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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقيقـات  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 ايران) رسمي(اي ملي استاندارده نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي

  .دارد عهده به را

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

 مؤسسات علمـي،  و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين

 و توليـدي، فنـاوري   بـه شـرايط   توجـه  بـا  و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي،
 وارد و كننـدگان، صـادركنندگان  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري

 براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان،

 ملـي  كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت سپ و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي

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

 تلقـي  ملي بدين ترتيب، استانداردهايي .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي

سـازمان ملـي    مربـوط كـه   ملي اسـتاندارد  كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي
  .باشد رسيده تصويب به دهدمي استاندارد ايران تشكيل
 و (IEC)2المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

 كشـور  در (CAC)5 كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان

 پيشرفت هاي آخرين از كشور ، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي،
 و سـالمت  كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يتحما براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 اسـتانداردهاي  از اجـراي بعضـي   اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني

 تواند مي سازمان . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي

 . نمايـد  اجبـاري  را آن بنـدي و درجـه  صـادراتي  كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به

 بازرسـي،  آمـوزش،  مشـاوره،  در زمينـة  فعـال  مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين

 وسـايل  )واسـنجي (كاليبراسـيون   و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي

 و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش،
 المللـي  بـين  دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در

 اسـتانداردهاي  سـطح  ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها،

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي
  

                                                 
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 

  » هاويژگي –شويي سنگيسينك ظرف«
  

 يا نمايندگي/ سمت و :رئيس
  مير هادي ، بهمن

  )سراميك -دكترا مهندسي مواد(
  

  )ره(دانشگاه بين المللي امام خميني

   :يردب
  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
  )كارشناس ارشد مهندسي سازه(
  

  صنايع سنگ دهبيد
  
  

  شركت صنايع سنگي بهداد
  
  

  پاكدشت بتن شركت

  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(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  كشاورز ،محمد
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  زمان ملي استانداردسا

  گلبخش،محمد حسين
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد استان يزد

  مجتبوي ، سيدعليرضا
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(

  سازمان ملي استاندارد



 د 

  

  
  محرري ،حسن

  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد استان فارس

  مرشدي ،عبدالرضا
  )ي محضكارشناس شيم(
  

  پژوهشگاه استاندارد
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  فهرست مندرجات
 صفحه عنوان
 ب ازمان ملي استانداردس با آشنايي

  ج  استاندارد تدوين فني كميسيون
  د  گفتارپيش

  و  مقدمه
  هدف و دامنه كاربرد 1
 مراجع الزامي 2

 اصطالحات و تعاريف 3

 الزامات 4

 هاي ازمونروش 5

  مطالب كلي  5-1
  بتخلية آ  5-2
  مقاومت در برابر حرارت خشك  5-3
  هامقاومت در برابر مواد شيميايي و شوينده  5-4
  پايداري تحمل بار  5-5
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  ارزيابي انطباق  7 
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  گفتارپيش
شركت معيار توسط  مربوط هايدركميسيون آن نويسپيش كه»  هاژگيوي –سنگي شويي سينك ظرف« د استاندار

مهندسـي سـاختمان و مصـالح     استاندارد ملي كميتة اجالسمين سيصدو هفتاد در و شده تدوين و تهيهگستر صدر 
 قـوانين  اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك ،است گرفته قرار تصويب مورد 24/12/1390 مورخ ساختماني

 ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و

   .شودمنتشر مي
خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينـة  در جهـاني  و ملـي  هـاي  پيشـرفت  و تحـوالت  با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميـل  و اصـالح  بـراي  كـه  پيشـنهادي  هـر  و شـد  خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
 بنـابراين، بايـد   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره
  

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منابع و ماخذي

  تحقيقات و تجربيات ملي و بين المللي
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



1 

  

   هاويژگي – سنگي شوييسينك ظرف

  و دامنه كاربرد هدف   1
- اين استاندارد براي انواع سينك. است سنگي شوييتعيين الزاماتي براي سينك ظرف استانداردهدف از تدوين اين 

  .كاربرد دارد ه شده از سنگشويي ساختهاي ظرف

  مراجع الزامي  2
- بدين. ها ارجاع داده شده استمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

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

ها ارجاع داده شده است، همواره در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. اين استاندارد ملي ايران نيست
  .ها موردنظر استهاي بعدي آنآخرين تجديدنظر و اصالحيه

  :الزامي است استفاده از مرجع الزامي زير براي اين استاندارد
2-1 EN 695 Kitchen sinks – Connecting dimension 
2-2 ISO 4211-3:1993 Furniture -- Tests for surface finishes -- Part 3: Assessment of resistance to 
dry heat 

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

3-1    
 ظرفشويي آشپزخانهسينك 

هاي شير و سرريز، با يا بدون قسمت) هاي(هايي با يك يا چند سوراخ تخليه، و در صورت كاربرد، سوراخلگن يا لنگ
ها تخليه، مستقل يا متصل به سيني ظرفشويي يا همراه با سري آشپزخانه، براي تدارك مواد غذايي، شستن بشقاب

  .باشدپزخانه ميهاي زائد سينك ظرفشويي آشو تخلية آب
3-1-1     
  سينك ظرفشويي ديواري 

  .شودسينك ظرفشويي كه بدون پايه مستقيماً به ديوار متصل مي
3-1-2      

  سينك ظرفشويي روكار
  .شودسينك ظرفشويي كه بر روي پايه مناسبي نصب مي
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3-1-3      
  سينك ظرفشويي توكار

  .گيردآن بر روي تكيه گاه قرار مي سينك ظرفشويي كه از باال بر روي سطح كابينت نصب و لبة
3-1-4     
  سينك ظرفشويي توكار هم سطح 

  .شودتراز با محل سوار ميسينك ظرفشويي كه بر روي محل كار آشپزخانه و لبة آن هم
3-1-5      

  سينك ظرفشويي زيركار
  .گيرديشود، و با محل زيرين لب به لب قرار مسينك ظرفشويي كه از زير به محل موردنظر متصل مي

3-2    
 سرريز

  .شودقسمتي كه مانع از سرريزشدن آب به خارج از سينك ظرفشويي يا سيني آن مي

3-3    
 ابعاد بيروني

  .ابعاد كلي سينك ظرفشويي آشپزخانه
  
  الزامات  4
  كليات  4-1

و ارايه  داري از سينك ظرفشويي را تهيههاي مربوط به نحوة نصب، استفاده و نگهتوليد كننده بايد دستورالعمل
هاي ظرفشويي آشپزخانه كه توليد كننده پيوست الف در مورد نگهداري و نحوه استفاده آن دسته از سينك. نمايد
  .نمايدهايي ارائه ميهاي خود بگنجاند، توصيهتواند در دستورالعملمي

غذايي هستند، تطابق با هايي كه در تماس مستقيم با مواد توليد كننده در راهنماهاي استفاده و مراقبت از بخش
  .قوانين موجود را بگنجاند

  ابعاد اتصالي  4-2
  .مطابقت نمايند 1-2ابعاد اتصالي بايد با الزامات مشخص شده در استاندارد بند 

  تخلية آب  4-3
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تمام سطوح  اي باشد كهمورد آزمون قرار گيرد بايد به گونه 2-5ي كه طبق بند هنگامتخليه آب سينك سنگي 
  .از تخلية آب اطمينان حاصل شود تا ر باشندها شيب داويي آشپزخانه به سمت لگن و يا خروجيسينك ظرفش

  .در مورد محل نصب شير به كار رود شود و نبايدسمت تخليه اعمال مياين موضوع تنها در مورد لگن و ق

  مقاومت در برابر حرارت خشك  4-4
فشويي آشپزخانه هنگام تماس با ظروف نسبتاً داغ هاي ظراين آزمون براي تعيين مناسب بودن سطوح سينك

مطابق با استاندارد  سلسيوسدرجه  180يا در شرايط دماي  3- 5هنگام آزمون مطابق بند . گيردآشپزي انجام مي
هاي ريز، پوسته شدن كه بر روي مصرف سينك ها، شكستگي، ترك، نبايد تغييرات سطحي از جمله ترك2-2بند 

  .اد گرددگذارد، ايجاثر مي

  هامقاومت در برابر مواد شيميايي و شوينده  4-5
هاي ظرفشويي آشپزخانه در صورت استفاده مناسب، بايد در برابر مواد شيميايي خانگي، مواد غذايي و سينك
- ها از بين نميهيچگونه لكه و خوردگي سطح كه با آب يا شوينده 4- 5پس از آزمون بند . ها مقاوم باشندشوينده

  .نبايد ظاهر شود روند،

  پايداري تحمل بار  4-6
  .هاي ظرفشويي ديواري نبايد ترك بخورند، سقوط كنند يا در آنها شكستگي ظاهر شودسينك 5- 5در آزمون بند 

  نرخ جريان سرريز  4-7
  .بايد در برابر سرريز شدن آب محافظت شود ،هر سينك ظرفشويي آشپزخانه داراي سوراخ سرريز

  .ليتر بر ثانيه كمتر باشد 2/0مقدار جريان سرريز نبايد از  6-5هنگام آزمون بند 
توان تنها يك محل سرريز داشت اگر سرريز از يك لگن به لگن هاي ظرفشويي آشپزخانه با دو يا چند لگن، ميدر سينك –يادآوري 

  .توان از يك خروجي باز به عنوان محل سرريز استفاده كردديگر منتقل شود، مي

  رناكمواد خط  4-8
  .به پيوست الف مراجعه كنيد

  
  هاي آزمونروش  5
  مطالب كلي  1- 5

  :ها بايد به ترتيب بندهاي زير انجام شودآزمون
  ؛ 3-5و  6-5، 7- 5، 2-5بند  
  شودبايد بر روي نمونه جديد سينك انجام  4- 5آزمون بند.  
-بايد نمونه جداگانه 3- 5ن بند به منظور آزمو ،راحي شده استطاي كه با يك لگن هاي ظرفشويي آشپزخانهسينك

  .اي مورد آزمون قرار گيرد
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  .شودوس انجام يدرجه سلس) 23±5(ها در دماي محيط تمام آزمون

  تخلية آب  2- 5
-سپس آن را با شوينده. هاي سازنده نصب نماييدطور افقي مطابق با دستورالعملهسينك ظرفشويي را ب    2-1- 5

  .يز و پس از آن بوسيله پارچه خشك كنيدهاي پيشنهاد شده از سوي سازنده تم
  .از آب رنگي متفاوت با رنگ سينك ظرفشويي استفاده كنيد    2-2- 5
  .حداقل يك ليتر آب در راستاي بلندترين قسمت تخليه آب بريزيد    2-3- 5
  .باشندمانده ناشي از كشش سطحي مجاز ميهاي باقيآب. آب بايد از روزنه خروجي تخليه شود    2-4- 5

  مقاومت در برابر حرارت خشك  3- 5
  تجهيزات و مواد شيميايي آزمون     3-1- 5
به نحوي . توان سينك ظرفشويي را در آن بطور افقي تعبيه نمودچارچوب سخت يا رك آزمون كه مي    3-1-1- 5

  .شودسينك ظرفشويي روي چارچوب يا رك آزمون بسته يا ثابت نمي. كه تمام لبه بيروني تكيه داده شود
 ±1را با دقت  سلسيوسدرجه  250تا  سلسيوسگيري دماي بين صفر درجه دماسنج با قابليت اندازه    3-1-2- 5

  .اندازه بگيرد سلسيوسدرجه 
گري شده يا ظرفي از آلياژ آلومينيوم بدون سر، كه ته آن پهن و اي آلومينيومي ريختهظرف استوانه    3-1-3- 5

. متر خواهد بودميلي) 70±5/1(متر و ارتفاع كلي ميلي) 100±5/1(قطر بيروني اين ظرف داراي  .پرداخت شده است
  .متر استميلي) 5/2+5/0(متر و ضخامت قاعدهميلي) 5/2±5/0(ضخامت جداره 

  منبع حرارت، براي حرارت دادن يكسان ظرف؛    3-1-4- 5
  زن؛هم    3-1-5- 5
  صفحه عايق حرارت؛    3-1-6- 5
اي يا هر ماده ديگر با گرماي ويژه [C17H35CO2CH(CH202CC17H35)2]گليسرول  راتسيتتري   3-1-7- 5

  .آوردكه نتيجه يكساني را به همراه مي
كار برد، اما اگر تا دماي بيش از آزمون به 20توان براي رات گليسرول يا ماده شيميايي ديگر را مييتسمعموالً همان تري –يادآوري 

  .اي استفاده كرده شود، بايد از ماده تازهحرارت داد سلسيوسدرجه  200

  روش آزمون     3-2- 5
  متر زير لبه ظرف پر كنيد؛ميلي 10ستيرات گليسرول تا ظرف را از تري

  متر از ته قرار گيرد؛ميلي 6گر آن حدود ترمومتر را در مركز ظرف طوري تنظيم كنيد ك حس
گاهي لسيوس استفاده كنيد و گهدرجه س185يسرول به حدود رات گليتساز منبع حرارتي براي باال بردن دماي تري

  هم بزنيد؛هآن را ب
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  ظرف را به صفحه عايق حرارتي منتقل كنيد؛
  هم بزنيد؛هسيوس پايين بياوريد و به طور مداوم بدرجه سل) 180±1(دما را به حد 

  رات گليسرول داغ را در مركز لگن قرار دهيد؛يتسفوراً ظرف محتوي تري
  داريد؛دقيقه در لگن نگه 20مدت هزدن اضافي، ظرف را بمبدون ه

  دقيقه خنك كنيد؛ 45سپس ظرف را برداريد و سينك ظرفشويي را به مدت 
دقيقه صبر كنيد تا واكنش  5با استفاده از اسفنج يا برس محلول رنگي را در كل سطح مورد آزمون پهن كنيد و 

  .ك كنيد و سينك ظرفشويي را بررسي كنيدبا كمك اسفنج مرطوب معرف را پا. صورت گيرد
گرم ايوسين يا متيلن آبي اضافه  100ليتر مايع شوينده را به يك ميلي: محلول آزمون رنگي به صورت زير تهيه شود

  .اين مخلوط به همراه آب مقطر تا حجم يك ليتر آماده شود. كنيد
  نتايج آزمون     3-3- 5

لوكس از فاصلة  150ونه را با استفاده از نورپردازي المپ نئوني با شدت هرگونه تغيير در وضعيت ظاهري سطح آزم
وسيله چشم غيرمسلح مشاهده و نتايج را بررسي و گزارش همتري از سطح آزمون از تمام جهات مختلف بسانتي 60

  .نماييد

  هامقاومت در برابر مواد شيميايي و شوينده  4- 5
  تجهيزات و مواد شيميايي آزمون     4-1- 5
  ها؛معرف/ مواد شيميايي     4-1-1- 5
  متر؛ميلي 40شيشه ساعت بوروسيليكاتي به قطر اسمي     4-1-2- 5
  ها؛پيپت    4-1-3- 5
  لوازم تميز كننده؛    4-1-4- 5
  ).محلول سوسپانسيون اكسيد آلومينيوم در آب( 12hآلومينا    4-1-5- 5

  .داده شده است 1اسامي مواد شيميايي در جدول 
  .استفاده شود سلسيوسدرجه ) 23±5(ل بايد سريعاً قبل از مصرف با آب خني تهيه و در دماي هر حا

  مواد شيميايي -1جدول 
  محصول گروه

  10% V/V , (CH3COOH)استيك اسيد   اسيدها
 5% m/m ,(NaOH)سديم هيدروكسيد   بازها

 70 % V/V ,(C2H5OH)اتانول   هاالكل

 (Cl2)كلريد فعال  (NaCl) ,%5سديم هيپوكلريد   هاسفيد كننده

 m/m %1متيلن آبي   برمواد لكه

  رقيق شده %50و  170 gr/lit ,(NaCl)سديم كلريد   هانمك
 (2Na2CO3, 3H2O2)تواند با سديم پركربنات جايگزين شودماده سفيد كننده مي

  :باشدكه طرز تهيه آن به شرح زير مي



6 

  

ليتر آب مقطر در درجه حرارت اتاق ميلي 100ماده فعال در %30تا%15ودر برپايه سديم پركربناتيك گرم ماده سفيد كننده تجاري به صورت پ
  .حل شود

نشان داده شده است، كه شامل يك ديسك از جنس فوم با خاصيت سلول باز و قابل  1وسيله پاك كننده در شكل 
شود وسيله به روش محور مربعي هدايت مي. باشدمتر ميميلي 15متر و ضخامت ميلي 75انعطاف سنتزي به قطر 

گرم استفاده ) 1000±50(تواند با هر وسيله چرخشي در اين سيستم مي. گيردطور آزاد در دستگاه قرار ميهكه ب
  .گردد

  هاآزمونه     4-2- 5
اد هايي به ابعها را بر روي يك سطح صاف از سينك ظرفشويي انجام داده و در صورت لزوم از آزمونهآزمون

متر كه از سطح صاف سينك ظرفشويي آشپزخانه برش داده شده باشد، ميلي) 100±5(متر در ميلي) 5±100(
  .استفاده نماييد

  
  :راهنما

  محور مربعي-1
  فوم-2
  .باشد a=b-1طول لبه محور مربعي بايد  -3
  كننده جهت محكم كردن محورطول بازشده مربع در وسيله پاك-4

  هكنندوسيله پاك -1شكل 

  روش آزمون     4-3- 5
  .محلي را براي انجام آزمون انتخاب كنيد

سطح آزمون را با كمك آب صابون داغ ابتدا شسته و سپس . از هر سطح آزمون، تنها براي يك معرف استفاده كنيد
  .اي تميز خشك نماييدبا پارچه

اندازه . با شيشه ساعت مقعر بپوشانيدسپس قطره را . اي از محلول آزمايش بريزيدها، قطرهدر هر سطحي از آزمونه
ساعت در ) 16±25/0(آزمونه را به مدت . قطره طوري بايد باشد كه كامالً تحت پوشش شيشة ساعت قرار گيرد

  .دور از نور آفتاب نگهداريد سلسيوسدرجه ) 23±5(دماي 



7 

  

بروز تغيير ديسك فومي  در صورت. سطوح آزمون را با آب مقطر بشوييد و وضعيت ظاهري را با چشم بررسي كنيد
 30سپس پس از . دور در دقيقه بچرخانيد 60را در آب مقطر فرو ببريد، آن را بر روي سطح قرار دهيد و با سرعت 

  .بار گردش آن را تميز كنيد
در صورت باقي ماندن لكه، عمل تميزكاري را با . آزمونه را با آب مقطر بشوييد و نواحي آزمايش را بررسي نماييد

  .انجام داده و نواحي را مجدداً بررسي كنيد 12hآلومينا كمك 
  
  نتايج آزمون     4-4- 5

  .به دقت سطح آزمون را بررسي كنيد
كه سطح آزمون تحت نور ماليم المپ نئون در صورتي. متري از باال محل آزمون را مشاهده كنيدسانتي 60در فاصله 
ضمناً در صورت وجود لكه و تيرگي بر سطح آزمون، . ماييدلوكس لكه يا تيرگي ظاهر شود، گزارش ن 150با شدت 

  .به كمك آب و مواد شوينده وجود دائمي آن را بررسي كنيد

  پايداري تحمل بار  5- 5
  .هاي سازنده نصب شودهاي ظرفشويي ديواري مطابق با دستورالعملسينك

متر واقع ميلي 100متر در ميلي 100ع كيلوگرم را بر روي تيرچوبي با سطح مقط) 150±1(بتدريج باري به اندازه 
- اعمال كنيد و تا يك ساعت در آن موقعيت نگه )2طبق شكل ( در عرض مركز هندسي هر لگن سينك ظرفشويي

  .شودنظر مياي الوارهاي چوبي صرفاز هرگونه انحناء حاصل از اعمال بار نقطه .داريد

  
  آزمون پايداري تحمل بار -2شكل

  ن سرريزتعيين نرخ جريا  6- 5
  .هاي سازنده نصب شودسينك ظرفشويي بطور افقي مطابق با دستورالعمل
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به لوله تخليه وصل شود و بايد باز  بايدزانويي ن. خروجي تخليه، سرريز و زانويي به سينك ظرفشويي را نصب كنيد
  .تخليه بسته خواهند شد) هاي(پس از آن خروجي .گذاشته شود

مقدار . شود، آب را جاري كنيدمتر كه منتهي به انتهاي لگن ميميلي 20طر داخلي به كمك لوله قابل انعطاف به ق
  .جريان آب را طوري تنظيم كنيد كه هيچگونه آبي به خارج از لبه بيروني سينك ظرفشويي يا روي كار پخش نشود

گيري وله آب اندازهسنج متصل به لثانيه به كمك جريان 60مقدار جريان آب را پس از برقراري حالت عادي بمدت 
  .كنيد

  
  نشانه گذاري  6

هاي ذيل بايد بصورت واضح، خوانا، قابل رويت پس از نصب و غيرقابل مخدوش شدن بر روي سينك ظرفشويي نشانه
  :باشد

  مثال شرح
  --- نام يا عالمت تجاري سازنده –الف
  --- 1عالمت استادارد ملي ايران–ب
  --- ...)وزمان توليد(شماره سري ساخت–ج
  --- سينك ظرفشويي آشپزخانه مدل   نام و مدل كاال–د
 سنگ  جنس محصول–ه
  به پيوست اطالعاتي الف مراجعه شود برچسب هشدار دهنده در صورت لزوم–و
  مترسانتي 100×50  ابعاد محصول–ز

  
  ارزيابي انطباق  7

  كليات  7-1
  :شوداز طرق زير ارزيابي مي تطابق مشخصات سينك ظرفشويي با اين استاندارد

  ؛)مراجعه شود 2-7به بند (انجام آزمون تعيين نوع سينك ظرفشويي 
اي كه از مشخصات طراحي، ساخت، كارآيي و مواد مشابهي در توليد آنها استفاده هاي ظرفشويي آشپزخانهسينك

  .شوندشده است، هر چند اجزاء متفاوتي داشته باشند، از يك نوع محسوب مي
  ).مراجعه شود 3-7به بخش (شامل ارزيابي محصول  2(FPC)ارت بر توليد كارخانه از سوي سازنده نظ

  3آزمون نوع سينك ظرفشويي  7-2
  آزمون اوليه نوع سينك ظرفشويي    7-2-1

                                                 
  .شودعالمت استاندارد ملي ايران پس از اخذ بر روي محصول حك يا درج مي -1

2- Factory Production Control 
1- Type testing 
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قبل از عرضه محصول براي اولين بار و در هر بار، زماني كه مشخصات  بايدآزمون اوليه نوع سينك ظرفشويي 
  .يابد انجام شودير ميمحصول تغي

-همان محصول، همان مشخصات، روش آزمون، روال نمونه(هايي كه از قبل براساس شرايط اين استاندارد آزمايش

در ابتداي توليد نوع  بايدعالوه بر اين، آزمون اوليه نوع . اند، ممكن است مدنظر قرار گيرندانجام شده) برداري و غيره
انجام ) هاي بيان شده تأثير بگذارندتوانند بر ويژگيجايي كه اين موارد مي(يد توليد محصول يا در ابتداي روش جد

  .شوند
  .موضوع انجام آزمون اوليه نوع خواهند بود 6- 4تا  3-4تمام مشخصات مشروح در بندهاي 

  كنترل توليد كارخانه  7-3
كند تا مطمئن شود كه داري ميآن نگه را براي كنترل توليد كارخانه ايجاد، مستندسازي و از ايسامانهسازنده 

ها ها، بازرسيشامل دستورالعمل FPCسيستم . شوندمحصوالت عرضه شده به بازار طبق مشخصات معين توليد مي
ها و استفاده از نتايج براي كنترل مواد خام و ديگر مواد اوليه يا قطعات، تجهيزات، اي، و يا ارزيابيهاي دورهو آزمون

  .شوديد و محصول ميفرآيند تول
يا معادل با  ISIRI ISO 9000باشد، شامل يكسري استانداردهاي كه مطابق با الزامات بندهاي مربوطه مي FPC سامانه –يادآوري 

  .توانند براي رفع الزامات فوق مدنظر قرار گيرندشود كه ميآن و پيش نيازهاي اين استاندارد مي
اقدامات اصالحي جهت رفع . ها كه مستلزم اقدام عملي هستند، ثبت خواهند شديابيها يا ارزها، آزموننتايج بازرسي
  .ثبت شود بايدها نيز عدم انطباق
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  پيوست الف
  )الزامي(

  هاي ظرفشويي آشپزخانهمراقبت و نحوه استفاده از سينك
  

بنابراين مصرف . شونديها در جهت تحقق اهداف موردنظرشان با اطمينان طراحي و ساخته مظرفشويي سينك
  .كننده مسئوليت دارد تا خارج از حيطة كاربري آن از سينك ظرفشويي استفاده نكند

هاي نحوة مراقبت و استفاده ارائه شده از سوي سازنده را رعايت نمايند چرا كه دستورالعمل بايدمصرف كنندگان 
  .مراقبت و استفاده صحيح دوام را براي محصول بدنبال دارد

هاي ظرفشويي آسيب خواهند ديد و به منظور اجتناب و يا به حداقل رساندن صورت استفاده نادرست از سينكدر 
توان در چنين مواقعي از مراقبت الزم بعمل آيد و مي بايداحتمال افتادن هرگونه شيئي در سينك ظرفشويي 

  .درپوشي بر روي محل تخليه لگن استفاده كرد
  .هاي مواد در لگن و گلويي سينك ظرفشويي جلوگيري كردافتاده خرده توجه خاصي كرد تا از بايد

به مصرف كننده هشدار دهند تا از تماس تصادفي با مواد شيميايي  بايدهاي مراقبت و نحوه استفاده دستورالعمل
- شوها، رنگ توانند در خانه نيز يافت شوند از جمله شوينده فلزات، كفاين گونه مواد مي. قوي جداً خودداري كند

  .گذارندبرها كه بر كيفيت سطح سينك ظرفشويي اثر منفي مي
  .از تماس با ظروف بسيار داغ خودداري شود

  

  


