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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 - سنگي ظروف غذاخوري «
  

 يا نمايندگي/ سمت و  :رئيس
  مير هادي ، بهمن

  )سراميك -ي مواددكترا مهندس(
  

  )ره(دانشگاه بين المللي امام خميني

    :دبير
  حميدي ،عباس

  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  كارشناس استاندارد

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء
  علي،احدي

  )كارشناس مديريت(
  

  كريم، بهداد
  )فوق ديپلم صنايع(
  

  رحمتي ،عليرضا
  )سازه كارشناس ارشد مهندسي(
  

  صنايع سنگ دهبيد
  
  

  شركت صنايع سنگي بهداد
  
  

  شركت پاكدشت بتن

  سامانيان ،حميد
  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  حسينمحمد  عباسي رزگله ،
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  قعري ،هما
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  اه استانداردپژوهشگ

  كشاورز ،محمد
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  
  

  سازمان ملي استاندارد

  گلبخش،محمد حسين
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد استان يزد
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  مجتبوي ، سيدعليرضا
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  محرري ،حسن
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  ه كل استاندارد استان فارسادار

  مرشدي ،عبدالرضا
  )كارشناس شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  نوري ،عباس
  )كارشناس مهندسي معدن(
  

  كارشناس استاندارد
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  گفتارپيش
 هـاي دركميسـيون  آن نـويس پـيش  كـه » هاي آزمونو روش هاويژگي – سنگي ظروف غذاخوري«د استاندار

مين اجـالس كميتـه ملـي اسـتاندارد     هيه و تدوين شده و در سيصدوهفتادشركت معيار گستر تتوسط  مربوط
 قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك مورد تصويب قرار گرفته است 24/12/1390ني و معدني مورخ ساختما

 عنـوان  بـه  ، 1371 مـاه  بهمـن  مصـوب  ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد
خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي فتپيشر و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد 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 زا همواره بايد
  
 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و ماخذيمن

تحقيقات و تجربيات ملي و بين المللي
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  هاي آزمونو روش هاويژگي – سنگي ظروف غذاخوري

  و دامنه كاربرد هدف   1
اين . ظروف سنگي غذاخوري است هاي آزمونو روش هايتعيين ويژگي داستاندارهدف از تدوين اين 

  . كاربرد دارد هاي آذرين غيرگرانيتي يا آهكياستاندارد براي ظروف غذاخوري ساخته شده از سنگ
  .هاي گرانيتي براي ساخت ظروف سنگي غذاخوري ممنوع استاستفاده از سنگ

  مراجع الزامي  2
. ها ارجاع داده شده استاتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنمدارك الزامي زير حاوي مقرر

  .شودترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميبدين
ها و تجديدنظرهاي بعدي آن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد اصالحيه

ها ارجاع داده شده در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. ي ايران نيستموردنظر اين استاندارد مل
  .ها موردنظر استهاي بعدي آناست، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه

  :جع الزامي زير براي اين استاندارد الزامي استااستفاده از مر
2-1  ISO 2394, General principles on reliability for structures 

  اصطالحات و تعاريف    3
  : روددر اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير به كار مي

3-1    

  ظروف تخت و نسبتاً تخت
متر يا كمتر  ميلي 25ترين نقطه آن تا سطح مماس بر لبه ظرف  گردد كه فاصله پايين به ظروفي اطالق مي

  .آيند ن دسته بشمار مياز اي... انواع بشقاب، زير فنجان، نعلبكي . باشد

3-2    

  ظروف نيمه گود
متر تجاوز  ميلي 25ترين نقطه آن تا سطح مماس بر لبه ظرف از  گردد كه فاصله پايين به ظرفي اطالق مي

  ...بعنوان مثال فنجان، قندان، كاسه و غيره . باشد متر كمتر مي ميلي 1100گنجايش اين ظروف از . كند
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3-3    

  ظروف كامالً گود
متر تجاوز  ميلي 31ترين نقطه آن تا سطح مماس بر لبه ظروف از  گردد كه فاصله پايين روفي اطالق ميبه ظ
را نام ... توان سوپخوري، پارچ  عنوان مثال ميهب. باشد ليتر و يا بيشتر مي ميلي 1100گنجايش اين ظرف . كند
  .برد

3-4    

  سطح داخلي 
  .ي است كه با مواد غذايي در تماس مستقيم قرار بگيردبراي ظروف غذاخوري منظور از سطح داخلي سطح

3-5   

  سطح خارجي
وجه در تماس مستقيم يچهبراي ظروف غذاخوري منظور از سطح خارجي سطحي است كه با مواد غذايي به

  .گيرد قرار نمي

3-6    

  نقص در لبه ظرف 
   . شوديا تيزي لبه ظرف گفته ميپريدگي  به لب

3-7    

  )يكج(نقص موج لبه 
متر و يا كمتر باشد از نظر  ميلي 2غذاخوري  ظرفترين نقاط لبه  چنانچه اختالف سطح بين باالترين و پايين

  .گردد محسوب مي 2متر باشد بعنوان درجه  ميلي )2-3(كمي بعنوان درجه يك و چنانچه اين اختالف حدود 

3-8    

  پرداخت پايه
كردن پايه ظرف به آن توجه گردد، بعنوان نقص محسوب هر گونه برآمدگي يا شكست و يا تيزي كه با لمس 

  .گردد مي
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  هاي فيزيكيويژگي        4
  مقاومت در برابر ضربه      4-1

مقاوم بوده و در آنها شود  طور معمول هنگام استفاده به آنها وارد مي ضرباتي كه بهظروف سنگي بايد در برابر 
اين  1-8مون مقاومت در برابر ضربه مطابق با بند روش آز .ايجاد نشودشكستگي و يا ترك خوردگي 

  .باشداستاندارد مي

 مقاومت در برابر تغيير ناگهاني دما    4-2

اين استاندارد آزمون شوند بايد در برابر تغيير ناگهاني دما مقاوم  2-8ظروف سنگي هنگامي كه مطابق با بند 
  .باشند

  جذب آب     4-3
  .شود نبايد بيش از يك درصد جرمي باشدآزمون مي 3- 8طابق با بند جذب آب ظروف سنگي هنگامي كه م

  سختي      4 -4
  .باشدموس  5از  تربايد بيش شودآزمون مي 4- 8سختي ظروف سنگي هنگامي كه مطابق با بند 

  

  هاي ظاهريويژگي    4-5
 :ر باشدفاقد عيوب زييكنواخت بوده و  وصاف داخلي غذاخوري بايد داراي سطح سنگي ظروف   

  آثار فرورفتگي  4-5-1 
  ها تيز بودن لبه 4-5-2 
  قرينه نبودن ظرفهاي داراي شكل منتظم 4-5-3 
  )درصورت دارابودن تزيين( تنظيم نبودن تزئين ظرف 4-5-4 
  تاب داشتن 5- 4-5 

  
  ابعاد اسمي    4-6 

 ±2اري مجاز در هر بعد نبايد از ابعاد ظرف بايد مطابق با ابعاد اسمي اعالمي از سوي توليدكننده بوده و رواد
  .نسبت به ابعاد اسمي تفاوت داشته باشددرصد 
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  هاي شيمياييويژگي       5
  سرب و كادميم     1- 5

شود اين استاندارد آزمون مي 1-9حداكثر ميزان سرب و كادميم براي ظروف سنگي هنگامي كه براساس بند 
  .اشدتر ببيش 1-9نبايد از حد مجاز مذكور در بند 

  پايداري سطوح ظروف در برابر شستشو      2- 5
گيرند در برابر شستشو، پايدار مورد آزمون قرار مي 2- 9ظروف غذاخوري بايد هنگامي كه مطابق با بند 

  .باشند

  بنديبسته        6
و همچنين . اي باشد كه در حين حمل و نقل، ظرف آسيب نبيندبندي ظروف سنگي بايد به گونهبسته
  . گذاري بر روي آن قابل درج شدن باشدعات بند نشاناطال

  گذارينشانه      7
  :ظروف سنگي غذاخوري درج شودمحتوي  بستهمشخصات زير بايد بر روي 

و در صورت دارا بودن پروانه كاربرد عالمت استاندارد درج  نشان تجاري توليدكنندهنام و  7-1
  نشان استاندارد و كد پروانه؛

  ؛و غيره بشقابقابلمه، : ردهنام فرآو 7-2
 سنگ؛ نوع جنس 7-3

   ؛عبارت ساخت ايران 7-4
   نشان دهنده شكستني بودن محتويات بسته؛عالمت  7-5
  ؛جهت در كارتن 7-6
 .درجه مرغوبيت و تعداد موجود در كارتن 7-7

رجي ديگر نوشته صادراتي كليه مشخصات باال بايد به زبان انگليسي يا بنا به سفارش هر زبان خا ظروفبراي 
  .شود

  هاي آزمونروش  8
  آزمون مقاومت در برابر ضربه  8-1

طور معمول هنگام استفاده به آنها  در مقابل ضرباتي است كه به ظروف سنگيدهنده مقاومت اين آزمون نشان
  .كند شود و ايجاد شكستگي و يا ترك خوردگي نمي وارد مي

كرد يك پاندول در دستگاه آزمون ضربه، ميزان انرژي پتانسيل بر مبناي قوانين فيزيكي در زمينه اصل عمل
  : گلوله پاندول معادل است با

)1                                ( E= m.g.h 
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  :كه در آن
g،  شتاب ثقل زمين بر حسب متر بر مجذور ثانيه )m/s2 80/9(؛  

m،  جرم گلوله پاندول بر حسب كيلوگرم(kg)؛  
h، ه تا مركز ثقل آزمونه بر حسب متر ارتفاع مركز گلول(m)؛  
E،  انرژي پتانسيل گلوله بر حسب ژول(j)؛  

2اين در حاليست كه پس از رها شدن پاندول، گلوله پاندول با انرژي جنبشي معادل 

2

1
mvE   به بدنه

شود در اينصورت  ل ميكند و بدينوسيله انرژي پتانسيل به انرژي جنبشي تبدي قطعه مورد آزمون برخورد مي
  :سرعت گلوله پاندول در هنگام برخورد با سطح مورد آزمون برابر است با

2

2

1
.. mvhgmE   

  :كه در آن
 ghv 2  سرعت گلوله پاندول بر حسب متر بر ثانيه  

  

  لوازم مورد نياز     8-1-1
  )1شكل (: باشد فوالد بوده و داراي مشخصات زير مياين دستگاه از جنس : دستگاه آزمون ضربه 8-1-1-1

   ؛گرم 24/172   (m)جرم گلوله ياندول
   ؛مترميلي 5/44  قطر گلوله پاندول 

  ؛مترميلي 580   (l)طول پاندول 
   ؛متر كيلو پوند سانتي 12/0  صفحه مدرج

 =؛)گراد(زد سا اي است كه پاندول با محور عمودي دستگاه مي زاويه  
l = متر(طول پاندول تا مركز گلوله(.  
متصل بوده و قادر ) پولكي(اي به شكل استوانه  اي است فوالدي كه به انتهاي آن وزنه ميله ،پاندول 1-1-2- 8

  .باشد به نوسان مي
  .كندعمل مي دستگاه بر مبناي باال بردن و رها كردن پاندول: عملكرد دستگاه   8-1-1-3

  انجام آزمون روش    8-1-2

  گيري ضخامت ظروف تخت و يا غير حجيم اندازه  8-1-2-1
خامت ظروف تخت ضتوان  رود، مي كار مي ها بهبوسيله ميكرومتر نعلي كه جهت تعيين ضخامت انواع بشقاب

كه ضخامت آن  اي متر تعيين كرد نقطهميلي 01/0متر و با دقت بر حسب ميلي ضربه را در محل اعمال
  .گذاري شودردد، بايد عالمتگ تعيين مي
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  گيري ضخامت ظروف حجيم اندازه  8-1-2-2
گيري  تعيين ضخامت دقيق ظروف حجيم در محل اعمال ضربه،  در صورت در اختيار نداشتن دستگاه  اندازه

كوليس توان از يك نمونه مشابه با آزمونه استفاده كرد و ضخامت قطعات مختلف اين نمونه را به كمك  مي
متر و ميانگين بدست آمده بعنوان ضخامت متوسط آزمونه در محل اعمال ضربه بر حسب ميليتعيين 

  .مشخص نمود

  روش آزمون    8-1-3

  آزمونه تخت 8-1-3-1
مشخص گرديده است، طوري قرار دهيد كه گلوله پاندول در  1، جايي كه در شكل Aآزمونه را در محل 

گذاري شده  ور از مركز ثقل آزمونه تخت همان نقطه نشانهمنظ. حالت آزاد بر مركز ثقل آن مماس باشد
از صفحه مدرج قرار دهيد و آن را رها كنيد در اين مرحله دقت  E(Kp.m)سپس پاندول را در درجه . باشد مي

آزمونه تخت غذاخوري كامالً  3اين آزمون حداقل بر روي . كنيد كه پاندول با آزمونه تنها يك بار برخورد كند
تواند بشقاب غذاخوري، پيش دستي،  گيرد آزمونه مي خوردگي و با لب پريدگي صورت مي دون تركسالم و ب

 .زير فنجان باشد

 آزمونه حجيم  8-1-3-2

 Bمحل  1باشد و در شكل  مي 120كه زاويه آن  V آزمونه را در بين دو محور يك پايه نگهدارنده به شكل
سطح آزمونه حجيم اين در حالي است كه گلوله پاندول در حالت آزاد بر مركز . دهيدتعيين گرديده، قرار 

اين آزمون . از صفحه مدرج قرار دهيد و آن را رها نماييد E(Kp.cm)سپس پاندول را در درجه . مماس باشد
اشد، صورت ب پريدگي مي خوردگي و يا لب آزمونه كه حجيم بوده و كامالً سالم و بدون ترك 3حداقل بر روي 

 .باشد... تواند قندان، شيرخوري و عنوان مثال آزمونه ميهب. گيرد مي

 نتيجه    8-1-4

هاي ضربه خورده انجام  يابي آزمونه بلو ترك درصد و يا متيل 5/0پس از اتمام آزمون محلول رنگي اوزين 
مشاهده شود، مغاير با استاندارد هايي كه براثر اعمال ضربه در سطح آنها سوارخ يا ترك  كليه آزمونه. گيرد مي

  .باشد بوده و آزمونه مورد نظر فاقد مقاومت مقاومت كافي در برابر اعمال ضربه مي
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  دستگاه آزمون مقاومت در برابر ضربه -1شكل 

  آزمون مقاومت در برابر تغيير ناگهاني دما    8-2
زء مسئوليت استفاده كننده است كه كليه نكات ايمني و گيرد و اين ج كليه نكات ايمني را در بر نمي بنداين  - يادآوري

  .هاي كاربري آن را رعايت كند سالمتي و محدوديت

   وسايل 1- 8-2

  خشك كن 1-1- 8-2
نشان  C1را با دقت  C250كن مورد نياز بايد مجهز به يك دماسنج كه قادر است دماي صفر تا  خشك

 C180و از  C1بيشتر از  C180انحراف ترموستات نبايد تا ( دهد و ترموستات براي ثبت ميزان دما 
  .)باشد C2از  بيشتر C250تا 

  مخرن آب  1-2- 8-2
اي باشد  ظرفيت اين مخزن بايستي تا اندازه. شود داري مينگه )C)320در اين مخزن آب با دماي حدود 

ها بر روي يكديگر قرار  ز نكند و دقت گردد كه آزمونهتجاو C29ها دماي آب از   كه از خنك شدن آزمونه
  .ا را بپوشانده متر آب روي آزمونه ميلي 13اي باشد كه حداقل  عمق اين مخزن بايد تا اندازه. نگيرند

  آزمونه 2- 8-2
اي  كه اندازه آن به گونهاالمكان از يك قطعه كامل در اين آزمون استفاده شود، مگر اين سعي گردد كه حتي

هاي شكسته شده از آن   در اين صورت آن را شكسته و از تكه. كن جا نگيرد اشد كه در مخزن آب و يا خشكب
اين قطعات . هاي مويي ايجاد گردد از آنجايي كه ممكن است در قطعات شكسته شده ترك. استفاده گردد

آزمون قرار گيرند و در صورت  قبل از انجام آزمون بايد به كمك نور مايل و استفاده از جوهر يا پيگمان مورد
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آزمونه براي اين آزمون مورد نياز  6حداقل . مشاهده ترك و يا تركهايي مويي از رده آزمون خارج گردد
  …فنجان، سوپخوري و قابلمه، مانند . هايي هستند كه در معرض حرارت قرار بگيرند  ها نمونه باشد آزمونه مي

  روش آزمون 2-3- 8
ر دو روش پيوسته و مقطعي انجام شود در روش پيوسته قطعه مورد آزمون را يكباره به تواند د اين آزمون مي

اي  طور مرحله شود ولي در روش مقطعي دماي خشك كن به حداكثر درجه حرارت رسانده و سپس سرد مي
به  يابد تا شود و اين عمل ادامه مي گردد و در هر مرحله حرارت نسبت به مرحله اول زيادتر مي تنظيم مي

  .درجه حرارت مورد نظر برسد

  روش پيوسته 1- 3- 8-2
كن قرار داده و تا دمايي حرارت دهيد كه حداكثر دماي جسم حرارت  ها را در خشك  عدد از آزمونه 6تعداد 

ساعت و با بايد حداقل يكها  آزمونه. گردد C t2-t1=180 عبارت ديگر و يا به C200آن داده شده در 
ثانيه به داخل  )15(سپس در مدت زمان كمتر از. داري شوندكن نگه حرارت ثابت تعيين شده در خشك

الً پوشيده دقت شود كه تمام سطوح آزمونه از آب كام(گردند  منتقل مي )C)320مخزن آب با دماي 
ها را در محلول    آنگاه آزمونه. ها را بيرون آورده و آن را خشك كنيد پس از اتمام زمان مورد نظر آزمونه). شود

ها را كامالً با آب شستشو  اورين طوري قرار دهيد كه محلول تمامي سطح آن را بپوشاند و پس از آن آزمونه
  .اين آزمون سه بار بايد تكرار گردد. دهيد

  روش مقطعي 2- 3- 8-2
ا را ه كن بحالت مطلوب رسيد، آزمونه وقتي كه دماي خشك. تنظيم كنيد C120كن را در دماي  خشك

ها يكسان   كن قرار دهيد كه حرارت از اطراف هر آزمونه به راحتي بگذرد و همه آزمونه طوري در داخل خشك
كن تعبيه شده،  ا بايد روي لبه ميله دنده فلزي كه متناسب با نياز در داخل خشكه آزمونه. حرارت داده شوند

ميله دنده فلزي مورد نظر همان چيزي است كه باعث ايجاد سيركوالسيون هوا در داخل . قرار بگيرند
گيرند بطوري كه هر يك از  ها در فواصل مشخصي از همديگر قرار مي بنابراين آزمونه. شود كن مي خشك

كن  ها را در داخل خشك دقيقه آزمونه 45حداقل . متر هوا بتواند عبور كند ميلي 13به اندازه  آزمونه فينطر
  .كن به درجه حرارت مورد نظر رسيده است دقيقه خشك 25داريد و مطمئن شويد كه بعد از گذشت نگه

  .كن قرار دهيد هاي آب را در نزديك خشك مخزن 3- 3- 8-2
كن به ظرف آب انتقال  تر از خشكها را با سرعت هرچه تمام مان آزمون تمام آزمونهپس از اتمام ز 4- 3- 8-2

  .دهيد
  .هاي ويژه استفاده كنيددر هنگام انتقال آزمونه از خشك كن به ظرف آب از عينك -يادآوري

شك ها برابر دماي آب مورد آزمون شدند، آنها را از آب خارج كرده و خ زماني كه دماي آزمونه  5- 3- 8-2
هاي احتمالي بايد با  ترك. هاي سطحي مورد آزمون قرار دهيدنماييد و با دقت آنها را جهت بررسي ترك

  .چشم غير مسلح قابل رويت باشند
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با اين . هاي سالم تكرار كنيد هاي معيوب را از رده آزمون خارج كنيد و آزمون را براي آزمونه آزمونه   4- 8-2
اين عمل را تا زماني كه دماي . يابد افزايش مي C14حالت قبل  كن نسبت به خشك يتفاوت كه دما

  .برسد، ادامه دهيد C200كن به  خشك
  نتيجه   5- 8-2

  .هيچ يك از قطعات آزمونه نبايد پس از آزمون شكسته و يا ترك بردارند
  گزارش آزمون  6- 8-2

  .د زير بايد قيد گردددر برگ نتايج آزمون موار
  )قطعه كامل و يا شكسته شده(مشخصات آزمونه  -
  مشخصات جوهر و يا محلول رنگي مورد استفاده  -
چنانچه روش مقطعي مورد آزمون قرار گرفته است، تغييراتي كه در هر آزمونه حاصل گرديده  -

 .است

  آزمون جذب آب  8-3
 برحسب مقدار آن ( باشد ميسنگي ه ظروف آزمون جذب آب تعيين كننده مقدار آب جذب شده در بدن

  .)گردد مي بياندرصد 
   وسايل  8-3-1
  ؛برسد c5110مجهز به تهويه هوا كه قادر است تا محدوده دماي : خشك كن 8-3-1-1
ور گرديده و  در آن غوطه مخزن يا ظرفي كه هوا به راحتي از آن خارج شود و قطعه مورد نظر 8-3-1-2

  ؛جوشانده شود
   ؛دسيكاتور 8-3-1-3
  ؛منبع حرارت 8-3-1-4
  ؛آب مقطر 8-3-1-5
  ؛يك تكه پارچه نخي نرم  8-3-1-6
  .گرم 001/0ترازو با دقت  8-3-1-7

  آزمونه   8-3-2
ه به وزن آزمون 2چند لحظه قبل از آنجام آزمون، آزمونه را با ضربه شكسته و از بين قطعات شكسته شده 

توان به  هاي مختلف آن مياين قطعات را، بستگي به نوع آزمونه از قسمت. گرم انتخاب نماييد 5-20حدوداً 
  .شرح زير جدا نمود

يك قطعه را از بين قطعات وسط ظرف و يك قطعه را از بين قطعات خرد شده لبه  -براي ظروف تخت - الف
  .ظرف انتخاب كنيد

يك قطعه را از قسمتهاي بااليي و يك قطعه را از بين قطعات كف و پايه  -يبراي ظروف حجيم و توخال -ب
  .انتخاب كنيد
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  روش آزمون  8-3-3
سپس آن را در دسيكاتور قرار داده تا . خشك كرده تا به وزن ثابت آن برسد )c)5110آزمونه را در دماي 

گرم وزن نموده و قطعات خشك و  001/0آنگاه آزمونه را با دقت . حيط كار برسدسرد شود و به دماي م
متر ميلي 30توزين شده را در ظرفي قرار داد كه بتوان هواي آن را خارج كرده و فشار ظرف را در كمتر از 

نيد تا كه درجه خالء تغيير يابد، وارد ظرف كسپس آب مقطر را بدون اين. داشت جيوه براي يك ساعت نگه
ها را در  سپس آزمونه. ها را خارج نماييد آنگاه هوا را وارد ظرف كرده و قطعه. روي تمام قطعات را بپوشاند

بايد دقت گردد كه . دقيقه قرار دهيد )560(ظرف محتوي آب مقطر كه در حال جوشيدن است به مدت 
پس از پايان اين مدت، عمل جوشيدن را . ور گردند ب غوطهها كامالً در آ در طول مدت جوشاندن آزمونه

 24ها را در درماي محيط و در همان ظرف آزمايشي محتوي آب مقطر براي مدت   متوقف كرده و آزمونه
ها را از آب خارج كرده و با پارچه نخي نرم رطوبت آن را  سپس آزمونه. ساعت گذارده و كامالً سرد نماييد

ها كامالً خشك شود و در نواحي شكسته شده نوار باريكي از رطوبت  دار آزمونه ت لعابگرفته بطوري كه قسم
  .گرم وزن نماييد 001/0هر قطعه را فوراً با دقت ) مانند ابريشم(بنظر برسد 

  محاسبه 8-3-4
  .گردد محاسبه مي 2ميزان درصد جذب آب براي هر قطعه از رابطه 

  
 )2(  

  : كه در آن
W1   برحسب گرم)خشك(حالت اوليه وزن آزمونه در ،  
W2    بر حسب گرم ،وزن آزمونه در حالت جوشيدن.  

  نتيجه    8-3-5
  .را محاسبه و گزارش كنيدميانگين درصد جذب آب قطعات مورد آزمون 

  سختي    8-4
ماده  10كه از  (Mouse)بندي موس  برمبناي درجه يسطحهر گونه توان  سختي خراش كه طي آن مي

به كمك ابزار موس و اعمال نيروي . گيري كرد باشد، را اندازه مي 3مطابق با جدول تي مشخص معدني با سخ
  .گيرد دست به  روي سطح مشخصي اين روش انجام مي

  
  
  
  
  
  

100
1

12 



W

WW
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  هاي به كار گرفته شده در درجه بندي موسكاني -3جدول 
 درجه موس كاني  درجه موس  كاني

  1  تالك  6  سپاردفل
  2  ژيپسم  7  كوارتز
  3  كلسيت  8  توپاز

  4  فلورسپار  9  كرواندوم

  5  آپاتيت  10  الماس

  آزمونه   1- 8-4
  .باشد حداقل سه آزمونه مورد نياز مي

  روش آزمون  2- 8-4
بوسيله لبه تازه شكسته شده كاني با سختي مشخصي . كامالً صاف و صيقلي قرار دهيد آزمونه را روي سطحي
د و اين عمل چنان رگي ل نيرويي ثابت از طرف دست صورت مياين كار با اعما. كشيم را به روي آزمونه مي

اين عمل را چهار بار با لبه تازه . گيرد كه در پايان لبه كاني موس با سطح، در تماس باقي بماند انجام مي
  .شكسته شده كاني مرجع انجام دهيد

ه دقيق و تعيين سختي دست هاي موس تكرار كنيد تا به نتيج اين آزمون را براي هر آزمونه با يكي از كاني
اين كار با چشم غير مسلح صورت . ها را جهت بررسي خراشهاي احتمالي مورد بررسي قرار دهيد آزمونه. يابيد
اين سختي نبايد با . ايد، يادداشت كنيد براي هر آزمونه باالترين سختي موس را كه بدست آورده. گيرد مي

هاي موجود هر كدام عدد سختي متغيري را نشان  نچه آزمونهايجاد بيش از يك خراش حاصل شده باشد، چنا
  .باشد كه بايد گزارش گردد گيري شده، مالك مي دهد، حداقل سختي اندازه

  

  مشخصات جعبه موس   3- 8-4
اي است كه چندين  هاي بزرگ به گونه ابعاد آزمونه. عدد كاني با سختي مشخص وجود دارد 10در اين جعبه 

بندي  متر و كل وزن جعبه و بستهميلي )290×120×30(ابعاد جعبه موس. گيرد ده قرار ميلبه نيز مورد استفا
  .باشد آن يك كيلوگرم مي

  نتيجه  4- 8-4
چنانچه سختي . موس باشد )5-7(بايد بين ) خانگي(ظروف غذاخوري متداول براساس اين استاندارد سختي 

 5باشد و در صورتي كه سختي يك آزمونه از  ميآل  موس بيشتر باشد، اين آزمونه ايده 7يك آزمونه از 
  .شود ها مردود محسوب مي تر باشد، اين آزمونه پايين
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  هاي شيميايي آزمون     9
  آزمون تعيين درصد سرب و كادميم  9-1

  كليات   9-1-1
قرار بگيرد،  c22 يساعت در دما 24به مدت اسيد استيك  m l/l40محلول  تدر مجاور ظرف سنگياگر 

آزمون و ميزان سرب و . شود چنانچه ذرات سرب و يا كادميم در آن موجود باشد، در اين محلول حل مي
  .باشد گيري مي قابل اندازهسنجي جذب اتمي ا استفاده از دستگاه طيفكادميم موجود ب

   سنجي جذب اتميطيف دستگاه   9-1-2

  ها محلول   9-1-3
ليتر  گرم بر ميلي 05/1گالسيال به چگالي  استيك اسيداين محلول بصورت : (CH3COOH)اسيد استيك 

  .شود هاي رنگي تيره نگهداري مي اين ماده در تاريكي و يا در بطري. باشد مي
  محلول آزمايشي   9-1-3-1

كه به روش زير تهيه  (ml/l 40)باشد  ليتر بر ليتر مي ميلي 40 استيك اسيداين محلول همان محلول 
  .گردد مي
-3بند (منجمد  استيك اسيدليتر از  ميلي 140به ميزان  cc50آب مقطر با كمك استوانه مدرج  cc500به 
گردد و  اين محلول كامالً بصورت تازه تهيه مي. موجود اضافه كنيد و آن را به حجم يك ليتر برسانيد) 6- 1

  .مون داردميزان آن بستگي به نوع گودي ظرف مورد آز
  )يك گرم سرب در ليتر(هاي مبناي سرب  ل محلو  9-1-3-2

اين . محلول آزمايشي باشد) ليتر(سرب در واحد حجم ) گرم ميلي 11000(محلول آناليز مبنايي كه شامل 
  .ليتر از محلول مبنا است ميلي 1=گرم از سرب  ميلي 1محلول در واقع با دقت 

  )يك گرم كادميم در ليتر(هاي مبناي كادميم  ل محلو  9-1-3-3
. محلول آزمايشي باشد) ليتر(كادميم در واحد حجم ) گرم ميلي 11000(محلول آناليز مبنايي كه شامل 

  .متر از محلول مبنا است ميلي 1گرم از كادميم  ميلي 1اين محلول در واقع با دقت 
  )گرم در ليتر 1/0محلول استاندارد سرب (استاندارد حد واسط  هاي محلول  9-1-3-4

داريد و به داخل يك بالون با  از محلول مبناي سرب  بر cc10به ميزان ) cc10(به كمك يك پيپت حبابدار 
. ريخته و با محلول آزمايشي آن را به حجم يك ليتر برسانيد و آن را بخوبي مخلوط كنيد cc1000حجم ثابت
  :محلول بدست آمده برابر است با. هر چهار هفته يكبار بصورت تازه بايد تهيه شود اين محلول

  ليتر از اين محلول استاندارد ميلي 1= گرم سرب ميلي 1/0
هاي برسنجي  توان اين محلول استاندارد را بوسيله محلول آزمايشي رقيق نمود و محلول به كمك بورت مي

  .د استفاده قرار گيردنبايد بصورت تازه مور) كاليبراسيون(
  )گرم در ليتر 01/0(محلول استاندارد كادميم  9-1-3-5
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ن با حجم ثابت واز محلول مبناي كادميم را در يك بال cc10به ميزان ) cc10(وسيله يك پيپت حبابدار  به
cc1000  اين . خوبي مخلوط كنيدبريخته و بوسيله محلول آزمايشي آن را به حجم يك ليتر برسانيد و آنرا

  .شود محلول هر چهار هفته يكبار بصورت تازه تهيه مي
  ليتر از اين محلول استاندارد ميلي 1= گرم كادميم ميلي 01/0

هاي برسنجي  توان اين محلول استاندارد را بوسيله محلول آزمايشي رقيق كرد و محلو به كمك بورت مي
  .نبايد بصورت تازه تهيه گردد) كاليبراسيون(

  ها دن آزمونهپاك كر - 9-1-4
         از مايع شوينده با آب در درجه حرارت حدود ml/l1طور جداگانه با محلول  ها را به هر يك از آزمونه

c )540  (ور سازيد و سپس آن را خشك نماييد  بشوئيد و بعد از شستشو با آب آن را در آب مقطر غوطه
هايي  در مورد آزمونه. شود، استفاده نكنيد هايي را كه در سطح آنها لكه و يا هر اثر ديگر مشاهده مي هو آزمون

بهتر ) نظير سوپخوري(گيرند  كه در دارند و سطح داخلي در آنها در تماس مستقيم با مواد غذايي قرار نمي
اي  د محافظت كنندهاست سطح داخلي درب آن را پس از شستشوي اوليه و خشك كردن بوسيله موا

شود  اين ماده چنان انتخاب مي. بپوشانيم تا تأثيري در ميزان سرب و كادميم آزاد شده از داخل ظرف نگذارد
  .كه در مقابل محلول آزمايشي مقاومت كند

  هاي تخت آماده سازي آزمونه  9-1-5
خت را محافظت كنيد و به باشد، كل ناحيه خارجي ظرف ت متر ميميلي 6كه پهناي آن  يبه كمك نوار چسب

  .روز آزمونه را در جايي قرار دهيد تا چسبندگي كامل صورت گيرد مدت يك شبانه

  روش آزمون  9-1-6
توان اين مراحل را در زير نور طبيعي آزمايشگاه انجام  گيري سرب باشد، مي در صورتي كه هدف تنها اندازه

  .استخراج مواد از سطح بايد در تاريكي صورت گيرد گيري كادميم منظور باشد، عمل ولي اگر اندازه. داد

  استخراج مواد از سطح   9-1-6-1
  .باشد مي) c )2 22شرايط دما براي محلول آزمايشي و آزمونه تقريباً: دماي محيط آزمون

  ها فرآيند تماس محلول آزمايشي و آزمونه  9-1-7

  هاي حجيم  آزمونه   9-1-7-1
محلول  آماده شده را روي يك سطح صاف و افقي قرار داده و بوسيله استوانه مدرج كه محتوي  آزمونه

پهني يا  تر از حد سر رفتن پر كنيد، چنانچه ظرف از لبه باشد، آن را تا حد يك ميليمتر پايين آزمايشي مي
متر ميلي 6ترين نقطه لبه از  سطح مايع و خارجيشيبداري برخوردار باشد، اطمينان يابيد كه فاصله بين 

بعد از پايان عمل استخراج  درصد 2تخت، حجم محلول آزمايشي را با دقت  فدر مورد ظرو. تجاوز نكند
  .گيري كادميم باشد، روي ظروف را بپوشانيد و آنها را در تاريكي قرار دهيد چنانچه هدف اندازه. تعيين كنيد
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  ر حجيمهاي غي آزمونه 9-1-7-2
اي بروسيليكاتي با اندازه مناسب قرار دهيد و به  هاي آماده شده را در يك مخزن شيشه آزمونه: روش الف

ها را بپوشاند حجم محلول  افزاييد تا كامالً سطح آزمونه كمك استوانه مدرج محلول آزمايشي را به آنها مي
چنانچه هدف . اي بپوشانيد ا با درپوش شيشهكل مخزن ر. درصد تعيين كنيد 2آزمايشي بكار رفته را با دقت 

  .تعيين كادميم موجود در سطح باشد، كل سيستم را در تاريكي قرار دهيد
هاي آماده شده را روي سطح افقي صاف قرار دهيد و به كمك يك استوانه مدرج محلول  آزمونه: روش ب

. درصد تعيين كنيد 2رفته را با دقت كار  حجم محلول آزمايشي به. ها بريزيد آزمايشي را به داخل آزمونه
  .گيري كادميم باشد، كل سيستم را در تاريكي قرار دهيد چنانچه هدف اندازه

  در ظروف  9-1-8
  .صورت جداگانه انجام دهيد اي با در باشد، آزمون را بر روي در به چنانچه آزمونه

  مدت زمان استخراج   9-1-9
اند را در  ور گرديده اند و يا آنهايي كه در محلول آزمايشي غوطه ههايي كه از محلول آزمايشي پر شد آزمونه

اين در حالي است كه . دقيقه به همان حال نگهداريد 30ساعت  24به مدت ) c )2 22شرايط دماي 
  .ول آزمايشي جلوگيري شوددرپوش روي آنها قرار گيرد تا از تبخير محل

  برداري از محلول استخراجي جهت آزمون نمونه  9-1-10
اين كار را كامالً با دقت انجام دهيد تا . زدن كامالً مخلوط و يكنواخت سازيد محلول استخراجي را بوسيله هم

است كه بهترين روش براي يكنواختي محلول استخراجي اين . اي از محلول استخراجي به هدر نرود ذره
اين عمل را چندين . كمك يك پيپت حجمي از آن را درآورده و مجدداً به محتوي داخل ظرف وارد كنيد به

محلول استخراجي را به يك . گردد بدين ترتيب محلول استخراجي يكنواخت حاصل مي. مرتبه انجام دهيد
  .دهيد ظرف متناسب با درپوش منتقل كنيد و بالفاصله جهت آزمون مورد بررسي قرار

  گيري كاليراسيون و اندازه  9-1-11

  راسيونبكالي  1- 9-1-11
گيري كادميم  نانومتر و براي اندازه 0/217را براي اندازه گيري سرب روي طول موج طيف سنج اتمي دستگاه 

. عدد صفر دستگاه را براي آزمونه محلول آزمايشي تنظيم كنيد. تنظيم كنيد نانومتر 8/228روي طول موج 
مك رقيق كردن محلولهاي استاندارد با محلول آزمايشي، چند محلول جهت كاليراسيون دستگاه با به ك

كرد دستگاه به شرح زير شود كه محدوده عم پيشنهاد مي. يدهاي متفاوت سرب و كادميم تهيه نماي غلظت
  .تنظيم گردد

                        گرم  ميلي 10تا  2/0سرب 
    گرم  ميلي 5/0تا  02/0كادميم 

هاي كاليبراسيون آنها را در دستگاه قرار داده و ميزان جذب محلول را براي هر يك پس از تهيه محلول
  .يادداشت نمائيد
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  گيري  اندازه  2- 9-1-11
ابتدا آب مقطر و بعد محلول آزمايشي را وارد نموده و جذب . را آماده نماييد طيف سنجي جذب اتميدستگاه 

محلولهاي تهيه شده را در دستگاه قرار داده و ميزان جذب آنها را . صفر قرار دهيد را براي هر دو روي عدد
گرم بر ليتر و غلظت كادميم موجود  ميلي 10ها از  چنانچه غلظت سرب موجود در آزمونه. يادداشت نماييد

كتور مشخص هاي استخراجي را با يك فا  گرم بر ليتر تجاوز كرد، با كمك محلول آزمايشي آزمونه ميلي 5/0
  .ها ر محدوده دستگاه قرار گيرد  رقيق كنيد تا جذب آزمونه

  .بار جذب مشاهده شود و ميانگين آن را يادداشت نماييد 3براي هر آزمونه استخراجي حداقل 
براي افزايش دقت بيشتر بهتر است پس از تخمين تقريبي غلظت محلول استخراجي دو عدد محلول برسنجي  -يادآوري

) يكي با غلظتي كمي بيشتر از غلظت محلول استخراجي و ديگري با غلظتي كمتر از غلظت محلول استخراجي) (يونكاليبراس(
هاي استاندارد در همان محدوده غلظت مورد نظر تهيه كنيد و جذب آنها را با جذب آزمونه استخراجي مقايسه كنيد از محلول

  .گيري شود تا با دقت بهتري نتيجه

  نتايج   9-1-12
محاسبه  3گرم بر ليتر براي محلول استخراجي از رابطه شماره  بر حسب ميلي Coغلظت سرب يا كادميم 

   :گردد مي

)3                                         (
  dCCC

AA

AA
Co 
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  : كه در آن

A0 =؛جذب يادداشت شده براي محلول استخراجي  
A1 =؛اي نسبت به آزمونه استخراجي دارده ا كادميم كه غلظتكاليبراسيون سرب ي جذب براي محلول  
A2 =؛ري نسبت به آزمونه استخراجي داردجذب براي محلول كاليبراسيون سرب يا كادميم كه غلظت بيشت  
C0 =؛گرم بر ليتر  غلظت سرب يا كادميم بر حسب ميلي  
C1 =ري نسبت به يم كه غلظت كمتگرم بر ليتر براي محلول كاليبراسيون سرب و كادم غلظت بر حسب ميلي

  ؛آزمونه استخراجي دارد
C2 =ري نسبت گرم بر ليتر براي محلول كاليبراسيون سرب يا كادميم كه غلظت بيشت غلظت بر حسب ميلي

  ؛به آزمونه استخراجي دارد
d = چنانچه مجبور به رقيق نمودن محلول استخراجي باشد(فاكتور رقيق نمودن.(  
  
  ش رسم منحني محاسبه به رو  9-1-12-1

هاي استاندارد و جذب خوانده شده  تهيه شده از محلول) كاليبراسيون(هاي برسنجي  با توجه به محلول
توان يك منحني رسم نمود كه نهايتاً با كمك آن و ميزان جذب محلول استخراجي با غلظت مجهول به  مي

  .غلظت محلول استخراجي دست يافت
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  حد مجاز   9-1-13
دهد تا تنها ظروف حجيم مورد آزمون قرار گيرد حد مجاز  مكانات براي اين آزمون اجازه مياز آنجايي كه ا

  .باشد براي اين دسته از ظروف به شرح زير مي
  حد مجاز سرب برليترصفر تا يك گرم

  حد مجاز كادميم برليتردهم گرمصفر تا يك
در . باشد از نشان دهد، قابل اغماض مينسبت به حدود مج درصد 50چه نتيجه آزمون اختالفي كمتر از چنان

  .گردد از رده ظروف غذاخوري حذف ميآن ظرف صورت غير اين
  

  ظروف غذاخوري در برابر شستشوسطوح  آزمون پايداري 9-2
اين آزمون به منظور تعيين پايداري ظروف غذاخوري كه مدتي طوالني تحت شستشو در ماشين ظرفشويي و 

  .باشد گيرد، مي ييا به هر نحو ديگري قرار م

  اصول روش  9-2-1
آزمونه . باشد كه براي مقايسه نهايي از اين آزمونه استفاده شود براي هر آزمون يك آزمونه شاهد مورد نياز مي

باشد بايد بوسيله يك ماده شوينده كه تماسي با سطح آزمونه نداشته  ديگر كه همان آزمونه آزمايشي مي
اي طي اين آزمايشات در مقايسه با آزمونه  چنانچه آزمونه. مون واقع شودباشد، شسته شود و سپس مورد آز

  .شاهد بدون تغيير باقي بماند، دكور و لعاب اين آزمونه در طوالني مدت نيز پايدار خواهد بود

  آزمون اسيد  9-2-2
اعت در دماي س 16ور كنيد و آنها را به مدت  غوطه استيك اسيد% 5تعدادي آزمونه را بطور كامل در محلول 

ها را بيرون آورده و با آب بشوييد و خشك  پس از پايان اين مدت آزمونه. اتاق بدون جابجايي قرار دهيد
  ).فقط در مورد ظروف مصرفي در هتل صادق است. (شاهد مقايسه كنيد  نماييد و با آزمونه

. باشد ستات مورد نياز ميبراي انجام اين آزمون يك حمام بخار آب مجهز به ترمو: آزمون صابون  9-3-3
ور  غوطه)c )2 60ساعت در دماي ثابت  32كف صابون بمدت  درصد5/0ابتدا دو آزمونه را در محلول 

   .)باشد شود باالتر مي اين دما از هر دماي قابل تحملي كه ظرف با آن شسته مي(كنيد 

  نتيجه   9-3-4
  :سه آزمونه مورد آزمون با آزمونه شاهد ممكن است موارد زير مشاهده گردددر مقاي

) 2(بر روي قسمت بزرگي از سطح اثري به ميزان بسيار ناچيز مشاهده گردد ) 1(تفاوتي مشاهده نگردد ) 0(
) 4(از كل سطح تكه بزرگي كنده شده باشد ) 3. (بر روي كل سطح اثري به ميزان بسيار ناچيز مشاهده گردد

از قسمتي از سطح تكه بزرگي كنده ) 5(بر روي قسمت بزرگي از سطح اثري بطور قابل توجه مشاهده گردد 
هيچ اثري از لعاب بر روي سطح ) 7. (بر روي كل سطح اثري بطور قابل توجه مشاهده گردد) 6. (شده باشد

باشند در رده  ايداري باال برخوردار ميبا پ سطحيكه از ) 2(و ) 1(، )0(هايي با نتايج  آزمونه .باقي نمانده باشد
  .باشند ظروف غذاخوري مقاوم در برابر شستشو مي


