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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
 

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 
  »هاي آزمونو روش هاويژگي -هاي بهداشتيسرويس آالتشيشه «

  
  يا نمايندگي/ سمت و  :رئيس

  بهمن ،هاديمير 
  )سراميك -دكترا مهندسي مواد(
  

  )ره(المللي امام خمينيدانشگاه بين

   :دبير
  عباس، حميدي

  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  كارشناس استاندارد

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  ناهيد، خدايوندي

  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  كاوه فلوت شيشه شركت

  حميد، امانيانس
  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  حسين، محمد عباسي رزگله
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  ايران سازمان ملي استاندارد

  هما، قعري
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  محمد، كشاورز
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  استانداردسازمان ملي 

  محمد حسين گلبخش،
  )كارشناس مهندسي عمران(

  اداره كل استاندارد استان يزد
  
  

  سيدعليرضا، مجتبوي
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  حسن، محرري
  )كارشناس مهندسي عمران(
  
  

  اداره كل استاندارد استان فارس
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 حامد ، مير يحيايي

  )ليسانس رياضي(
  
  آزاده ، والييم
  )ليسانس شيمي( 
  

  شيشه ايمني به نور
  
  

  كاوه فلوت شيشه شركت
 
 

  

  عباس، نوري
  )كارشناس مهندسي معدن(
  

  كارشناس استاندارد
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  گفتارپيش
 در آن نـويس شپـي  كـه  « آزمـون  هـاي و روش هـا ويژگـي  -هـاي بهداشـتي  سـرويس  آالتشيشه « استاندارد
 اجـالس مين سيصـدو هفتـاد   در و شده تدوين و تهيهشركت معيار گستر صدر توسط  مربوط هايكميسيون

 مـورد  24/12/1390 مـورخ  و فـراورده هـاي سـاختماني    مهندسي ساختمان و مصـالح  استاندارد ملي كميتة

 و اسـتاندارد  مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب
  .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي
ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و دش خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
 :است زير شرح به گرفته ارقر استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و ماخذيمن

 تحقيقات و تجربيات بين المللي
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 آزمون هايو روش هاويژگي -هاي بهداشتيسرويس آالت شيشه
 

 و دامنه كاربرد هدف        1

 هاي بهداشتي آالت سرويسشيشههاي آزمون ها و روشهدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي 1-1
  .مي باشد

كاسه  به غير از بهداشتيهاي قابل نصب در سرويس ايشيشه لوازم و تجهيزات اين استاندارد   1-2
  .گيردرا در بر مي توالت

بلكه به رواداري ابعاد هندسي مورد نظر  ،كنده نميهاي هندسي خاصي ارايين استاندارد اندازها 1-3
  .پردازدمي

  تعاريف اصطالحات و      2
  :رودميكار هزير باصطالحات و تعاريف  در اين استاندارد 

2-1      

  شيشه
  .است  درآمده صلباست كه بدون تبلور به حالت  كه از حالت مذاب طوري سرد شده معدنياي  ماده

2-2     

  جوش بزرگ 
 6متر و بيشتر است ولي كمتر از ميلي 3ترين درازاي آن اي از سطح است كه بزرگ قسمت برجسته

  .باشد  متر ميميلي

2-3     

  جوش ميانه 
 3از  متر است ولي كمترميلي 1ترين درازاي آن بيش از اي از سطح است كه بزرگ قسمت برجسته

  .باشد  متر ميميلي

2-4    

  حباب 
و در اثر جمع شدن گاز است متر ميلي 1تر از ترين اندازه آن كوچكبرجستگي سطحي است كه بزرگ

  .شود  ميايجاد 
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2-5     

  حفره سنجاقي 
متر ميلي 2ترين درازاي آن كمتر از حفره كوچكي است كه در لعاب و يا در لعاب و بدنه است كه بزرگ

  .باشد

2-6    

  خال 
         متر باشدميلي 1ترين درازي آن كمتر از ي از سطح با رنگي مخالف رنگ متن است كه بزرگيجز

كه شود مگر آن متر باشد عيب حساب نميميلي 25/0ها كمتراز ترين درازاي آنهايي كه بزرگخال(
  .)ها لكه رنگي درست كندانبوهي از آن

2-7     

   هلك
 3متر و بيشتر است ولي از ميلي 1ترين درازاي آن گي مخالف رنگ متن كه بزرگسطحي است با رن

  .باشد  متر كمتر ميميلي

2-8    

  خال هلك
  .افتاده باشدمرجع ها است كه در داخل يك مربع حفره سنجاقي و يا انبوهي از آن ،جوش ،تعدادي لك

2-9    

  رنگي  هلك 
باشد و يا انبوهي از لك خال است كه تغيير  متر ميميلي 6مخالف رنگ متن است و بيشينه اندازه آن 

  .كند ميايجاد رنگ 

  هاويژگي     3
   ابعاد  رواداري 3-1

  نسبت به اندازه اسمي؛ ± 2% ، حداكثردنمتر يا بيشتر باشميلي75هايي كه براي اندازه  3-1-1
  .نسبت به اندازه اسمي ± 5/2% ، حداكثردنمتر باشميلي75براي اندازه هايي كه كمتر از   3-1-2
  
  هاي ظاهريويژگي    3-2
 نبايديك ناظر فني با چشم غير مسلح از هر نقطه در داخل دايره ديد نگاه كند  هنگامي كه   3-2-1

  .آمده است ببينديك  شماره   عيب يا نقصي عالوه بر آنچه كه در جدول
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متر باالي  6/0يي است كه موازي با لبه وسيله مورد نظر و  حهمتر واقع در صف25/1اي به قطر  دايره ديد دايره  - يادآوري
  .خط واصل مركز دايره و مركز سطح محصور در داخل بر سطح دايره ديد عمود است .اين وسيله باشد

تواند طبيعي يا مصنوعي باشد ولي شدت نور بايد  مي هاي چشميمحل انجام آزمونروشنايي  3-2-2
اگر روشنايي مصنوعي باشد منبع نور  .شودقرار داده منبع نوراني و ناظر وسيله بايد بين . كافي باشد

  .متر باالتر از باالترين نقطه وسيله باشد2بايد دست كم 
  عيوب و نقايص ظاهري   -1جدول 

هاي مختلف كااليقسمت  عيب يا نقص  حد مجاز
  ايشيشه

  ميلي متر 10حداكثر : پايه
  ميعمو  تابيدگي  ميلي متر 5پشت حداكثر 

  لكه رنگي  در سطح ديده شدني مجاز نيست
  ، هالبهس، فضاي سروي  لكه رنگي  مجاز نيست

  تاول  مجاز نيست  نماي جلو
  حفره سنجاقي  عدد 1حداكثر 
  نماي داخلي  حفره سنجاقي –تاول  –لكه   عدد 2حداكثر 

  حباب و خال  مجاز نيست  عقب و پهلوي داخلي
  

   يدر برابر مواد شيمياي مقاومت  3-3
پس از . ها مقاوم باشندشوينده ايد در برابر مواد شيميايي خانگي، بهاي بهداشتيسرويسآالت شيه

روند، نبايد ها از بين نميگونه لكه و خوردگي سطح كه با آب يا شويندههيچ طبق پيوست الفآزمون 
  .ظاهر شود

  تخليه آب  3-4
اي مورد آزمون قرار گيرد بايد به گونه پيوست باي روشويي، هنگامي كه طبق تخليه آب سينك شيشه

ها شيب دار باشند تا از تخلية آب اطمينان باشد كه تمام سطوح سينك به سمت لگن و يا خروجي
  .حاصل شود

  .اي روشويي كاربرد دارداين ويژگي فقط براي سينك شيشه -يادآوري

  پايداري تحمل بار      3-5
گردند آزمون مي   پيوست پنصب شده روي ديوار طبق  هاي بهداشتيسرويس آالتهشهنگامي كه شي

  .ها شكستگي ظاهر شودو يا در آن نبايد ترك بخورند، سقوط كنند

  گذاري بندي و نشانه بسته      4
بندي شوند كه در برابر حمل و نقل و ضربه مقاوم  بستهطوري بايد  بهداشتيهاي سرويسآالت شيشه

  :با جوهر ثابت با زبان فارسي و يا با يك زبان خارجي نوشته شود هابستهبوده و مشخصات زير بر روي 
  ؛عالمت تجارتي يا نام واحد توليدي  4-1
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  ؛نوع جنس  4-2
  ؛رنگ و طرح  4-3
  .تعداد   4-4
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  الفپيوست 
  )الزامي(

 آزمون مقاومت در برابر مواد شيميايي

  
متر كمتر ميلي )75×25×6(ابعاد هر نمونه از . نياز استقطعه براي انجام اين آزمون  8تعداد  -1الف 

  .خشكانه قرار دهيدو در انتخاب كنيد ها را به عنوان نمونه شاهد  يكي از نمونه .نخواهد بود
. فروبريد 1الفهاي ديگر را در يكي از هفت محلول آمده در جدول  قسمتي از هريك از نمونه - 2لفا 

  .آمده است 1الف ها نيز در جدول  ه حرارت محلولمدت الزم و درج ،ها غلظت محلول
  

  مواد شيميايي - 1جدول الف 
درجه حرارت         

  )درجه سلسيوس( 
مدت زمان آزمون 

  نام ماده شيميايي  )درصد( غلظت   )ساعت(

  اسيد استيك  10  16  90
  اسيد سيتريك  10  16  90
  هاكنندهپاك  1يادآوري   48  60

  اسيد كلريدريك   2يادآوري   48  15-21
  هيدرواكسيد سديم   5  5/0  60
  اسيد سولفوريك   15/0  48  60
  استئارات سديم   3  16  90

  
 درصد از يك محلول غليظ مونيل فنل با  04/0ـ ماده شيميايي محلول شامل يك محلول رقيقي است كه  1يادآوري 

درصد ماده باال را دارد به نام تجارتي  15/0كه  يك محلول مناسبي از اين نوع .درصد از اكسيد اتيلن دارد )10تا  8(
  .رسد  به فروش مي ليساپل 
دست هدر آب با نسبت حجمي مساوي ب 18/1اسيد با وزن مخصوص  كلريدريك اين محلول از افزودن - 2يادآوري

  .آيد مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



6 

 

  بپيوست 
  )الزامي(

  آزمون تخليه  آب 
  
سپس آن را با . هاي سازنده نصب نماييدق با دستورالعملطور افقي مطابسينك روشويي را به -  1ب

  .وسيله پارچه خشك كنيدههاي پيشنهاد شده از سوي سازنده تميز و پس از آن بشوينده
  .از آب رنگي متفاوت با رنگ سينك روشويي استفاده كنيد -2ب
  .حداقل يك ليتر آب در راستاي بلندترين قسمت تخليه آب بريزيد -3ب
  .باشندمانده ناشي از كشش سطحي مجاز ميهاي باقيآب. يد از روزنه خروجي تخليه شودآب با -4ب
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  پپيوست 
  )الزامي(

  تحمل بارآزمون 
  

هاي سازنده مطابق با دستورالعملرا قابل نصب روي ديوار  هاي بهداشتيسرويسآالت شيشه -1پ
  .كنيد نصب
متر در ميلي 100كيلوگرم را بر روي تيرچوبي با سطح مقطع ) 150±1( تدريج باري به اندازهبه -2پ

. داريدمتر واقع در عرض مركز هندسي آزمونه اعمال كنيد و تا يك ساعت در آن موقعيت نگهميلي 100
  .شودنظر مياي الوارهاي چوبي صرفاز هرگونه انحناء حاصل از اعمال بار نقطه

  


