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َحاِب ُصْنَع اهلِل الَّذی  َو تََری الِْجباَل تَْحَسُبَها َجاِمَدًه َو ِهَی تَُمرُّ َمرَّ السَّ

َُّه َخبیٌر بَِما تَْفَعلُوَن . اَتَْقَن ُکلَّ َشْیٍء اِن

کوه هــا را می بینیــم و آنهــا را ســاکن و جامــد می پنداریــم در 
حالیکــه ماننــد ابــر در حرکتنــد ایــن منبــع و آفرینــش خداونــدی 
ــما  ــه ش ــی ک ــده او از کارهای ــن آفری ــز را متق ــه چی ــه هم ــت ک اس

انجــام می دهیــد مســلما آگاه اســت .
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 مراکز استانداردسازی را هرچه میتوانید تقویت کنید.
ــز  ــتاندارد، مرک ــز اس ــه مرک ــه اینک ــد ب ــاج داری ــما احتی ش

ــد. ــری باش ــق و مؤث دقی
مقام معظم رهربی )مدظله العالی(

ــه  ــا ک ــم مخصوصــا آن ج ــر ســرعت نکاهی ــه خاط دقــت را ب
ــک انســان اســت. ــات ی ــی و حی ــه زندگ ــوط ب مرب

ریاست جمهوری

عــزم دولــت بــر تامیــن ایمنــی و ســامت و بهداشــت مــردم 
ــرای ســازمان اســتاندارد بســیار  اســت. حفــظ جــان مــردم ب

مهــم اســت.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران
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    پیشگفتار
ــه	 ــت	دارد	ک ــن	واقعی ــت	از	ای ــا	حکای ــود	در	موزه	ه ــار	موج ــی	و	آث ــوابق	تاریخ س
کیفیــت	مطلــوب	کاال	و	انجــام	صحیــح	خدمــات	از	دیــر	بــاز	مــورد	توجــه	انســان	بــوده	
اســت.	زمانــی	کــه	تولیــد	بــا	اســتفاده	از	ابزار	هــای	ســنتی	انجــام	می	گرفــت	تعییــن	
کیفیــت	و	تشــخیص	آن	کار	چنــدان	مشــکلی	نبــود،	پــی	بــردن	بــه	کیفیــت	محصــول	
و	خدمــت	بــا	اســتفاده	از	حــواس	پنجگانــه	بــه	ســهولت	میســر	بــود.	امــا	بــا	پیشــرفت	
ــین	 ــن	ماش ــت	گرفت ــه	خدم ــوه	و	ب ــد	انب ــت،	تولی ــش	جمعی ــاوری	،	افزای ــوم،	فن عل
ــدون	 ــه	و	ب ــا	اســتفاده	از	حــواس	پنجگان ــت	ب ــر،	ســنجش	کیفی توســط	انســان	دیگ

ــود. ــر	نب ــکان	پذی ــی	ام ــای	فن ــات	و	توانایی	ه داشــتن	امکان
ــر	 ــت	تأثی ــا	را	تح ــی	م ــددی	زندگ ــتاندارد	های	متع ــی	اس ــای	زندگ در	تمامی	دوره	ه
ــینی	 ــوالت	و	ماش ــر	و	تح ــرعت	تغیی ــی،	س ــور	زندگ ــی	ام ــد.	پیچیدگ ــرار	می	دهن ق
شــدن	بســیاری	از	فعالیت	هــا،	مــا	را	ناگزیــر	از	ایجــاد	نظــم	در	تمــام	ســطوح	زندگــی،	

ــازد.	 ــتاندارد	می	س ــر	اس ــی	ب ــن	مبتن ــای	مطمئ ــیوه	ها	وروش	ه ــتفاده	از	ش و	اس
ــم،	 ــام	نظ ــوده	و	پی ــات	ب ــد	و	خدم ــای	تولی ــی	عرصه	ه ــان	واقع ــتاندارد	ها	راهنمای اس
هماهنگــی،	رفــاه	و	هــم	زبانــی	را	در	جامعــه	بشــری	بــه	همــراه	دارنــد.	دیگــر	نمی	تــوان	
بــر	اســاس	ســعی	و	خطــا	و	بــدون	بهره	گیــری	از	اســتاندارد	ها	جامعــه	را	پیــش	بــرد	

و	ایمــن	بــود.
ــده	 ــن	دهک ــم	و	ای ــی	می	کنی ــتاندارد	ها	زندگ ــا	اس ــده	ب ــه	ش ــی	احاط ــا	در	دنیای م
جهانــی	گســتره	وســیعی	از	حقــوق	و	وظایــف	را	بــرای	شــهروندانش	تعییــن	می	کنــد	
ــت	 ــات،	حفاظ ــه	اطالع ــتیابی	ب ــالمت،	دس ــت،	س ــی،	امنی ــق	ایمن ــامل:	ح ــه	ش ک
محیــط	زیســت،	احتــرام	بــه	ایمنــی،	اســتقالل	و	حریــم	خصوصــی	دیگــران	می	شــود.	
اســتاندارد	یــاری	دهنــده	شــهروندان	در	بهــره	منــدی	از	این	حقــوق	و	عمل	بــه	وظایف	
اســت	و	از	طریــق	تأمیــن	و	حفاظــت	اطالعــات،	تضمیــن	کیفیــت،	ســالمت	محصوالت	
ــا	محیــط	زیســت	 ــه	راهنمایی	هــای	مرتبــط	ب ــرای	ارائ و	خدمــات،	تعییــن	الزامــات	ب
ــت	اجتماعــی،	ســالمت،	 ــه:	عدال ــز	اهمیــت	شــهروندان،	از	جمل و	ســایر	مباحــث	حائ
امنیــت	اطالعــات،	ارتباطــات	و	تجــارت	شــرافتمندانه	ایــن	امــر	را	محقــق	می	کنــد.
در	حقیقــت	اســتاندارد	عبــارت	اســت	از	نظمی	مبتنــی	بــر	نتایــج	ثابــت	علمــی	و	فنــی	
ــاد	 ــور	ایج ــه	منظ ــی	ب ــررات	و	نظام	های ــد،	مق ــورت	قواع ــه	بص ــری	ک ــارب	بش و	تج
ــه	کار	مــی	رود.	اســتاندارد	 ــه،	افزایــش	میــزان	تفاهــم	و	...	ب هماهنگــی	و	قــدرت	روی
ــا	 ــط	ب ــای	مرتب ــدی	در	تمامی	زمینه	ه ــت	نظــم	و	قانونمن ــرش	حاکمی ــی	پذی ــه	نوع ب

ــت. ــادی	اس ــی	و	اقتص ــای	فن فعالیت	ه
متــون ارائــه شــده در ایــن کتابچــه برگرفتــه از آخریــن ویرایــش اســتانداردهای ملی 
بــوده و خواننــدگان گرامــی می تواننــد به منظــور اطــاع از  آخرین تغییــرات و تجدید 

نظرها بــه پرتال ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران مراجعــه نمایند.
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    مقـدمــه
ــن	واژه	 ــا	ای ــکار	مــی	رود	و	مــردم	ب در	گفتگو	هــای	روزمــره،	واژه	اســتاندارد،	مکــرراً	ب
آشــنا	هســتند.	اغلــب	مــردم	فکــر	می	کننــد	کــه	اگــر	کاالیــی	اســتاندارد	باشــد	یعنــی	
بایــد	حداکثــر	کیفیــت	را	داشــته	باشــد	و	در	حالــی	کــه	واژه	اســتاندارد	در	لغــت	بــه	
معنــی	نظــم،	قاعــده	و	قانــون	اســت	و	در	اصطــالح	مدرکــی	اســت	دربرگیرنــده	قواعــد؛	
راهنمایی	هــا	و	ویژگی	هــا	بــرای	فعالیتــی	خــاص	یــا	نتایــج	آنهــا	بــه	منظــور	اســتفاده	
ــیله	 ــمی	تهیه	و	بوس ــع	رس ــارت	مراج ــا	نظ ــی	و	ب ــق	همرای ــه	از	طری ــرر	ک عمومی	مک
ســازمان	شــناخته	شــده	ای	تصویــب	شــده	باشــد	و	هــدف	از	آن	دســتیابی	بــه	میــزان	
مطلوبــی	از	نظــم	در	یــک	زمینــه	خــاص	اســت.	اســتاندارد	بــودن	یــک	کاال	داشــتن	
حداقــل	کیفیــت	مطلــوب	مــورد	قبــول	کارشناســان	جهــت	کاربــرد	آن	کاال	اســت	و	
اگــر	کیفیــت	کاالیــی	پاییــن	تــر	از	حــد	اســتاندارد	باشــد	قابلیــت	مصــرف	و	کاربــرد	

نــدارد	و	از	درجــه	اعتبــار	ســاقط	اســت.
ــر	 ــود	صرف	نظ ــتفاده	می	ش ــی	اس ــای	مختلف ــتاندارد	در	زمینه	ه ــروزه	از	واژه	اس 	ام
ــن	واژه	 ــرد	ای ــا	کارب ــه	آنه ــترک	در	هم ــه	مش ــن	واژه	نکت ــتفاده	از	ای ــوارد	اس از	م
بعنــوان	راهنمایــی	بــرای	مقایســه	اســت	و	در	ایــن	خصــوص	یــک	اســتاندارد	می	توانــد	
پاســخگوی	نیاز	هــا	و	مشــکالت	بوجــود	آمــده	باشــد.	تعاریــف	گوناگــون	هــر	یــک،	از	
منظــری	بــه	مفهــوم	اســتاندارد	و	اســتاندارد	کــردن	پرداختــه	انــد.	عــده	ای	اســتاندارد	
را	نشــانگر	انســجام	و	انضبــاط	توانایی	هــای	فکــری	،	علمــی	و	فنــی	و	فرهنگــی	جامعــه	
می	داننــد	و	بعضــی	اســتاندارد	را	حاصــل	کوششــی	خــاص،	بــه	منظــور	تعییــن	ضوابــط	
ــت	 ــد	و	در	نهای ــته	باش ــالح	گذش ــع	ذیص ــب	مراج ــه	از	تصوی ــد	ک ــک	کاال	می	دانن ی
ــاط	 ــی	و	ارتب ــن	شــرایط	فن ــد	در	بهتری ــم	تولی ــادالت	و	تنظی ــه	تســهیل	مب منجــر	ب
ــردد.	 ــاری	می	گ ــادالت	تج ــردن	مب ــاده	ک ــاً	س ــا	و	نهایت ــه	و	تقاض ــن	عرض ــر	بی بهت
اســتاندارد	کــردن	را	می	تــوان	در	قالــب	یــک	مفهــوم	کلــی،	برقــراری	ضوابــط	و	قواعــد	
صحیــح	بــرای	یکنواخــت	کــردن	انــواع	مشــابه	و	یکــی	کــردن	مشــخصات	در	هــر	روش	
و	عملــی	کــه	متضمــن	منافــع	اقتصــادی،	فنــی	و	اجتماعــی	باشــد،	تعریــف	و	توصیــف	
ــزون	اســتاندارد	وپیشــرفت	های	عظیمی	کــه	در	 ــه	گســترش	روز	اف ــا	توجــه	ب کــرد.	ب
ایــن	زمینــه	طــی	ســال	های	اخیــر	حاصــل	شــده	اســت.	اهــداف	اساســی	اســتاندارد	

ــوان	چنیــن	تشــریح	کــرد: ســازی	را	می	ت
صرفــه	جویــی	کلــی	در	مصــرف	نیــروی	انســانی،	مــواد،	انــرژی،	حمایــت	از	مصــرف	

کننــدگان،	حفــظ	ایمنــی،	بهداشــت،	محیــط	زیســت	و	ایجــاد	ارتبــاط	بهتــر.
امــا	یکــی	از	مزیت	هــای	اساســی	کــه	هــدف	اصلــی	اســتاندارد	اســت	و	هــم	چنیــن	
دولت	هــا	و	صنایــع	بــه	آن	توجــه	می	کننــد	فوایــد	و	مزایــای	اقتصــادی	اســت.	
ــردن	 ــد	و	نتیجــه	اســتاندارد	ک ــه	می	دهن ــرای	مشــکالت	راه	حــل	ارائ اســتاندارد	ها	ب

افزایــش	بهــره	وری	اســت.
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    چرا ما از استاندارد ها استفاده می کنیم؟6
مــا	از	اســتاندارد	ها	جهــت	رســیدن	بــه	ســطحی	از	ایمنــی،	کیفیــت	و	ســازگاری	در	
محصــوالت	و	فرآیند	هایــی	کــه	بــر	روی	زندگی	مــان	تأثیــر	گــذار	هســتند،	اســتفاده	
ــر	 ــاده	تر	و	بهت ــر،	س ــا	را	ایمن	ت ــی	م ــتاندارد	ها	زندگ ــه،	اس ــور	خالص ــم.	بط می	کنی

می	ســازند.
ــا	 ــتند.	آنه ــارت	هس ــت	وتج ــرای	صنع ــی	ب ــزاری	حیات ــتاندارد	ها	اب ــن	اس همچنی
اغلــب	اســاس	و	معیــار	معامــالت	بیــن	خریــداران	و	فروشــندگان	قــرار	می	گیرنــد،	
ــاس	 ــی	اس ــا	و	حت ــازمان	ها	و	ملت	ه ــر	روی	س ــادی	ب ــیار	زی ــرات	بس ــن	رو	اث از	ای

ــد. ــان	دارن ــای	جه ــاد	بازار	ه اقتص

? ? ?
?? ? ??
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هــر	کشــور	در	حــال	توســعه	ای	کــه	افزایــش	و	بهبــود	ظرفیــت	صنعتــی	را	در	راس	
ــد	کــه	اســتاندارد	ســازی	 ــرار	داده	باشــد،	در	می	یاب ــد	مــدت	خــود	ق برنامه	هــای	بلن
ــی	 ــت	محصــوالت،	یکــی	از	اجــزای	اصل ــرل	کیفی ــری	و	کنت ــدازه	گی مشــخصه	ها،	ان

ــد. ــور	می	باش ــعه	آن	کش ــای	توس برنامه	ه
در	بســیاری	از	ایــن	کشــورها	از	جملــه	کشــور	مــا،	معمــوال	محصــوالت	تولیــد	شــده	
ــرا	 ــروش	می	رســد،	زی ــه	ف ــز	ب ــن	نی ــت	پایی ــا	کیفی ــی	ب ــی	حت جهــت	مصــرف	داخل
ــد	آن	 ــاً	فاق ــا	اساس ــتند	ی ــی	هس ــی	ضعیف ــازار	رقابت ــا	دارای	ب ــورها	ی ــه	کش اینگون

می	باشــند.
امــروزه	نقــش	اســتانداردها	در	محصــوالت	تولیــدی	بویــژه	مــواردی	کــه	بــه	ایمنــی،	
ــکار	 ــد،	ان ــط	می	باش ــه	مرتب ــاد	جامع ــدی	اقتص ــل	بع ــی	و	در	مراح ــت	عموم بهداش

ــر	اســت. ناپذی
ــب	 ــد	موج ــاختمانی	می	توان ــای	س ــت	فراورده	ه ــتانداردها	در	صنع ــک	اس ــدون	ش ب
ــا	 ــور	ب ــتانداردهای	مذک ــوارد،	اس ــیاری	از	م ــی	در	بس ــردد	و	حت ــی	گ ــش	ایمن افزای

بهداشــت	عمومی	جامعــه	ســرو	کار	دارد.
در	شــرایط	کنونــی	کشــور	کــه	امــور	اقتصــادی	و	قیمــت	تمــام	شــده	کاال	و	خدمــات	
از	مباحــث	اصلــی	می	باشــد،	بــدون	اغــراق،	اســتفاده	از	مصالــح	ســاختمانی	اســتاندارد	
ــه	 ــد.	اگرچ ــا	نمای ــش	مهمی	ایف ــا	نق ــاد	خانواده	ه ــی	اقتص ــه	جوی ــد	در	صرف می	توان
نمی	تــوان	منکــر	ایــن	بــود	کــه	در	حــال	حاضــر	میــل	و	رغبــت	عمومی	بــه	اســتفاده	
از	کاالی	اســتاندارد	افــزون	گردیــده	اســت	ولــی	ترویــج	و	فرهنــگ	ســازی	در	زمینــه	
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ــه	دنبــال	 ــه	را	ب ــه	ایــن	مقول ــد	اهتمــام	بیشــتر	عمــوم	جامعــه	ب اســتانداردها	می	توان
ــای	 ــه	ای	از	ویژگی	ه ــه	خالص ــب،	ارائ ــن	مطال ــن	ای ــدف	از	تدوی ــد.	ه ــته	باش داش
اســتانداردهای	مصالــح	ســاختمانی	اســت	کــه	بــه	طــور	معمــول	مصــرف	بیشــتری	در	

ســاخت	و	ســازها	دارد.

آمار	هــا	نشــان	می	دهــد	کــه	78	درصــد	ازمســاحت	کشــور	ایــران	در	معــرض	
ــر	روی	 ــران	ب ــن	ای ــرار	گرفت ــه	ق ــا	توجــه	ب ــع	شــده	اســت	و	ب زلزله	هــای	جــدی	واق
گســل	زلزلــه،	ایــن	علــت	طبیعــی	ویــران	گــر	ســاخت	و	ســاز	اســتان	را	هــم	تهدیــد	
می	کنــد.	زلزله	هــای	بــزرگ	نیــم	قــرن	اخیــر	ایــران	بیــش	از	200	هــزار	نفــر	تلفــات	
ــز	بیــش	از	ده	هــا	 ــن	زلزله	هــا	نی ــی	ناشــی	از	ای انســانی	داشــته	اســت.	خســارات	مال
ــح	 ــرد	مصال ــازی	وکارب ــاوم	س ــت	مق ــذا	اهمی ــود.	ل ــن	زده	می	ش ــارد	دالر	تخمی میلی

ــر	اســت. ــاب	ناپذی ــری	اجتن ســاختمانی	اســتاندارد	ام
	اســتاندارد	ســازی	مصالــح	ســاختمانی	و	اســتفاده	از	مصالــح	ســاختمانی	اســتاندارد،	
گام	هــای	اول	و	دوم	در	راه	بهســازی	و	ایمــن	ســازی	ســاخت	و	ســاز	می	باشــد.	مصالــح	
ــری	 ــن	جلوگی ــه	ضم ــود	ک ــد	ش ــه	ای	تولی ــه	گون ــد	ب ــاختمانی	بای ــای	س و	فرآورده	ه
ــت	و	 ــن	کیفی ــردد.	ای ــاختمان	گ ــر	س ــول	عم ــش	ط ــب	افزای ــرژی،	موج ــالف	ان از	ات
اســتاندارد،	صرفــه	جویــی	بــه	همــراه	دارد.	صرفــه	جویــی	در	وقــت،	انــرژی،	هزینــه	و	
منابــع	ملــی	دیگــر	کــه	به	دنبــال	آن	افزایــش	ضریــب	ایمنــی	ســاختمان	و	ایمنــی	و	

ســالمت	بهــره	بــرداران	را	در	بــر	دارد.
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    رابطه کیفیت و هزینه های ساخت:
ــوب	و	 ــت	مطل ــه	کیفی ــتیابی	ب ــت	دس ــع	در	جه ــن	مان ــت	مهم	تری ــوان	گف ــاید	بت ش
اســتاندارد	در	ســاخت	واحد	هــای	مســکونی	و	ســاختمانی،	الــزام	ســازندگان	در	صــرف	

ــد. ــر	می	باش ــه		باالت ــای	اولی هزینه	ه
برخی از مهم ترین این هزینه های اولیه عبارتند از:

1	-	هزینه	بکارگیری	مصالح	مرغوبتر	و	گرانتر.
2	-	هزینه	استفاده	از	نیروی	انسانی	با	درجه	مهارت	بیشتر.

3-هزینه	آموزش	نیروی	انسانی.
4-هزینه	انجام	بازرسی	-		نظارت	و	کنترل	کیفی	فرآیند	های	ساخت.

ــا	 ــاس	ب ــر	در	قی ــرفته	ت ــاخت	پیش ــای	س ــوژی	و	متده ــتفاده	از	تکنول ــه	اس 5-هزین
ــنتی. ــای	س روش	ه

6-هزینه	تحقیق	و	پژوهش	در	مورد	روش	ها –	مصالح	و	استاندارد	های	ساختمانی.

با اِعمال هزینه های فوق، به صورت زیر، کاهش هزینه خواهیم داشت:
ــادی	در	 ــای	اقتص ــه	جویی	ه ــث	صرف ــه	باع ــاختمان	ها	ک ــر	س ــد	باالت ــر	مفی 1-عم

ــردد. ــی	می	گ ــاد	مل ابع
2-	کاهش	هزینه	های	سرویس	و	نگهداری	ساختمان.

3-کاهش	آسیب	پذیری	در	برابر	آسیب	های	طبیعی	مثل	زلزله.
4-کاهش	هزینه	های	تعمیر،	تقویتی	بازسازی	بعضی	از	اجزای	ساختمان.

هزینه	هــای	گــروه	اول	را	هزینه	هــای	کوتــاه	مــدت	و	هزینه	هــای	گــروه	دوم	را	
هزینه	هــای	بلنــد	مــدت	نامیــده	می	شــود.
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  بلوک ها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شونده
   هدف و دامنه کاربرد:

ــن	اســتاندارد	تعییــن	ویژگی	هــای	بلوک	هــا	و	صفحــات	ســاخته	 ــن	ای هــدف	از	تدوی
ــرای	اســتفاده	در	ســاختمان	و	 ــی	اســتایرن	منبســط	شــونده	ب ــای	پل شــده	از	دانه	ه
ــن	اســتاندارد،	 ــی	اســت.	ای ــای	حرارت ــر	از	مصــارف	عایق	ه ــه	غی ــی	ب ــای	عمران کاره
دال	هــا	)بلوک	هــا،	صفحــات	و	ورق	هــای	شــکل	داده	شــده(	و	مقاطــع	عرضــی	بریــده	

ــود. ــامل	می	ش ــقفی	را	ش ــای	س ــده	از	بلوک	ه ش
   طبقه بندی و ترکیب:

ساختار:
ساختارهای	صفحه	باید	به	صورت	یکی	از	موارد	زیر	باشد:

    صفحــه بــرش خــورده	صفحــه	ای	کــه	از	یــک	بلــوک	قالــب	گیــری	شــده	از	دانه	های	
منبســط	بریده	شــده	تشــکیل	شود.

بلــوک قالــب گیــری شــده	صفحــه	ای	کــه	مســتقاًل	از	دانه	هــای	منبســط	قالب	گیری	
ــده	است. ش

    بلــوک ســقفی	قطعــه	ای	اســت	بریــده	شــده	از	بلــوک	مــادر	کــه	دارای	نشــیمن	
ــرار	 ــی	اســت	کــه	بیــن	دو	تیرچــه	ق ــه	فوقان ــن	و	پخــی	در	در	لب ــه	زیری گاه	از	دو	لب
ــر	 ــاد	آن	متغی ــا	ابع ــه	تیرچه	ه ــقف	و	فاصل ــت	س ــه	ضخام ــه	ب ــا	توج ــرد	و	ب می	گی
ــدگار	کــه	پــس	از	اجــرا	در	ســقف	 ــب	مان ــه	عنــوان	قال می	باشــد.	از	بلــوک	ســقفی	ب
باقــی	می	مانــد	بــرای	قالــب	بنــدی	درجــان	انــواع	تیر	هایTشــکل	و	همچنیــن	قالــب	

ــزی	درجــا	اســتفاده	می	شــود. ــن	ری ــن	در	بت زیری
   نوع 

پلی	استایرن	منبسط	باید	در	یکی	از	چهار	نوع	زیر	طبقه	بندی	شود:
   SD:	با	کاربرد	معمولی

   HD:	با	کاربرد	باال
   EHD:	با	کاربرد	بسیار	باال

   UHD:باکاربرد	ویژه
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    طبقه بندی از نظر واکنش در برابر آتش:
:Eطبقه

آزمونــه	بــه	مــدت	15	ثانیــه	در	معــرض	آتــش	قــرار	می	گیــرد.	اگــر	میــزان	پیشــروی	
ــر	باشــد	 ــر	از	150	میلیمت ــون،	کمت ــاز	آزم ــه	از	آغ ــدت	20	ثانی ــه	م شــعله	در	آزمون

طبقــه	E 	اســت.
    خواص فیزیکی:

ــدرج	در	جــدول	 ــات	فیزیکــی	من ــا	الزام ــد	ب ــد	شــده	بای ــوک	ســقفی	تولی صفحــه	بل
مطابقــت	داشــته	باشــد.

جدول	الزامات	خواص	فیزیکی
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   حداقل نیروی خمشی بلوک های سقفی:
ــه	ازای	هــر	30	 ــه	ب ــا	هــر	عرضــی	ک ــروی	خمشــی	بلوک	هــای	ســقفی	ب ــل	نی حداق
ــر	 ــه	زی ــق	رابط ــن	مطاب ــرو	و	همچنی ــرم	–	نی ــد	200	کیلوگ ــول	بای ــر	ط ــانتی	مت س
باشــد.	ایــن	بــار	بایــد	در	نــواری	بــه	عــرض	7	ســانتی	متــر	در	وســط	بلــوک	اعمــال	

شــود.
عــرض	تکیــه	گاه	بلــوک	)نشــیمن	گاه(	بایــد	)2	+	28(	میلی	متــر	و	پخــی	در	دو	لبــه	

فوقانــی	بایــد	بــه	ارتفــاع	حداقــل	50	میلــی	متــر	باشــد.
ابعاد	و	رواداری	های	ابعادی:

ابعاد	شامل	طول،	عرض،	ضخامت،	گونیا	بودن	و	مسطح	بودن	
رواداری	های	ابعادی	برای	صفحات	تولیدی	باید	مطابق	جدول	زیر	باشد.

_
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    نامگذاری:
ــه	 ــوع	و	طبق ــر	اســاس	ســاختار	مناســب،	ن ــد	ب ــی	اســتایرن	منبســط	شــونده	بای پل

ــود. ــذاری	ش نامگ
یادآوری	-	مثال	های	متداول	شامل:

				صفحه	برش	خورده	-	با	کارکرد	معمولی
E	طبقه	-	باال	کارکرد	با	-	شده	گیری	قالب	صفحه				

     ویژگی ظاهری:
ــد	نســبتاً	 ــوک	بای ــد	دارای	ظاهــری	ســالم	و	یکپارچــه	باشــند	ســطح	بل بلوک	هــا	بای
ــود	 ــری	وج ــخص	ظاه ــه	مش ــتایرن	فاصل ــی	اس ــای	پل ــن	دانه	ه ــد	و	بی ــاف	باش ص

نداشــته	باشــد.
    نشانه گذاری:

مــوارد	زیــر	بایــد	بــر	روی	تمامی	صفحــات	و	بلوک	هــای	تولیــدی	کارخانــه	بــه	صــورت	
پــاک	نشــدنی،	ممهــور/	چــاپ/	حک	شــود.

				نام	یا	عالمت	تجاری	تولید	کننده
				تاریخ	تولید

				نوع
				طبقه	واکنش	درمقابل	آتش

				ابعاد	اسمی
				عالمت	استاندارد	در	صورت	دارا	بودن	پروانه	کاربرد
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    آیا می دانید: 
پلــی	اســتایرن	فــرآورده	ای	اســت	کــه	در	جهــت	ســبک	ســازی	ســازه	ها	و	ســاختمان	ها	

طراحــی	و	تولید	شــده	اســت.
پلــی	اســتایرن	اســتاندارد	هنــگام	آتــش	ســوزی	و	حریــق،	تنهــا	جمــع	می	شــود	امــا	
پلــی	اســتایرن	غیــر	اســتاندارد	عــالوه	بــر	اینکــه	خــود	دچــار	اشــتعال	و	آتــش	ســوزی	
می	گــردد،	هنــگام	حریــق	از	خــود	گازی	تولیــد	می	کنــد	کــه	بســیار	مهلــک	و	

ــد. ــنده	باش ــد	کش ــاق	آن	می	توان ــت	و	استنش سمی	اس



ره
زم

رو
ی 

دگ
زن

در 
د 

ار
ند

ستا
ا

16

    آجر رسی

    هدف و دامنه کاربرد:
ــای	 ــون	آجره ــای	آزم ــا	و	روش	ه ــن	ویژگی	ه ــن	اســتاندارد	تعیی ــن	ای ــدف	از	تدوی ه

رســی	مــورد	مصــرف	در	ســاختمان	اســت.
ــی	و	 ــای	رس ــواری،	پنل	ه ــای	دی ــقفی،	بلوک	ه ــای	س ــرای	بلوک	ه ــتاندارد	ب ــن	اس ای

آجرهــای	ســبک	کاربــرد	نــدارد.	
    اصطاحات و تعاریف:

آجر رسی:
فــرآورده	اي	اســت	مصنوعــی	کــه	از	پختــن	)درهــم	جوشــی(	خشــت	خشــک	شــده	

ــد.	 ــت	می	آی ــه	دس ب
آجر مهندسی:

ــاال	 ــاری	ب ــت	فش ــا	مقاوم ــه	ای	ب ــه	شیش ــمی	متراکم	و	نیم ــت	دارای	جس ــری	اس آج
کــه	بــه	طــور	عمــده	در	ســازه	های	خــاص	بــا	قــدرت	تحمــل	بــار	زیــاد	بــه	کار	بــرده	

می	شــود.
آجر نما:

	آجــری	اســت	کــه	بــدون	نیــاز	بــه	انــدودکاری	و	یــا	روکش	هــای	دیگــر	می	تــوان	در	
نمــای	ســاختمان	بــه	کار	بــرد.	

آجرتوکار:
آجــری	اســت	کــه	در	دیوارهــای	داخلــی	ســاختمان	و	در	پشــت	کار	اســتفاده	می	شــود	

و	توســط	مــالت	مناســب	بــر	روی	هــم	و	یــا	در	کنــار	هــم	چیــده	می	شــود.
آجرســوراخ دار:	آجــری	اســت	کــه	در	آن	تعــدادی	ســوراخ	بــه	طــور	منظــم	یــا	غیــر	

منظــم	از	میــان	آجــر	می	گــذرد.	
ــی	 ــه	ســه	دســته	اصل ــر	حســب	محــل	مصــرف	ب ــدی:	آجــر	رســی	ب ــه بن     طبق

ــوند: ــدی	می	ش ــیم	بن تقس
نمک	های	محلول	در	آب									ویژگی	های	هندسی 			آجر	مهندسی																						
		درازا،	پهنا	و	بلندی یخ	زدگی															 			آجر	نما																														

ِویژگی	ظاهری 			آجرتوکار																												
کدشناسایی 			ویژگی	های	هندسی															
نشانه	گذاری 			ویژگی	ها																													
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درازا،	پهنــا	و	بلنــدی	آجــر	بنــا	بــه	ســفارش	خریــدار	تعییــن	می	شــود	و	بــر	اســاس	
ــور	 ــه	ط ــد	و	ب ــر	بع ــده	رواداری	در	ه ــوی	تولیدکنن ــده	از	س ــمی	اعالم	ش ــدازه	اس ان

ــد	در	محــدوده	رواداری	جــدول	باشــد. مجــزا	بای

جدول1:	رواداری	ابعاد	آجر

سوراخ ها:	سوراخ	هایی	که	از	میان	آجر	می	گذرد	باید	مطابق	جدول	2	باشد.	
جدول2:	الزامات	سوراخ	های	آجر

تحدب و تقعر:														جدول3	ویژگی	های	تحدب	و	تقعر
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    مقاومت فشاری: 								جدول4	ویژگی	های	مقاومت	فشاری

    جذب آب:																		جدول5	ویژگی	های	جذب	آب	آجر

جــذب	آب	انــواع	آجــر	نبایــد	کــم	تــر	از	8	درصــد	باشــد.	درصــورت	عــدم	انطبــاق	جــذب	آب	
ــوده	 ــی	الزامی	ب ــخ	زدگ ــون	ی ــن	جــدول	،	انجــام	آزم ــدرج	در	ای ــای	من ــا	ویژگی	ه ــواع	آجــر	ب ان
و	پذیــرش	آجــر	منــوط	بــه	انطبــاق	بــا	ویژگــی	منــدرج	در	بنــد5-5	)اســتاندارد	ملــی	ایــران	

شــماره	7A(	اســت.
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    نمک های محلول در آب:
هنگامی	کــه	آجــر	طبــق	بنــد	4-6	اســتاندارد	ملــی	ایــران	آزمــون	می	شــود،	درصــد	نمک	هــای	

محلــول	در	آب	بــرای	انــواع	آجرهــای	مهندســی	و	نمــا	نبایــد	از	6	% درصــد	بیــش	تــر	باشــد.
    یخ زدگی:

هنگامی	کــه	آجــر	طبــق	بنــد	5-6	اســتاندارد	ملــی	ایــران	آزمــون	می	شــود،	درصــد	افــت	وزنــی	
آجــر	نبایــد	بیــش	تــر	از	ســه	درصــد	وزنــی	باشــد.		

    نشانه گذاری:
نشانه	گذاری	باید	شامل	موارد	زیر	باشد:

تولیدکننــده	موظــف	اســت	بــر	روی	هــر	قالــب	آجــر	نــام	و	یــا	نشــان	تجــاری	خــود	
و	همچنیــن	کــد	شناســایی	مطابــق	بنــد	7-5	)اســتاندارد	ملــی	ایــران	شــماره	7	(	را	

حــک	کنــد.
ــه	 ــرگ	نمون ــروش	و	ب ــرگ	ف ــه،	ب ــر	روی	بارنام ــد	ب ــر	بای ــه	از	آج ــر	محمول ــرای	ه ب

ــود: ــر	درج	ش ــوارد	زی ــرداری	م ب
			نوع	آجر	و	درجه	آن

			ابعاد	اسمی
			نام	و	یا	نشان	تجاری	واحد	تولیدی

			عالمت	استاندارد	ملی	ایران	در	صورت	اخذ	پروانه	کاربرد
			شماره	استاندارد	ملی	
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ــاي  ــي  و پنل ه ــوراخ هاي افق ــا س ــر ب ــر بارب ــبک غی ــي س ــاي رس     آجره
آجــري رســي ســبک غیرباربــر بــا ســـوراخ هاي افقـــي

    هدف :
هــدف	از	تدویــن	ایــن	اســتاندارد،	تعییــن	ویژگي		هــاي	فیزیکــي،	شــیمیایي	و	
ــاي	 ــي	و	پنل	ه ــوراخ	هاي	افق ــا	س ــر	ب ــبک	غیربارب ــي	س ــاي	رس ــرداري	آجره نمونه	ب

ــت. ــي	اس ــوراخ	هاي	افق ــا	س ــر	ب ــبک	غیربارب ــي	س ــري	رس آج
دامنه	کاربرد:

آجرهــاي	ســبک	غیرباربــر	بــا	ســوراخ	هاي	افقــي	)آجــر	تیغــه	اي(	و	پنل	هــاي	آجــري	
ــرد	 ــر	کارب ــي	غیربارب ــراي	دیوارچین ــي	ب ــوراخ	هاي	افق ــا	س ــر	ب رســي	ســبک	غیربارب

دارنــد.	
ــه	اي(	و	پنل	هــاي	آجــري	ســبک	 ــا	ســوراخ	هاي	افقــي	)آجــر	تیغ آجرهــاي	ســبک	ب
ــرد	 ــي	کارب ــراي	ســاخت	دیوارهــاي	داخل ــا	ســوراخ	هاي	افقــي	بطــور	گســترده	اي	ب ب

دارنــد.
    اصطاحات و تعاریف:

لوم: خاکي	است	مرکب	از	رس،	الي)سیلت(،	ماسه	و	مواد	آلي	
جدار:		دیواره		داخلي	آجر	سبک	یا	پنل	آجري	سبک

ــا	 ــبک	ب ــري	س ــاي	آج ــي	و	پنل	ه ــوراخ	هاي	افق ــا	س ــبک	ب ــاي	س ــول:	آجره اص
ســوراخ	هاي	افقــي	آجرهایــي	هســتند	کــه	از	رس،	لــوم	یــا	مــواد	رســي	بــا	افزودني	هــا	
)مــواد	هــوازا	(	یــا	بــدون	آنهــا	قــالبگیـــري	وپختــه	مـي	شونــــد.چگالي	ظاهــري	ایــن	
ــي	 ــر	ســانتي	متر	مکعــب	باشــد.	مــواد	افزودن آجرهــا	نبایــــد	بیشتــــر	از	0/1گــرم	ب

نبایــد	در	درازمــدت	اثــر	مخــرب	بــر	خــواص	آجرهــا	داشــته	باشــند.
    ویژگي ها:	

شکل
ــوراخ	هاي	 ــا	س ــاي	آجــري	ســبک	ب ــي	و	پنل	ه ــوراخ	هاي	افق ــا	س ــاي	ســبک	ب آجره
ــا	را	 ــرو	رفتگي	ه ــا	ف ــیارها	ی ــند.	ش ــتطیل	باش ــب	مس ــکل	مکع ــه	ش ــد	ب ــي	بای افق
ــود. ــاد	نم ــدود	ایج ــبندگي	ان ــود	چس ــراي	بهب ــته	ب ــطوح	راس ــر	روي	س ــوان	ب مي	ت

سوراخ ها و جدارها:
ســطح	مقطــع	آنهــا	ممکــن	اســت	داراي	هــر	شــکلي	باشــد،	ســوراخ	هاي	مســتطیلي	
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ــا	 ــر	و	جداره ــراز	9	میلیمت ــد	کمت ــاي	خارجــي	نبای ــح	داده	مي	شــوند.	دیواره	ه ترجی
نبایــد	کمتــراز	7	میلیمتــر	ضخامــت	داشــته	باشــند.

ــاي	 ــه	دیواره	ه ــوند	ک ــع	ش ــه	اي	توزی ــي	بگون ــع	عرض ــطح	مقط ــد	در	س ــا	بای جداره
ــوند. ــم	ش ــي	محک ــاي	افق ــا	و	دیواره	ه ــا	جداره ــم	ب ــاي	قائ ــاري	و	جداره کن

ابعاد:
ــاس	 ــود	و	براس ــن	می	ش ــدار	تعیی ــفارش	خری ــه	س ــا	ب ــا	بن ــا	و	پنل	ه ــاد	آجره 		ابع
اندازه	هــای	اعــالم	شــده	از	ســوی	تولیدکننــده،	رواداری	در	هــر	بعــد	آجــر	معــادل	%2	

ــد. ــدازه	اسمی	می	باش ــد	ان درص
	ابعاد	اسمی	ترجیحی،	آجرها	و	پنل	های	آجری	سبک	با	سوراخ	های	افقی
	ابعاد	اسمی	مودوالز	آجرها	و	پنل	های	آجری	سبک	با	سوراخ	های	افقی	

چگالي ظاهري:
ــه	 میانگیــن	چگالــي	ظاهــري	آجــر	بایــد	در	محدوده	هــاي	مشــخص	شــده	مربــوط	ب
ــش	از						 ــد	بی ــرد	نبای ــر	منف ــد.	مقادی ــدول	1	باش ــري	در	ج ــي	ظاه ــاي	چگال گروه	ه
50	/0	گــرم	بــر	ســانتیمتر	مکعــب	بیشــتر	یــا	کمتــر	از	محدوده	هــاي	جــدول	1	باشــد	

جدول	1	:	چگالي	ظاهري	آجرها	و	پنل	هاي	آجري	سبک	غیرباربر	با	سوراخ	هاي	افقي
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جدول	2	:	مقاومت	فشاري	آجرهاي	سبک	غیرباربر	با	سوراخ	هاي	افقي

     مقاومت فشاري: 
گروه	هــاي	مقاومــت	فشــاري	مشــخص	شــده	در	جــدول	2	بایــد	در	مــورد	آجرهــاي	
ــد	 ــي	نبای ــر	واقع ــوند.	مقادی ــرده	ش ــکار	ب ــي	ب ــوراخ	هاي	افق ــا	س ــر	ب ــبک	غیربارب س

ــر	منفــرد	باشــند. ــا	حداقــل	مقادی ــر	میانگیــن	ی ــر	از	مقادی کمت
       مقاومت خمشي پنل  هاي آجري سبک غیرباربر با سوراخ هاي افقي

ــد	 ــي	بای ــوراخ	هاي	افق ــا	س ــر	ب ــبک	غیربارب ــري	س ــاي	آج ــي	پنل	ه ــت	خمش مقاوم
ــت	 ــد	درحال ــل	بای ــر	پن ــن	شــود.	ه ــوا	خشــک	شــده،	تعیی ــه	در	ه ــر	روي	5	آزمون ب
تخــت	قــرار	گرفتــه	آزمــون	شــود.	پنــل	بایــد	روي	دو	تکیــه	گاه	غلتکــي	قــرار	گیــرد	
ــا	تکیه	گاه	هــا	بوســیله	یــک	 بطــوري	کــه	بتوانــد	حرکــت	کنــد	و	در	وســط	مــوازي	ب
میلــه	بعــرض	20	میلیمتــر	تحــت	فشــار	قــرار	گیــرد.	فاصلــه	بیــن	تکیه	گاه	هــا	بایــد	
ــا	 ــار	بایــد	بطــور	یکنواخــت	ب ــا	طــول	پنــل	منهــاي	50	میلیمتــر	باشــد.	ب مســاوي	ب

ــد. ســرعت	تقریبــاً	10	نیوتــن	در	ثانیــه	افزایــش	یاب
ــد	 ــا	ســوراخ	هاي	افقــي	در	آزمــون	خمشــي،	بای ــر	ب پنل		هــاي	آجــري	ســبک	غیربارب
بــار	خمشــي	برابــر	500	نیوتــن	)بــا	حداقــل	مجــاز	مقــدار	منفــرد	برابــر400	نیوتــن(	

را	تحمــل	کننــد.
    میزان ذرات منبسط شونده، زیان آور

ــد	عــاري	از	نمک	هــاي	مضــري	باشــند	کــه	ســبب	آســیب	ســاختاري	در	 آجرهــا	بای
ــود.		 ــدود	مي	ش ــا	ان ــا	ی آجره

    مقدار نمک هاي مضري که باعث شوره زدگي مي شوند
ــد	عــاري	از	نمک	هــاي	مضــري	باشــند	کــه	ســبب	آســیب	ســاختاري	در	 آجرهــا	بای
ــورد	 ــان	م ــاي	آسیب	رس ــون	نمک	ه ــي	در	آزم ــود.	آجرهای ــدود	مي	ش ــا	ان ــا	ی آجره

ــران	شــماره	7134	 ــي	ای ــق	اســتاندارد	مل ــر	مطاب ــه	اگ ــرار	مي	گیرندک ــول	ق قب
سال1382:
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مصالــح	ســاختماني-آجرهاي	رســي	ســبک	غیرباربــر	بــا	ســوراخ	هاي	افقــي،	پنل	هــاي	
ــا	 ــا	ســوراخ	هاي	افقــي	و	آجرهــاي	رســي	ســبک	ب ــر	ب آجــري	رســي	ســبک	غیربارب

ــم. ــوراخ	هاي	قائ س

   نامگذاري:
عالمت	هاي	اختصاري	زیر	باید	براي	انواع	مختلف	آجر	و	پنل	آجري	استفاده	شود	:	

				آ	س	س	ا	ا	:	آجر	سبک	غیرباربر	با	سوراخ	هاي	افقي	با	اندازه	هاي	اسمی
				پ	س	س	ا	ا	:	پنل			آجري	سبک	غیرباربر	با	سوراخ	هاي	افقي	با	اندازه	هاي	اسمی

				آ	س	س	ا	ت	:	آجر	سبک	غیرباربر	با	سوراخ	هاي	افقي	با	اندازه	هاي	ترجیحی
				پ	س	س	ا	ت	:	پنل			آجري	سبک	غیرباربر	با	سوراخ	هاي	افقي	با	اندازه	هاي	ترجیحی

				آ	س	س	ام	:	آجر	سبک	غیرباربر	با	سوراخ	هاي	افقي	با	اندازه	هاي	مدوالر
					آ	س	س	ا	م	:	آجر	سبک	غیرباربر	با	سوراخ	هاي	افقي	با	اندازه	هاي	مدوالر

   نشانه گذاري
نشــانه	گذاري	یــک	آجــر	بــراي	تــا	200	آجــر	ســبک	غیرباربــر	بــا	ســوراخ	هاي	افقــي،	
و	نشــانه	گذاري	یــک	پنــل	بــراي	تــا	50	پنــل	آجــري	ســبک	غیرباربــر	بــا	ســوراخ	هاي	

ــت. افقي،کافي	اس
آجرهــاي	ســبک	غیرباربــر	بــا	ســوراخ	هاي	افقــي	آمــاده	حمــل،	بایــد	بــا	نــوار	کدگذاري	
بــا	عــرض	حداقــل	20	میلیمتــر،	روي	یــک	ســطح	راســته	آنهــا	نشــانه	گذاري	شــوند،	
ــام	یــا	عالمــت	تجــاري	تولیدکننــده،		شــماره	ایــن	اســتاندارد	ملــي،	 بطریقــي	کــه	ن
ــي	 ــروه	چگال ــاري	و	گ ــت	فش ــروه	مقاوم ــر	)آ	س	س	ا(،	گ ــاري	آج ــت	اختص عالم

ظاهــري	آجــر	را	نشــان	دهــد	.
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    عایقهاي رطوبتي بام ساختمان »عایق بام«

    هدف و دامنه کاربرد:
ــش	 ــي	پی ــاي	رطوبت ــاي	عایق	ه ــن	ویژگیه ــتاندارد	تعیی ــن	اس ــن	ای ــدف	از	تدوی 	ه

ــد	. ــاختمان	مي	باش ــام	س ــرف	در	ب ــورد	مص ــه	اي	م ــاخته	ورق س
    تعریف

	عایق	هــاي	رطوبتــي	ســاختاري	متشــکل	از	الیــاف	معدنــي	یــا	آلــي	بــه	صــورت	بافتــه	
ــواد	پلیمــري	 ــا	م ــري	اصــالح	شــده	ب ــات	قی ــا	ترکیب ــه	ب ــه	شــده	اســت	ک ــا	نبافت ی
آغشــته	گردیــده	اســت	.	ایــن	ســاختار	بــه	عنــوان	یــک	عایــق	پیــش	ســاخته	بــراي	

ــه	مي	شــود	. ــکار	گرفت ــرف	,	و	....	ب ــاران	,	ب ــل	ب ــام	در	مقاب محافظــت	ب
    انواع عایقهاي رطوبتي

	عایقهاي	رطوبتي	بر	حسب	نوع	کاربرد	به	دو	نوع	تقسیم	مي	شوند	:
عایــق	رطوبتــي	بــام	بــا	نشــانه	»	عایــق	بــام	»	جهــت	عایــق	نمــودن	ســطوح	خارجــي	

ــوار	کدگــذاري	 ــا	ن ــد	ب ــا	ســوراخ	هاي	افقــي،	بای ــر	ب پنل		هــاي	آجــري	ســبک	غیربارب
بــا	عــرض	حداقــل	20	میلیمتــر،	روي	یــک	ســطح	راســته	آنهــا	نشــانه	گذاري	شــوند،	
ــي،		 ــن	اســتاندارد	مل ــا	عالمــت	تجــاري	تولیدکننــده،	شــماره	ای ــام	ی بطریقــي	کــه	ن
عالمــت	اختصــاري	پنــل	آجــري	)پ	س	س	ا(،	ابعــاد	و	گــروه	چگالــي	ظاهــري	پنــل	

آجــري	را	نشــان	دهــد	.
ــب	 ــا	برچس ــته	بندي	ی ــر	روي	بس ــوند،	ب ــته	بندي	مي	ش ــا	بس ــا	پنل	ه ــا	ی ــر	آجره اگ
ــتاندارد	 ــن	اس ــماره	ای ــده،	ش ــت	تجــاري	تولیدکنن ــا	عالم ــام	ی ــد	ن الصــاق	شــده	بای
ملــي،	عالمــت	اختصــاري	آجــر	یــا	پنــل	آجــري،	ابعــاد،	گــروه	چگالــي	ظاهــري	آجــر	
ــي(	 ــوراخ	هاي	افق ــا	س ــر	ب ــبک	غیربارب ــاي	س ــاري)براي	آجره ــت	فش ــروه	مقاوم و	گ

آورده	شــود.
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ســاختمانها	و	نیــز	عایــق	بنــدي	اســتخرها	و	تونــل	بــکار	مــي	رود	.
عایــق	رطوبتــي	پــي	بــا	نشــانه	»	عایــق	پــي«	جهــت	عایــق	نمــودن	ســطوح	داخلــي	

ســاختمان	بــکار	مــي	رود	.
    ویژگیهاي » عایق بام«

	ایــن	محصــول	متشــکل	از	دو	الیــه	نمــدي	اســت	کــه	الیــه	زیریــن	از	فلــت	الیــاف	
ــه	 ــن	دو	الی ــد	ای ــتر	مي	باش ــي	اس ــوجات	پل ــس	منس ــن	از	جن ــه	روئی ــه	و	الی شیش
بوســیله	مــذاب	قیــر	اصــالح	شــده	بــا	مــواد	پلیمــري	اشــباع	مي	گــردد	.	بــه	هنــگام	
بســته	بنــدي	بــراي	جلوگیــري	از	چســبندگي	هــر	طــرف	عایــق	بــا	مــواد	ریــز	دانــه	
ــا	فیلــم	پالســتیکي	روکــش	مي	گردد.ویژگیهاي«عایــق	بام«بایدباجــداول	 ــي	و	ی معدن

ــد. یــک	و	دو	مطابقــت	نمای

   مشخصات کمي عایق رطوبتي بام ) عایق بام (: 
ویژگیهاي ظاهري عایق رطوبتي ) محصول (

ــوارد	 ــد	از	م ــا	محیــط	در	تمــاس	اســت	(	بای ــق	)	ســطحي	کــه	ب وجــه	خارجــي	عای
ریــز	دانــه	معدنــي	پوشــیده	شــود	.	بــه	طــوري	کــه	ســطح	روئیــن	یکنواخــت	و	بــدون	

چــروک	باشــد	.
ــم	 ــا	فیل ــد	ب ــبد	(	بای ــطح	کار	مي	چس ــه	س ــه	ب ــي	ک ــق	)	وجه ــي	عای ــه	داخل وج

ــود	. ــیده	ش ــي	پوش ــه	معدن ــر	دان ــواد	زی ــا	م ــتیکي	ی پالس
	پوشش	وجه	داخلي	حداقل	باید	کل	سطح	را	بطور	یکنواخت	بپوشاند	.

عایــق	بایــد	بــدون	عیــب	و	نقــص		قابــل	رویــت	ماننــد	ســوراخ	,	چــروک	پارگــي	و	غیــر	
یکنواختــي	در	ســطح	و	لبه	هــاي	آن	باشــد	.

	تمامــي	قســمتهاي	عایــق	بایــد	از	مــذاب	قیــري	اشــباع	شــده	باشــد	.	بــه	طــوري	کــه	
در	برشــهاي	مقطعــي	بــه	فاصله	هــاي	50	میلیمتــر	هیچگونــه	نشــاني	از	غیــر	اشــباع	

بــرون	و	یــا	حبــاب	هــوا	مشــاهده	شــود.
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    بازرسي بسته بندي و چگونگي نگهداري محصول نهایي
محصــول	تولیــد	شــده	نهائــي	بایــد	بــه	صــورت	رول	بســته	بنــدي	شــود	.	هــر	محمولــه	

نبایــد	بیــش	از	3	درصــد	رول	دو	قطعــه	اي	داشــته	باشــد	.
رولهــا	بایــد	محکــم	پیچیــده	شــده	باشــند	و	نــوار	چســب	بــه	عــرض	5	ســانتیمتر	بایــد	

حداقــل		محیــط	را	در	بــر	گرفتــه	و	حداقــل	در	دو	ردیــف	چســبانده	شــود	.
ــخ	 ــد	و	تاری ــخ	تولی ــرآورده	تاری ــوع	ف ــخصات	ن ــب	مش ــر	حس ــد	ب ــر	رول	بای روي	ه
انقضــاي	مصــرف	,	عالمــت	عمــودي	نگهداریــد	نــام	و	عالمــت	تجــاري	ســازنده	قیــد	

شــود	.
	رولهــا	بایــد	بــه	صــورت	عمــودي	در	انبــار	سرپوشــیده	نگهــداري	شــوند	.	کــف	انبــار	

بایــد	صــاف	و	دمــاي	آن	بیــن	5	تــا	35	درجــه	ســانتي	گــرا	د	باشــد	.
	چنانچــه	محمولــه	در	فضــاي	بــاز	نگهــداري	مي	شــود	بایــد	از	پالــت	اســتفاده	گــردد	

و	روکــش	پلــي	اتیلــن	رنگــي	روي	آن	کشــیده	شــود	.
    نشانه گذاري

ــت	 ــگ	ثاب ــا	رن ــه	صــورت	واضــح	و	ب ــر	روي	هــر	برچســب	ب ــد	ب ــر	بای مشــخصات	زی
نوشــته	و	روي	هــر	رول	جداگانــه	نصــب	شــود.	ارائــه	اطالعــات	نــوع	محصــول،	نــام	یــا	
عالمــت	تجــاري	واحــد	تولیــدي	بــر	روي	فیلــم	پلــي	اتیلــن	رول	الزامــي	اســت.	ارائــه	

ســایر	اطالعــات	بــر	روي	فیلــم	اختیــاري	اســت.

    مشخصات روي برچسب عایق رطوبتي
					نام	و	نشاني	تولید	کننده	همراه	با	شماره	ثبت	آن	حداقل	با	قلم	اندازه	16

				نــام	تجــاري	یــا	عالمــت	تجــاري	ثبــت	شــده	همــراه	بــا	شــماره	ثبــت	آن	حداقــل	
بــا	قلــم	انــدازه	16

				عالمت	استاندارد	در	صورت	دریافت	پروانه	کاربرد	عالمت	استاندارد	
	)BOF	(	18	اندازه	قلم	با	حداقل

					عبارت	عایق	رطوبتي	بام	اکسیده
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				نــوع	محصــول	،	دو	الیــه	و	تــک	الیــه	بــودن	و	ویــژه	مناطــق	محصــول	حداقــل	بــا	
قلــم	انــدازه	24

				وزن	رول
				ضخامت	اسمي

				طول	و	عرض	اسمي	رول
				تاریخ	تولید

				عبارت	ساخت	جمهوري	اسالمي	ایران
				نــوع	بســتر	)الیــه	تیشــو	:	الیــاف	شیشــه	-	الیــه	پلــي	اســتر:	ســوزني	یــا	اســپان	

بانــد	یــا	ترمــو	بانــد(
					نشان	»عمودي	نگهداري	شود«

اســتفاده	از	عایــق	رطوبتــی	پیــش	ســاخته	بــام	ســاختمان،	تولیــد	شــده	بــا	کیفیــت	
اســتاندارد	در	صــورت	توجــه	بــه	نکاتــی	از	قبیــل	-1	رعایــت	زیرســازی	مناســب	-2	

نصــاب	ماهــر	-3	زمــان	مناســب	بــرای	نصــب	
از	ســالها	پیــش	بــرای	عایــق	کاری	رطوبتــی	ســاختمان	از	روش	هــای	ســنتی	قیرگونــی	
ــد	 ــکان	ســاخت	و	تولی ــدم	ام ــل	ع ــر	بدلی ــن	ام ــه	ای و	آســفالت	اســتفاده	می	شــد.	ک

ــر	 ــال	فراگی ــش	ســاخته	کام ــی	پی ــق	رطوبت عای
و	عمومیــت	داشــته	اســت.	در	چنــد	دهــه	
ــن	 ــات	نوی ــات	و	اختراع ــا	انجــام	تحقیق ــر	ب اخی
ــورت	 ــا	ص ــه	در	دنی ــاختمان	ک ــت	س در	صنع
پذیرفــت.	همزمــان	تولیــد	انبــوه	عایــق	رطوبتــی	

ــت.	 ــران	رواج	یاف ــز	در	ای ــاخته	نی ــش	س پی
عایــق	رطوبتــی	پیــش	ســاخته	را	می	تــوان	
ســاختاری	متشــکل	از	یــک	الیــه	الیــاف	شیشــه	
مســطح	بــا	نــخ	شیشــه	و	یــک	الیــه	پلــی	اســتر	
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ســوزنی	نیافتــه	دانســت	کــه	ایــن	دو	بــا	ترکیبــی	از	قیــر	اصــالح	شــده	اشــباع	شــوند.
هنگام نصب عایق رطوبتی نکات زیر الزم و ضروری است:

عایق	کاری	در	هنگام	بارندگی	مجاز	نمیباشد.
عایــق	کاری	بــر	روی	ســطوح	مرطــوب	مجــاز	نیســت	راه	رفتــن	بــرروی	ســطوحی	کــه	
بــه	تازگــی	عایــق	کاری	شــده	بایســتی	بــا	احتیــاط	و	بــا	کفــش	بــدون	آج	انجــام	شــود.

	استفاده	از	میخ	برای	محکم	کردن	الیه	های	عایق	مجاز	نمی	باشد.	
	الیه	هــای	عایــق	بایســتی	از	هــر	طــرف	حداقــل	10	ســانتیمتر	هــم	پوشــانی	داشــته	

	. شند با
در	هــم	پوشــانی	الیه	هــا،	الیه	هــای	رویــی	بایــددر	ســمتی	قــرار	گیرنــد	کــه	مطابــق	

شــیب	بنــدی	انجــام	شــده	آب	روی	آنهــا	بــه	ســمت	الیــه	زیریــن	ســرازیر	شــود.	
ــی	 ــای	متوال ــود	الیه	ه ــام	میش ــه	انج ــک	الی ــش	از	ی ــق	کاری	در	بی ــه	عای هنگامی	ک

ــم	 ــر	ه ــود	ب ــتی	عم ــق	بایس عای
ــد. ــرار	گیرن ق

ــرای	 ــازی	مناســب	ب ــاد	زیرس ایج
ــت. ــروری	اس ــق	کاری	ض عای

در	هنــگام	عایــق	کاری	روش	هــای	
توصیــه	شــده	توســط	تولیدکننده	

مدنظــر	قــرار	گیــرد.	

ــاي	 ــي	عایق	ه ــاي	فیزیک ویژگي	ه
قیــر	 پایــه	 بــر	 بــام	 رطوبتــي	

اکســیده
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استاندارد و مواد غذایی
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استاندارد و مواد غذایی

ــن	 ــذا	در	تأمی ــده	ای	کــه	غ ــل	نقــش	و	اهمیــت	بســیار	ارزن ــه	دلی ــی	ب ــع	غذای صنای
ــه	 ــع	و	عرض ــه	داری،	توزی ــد	و	نگ ــه	تولی ــه	ب ــان	دارد،	توج ــادابی	انس ــالمت	و	ش س

ــت. ــوردار	اس ــژه	ای	برخ ــت	وی ــی	از	اهمی ــوالت	غذای محص
صنایــع	غذایــی	یکــی	از	عوامــل	توســعه	کشــاورزی	اســت،	زیــرا	بــا	اســتفاده	از	صنایــع	
غذایــی	می	تــوان	مــواد	غذایــی	را	از	حالــت	قابــل	فســاد	بــه	صــورت	بــا	ثبــات	در	آورد	
و	آن	هــا	را	قابــل	حمــل	و	نقــل،	نگــه	داری	و	عرضــه	بــه	بازارهــای	فــروش	داخلــی	و	

بیــن	المللــی	نمــود.
ــود	 ــه	خ ــور		هایی	ک ــت.	کش ــادی	اس ــعه	اقتص ــد	و	توس ــرک	رش ــی	مح ــع	غذای صنای
ــه	طــور	مســتقیم	آن	هایــی	 تولیــد	کننــده	مــواد	اولیــه	کشــاورزی	و	دامی	هســتند،	ب
کــه	خــود	امکانــات	تولیــد	ایــن	مــواد	را	ندارنــد،	بــه	طــور	غیــر	مســتقیم،	اقتصــاد	خود	
ــی	 ــرای	موضوع		های ــزون	ب ــور	روز	اف ــه	ط ــدگان	ب ــرف	کنن ــند.	مص ــق	می	بخش را	رون
هــم	چــون	کیفیــت،	بهداشــت	و	ایمنــی	مــواد	غذایــی	کــه	می	خورنــد	یــا	می	آشــامند،	

ــل	می	شــوند. اهمیــت	بیشــتری	قائ
نیــاز	روز	افــزون	جامعــه	بــه	غــذا	و	رشــد	بــی	رویــه	جمعیــت	و	کاهــش	منابــع	غذایــی،	
ــه	 ــان	را	ب ــان	و	محقق ــا،	متخصص ــه	دولت		ه ــه	توج ــت	ک ــی	اس ــی	از	موضوع		های یک
خــود	جلــب	کــرده	اســت.	بنابــر	ایــن	لــزوم	اســتفاده	بهینــه	از	منابــع	غذایــی	موجــود	
و	جلوگیــری	از	ضایعــات	محصــوالت	کشــاورزی،	تامیــن	منابــع	جدیــد	غذایــی	بــه	کار	
گیــری	روش		هــای	مطلــوب	نگــه	داری	و	بســته	بنــدی	مناســب	بــه	منظــور	حفــظ	و	
بهبــود	کیفیــت	محصــوالت	غذایــی	از	جملــه	مــواردی	اســت	کــه	اهمیــت	و	ضــرورت	
ــا	را	 ــا	آن		ه ــط	ب ــوارد	مرتب ــی	و	م ــوالت	غذای ــتانداردهای	محص ــن	اس ــه	و	تدوی تهی

ــازد. ــکار	می	س اش
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ــترین	 ــاورزی	بیش ــی	و	کش ــای	غذای ــوالت	و	فرآورده	ه ــت	محص ــه	اهمی ــه	ب ــا	توج ب
تعــداد	اســتاندارد		های	ملــی	ایــران	تدویــن	شــده	در	ســازمان	ملــی	اســتاندارد	
ــی	و	 ــع	غذای ــا	صنای ــط	ب ــتاندارد	های	مرتب ــون	اس ــا	کن ــیس	ت ــدو	تأس ــران	از	ب ای
کشــاورزی	اســت.	از	جملــه	در	زمینــه	فرآورده	هــای	گوشــتی	و	فرآورده	هــای	لبنــی،	
ــواع	 ــک،	ان ــوالت	ارگانی ــاورزی،	محص ــوالت	کش ــواع	محص ــکری،	ان ــای	ش فرآورده	ه
ــا	و	ســبزی	ها	 ــات،	میوه	ه ــاّلت	و	حبوب ــا،	غ ــوت	و	کنســرو،	نوشــیدنی	ها،	روغن		ه کنپ
ــت. ــده	اس ــن	ش ــیاری	تدوی ــران	بس ــی	ای ــتاندارد	های	مل ــنی	ها	،	اس ــواع	چاش و	ان

     در هنگام خرید و مصرف مواد غذایی، به بسته بندی آن توجه کنید که:
1.			تمیز	و	شکیل	باشد.

2.		بدون	سوراخ	و	درز	و	راه	نفوذ	باشد.
3.			راحت	وآسان	باز	شود	و	....

    همچنین باید به نشانه گذاری مواد غذایی توجه شود که:
1.			دارای	تاریخ	تولید	و	انقضاء.

2.			پروانه	ساخت.
3.			نشان	استاندارد	باشد.

4.			بسته	بندی	آن	نشان	دهنده	محتوی	درون	بسته	باشد.
ــوی	مــواد	غذایــی	حالــت	طبیعــی	داشــته	 ــد	توجــه	داشــته	باشــید	کــه	مــزه	و	ب بای
باشــد	و	مــزه	تنــد	و	تیــز	و	یــا	بــوی	ماندگــی	وفســاد	ندهــد	چــرا	کــه	اگــر	از	مــاده	
ــا	اســیدیته	و	پراکســید	بــاال	در	 غذایــی	فاســد	و	مانــده	و	یــا	بعنــوان	مثــال	روغــن	ب
مــواد	غذایــی	اســتفاده	شــده	باشــد،	باعــث	بــد	بــو	و	بــد	طعــم	شــدن	مــاده	غذایــی	

ــدن	مضــر	اســت. ــرای	ســالمتی	ب ــن	محصــول	ب می	شــود	و	ای
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    آب معدنی
-	آب	معدنی	باید	در	ظروف	تمیز	و	غیر	قابل	نفوذ	بسته	بندی	شود.

ــا	 ــد	ب ــی	بای ــای	معدن ــدی	آبه ــته	بن ــتفاده	در	بس ــورد	اس ــه	ای	م ــروف	شیش -	ظ
ــد. ــته	باش ــت	داش ــران	مطابق ــی	ای ــتاندارد	مل اس

ــوع	مجــاز	 ــد	از	ن ــی	بای ــرای	بســته	بنــدی	آب	هــای	معدن -	ظــروف	یکبــار	مصــرف	ب
ــرای	مــواد	غذایــی	باشــد. ب

ــل	 ــد	حداق ــوا	بای ــر	می	باشــد	وحجــم	محت ــر	5	لیت ــت	مجــاز	ظــروف	حداکث -	ظرفی
95% حجــم	ظــرف	باشــد.

    برچسب گذاری:
بــا	رعایــت	مفــاد	اســتاندارد	ملــی	ایــران،	آگاهی	هــای	زیــر	بایــد	بــه	زبــان	فارســی	و	
در	صــورت	صــادرات	عــالوه	بــر	زبــان	فارســی	بــه	زبــان	مــورد	تقاضــای	کشــور	خریدار	

روی	هــر	ظــرف	بســته	بنــدی	درج	شــود.
1.	نــام	ونــوع	فــرآورده:	آب	معدنــی	طبیعــی	و	در	مــورد	آب	آشــامیدنی	بســته	بنــدی	

شــده	عبــارت	)	آب	آشــامیدنی(	بایــد	ذکــر	شــود.
2.	نام	و	محل	جغرافیایی	سرچشمه	آب	معدنی	باید	به	وضوح	اعالم	گردد.

3.	نام	ونشانی	کامل	تولید	کننده
4.	نام	و	عالمت	تجاری

ــر	 5.	ترکیبــات	شــیمیایی	:	حــدود	ترکیبــات	شــیمیایی	آب	معدنــی	طبیعــی	بایــد	ب
روی	برچســب	ذکــر	گــردد.

6.	حجم	بر	حسب	سیستم	متریک	ذکر	شود.
7.	شماره	پروانه	ساخت	از	وزارت	بهداشت،	درمان	وآموزش	پزشکی

8.	سری	ساخت
9.	زمان	ماندگاری)	روز	–	ماه –	سال(

10.	شرایط	نگهداری)	نور	و	دما(
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11.موارد	زیر	در	برچسب	گذاری	آب	معدنی	طبیعی	ممنوع	است:
1-11	–	ذکر	خواص	درمانی	تحت	هر	عنوان

2-11	–	استفاده	از	هر	گونه	عبارت	یا	تصاویر	گمراه	کننده
ــرای	فــرآورده	آب	آشــامیدنی	بســته	بنــدی	شــده	 ــا	برچســب	گــذاری	ب در	ارتبــاط	ب
ــای	10-9-8-7-6-4-3-1	 ــی	در	بند	ه ــی	طبیع ــرای	آب	معدن ــده	ب ــر	ش ــوارد	ذک م
صــادق	بــوده	و	در	مــورد	ترکیبــات	شــیمیایی	ذکــر	میــزان	TDS بــر	روی	برچســب	

ــد. ــاری	می	باش ــامیدنی	اجب آب	آش
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    شیر پاستوریزه:
ــت	 ــده	اس ــه	ش ــیون	تهی ــی	پاستوریزاس ــای	معمول ــی	از	روش	ه ــا	یک ــه	ب ــت	ک ــیری	اس ش
به	طــوری	کــه	کلیــه	میکروب	هــای	بیمــاری	زای	آن	معــدوم	و	تعــداد	میکروب	هــای	
ــات	آن	 ــرات	در	ترکیب ــن	تغیی ــت	و	کمتری ــیده	اس ــل	رس ــه	حداق ــاری	زا	در	آن	ب غیربیم
حاصــل	شــده	اســت.	عمــر	شــیر	پاســتوریزه	کوتــاه	و	محــدود	بــوده	و	تــا	تاریــخ	مصــرف	بایــد	

ــود. ــداری	ش ــور	نگه ــال	و	دور	از	ن در	یخچ

    شیر استریلیزه) فرا دما(:
ــاال	تهیــه	شــده	اســت.	به	طــوری	کــه	تمامی	میکروب	هــای	 شــیری	اســت	کــه	در	حــرارت	ب
غیــر	اســپور	دار	آن	از	بیــن	رفتــه	و	از	نظــر	حســی،	فیزیکــی	و	شــیمیایی	کمتریــن	آســیب	
ــاز	شــدن،	حتــی	خــارج	از	یخچــال	بیــش	از	75	روز	 را	دیــده	و	مانــدگاری	آن	تــا	قبــل	از	ب

خواهــد	بــود.

    مضرات شیر غیر استاندارد
گاهــی	شــیر	گاو	هایــی	کــه	بــا	مــواد	غذایــی	آلــوده	بــه	آفالتوکســین	تغذیــه	می	شــوند	حــاوی	
ــوده	و	موجــب	مســمومیت	می	گــردد.	شــرایط	نامناســب	بهداشــتی	در	 ســم	آفالتوکســین	ب
ــال	داشــته	و	 ــاک	را	بدنب ــب	خطرن ــد	عواق ــدی	شــیر	می	توان ــا	بســته	بن ــد	و	ی ــگام	تولی هن
باکتری	هــا	می	تواننــد	در	آن	به	ســرعت	افزایــش	

یافتــه	و	باعــث	مســمومیت	شــوند.
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    مضرات بستنی غیر استاندارد
گاهــی	اوقــات	اســتفاده	از	فرآورده	هــای	لبنــی	تــرش	شــده	و	یــا	بــا	کیفیــت	پاییــن	
ــح	 ــر	صحی ــا	عمــل	آوری	غی ــداری	شــده	در	شــرایط	نامناســب	و	ی ــره	نگه ــد	ک مانن
ــا	تــرش	شــدگی	در	بســتنی	می	شــود.	گاهــی	آب	 باعــث	ایجــاد	طعــم	نامطلــوب	و	ی
آلــوده	،	مگــس،	ظــروف	کثیــف،	محیــط	آلــوده	و	گــرد	و	غبــار	موجــب	آلودگــی	ثانویــه	
ــتی	 ــر	بهداش ــتنی	های	غی ــرف	بس ــه	از	مص ــود	ک ــه	می	ش ــذا	توصی ــده	ل ــتنی	ش بس
خــودداری	شــود.	درجــه	حــرارت	نگهــداری	بســتنی	بایــد	زیــر	15-	درجــه	ســانتی	
گــراد	باشــد	و	در	اماکــن	فــروش	عــالوه	بــر	کنتــرل	دمــا،	شــرایط	نگهــداری	محصــول	
بایــد	مــورد	توجــه	قــرار	گیــرد.	چنانچــه	بســتنی	از	حالــت	انجمــاد	خــارج	شــده	باشــد	

بایــد	آن	را	مشــکوک	تلقــی	نمــود.
ــورت	 ــود	در	ص ــتفاده	می	ش ــول	اس ــه	محص ــی	در	تهی ــواد	مختلف ــه	از	م ــل	آنک بدلی
ــا	میکــرو	ارگانیســم	های	بیمــاری	زا	ســریعاً	در	 ــک	از	آنه ــر	ی ــداری	نامناســب	ه نگه
ــده	 ــی	در	مصــرف	کنن ــت	غذای ــا	عفون ــه	وموجــب	مســمومیت	ی ــش	یافت ــا	افزای آنه

می	شــود.
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    آبمیوه ها:
آب	میــوه	کامــاًل	طبیعــی)	بــدون	آب	و	شــکر	افــزوده	شــده(	منبــع	غذایــی	مناســبی	
ــوه	 ــا	90	درصــد	آبمی ــدن	اســت.	80	ت ــه	ب ــات	از	دســت	رفت ــی	مایع ــرای	جایگزین ب
ــی	 ــدی	طبیع ــواد	قن ــف	و	م ــی	مختل ــید	های	آل ــد	و	دارای	اس ــکیل	می	ده را	آب	تش
می	باشــد.	آبمیوه	هــا	منبــع	بســیار	خوبــی	از	مــواد	آنتــی	اکســیدان	و	اســید	فولیــک	

و	پتاســیم	هســتند.
    فساد آبمیوه:

ــی،	آلودگــی	بیــش	از	حــد	 ــودن	فرآینــد	حرارت فســاد	آبمیوه	هــا	در	مــوارد	ناکافــی	ب
مــواد	اولیــه	وتجهیــزات،	و	نــا	مناســب	بــودن	بســته	بنــدی	فــرآورده	اتفــاق	می	افتــد	
ــکل	در	 ــد	گاز	و	ال ــواردی	تولی ــب	و	م ــوی	نامناس ــم	و	ب ــاد	طع ــا	ایج ــوالً	ب ــه	معم ک

ــرآورده	همــراه	اســت. ف
   زمان ماندگاری آبمیوه ها:

ــای	آن	و	 ــوه	و	فرآورده	ه ــد	آبمی ــتفاده	در	تولی ــورد	اس ــد	م ــوع	فرآین ــه	ن ــه	ب ــا	توج ب
همچنیــن	نــوع	بســته	بنــدی	مــدت	زمــان	مانــدگاری	انــواع	مختلــف	آبمیــوه	از	حــدود	

5	تــا	12	مــاه	متفــاوت	اســت.
   نکات قابل توجه هنگام خرید و مصرف:

1.بهتــر	اســت،	آبمیــوه	کامــاًل	طبیعــی)	100%	طبیعــی(	را	کــه	بــه	آن	شــکر	افــزوده	
نشــده	اســت	تهیــه	و	مصــرف	کنیــد.

2.هنــگام	تهیــه	آبمیــوه،	بایــد	از	ســالم	بــودن	بســته	بنــدی	اطمینــان	یابیــد.	بســته	
ســالم	دارای	ظواهــر	طبیعــی	بــا	درزبنــدی	ســالم،	بــدون	بــاد	کردگــی،	نشــتی	و	یــا	

زنــگ	زدگــی	اســت.
ــرای	 ــه	ب ــدی	ک ــته	بن ــده	روی	بس ــخصات	درج	ش ــه	مش ــوه	ب ــه	آبمی ــگام	تهی 3.هن
ــوده	و	 ــد	کامــل	ب آگاهــی	مصــرف	کننــده	اســت،	توجــه	کنیــد.	ایــن	مشــخصات	بای
ــام	 ــر	حســب	درصــد،	ن شــامل	ترکیبــات	تشــکیل	دهنــده	حداقــل	آبمیــوه	محتــوا	ب
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ونــوع	آبمیــوه	،	نــام	ونشــانی	کامــل	تولیــد	کننــده،	شــماره	ســاخت،	تاریــخ	تولیــد	و	
انقضــای	مصــرف	اســت.

4.دمای	مناسب	برای	نگهداری	آبمیوه	دمای	5	تا	20	درجه	سیلسیوس	است.
5.پــس	از	بــاز	کــردن	بســته	آبمیــوه	،	وجــود	وضعیــت	غیرعــادی	در	فــرآورده	)	ماننــد	
ــا	 ــی	و	ی ــگ(	نشــانگر	فســاد	میکروب ــودن	و	تغییــر	رن ــود	ب ــوی	ترشــیدگی،	کــف	آل ب

شــیمیایی	آبمیــوه	اســت.
ــاز	کــردن	بســته	آبمیــوه	باقیمانــده	آن	را	می	توانیــد	در	همــان	بســته	در	 6.پــس	از	ب
ــای	 ــورد	آبمیوه	ه ــد.	در	م ــداری	کنی ــا	10	روز	نگه ــدت	7	ت ــه	م ــر	ب ــال	حداکث یخچ
بســته	بنــدی	شــده	در	ظــروف	فلــزی	بهتــر	اســت	باقیمانــده	آن	را	پــس	از	انتقــال	بــه	

ظــرف	شیشــه	ای	تمیــز	بــا	درپــوش	مناســب،	در	یخچــال	نگهــداری	کنیــد.
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    سوسیس و کالباس:
ــر	 سوســیس	و	کالبــاس	مخلوطــی	پایــدار	حاصــل	از	گوشــت	دام	هــای	کشــتاری	براب
شــرع	اســالم	اســت	کــه	همــراه	مــواد	افزودنــی	مجــاز	دیگــر	در	داخــل	پوشــش	های	
ــر	شــده	و	پــس	از	طــی	فرآیند	هــای	 ــا	مصنوعــی	در	شــرایط	مناســب	پ طبیعــی	و	ی
ــادی،	 ــر	ع ــری	غی ــرش	پذی ــوا،	ب ــرات	ه ــردد.	حف ــاده	می	گ ــرف	آم ــرای	مص الزم	ب
ــد.	 ــوالت	می	باش ــن	محص ــی	در	ای ــل	ناپذیرفتن ــودن	از	عوام ــری	ب ــودری	و	خمی پ
اســتفاده	از	هــر	گونــه	مــواد	رنــگ	طبیعــی	ماننــد	رب	گوجــه	فرنگــی	و	عصــاره	لبــو	
کــه	مصــرف	آن	در	فــرآورده	ســبب	رنــگ	گــردد	ممنــوع	اســت.	اســتفاده	از	پروتئیــن	
ســویا	در	فرآورده	هــای	دارای	درصــد	گوشــت	بــه	میــزان	50	درصــد	و	باالتــر،	مجــاز	
ــد	 ــودن	نبای ــه	و	ارزان	ب ــت	آســانی	تهی نمی	باشــد.	مصــرف	سوســیس	و	کالبــاس	بعل

عــادت	گردیــده	و	بیــش	از	حــد	مجــاز	مصــرف	گــردد.
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    روغن های سرخ کردنی:
ــل	 ــور	عم ــه	منظ ــه	ب ــود	ک ــه	می	ش ــی	گفت ــا	و	چربی	های ــته	از	روغن	ه ــه	آن	دس ب
آوری	محصــوالت	غذایــی	کــه	بــه	حــرارت	و	دمــای	بــاال	نیــاز	دارنــد	مــورد	اســتفاده	
ــاده	 ــه	م ــرارت	ب ــال	ح ــت	انتق ــا	جه ــن	روغن	ه ــی	ای ــرد	اصل ــد	کارب ــرار	می	گیرن ق

ــد. ــب	در	آن	می	باش ــی	مناس ــم	و	بافت ــاد	طع ــی	و	ایج غذای
    ویژگی های اصلی یک روغن سرخ کردنی:

ــراد	 ــانتی	گ ــه	س ــای	180	درج ــم	دم ــتی	در	ماکزیم ــی	بایس ــرخ	کردن ــن	س 1-روغ
ــد. ــر	نکن ــوده	و	تغیی ــدار	ب پای

2-		قابلیت	ماندگاری	آن	باال	باشد.
3-	اسید	های	چرب	اشباع	آن	کم	باشد.

4-	دارای	حداقل	اسید	های	چرب	ترانس	باشد.
5-	طعم	آن	طی	سرخ	کردن	تغییر	نکند.

6	-	منجــر	بــه	ایجــاد	طعــم	نامطلــوب	در	مــاده	غذایــی	نشــده	و	کیفیــت	آن	را	تنــزل	
ندهد.

    نکات الزم در هنگام استفاده از روغن های سرخ کردنی:
1-	حتی	االمکان	از	روغن	های	سرخ	کردنی	استفاده	کنید.

2-	در	صــورت	تغییــر	رنــگ	و	غلظــت	روغن	هــای	ســرخ	کردنــی	از	اســتفاده	مجــدد	
آن	اجتنــاب	کنیــد.

ــه	 ــی	180	درج ــدوده	160	ال ــد	در	مح ــی	بای ــرخ	کردن ــای	س ــای	روغن	ه 3	-	دم
ــی	 ــواد	غذای ــرا	م ــود.	زی ــظ	ش ــت(	حف ــه	فارنهای ــی	360	درج ــیوس	)	320	ال سیلس
در	دما	هــای	پاییــن	تــر	از	150	درجــه	سیلســیوس	روغــن	بیشــتری	جــذب	کــرده	و	
در	دمــای	باالتــر	از	180	درجــه	سیلســیوس	کیفیــت	روغــن	از	بیــن	مــی	رود.	دمــای	

ــاًل	می	ســوزد. ــن	کام ــرا	روغ ــه	300	درجــه	سیلســیوس	برســد	زی ــد	ب ــن	نبای روغ
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4	-	بهتریــن	روش	بــه	منظــور	کنتــرل	دمــای	مطلــوب	روغــن	در	هنــگام	ســرخ	کــردن	
مــاده	غذایــی	آن	اســت	کــه	یــک	تکــه	نــان	را	داخــل	روغــن	قــرار	داده،	صبــر	کنیــد	
تــا	تکــه	نــان	قهــوه	ای	شــود)	یــک	دقیقــه(	در	ایــن	هنــگام	روغــن	بــه	دمــای	180	
درجــه	رســیده	اســت.	در	صــورت	بــروز	دود	بــر	روی	روغــن،	اجــاق	را	خامــوش	کــرده	

و	بگذاریــد	روغــن	خنــک	شــود.
5-از	افــزودن	نمــک	یــا	ادویــه	بــر	روی	مــاده	غذایــی	کــه	درون	ســرخ	کــن	یــا	تابــه	

قــرار	داده	شــده	بپرهیزیــد.
ــن	را	 ــرخ	ک ــا	س ــه	ی ــف	تاب ــه	ک ــبیده	ب ــی(	چس ــواد	غذای ــد)	ذرات	م ــواد	جام 6	-	م
ــن	 ــه	تســریع	فســاد	روغ ــر	ب ــواد	منج ــن	م ــرا	حضــور	ای ــد	زی ــز	کنی ــت	تمی ــه	دق ب

می	شــوند.
7-	هرگــز	از	آب	بــرای	فــرو	نشــاندن	روغنــی	کــه	مشــتعل	شــده	اســت	اســتفاده	نکنید	
ــوان	از	 ــده	می	ســازد.	بجــای	آب	می	ت ــه	اطــراف	پراکن ــن	ســوخته	را	ب ــرا	آب،	روغ زی
شــعله	خفــه	کن	هــای	دارای	ســرپوش	مناســب	و	یــا	ورقــه	آلومینیــوم	اســتفاده	کــرد.
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    افزایش طول عمر روغن های سرخ کردنی:
ــذا	از	 ــه	مــدت	طوالنــی	حــرارت	داده	شــود	ســریعاً	تجزیــه	می	گــردد	ل اگــر	روغــن	ب
حــرارت	دادن	طوالنــی	روغــن	پرهیــز	کنیــد.	ذرات	مــاده	ســرخ	شــده	قبلــی	را	کــه	
ــه	ســرعت	 ــه	نشــین	وجــود	دارد	ب ــا	ت ــق	ی ــه	بصــورت	معل ــا	تاب ــن	ی درون	ســرخ	ک

خــارج	کنیــد.
پــس	از	آنکــه	روغــن	داخــل	تابــه	یــا	ســرخ	کــن	ســرد	شــد	آن	را	از	داخــل	فیلتــر	یــا	
صافــی	عبــور	دهیــد	و	ســپس	بــه	درون	ظــروف	مخصــوص	نگهــداری	روغــن	ریختــه	و	

درب	آن	را	محکــم	ببندیــد	تــا	در	دفعــات	بعــدی	مــورد	اســتفاده	قــرار	گیــرد.
روغــن	را	در	ظــروف	دربســته،	جــای	خنــک،	مکانــی	تاریــک	و	یــا	در	یخچــال	نگهداری	
کنیــد.	اگــر	روغــن	خــارج	شــده	از	یخچــال	کــدر	بــود	بگذاریــد	تــا	در	دمــای	محیــط	

ــفاف	شود. ش

    نوشابه های گاز دار
نوشــابه	گاز	دار	فــرآورده	ای	اســت	کــه	از	اختــالط	آب،	گاز	کربنیــک،	مــواد	افزودنــی	
ــت	 ــود.	وضعی ــه	می	ش ــا	تهی ــیرین	کننده	ه ــایر	ش ــا	س ــکر	و	ی ــی،	ش ــاز	خوراک مج
ظاهــری	آن	بایــد	کامــاًل		یکنواخــت	و	عــاری	ازهــر	گونــه	مــواد	معلــق،	رســوب	و	ذرات	
ــمت	های	 ــاوی	قس ــد	ح ــوه	ای	می	توان ــابه	های	گازدار	می ــه	نوش ــد.	البت ــی	باش خارج

خوراکــی	میــوه	ماننــد	گوشــت	میــوه،	پــرک	و	تکه	هــای	میــوه	باشــد.
ــی	 ــب	بیماری	های ــاز،	موج ــد	مج ــش	از	ح ــیمیایی	بی ــای	ش ــتفاده	از	نگهدارنده	ه اس
ــه	در	 ــابه	هایی	ک ــردد.	نوش ــتی(	می	گ ــاری	پوس ــی	از	بیم ــر)	نوع ــم	و	کهی ــر	آس نظی
ــری	نســبت	 ــی	کمت ــد،	خطــر	آلودگ ــار	مصــرف	وجــود	دارن ــا	و	ظــروف	یکب بطری	ه

بــه	بقیــه	دارنــد.
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    پنیر
پنیــر	فــرآورده	ای	اســت	کــه	در	نتیجــه	ارتقــاء	شــیر	گاو،	گوســفند،	بــز،	گاو	میــش	و	
ــا	اســتفاده	از	باکتری	هــای	آغازگــر	 ــه	کمــک	مایــه	پنیــر	و	ب ــا	مخلوطــی	از	آنهــا،	ب ی
ــت	 ــد،	یکنواخ ــته	باش ــوب	داش ــم	مطل ــو	و	طع ــد	ب ــر	بای ــود.	پنی ــه	می	ش ــاز	تهی مج
بــوده	و	از	ســفتی	مطلــوب	برخــوردار	باشــد.		پنیر	هــای	لــزج	و	یــا	الســتیکی	و	خیلــی	
ــه	داشــت.	 ــازه	نگ ــوان	ت ــد	روش	می	ت ــه	چن ــر	را	ب ــوب	می	باشــند.	پنی ســخت،	نامرغ
یــک	روش	ایــن	اســت	کــه	پنیــر	را	درون	شیشــه	ای	دهــان	گشــاد	ریختــه	و	روی	آن	
را	بــا	آب	نمــک	جوشــیده	ولــی	ســرد،	بپوشــانید.	روش	یگــر	ایــن	اســت	کــه	دســتمالی	
را	بــا	ســرکه	مرطــوب	کــرده	و	روی	پنیــر	را	بــا	آن	بپوشــانید	و	یــا	پنیــر	را	در	کاغــذی	
آلومینیومی	پیچیــده	و	در	یخچــال	نگهــداری	کنیــد.	اگــر	پنیــری	را	کــه	در	یخچــال	
نگهــداری	کــرده	ایــد	کپــک	زده	اســت	آن	را	در	یــک	ظــرف	در	دار	بریزیــد	و	چنــد	
ــاعت	 ــد	س ــد	از	چن ــد.	بع ــد	و	در	آن	را	خــوب	ببندی ــد	را	در	ظــرف	بیندازی ــه	قن حب
همــه	کپک	هــا	جــذب	قنــد	خواهنــد	شــد	و	پنیــر	قابــل	اســتفاده	خواهــد	شــد،	امــا	

ــد	دور	ریخــت. ــا	را	بای قند	ه
     دوغ:

ــت. ــران	اس ــژه	ای ــنتی	وی ــیدنی	های	س دوغ	از	نوش
کلمــه	دوغ	از	واژه	فارســی	دوشــیدن	اقتبــاس	شــده	
اســت	و	در	لغــت	بــه	معنــای	مــاده	حاصــل	از	
ویژگی	هــای	 از	 دوغ	 امــروزه	 اســت.	 دوشــیدن	
ــیمیایی	 ــی،	ش ــده	فیزیک ــتاندارد	ش مشــخص	و	اس

ــت.	 ــوردار	اس ــوژی	برخ ــرو	بیول و	میک
ــفید	 ــا	س ــفید	ت ــت	و	س ــد	یکنواخ ــگ	دوغ	بای رن
ــک	 ــد	ی ــر		بای ــت	دوغ	در	ظاه ــد.	باف ــیری	باش ش
دســت،	بــدون	ذرات	لختــه	شــده	غیــر	قابــل	
پراکنــش	پــس	از	تــکان	دادن	و	بــدون	قابلیــت	

ــد. ــت	باش ــگام	ریخ ــاد	هن ــدن	زی ــش	آم ک
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    کنسرو ها:
انــواع	کنســروجات	شــامل	کنســرو	های	گوشــتی	و	تــن	ماهــی،	کنســرو	نخــود	فرنگــی،	
ــته	 ــی(	داش ــتر	از	6/4	)	قلیای ــه PH	بیش ــک	و	...	ک ــت	ها،	کش ــواع	خورش ــا	و	ان لوبی
باشــد،	بایــد	قبــل	از	مصــرف	حتمــاً	20	دقیقــه	جوشــانده	شــوند،	ولــی	کنســرو	های	
اســیدی	مثــل	کنســرو	رب	گوجــه	فرنگــی	و	خیار	شــور	کــه ph کمتر	از6/4	)اســیدی(	
ــز	در	 ــل	از	جوشــیدن	نی ــاً	قب ــد.	ضمن ــه	حــرارت	دادن	ندارن ــازی	ب داشــته	اســت،	نی
صــورت	متــورم	بــودن	قوطــی	از	آن	اســتفاده	نکنیــد.	همچنیــن	پــس	از	بــاز	کــردن	
قوطــی	در	صورتــی	کــه	رنــگ	مــاده	غذایــی	تیــره	وکــدر	باشــد	و	تغییــر	رنــگ	داده	و	
یــا	الک	قوطــی،	کنــده	شــده	باشــد	نیــز	بایــد	از	خــوردن	آن	پرهیــز	کــرد.	چــرا	کــه	
ــده	رشــد	 ــد	نشــان	دهن ــر	روی	درب	قوطــی	کنســرو	می	توان ــی	ب ــه	برآمدگ ــر	گون ه
میکــرو	ارگانیســم	ها	و	ایجــاد	گاز	باشــد	کــه	بایــد	از	خریــد	ومصــرف	ایــن	کنســرو	ها	

جــداً	خــودداری	نمــود.
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    ماکارونی:
ماکارونــی	بــه	گروهــی	از	محصــوالت	خمیــری	آمــاده	پخــت	کــه	از	ســمولینا،	آرد	گنــدم	
و	یــا	مخلوطــی	از	آنهــا	و	آب،	بــدون	اســتراحت	اولیــه	خمیــر	حاصــل	می	گــردد،	گفتــه	

می	شــود.
ماکارونــی	بایــد	بــا	نشــان	اســتاندارد	عرضــه	شــود	وبســته	بنــدی	آن	بــه	گونــه	ای	باشــد	
کــه	آن	را	از	تبــادل	رطوبــت،	نفــوذ	آلودگــی	و	شکســتگی	حفــظ	نمایــد.	ضمنــاً	عرضــه	

ــد. ــاز	نمی	باش ــی،	مج ــکل	عصای ــه	ش ــد	ب ــای	بلن ماکارونی	ه
     سس گوجه فرنگی:

	ســس	گوجــه	فرنگــی	فــرآورده	ای	اســت	کــه	از	آب	تغلیــظ	شــده	میــوه	تــازه،	رســیده	و	
قرمــز	گوجــه	فرنگــی	کــه	پوســت	و	دانــه	آن	گرفتــه	شــده	و	یــا	از	رب	رقیــق	شــده	گوجــه	
فرنگــی	بــا	افــزودن	مــواد	اصلــی	و	اختیــاری	و	طــی	فرآینــد	حرارتــی	و	پاستوریزاســیون	

ــد. ــت	می	آی بدس
ــکر،	 ــد	از:	ش ــد	عبارتن ــکار	می	رون ــی	ب ــه	فرنگ ــس	گوج ــه	س ــه	در	تهی ــی	ک ــواد	اصل م
ــیاه،	 ــل	س ــز،	فلف ــل	قرم ــه،	فلف ــد:	ادوی ــاری	مانن ــواد	اختی ــام	و	م ــک	طع ــرکه،	نم س
ــد:	 ــاز	مانن ــای	مج ــت	کننده	ه ــاز	و	تثبی ــیر	وپی ــک،	س ــدی،	میخ ــوز	هن ــن،	ج دارچی

نشاســته	و	صمغ	هــای	مجــاز.	
ســس	گوجــه	فرنگــی	بایــد	همگــن	بــوده	و	فــاز	جداگانــه	

جامــد	و	مایــع	در	آن	دیــده	نشــود.
ــدی	 ــی	بســته	بن ــد	در	ظروف ســس	گوجــه	فرنگــی	بای
شــود	کــه	دربنــدی	آن	کامــل	بــوده	و	در	مــدت	
ــوا	در	آن	 ــه	ه ــردن،	مبادل ــاز	ک ــش	از	ب ــداری	پی نگه
انجــام	نشــود	ماننــد	:	ظــروف	شیشــه	ای	بــی	رنــگ.	
ــه	 ــی	تهی ــه	فرنگ ــا	گوج ــاً	ب ــه	اساس ــس	هایی	ک س
می	شــوند،	بــه	محــض	آن	کــه	درب	آنهــا	بــاز	
می	شــود	تنهــا	بــه	مــدت	5	روز	در	یخچــال	قابــل	

ــتند. ــداری	هس نگه
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     مایونز و سس های ساالد: 
ســس،	مایــع	غلیظــی	اســت	کــه	به	عنــوان	چاشــنی	بــرای	طعــم	دار	کــردن،	مرطــوب	

کــردن	و	غنــی	ســازی	ســاالد	ها	اســتفاده	می	شــود.
مایونــز	و	ســس	های	ســاالد	بایــد	عــاری	ازطعــم	وبــوی	ناشــی	از	فســاد	باشــد.	مایونــز	
ــات	 ــاک،	قطع ــرد	و	خ ــد	گ ــی	مانن ــواد	خارج ــدون	م ــد	ب ــاالد	بای ــس	های	س و	س
حشــرات،	شیشــه	و	فلــز	باشــند	همچــن	و	دو	فــاز	نشــده	باشــند	)	اصطالحــاً	روغــن	

ــد	در	یخچــال	نگهــداری	شــوند. نینداختــه	باشــد(	و	حتمــاً	بای
ســس	مایونــز	بدلیــل	آنکــه	حجــم	چربــی	آن	بــاال	اســت،	مانــع	رشــد	باکتــری	و	کپــک	
می	شــود،	امــا	روغــن	موجــود	در	آن	پــس	از	مــدت	زمــان	کوتاهــی	از	تاریــخ	مصــرف	
آن	شــروع	بــه	تجزیــه	شــدن	می	کنــد	و	طعــم	و	بــوی	آن	را	تغییــر	می	دهــد	و	دیگــر	
ــد	 ــود	می	توان ــاز	می	ش ــه	درب	آن	ب ــی	ک ــن	ســس	از	زمان ــد.	ای ــی	نمی	ده ــزه	خوب م

بــه	مــدت	2	مــاه	در	یخچــال	نگهــداری	و	اســتفاده	شــود.
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استاندارد و صنایع برق،
مکانیک و فلز شناسی
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استاندارد و صنایع برق، مکانیک و فلز شناسی:

    کاالهای برقی
ــوازم	برقــی	و	الکترونیکــی	بــه	دو	دســته	تقســیم	 بطــور	کلــی	اســتاندارد	وســایل	و	ل
ــی	 ــه	داشــتن	اســتاندارد	ایمن ــرد	ک ــی	و	اســتاندارد	عملک می	شــوند:	اســتاندارد	ایمن

ــند. ــاری	می	باش ــا	اجب ــام	آنه ــرای	تم ب
توجــه	داشــته	باشــید	در	موقــع	خریــد	محصوالتــی	کــه	خطــر	بــرق	گرفتگــی	دارنــد	
مثــل	ماشــین	لباسشــویی،	اتــو،	ســماور	برقــی	و	...	بایــد	بــه	دنبــال	عالمــت							یــا

					بر	روی	آنها	باشید.
یکــی	دیگــر	از	مــواردی	کــه	اســتاندارد	لــوازم	برقــی	بــه	آن	توجــه	می	کنــد	داشــتن	
برچســب	مصــرف	انــرژی	می	باشــد.	بــرای	برخــی	وســایل	از	جملــه	یخچــال	و	المــپ	

و	ماشــین	لباسشــویی	و	...	داشــتن	برچســب	مصــرف	انــرژی	اجبــاری	می	باشــد.
ــی	 ــواد	غذای ــداری	م ــرای	نگه ــا	ب ــا،	خانواده	ه ــره	در	تمامی	خانه	ه ــی	روزم در	زندگ
خــود	از	یخچــال	یــا	فریــزر	اســتفاده	می	کننــد.	بــا	توجــه	بــه	ایــن	مطلــب	و	جهــت	
ــا	در	 ــی	از	آنه ــات	کاف ــایل	می	بایســت	اطالع ــن	وس ــه	و	مناســب	از	ای ــتفاده	بهین اس

ــد. ــان	خاطــر	از	آن	اســتفاده	کنن ــا	اطمین ــا	ب ــا	خانواده	ه دســت	باشــد	ت
ــل	در	 ــن	وســیله	حداق ــد	ای ــرار	می	دهی ــه	وســیله	ای	را	داخــل	یخچــال	ق هنگامی	ک
ــر	 ــا	8	درجــه	سلســیوس	برســد	در	غی ــای	4	ت ــه	دم ــد	ب ــاعت	بای ــا	3	س ــدت	2	ت م
اینصــورت	بایــد	بــه	درجــه	یخچــال،	نمونــه	کار	یخچــال	و	عملکــرد	آن	توجــه	نمــود.	
در	فریــزر	نیــز	دمــای	مقــدار	حجــم	قــرار	داده	شــده	در	آن	بایــد	طــی24	ســاعت	از	
دمــای	محیــط	بــه	18	–	درجــه	سلســیوس	برســد.هنگامیکه	وســایل	فــوق	در	حــال	
کار	کــردن	هســتند	بصــورت	متعــادل	بایــد	پــس	از	15	دقیقــه	کارکــرد،	20	تــا	25	
دقیقــه	خامــوش	باشــند	در	غیــر	اینصــورت	یــا	ترموســتات	وســیله	بصــورت	مناســب	

ــی	دارای	نشــتی	اســت. ــا	مقــدار	ســرمای	ایجــاد	شــده	از	محل ــد	ی عمــل	نمی	کن
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نحوه تراز منودن با لیوان آب

جهــت	کارکــرد	مطلــوب	وســایل	فــوق	بایــد	حتمــاً	جــای	آن	را	تــراز	نمــود	در	غیــر	
اینصــورت	صــدای	غیــر	عــادی	از	موتــور	شــنیده	می	شــود	جهــت	انجــام	ایــن	کار	در	
منــزل،	ظــرف	آبــی	را	روی	وســیله	مــورد	نظــر	قــرار	دهیــد	در	صورتــی	کــه	وســیله	
ــن	آن	 ــود	و	بنابرای ــع	می	ش ــرف	جم ــمت	ظ ــک	س ــتری	در	ی ــد	آب	بیش ــراز	نباش ت
ســمت	از	وســیله	ســطح	پاییــن	تــری	نســبت	بــه	ســمت	دیگــر	دارد.	بــرای	کنتــرل	
تــراز	بــودن	وســیله،	درب	آن	را	در	حالــت	بــاز	90	درجــه	نگهداریــد.	درب	نبایــد	بــاز	

یــا	بســته	شــود.
جهــت	جریــان	مناســب	هــوا	بیــن	قفســه	های	یخچــال	و	فریــزر	نبایــد	بــر	روی	کــف	
ــوا	شــده	و	 ــان	مناســب	ه ــری	از	جری ــن	باعــث	جلوگی ــا	مشــمع	پهــن	نمــود.	ای آنه
ــد	 ــگام	خری ــد	در	هن ــت	کنی ــادی	خــارج	می	شــود.	دق ــت	کارکــرد	ع یخچــال	از	حال
ــده	 ــبانده	ش ــی	چس ــب	رنگ ــد	برچس ــا	بای ــال،	فریزر	ه ــر	روی	یخچ ــوق	ب ــایل	ف وس
باشــد.	ایــن	برچســب	معــرف	میــزان	مصــرف	بــرق	دســتگاه	در	مــدت	یــک	ســاعت	

می	باشــد.
ــد	مشــاهده	 ــم	در	محــل	خری ــه	ه ــاًل	شــبیه	ب ممکــن	اســت	شــما	دو	دســتگاه	کام
ــرف	 ــت	مع ــا	عالم ــی	از	آنه ــی	یک ــند	ول ــن	برچســب	باش ــر	دو	دارای	ای ــد	و	ه نمایی
میــزان	مصــرف	در	رده	باالتــری	قــرار	دارد	و	دیگــری	در	رده	پایین	تــری.	بایــد	دقــت	
ــا	 کنیــد	وســیله	ای	کــه	میــزان	مصــرف	بــرق	آن	کمتــر	اســت	در	زمانــی	مســاوی	ب
ــری	 ــرق	کمت ــی	ب ــد	ول ــری	کار	می	کن ــرق	باالت ــرف	ب ــا	مص ــر	ب ــیله	دیگ ــان	وس زم
ــه	ایــن	نکتــه	می	توانــد	صرفــه	جویــی	اقتصــادی	و	ملــی	 مصــرف	می	کنــد.		توجــه	ب
در	خانواده	هــا	داشــته	باشــد.	عالمــت	مصــرف	بــرق	هــر	چقــدر	بــه	A	نزدیــک	باشــد	
میــزان	مصــرف	بــرق	کمتــر	و	هــر	چــه	بــه	G	نزدیــک	باشــد	مصــرف	بــرق	آن	بیشــتر	

اســت.
بایــد	توجــه	داشــت	کــه	شــرکت	های	تولیــد	یخچــال	–	فریــزر	آنهــا	را	بــا	توجــه	بــه	
ــد	 ــگام	خری ــد	در	هن ــذا	بای ــد	ل ــد	می	کنن ــف	تولی ــی	مناطــق	مختل شــرایط	جغرافیای

بــه	ایــن	مســأله	توجــه	شــود.
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    سیم و کابل
    هدف و دامنه کاربرد:

هــدف	از	تدویــن	ایــن	اســتاندارد	،	تعییــن	مشــخصات	ویــژه	کابل	هــا	و	بندهــای	قابــل	
انعطــاف	بــا	عایــق	و	روکــش	پلــی	وینیــل	کلرایــد	بــا	ســطح	ولتــاژ	تــا	وخــود500/300	
ولــت	می	باشــد	.	ایــن	نــوع	کابل	هــا	و	بندهــا	بایــد	بــا	الزامــات	مربوطــه	در	اســتاندارد	
ملــی	ایــران	شــماره	1	-	607	و	الزامــات	ویــژه	ای		کــه	در	ایــن	اســتاندارد	داده	شــده	

ــت	نمایند.	 مطابق
    بند تخت با انعطاف پذیری باال:

کد مشخصه  								41)607(
سطح ولتاژ  									300/300	ولت	

هادی:
ــم	 ــه	به ــن	دســته	ک ــی	از	ای ــا	گروه	های ــده	ی ــم	تابی ــد	از	دســته	های	به ــادی	بای هر	ه
تابیــده	شــده	انــد	تشــکیل	شــده	باشــد	.هــر	دســته	تابیــده	شــده	از	یــک	یــا	تعــدا	د	
بیشــتری	از	مفتول	هــای	نــازک	تخــت	مســی	بــا	آلیــاژ	مــس	تشــکیل	شــده	کــه	بــه	
صــورت	مارپیــچ	روی	نخــی	از	پنبــه	،	پلــی	آمیــد	و	یــا	مــواد	مشــابه	دیگــر	پیچیــده	

شــده	اســت	.
 عایق:

عایــق	بایــد	آمیــزه	ای	از	پلــی	وینیــل	کلرایــد	از	نــوع	D بــوده	و	هــادی	را	دربــر	گرفتــه	
باشــد	.

نحوه قرارگیری رشته ها:
ــا	عایــق	پوشــانیده	 ــه	صــورت	کنــار	هــم	قــرار	گرفتــه	و	ب هادی	هــا	بایــد	مــوازی	و	ب
شــوند.	عایــق	بایــد	در	دو	طــرف	تخــت	عایــق	و	در	راســتای	هادی	ها	شــیاری	
ــهولت	 ــه	س ــم	ب ــته	ها	از	ه ــازی	رش ــا	جداس ــود	ت ــه	ش ــر	گرفت ــا	در	نظ بین	هادی	ه

ــرد. انجــام	گی
    بند برای استفاده در داخل زنجیرهای روشنایی تزئینی:

هادی:
ــران	 ــی	ای ــرای	گــروه	5	در	اســتاندارد	مل ــا	الزامــات	تعییــن	شــده	ب ــد	ب هادی	هــا	بای
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شــماره	3084	مطابقــت	نماینــد.	
کد مشخصه											43)607(

سطح ولتاژ     							300/300	ولت
 عایق:

	عایــق	بایــد	آمیــزه	ای	از	پلــی	وینیــل	کلرایــد	از	نــوع	D بــوده	و	شــامل	دو	الیــه	باشــد	
ــه	خارجــی	 ــد.	الی ــه	باش ــر	گرفت ــار	اکســترود	شــدن	هادی	را	درب ــه	صــورت	دو	ب و	ب
ــا	رنــگ	الیــه	داخلــی	داشــته	و	بایــد	بــه	الیــه	داخلــی	 عایــق	بایــد	رنگــی	متمایــز	ب

چســبیده	باشــد.	
شناسایی بند:

	رنگ	ترجیحی	برای	الیه	خارجی	باید	سبز	باشد.	
    بند سبک با روکش پلی وینیل کلراید:

کد مشخصه								52)607(
سطح ولتاژ										300/300	ولت

عایق:
عایــق	بایــد	آمیــزه	ای	از	پلــی	وینیــل	کلرایــد	از	نــوع	D	بــوده	و	هــادی	را	دربــر	گرفتــه	

	. شد با
نحوه قرارگیری رشته ها:

	بندگرد:	رشته	ها	باید	بهم	تابیده	شده	باشند.
	بندتخت:	رشته	ها	باید	به	طور	موازی	قرار	گیرند.		

روکش
روکــش	بایــد	آمیــزه ای	از	پلــی	وینیــل	کلرایــد	از	نــوع5	ST	بــوده	و	رشــته	ها	را	در	

بــر	گرفتــه	باشــد.
روکــش	ممکــن	اســت	فضــای	بیــن	رشــته	ها	،	را	پرکنــد	،	در	ایــن	صــورت	روکــش	
ــبد	 ــته	ها	بچس ــه	رش ــد	ب ــی	نبای ــد	،	ول ــکیل	می	ده ــده	را	تش ــر	کنن ــاده	پ ــود	م خ
مجموعــه	رشــته	ها	ممکــن	اســت	توســط	یــک	جــدا	کننــده	احاطــه	شــود.	ایــن	جــدا	
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کننــده	نبایــد	بــه	رشــته	ها	بچســبد.	بندهــای	گــرد	بایــد	عمــاًل	مقطــع	گــرد	داشــته	
باشــند.

    بند معمولی با روکش پلی وینیل کلراید :
کد مشخصه							53)607(

سطح ولتاژ								500/300	ولت
هادی:

تعداد	هادی	ها:	4،3،2	یا	5	
عایق:

عایــق	بایــد	آمیــزه	ای	از	پلــی	وینیــل	کلرایــد	از	نــوع	D	بــوده	و	هــادی	را	دربــر	گرفتــه		
	. شد با

نحوه	قرارگیری	رشته	ها	و	پرکننده	)در	صورت	وجود(
	بندگرد:	رشته	ها	و	پرکننده	ها	باید	بهم	تابیده	شده	باشند.

	بندتخت:	رشته	ها	باید	به	طور	موازی	قرار	گیرند.		
بــرای	بندهــای	گــرد	بــا	دو	رشــته	،	فضــای	بیــن	رشــته	ها	بایــد	بوســیله	پــر	کننــده	

جداگانــه	یــا	روکــش	پــر	شــود	.	پــر	کننــده	نبایــد	بــه	رشــته	بچســبد	.
روکش

ــته	ها	را	 ــوده	و	رش ــوع5	ST	ب ــد	از	ن ــل	کلرای ــی	وینی ــزه	ای	از	پل ــد	آمی ــش	بای روک
ــد	،	 ــته	ها	،	را	پرکن ــن	رش ــای	بی ــت	فض ــن	اس ــش	ممک ــد.	روک ــه	باش ــر	گرفت در	ب
ــد	 ــی	نبای ــر	کننــده	را	تشــکیل	می	دهــد	،	ول در	ایــن	صــورت	روکــش	خــود	مــاده	پ
ــده	 ــک	جــدا	کنن ــه	رشــته	ها	ممکــن	اســت	توســط	ی ــه	رشــته	ها	بچســبد	مجموع ب
ــد	 ــه	رشــته	ها	بچســبد.	بندهــای	گــرد	بای ــد	ب ــده	نبای ــن	جــدا	کنن احاطــه	شــود.	ای

عمــاًل	مقطــع	گــرد	داشــته	باشــند.
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    بنــد ســبک و مقــاوم در برابــر گرمــا بــا روکــش پــل ی وینیــل کلرایــد 
ــرای حداکثــر دمای هــادی 90 درجــه سلســیوس ب

کد مشخصه 				56)607(
سطح ولتاژ 					300/300	ولت

هادی:
تعداد	هادی	ها:	2یا3

عایق:
عایــق	بایــد	آمیــزه	ای	از	پلــی	وینیــل	کلرایــد	از	نــوع	E	بــوده	و	هــادی	را	دربــر	گرفتــه		

	. شد با
نحوه	قرارگیری	رشته	ها	و	پرکننده	)در	صورت	وجود(

	بندگرد:	رشته	ها	باید	بهم	تابیده	شده	باشند.
	بندتخت:	رشته	ها	باید	به	طور	موازی	قرار	گیرند.		

روکش
روکــش	بایــد	آمیــزه	ای	از	پلــی	وینیــل	کلرایــد	از	نــوع10	ST	بــوده	و	رشــته	ها	را	در	

بــر	گرفتــه	باشــد.	روکــش	ممکــن	اســت	فضــای	بیــن	رشــته	ها	،	را	پرکنــد	
	در	ایــن	صــورت	روکــش	خــود	مــاده	پــر	کننــده	را	تشــکیل	می دهــد	،	ولــی	نبایــد	
ــده	 ــک	جــدا	کنن ــه	رشــته	ها	ممکــن	اســت	توســط	ی ــه	رشــته	ها	بچســبد	مجموع ب
ــد	 ــه	رشــته	ها	بچســبد.	بندهــای	گــرد	بای ــد	ب ــده	نبای ــن	جــدا	کنن احاطــه	شــود.	ای

عمــاًل	مقطــع	گــرد	داشــته	باشــند.
    بنــد معمولــی و مقــاوم در برابــر گرمــا بــا روکــش پــل ی وینیــل کلرایــد 

بــرای حداکثــر دمای هــادی 90 درجــه سلســیوس:
کد مشخصه  						56)607(

سطح ولتاژ									300/500	ولت
هادی:

تعداد	هادی	ها:	4،3،2	یا	5	
ــادی	را	 ــوده	و	ه ــوع	E	ب ــد	از	ن ــل	کلرای ــی	وینی ــزه	ای	از	پل ــد	آمی ــق	بای ــق:		عای عای

ــه		باشــد.	 ــر	گرفت درب
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نحوه	قرارگیری	رشته	ها	و	پرکننده	)در	صورت	وجود(
	بندگرد:	رشته	ها	و	پرکننده	ها	در	صورت	وجود	باید	بهم	تابیده	شده	باشند.

	بندتخت:	رشته	ها	باید	به	طور	موازی	قرار	گیرند.		
بــرای	بندهــای	گــرد	بــا	دو	رشــته	،	فضــای	بیــن	رشــته	ها	بایــد	بوســیله	پــر	کننــده	

جداگانــه	یــا	روکــش	پــر	شــود	.	پــر	کننــده	نبایــد	بــه	رشــته	بچســبد	.
روکش

ــوده	و	رشــته-ها	را	 ــوع10	ST	ب ــد	از	ن ــل	کلرای ــی	وینی ــزه	ای	از	پل ــد	آمی روکــش	بای
ــد	،	در	 ــه	باشــد.	روکــش	ممکــن	اســت	فضــای	بیــن	رشــته	ها	،	را	پرکن ــر	گرفت در	ب
ایــن	صــورت	روکــش	خــود	مــاده	پــر	کننــده	را	تشــکیل	می	دهــد	،	ولــی	نبایــد	بــه	

ــرد	داشــته	باشــند. ــاًل	مقطــع	گ ــد	عم ــرد	بای رشــته	ها	بچســبد.کابل	گ
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   الکترودهاي روپوش دار الکتریکي جوشکاري با قوس الکتریکي
    هدف و دامنه کاربرد:

ایــن	اســتاندارد	فقــط	بــراي	الکترودهــاي	روپــوش	دار	جوشــکاري	بــا	قــوس	الکتریکي،	
بــراي	فوالدهــاي	معمولــي	یــا	کــم	عیــار	مي	باشــد	و	شــامل	الکترودهــاي	مخصــوص	
جوشــکاري	فوالدهــاي	مقــاوم	در	مقابــل	حــرارت		و	بدنــه	دیگهــاي	بخــار	و	مخــازن	
ــکاري	 ــوش	دار	جوش ــاي	روپ ــائي	الکتروده ــم	شناس ــود.	عالئ ــار	نمي	ش ــت	فش تح
ــازمان	 ــکاري	)I.I.W(	و	س ــي	جوش ــن	الملل ــتیتوي	بی ــي	در	انس ــوس	الکتریک ــا	ق ب
ــران	 ــتاندارد	ای ــن	اس ــت	,	ای ــته	اس ــخص	گش ــتاندارد).I.S.O(	مش ــي	اس بین	الملل
متکــي	بــر	توصیه	هــاي	ســازمان	بین	المللــي	اســتاندارد	در	مــورد	الکترودهــاي	

ــد	. ــي	مي	باش ــوس	الکتریک ــا	ق ــکاري	ب جوش
    تقسیم بندي و شرح الکترودها:

الکترودهاي روپوش دار:
ــه	وســیله	یکــي	از	روشــهاي	 	الکترودهــاي	روپــوش	دار	الکترودهایــي	هســتند	کــه	ب
معمــول	روي	آنهابامــوادي	کــه	مرغوبیــت	درزجــوش	رامطابــق	ایــن	اســتانداردتضمین	

نمایدپوشــیده	شــده	باشــد.	
بــراي	تقســیم	بنــدي	الکتــرود	بــر	حســب	ترکیــب	شــیمیایي	,	جنــس	جــوش	خالــص	
ــي	 ــوع	اصل ــت	ن ــه	هف ــوش	ب ــخصات	روپ ــر	مش ــه	و	از	نظ ــرار	گرفت ــل	ق ــالک	عم م

ــود. ــیم	مي	ش تقس
				نوع	روتیلي	1	با	عالمت	)R	ر	(
				نوع	روتیلي	2	با	عالمت	)T	ت	(
				نوع	اسیدي	با	عالمت	)A الف	(
				نوع	اکسیدي	با	عالمت	)O	او	(
				نوع	قلیائي	با	عالمت	)B	ب	(

				نوع	سلولزي	با	عالمت	)C س	(
				نوع	ویژه	با	عالمت	)V	و	(
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    عائم شناسایي:
	عالئــم	شناســایي	بایــد	انتخــاب	و	مــورد	مصــرف	الکتــرود	را	بــراي	مصــرف	کننــده	
آســان	ســاخته	و	حــدود	مرغوبیــت	,	صرفــه	و	اطمینــان	در	جوشــکاري	آن	را	معیــن	

نمایــد	.		
ــات	مجــاز	 ــن	شــده	و	از	طــرف	مقام ــرود	تعیی ــا	از	طــرف	ســازنده	الکت ــن	ویژگیه ای
ــق	اســتاندارد	جوشــکاري	 ــر	طب ــز	ب ــات	نی ــن	مقام ــي	مي	شــود.		ای ــش	و	گواه آزمای

ــد.	 ــل	مي	نماین عم
عامت الکترودهاي روپوشدار جوشکاري با قوس الکتریکي ) گروه اول 

عائم شناسي(
				عالمت	عمومي

				عالمت	مخصوص
عامتهــاي وابســته بــه خــواص مکانیکــي جنــس جــوش خالــص ) گــروه 

دوم عائــم شناســایي (
				مقاومت	کشش	در	حد	گسیختگي

				ازدیاد	طول	نسبي
				مقاومت	در	برابر	ضربه

ــتگاه  ــرایط کار دس ــکاري و ش ــاالت جوش ــوش , ح ــوع روپ ــات ن عام
ــایي(: ــم شناس ــوم عائ ــروه س ــکاري ) گ جوش

				نوع	روپوش
				حاالت	جوشکاري

				نوع	جریان	و	اختالف	سطح	جریان	برق	جوشکاري
    قطر و طول الکترودها

قطــر	و	طــول	ســیم	مغــزي	الکترودهــاي	روپــوش	دار	جوشــکاري	بــا	قــوس	الکتریکــي	
بایــد	طبــق	مقادیــر	منــدرج	در	جــدول	1	باشــد	
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    حمل و نقل و طرز بسته بندي الکترودهاي روپوش دار:
ــده	و	 ــدي	ش ــته	بن ــورت	بس ــه	ص ــأ	ب ــد	حتم ــوش	دار	بای ــکاري	روپ ــرود	جوش 	الکت

ــود	. ــده	داده	ش ــرف	کنن ــل	مص ــم	تحوی محک
ــه	همــراه	حمــل	و	نقــل	صحیــح	و	انبــارداري	خــوب	 ــد	ب 	بســته	بنــدي	الکتــرود	بای
ــه	عمــل	آورد.	اســاس	 از	خطــر	زنــگ	زدگــي	و	زخمــي	شــدن	روپــوش	جلوگیــري	ب
بســته	بنــدي	بایــد	بــه	نحــوي	باشــد	کــه	الکتــرود	تــا	مــدت	زیــادي	قابــل	نگهــداري	

ــد. ــوراخ	کنن ــن	را	س ــا	کارت ــد	بســته	ها	ی ــا	نتوانن ــاخه	هاي	الکتروده ــوده	و	ش ب
عالمت	گذاري	روي	بسته	هاي	الکترود

	تمــام	بســته	ها	و	کارتنهــاي	الکتــرود	بایــد	بــه	طــور	واضــح	و	آشــکار	عالمــت	گــذاري	
شــوند	بــراي	الکترودهــاي	روپــوش	دار	روش	زیــر	بایــد	رعایــت	گــردد	.	

	در	پیشــاني	یــا	انتهــا	و	یــا	در	هــر	دو	محــل	از	قســمت	لخــت	الکتــرود	بایــد	رنــگ	
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شناســائي	زده	شــود	.	)	بــدون	رنــگ	بــودن	انتهــا	یــا	پیشــاني	الکتــرود	یــا	هــر	دو	خــود	
نوعــي	رنــگ	شناســائي	محســوب	مي	شــود	.(	

روي	بسته	هاي	الکترود	باید	مشخصات	زیر	نوشته	شده	باشد	.	
نوع	جنس	و	نام	سازنده

	عالئــم	شناســائي	اســتاندارد	براســاس	قســمت	ســوم	از	بخــش	اول	همیــن	اســتاندارد	
)	فارســي	یــا	التیــن	یــا	هــردو	(

	قطر	سیم	مغزي	الکترود	)	قطر	اسمي	(
	تعداد	یا	وزن	خالص	الکترود	موجود	در	هر	بسته
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    آبگرمکن گازی دیواری :

در	هنــگام	مصــرف	و	خریــد	آبگرمکــن	گازی	دیــواری	و	مخــزن	دار	بــه	نــکات	ایمنــی	
زیــر	توجــه	فرماییــد:

ــر	وجــود	عالمــت	اســتاندارد	در	آبگرمکــن	 1	-	در	هنــگام	خریــد	آبگرمکــن	عــالوه	ب
بــه	عالمــت	اســتاندارد	بــر	روی	شــیر	اطمینــان	و	شــیر	کنتــرل	آبگرمکــن	نیــز	توجــه	

نماییــد.
2–	حداقــل	فضــای	مــورد	نیازجهــت	نصــب	آبگرمکــن	دیــواری	10	متــر	مکعــب	بــوده	

و	در	معــرض	جریــان	شــدید	بــاد	نباشــد.
3-	از	نصــب	آبگرمکــن	گازی	دیــواری	در	فضــای	بــاالی	اجــاق	گاز	خــودداری	نماییــد.	

حداقــل	فاصلــه	افقــی	بــا	وســایل	گرمــازا	60	ســانتی	متــر	رعایــت	گــردد.
ــکان	 ــه	ام ــی	ک ــاز	ومحل	های ــای	ب ــا	و	مکان	ه 4	–	از	نصــب	آبگرمکــن	گازی	در	فضا	ه

یخ	زدگــی	در	فصــل	زمســتان	وجــود	دارد	خــودداری	نماییــد.
ــه	بیشــترین	 ــن	محــل	ک ــواری	را	در	نزدیک	تری ــر	اســت	آبگرمکــن	گازی	دی 5	–	بهت
مصــرف	را	داریــد	نصــب	نماییــد	و	ایــن	فاصلــه	از	7	متــر	طــول	لولــه	آب	گــرم	بیشــتر	

نباشــد.
ــرم	 ــن	گازی،	اه ــان	آبگرمک ــیر	اطمین ــی	ش ــری	از	رســوب	گرفتگ ــت	جلوگی 6	–	جه

ــار	حرکــت	دهیــد. شــیر	اطمینــان	را	هــر	مــاه	یــک	ب
7	–	از	نصــب	آبگرمکــن	گازی	در	اتــاق	خــواب،	حمــام،	توالــت	و	فضاهــای	مرتبــط	بــا	

آنهــا	خــودداری	نماییــد.
8-	جهــت	اتصــال	گاز	از	شــیلنگ	های	مخصــوص	گاز	و	بســت	های	مناســب	اســتفاده	

نماییــد.	طــول	شــیلنگ	را	نیــز	از	یــک	و	نیــم	متــر	بیشــتر	انتخــاب	نماییــد.
9	–	جهت	کنترل	نشتی	گاز	فقط	از	آب	صابون)	کف	کرده(	استفاده	نمایید.
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10	–	هرگز	آبگرمکن	گازی	را	بدون	دودکش	استفاده	ننمایید.
11	–	کلیه	آبگرمکن	های	گازی	باید	دارای	کالهک	تعدیل	باشند.

12	–	هنــگام	اتصــال	شــیلنگ	گاز،	شــیلنگ	نبایــد	کشــیده،	تابیــده	یــا	دارای	
ــد. خمیدگی	باش

13	–	شیلنگ	گاز	را	باید	از	تماس	با	لبه	های	تیز	دور	نگه	داشت.
14	–	در	صورتــی	کــه	ســوخت	مصرفــی	آبگرمکــن	شــما	گاز	مایــع	می	باشــد	
اســتفاده	از	رگوالتور	هــای	فشــار	قــوی	باعــث	بــروز	حــوادث	ناگــوار	خواهــد	

شــد.	لــذا	بایــد	ازرگوالتور	هــای	مخصــوص	آبگرمکــن	اســتفاده	نماییــد.
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    استاندارد وآسانسور؛
ــه	 ــان	ب ــت	طراح ــترش	یاف ــه	گس ــد	طبق ــاختمان	های	چن ــداث	س ــه	اح از	هنگامی	ک
ایــن	فکــر	افتادنــد	کــه	چگونــه	می	تــوان	جابجایــی	عمــودی	مســافران	را	بــا	ســهولت	
ــان،	 ــتفاده	از	نردب ــل	اس ــن	راه	ح ــه	اولی ــانند	ک ــام	رس ــه	انج ــتری	ب ــرعت	بیش و	س
ــی	 ــد	و	حت ــت	می	کردن ــات	حرک ــروی	حیوان ــا	نی ــه	ب ــود	ک ــور	هایی	ب ــه	و	آسانس پل

ــه	 ــل	ب ــه	متص ــبد	هایی	ک ــیله	س ــه	وس ــردم	را	ب ــت	م در	تب
ــت	در	 ــه	حرک ــروی	انســانی	ب ــا	نی ــوده	و	ب ــره	ب ــاب	و	قرق طن
ــرن	19	 ــل	ق ــیدند.	از	اوای ــوه	می	کش ــاالی	ک ــه	ب ــد	ب می	آمدن
آسانســور	هایی	بــا	نیــروی	محرکــه	بخــار	مــورد	اســتفاده	قــرار	
ــه	وســایل	 ــز	ب ــی	اســتفاده	از	آسانســور	های	مجه ــد	ول گرفتن
ایمنــی	شــبیه	بــه	آسانســور	های	کنونــی	عمــاًل	از	ســال	

ــد.	 ــاز	گردی 1853	آغ
در	کشــور	مــا	تعــداد	زیــادی	آسانســور	وجــود	دارد	کــه	عمــر	
بســیاری	از	آنهــا	بــه	بــاالی	25	می	رســد	و	آنچــه	کــه	در	ایــن	
ارتباطمشــخص	اســت	وجــود	هــزاران	آسانســور	در	حــال	کار	
ــاً	 ــدارد	وعمدت ــا	وجــود	ن ــق	از	آنه ــاری	دقی ــه	آم می	باشــد	ک
بدلیــل	عــدم	وجــود	ســرویس	و	نگهــداری	منظــم،	عملکــرد	
ایمــن	و	مناســبی	ندارنــد.	عــدم	کنتــرل	و	نظــارت	بــر	کارکــرد	
ــه	قدیمــی	و	هــم	چنیــن	رشــد	فزاینــده	 آسانســور	های	منصوب
ســاخت	و	ســاز	و	در	پــی	آن	افزایــش	تقاضــا	جهــت	اســتفاده	
از	آسانســور	در	ســالهای	1370	تــا	1377	باعــث	گردیــد	کــه	
ــور	 ــروش	آسانس ــه	و	ف ــاز	بازار،عرض ــت	نی ــع	بعل ــن	مقط درای

بــدون	هیچگونــه	اهــرم	کنترلــی	بــه	اوج	برســد.
	لــذا	ضــرورت	پیــش	بینــی	راهــکاری	مناســب	جهــت	
ــس	از	نصــب	 ــرای	بازرســی	های	پ ــی	ب ــت	اجرای ــاد	ضمان ایج
ــی	 آسانســور،	هــر	روز	بیشــتر	احســاس	می	شــد.	ســازمان	مل
ــرای	 ــی	ب ــوادث	احتمال ــش	ح ــور	کاه ــه	منظ ــتاندارد	ب اس
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ــررات	 ــوان	مق ــا	عن ــماره	1-6303	ب ــران	بش ــی	ای ــتاندارد	مل ــدگان	اس ــتفاده	کنن اس
ایمنــی	ســاختمان	و	نصــب	آسانســور	را	مشــمول	اجــرای	اجبــاری	اعــالم	نمــود	و	در	
همیــن	راســتا	هماهنگــی	الزم	بــا	معاونــت	امــور	عمرانــی	وزارت	کشــور	را	بعمــل	آورد	
ــه	 ــه	ارائ ــان	کار	ســاختمانی	را	منــوط	ب ــه	پای و	مقــرر	شــد	شــهرداری	ها	صــدور	پروان
ــد.										       ــتان	ها	نماین ــتاندارد	اس ــور	از	ادارات	کل	اس ــت	آسانس ــی	و	کیفی ــه	ایمن تأییدی

   آسانســور ها از نظــر نــوع بــه دو دســته کششــی و 
ــوند: ــیم می ش ــی تقس هیدرولیک

آسانســور	کششــی	آسانســوری	اســت	کــه	حرکــت	آن	بــر	اثــر	
اصطــکاک	بیــن	ســیم	بکســل	و	شــیار	فلکــه	کششــی،	انجــام	

می	شــود.
آسانســور	هیدرولیکــی	آسانســوری	اســت	کــه	عامــل	حرکــت	
آن،	ســیلندر	و	پیســتون	هیدرولیکــی	می	باشــد	کــه	معمــوالً	
بــرای	ارتفاعــات	کــم	و	ســرعت	های	پائیــن	اســتفاده	می	شــود.	
در	عملیــات	بازرسیاســتاندارد	از	آسانســور	ها	مــوارد	ذیــل	

ــرد: ــرار	می	گی ــورد	بررســی	ق م
1-عملکرد	قفل	ها	و	درهای	کابین	و	طبقات

2-سیستم	تعلیق	ومکانیزم	تعادل	و	مسیر	حرکت	کابین
3-سیســتم	های	کنترلــی،	ایمنــی،	الکتریکــی	و	محرکــه	

ــور آسانس
4-عملکرد	ترمز	ایمنی،گاورنر	و	ضربه	گیر	ها

برخی	نکات	دانستنی	در	مورد	آسانسور:
1	-چــاه	آسانســور،	کــف	موتــور	خانــه	و	کــف	چاهــک	
می	بایســتی	تحمــل	نیرو	هــای	وارده	از	طــرف	آسانســور	را	

ــند ــته	باش داش
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استاندارد و خودرو
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استاندارد و خودرو

    الستیک خودرو
بــا	توجــه	بــه	اهمیــت	کیفیــت	الســتیک	در	ایمنــی	خــودرو،	ازخریــد	تایــر	بــدون	عالمــت	
ــتاندارد،	 ــر	اس ــید	الســتیک	غی ــته	باش ــاد	داش ــه	ی ــد.	ب ــداً	خــودداری	فرمایی ــتاندارد	ج اس
ــوردار	 ــودن«	برخ ــاب	دار	ب ــا	»	حب ــی«	ی ــرک	خوردگ ــر	»	ت ــی	نظی ــن	اســت	از	معایب ممک
ــی	و	ایجــاد	 ــث	ترکیدگ ــد	باع ــر	روی	الســتیک،	می	توان ــرادات	ب ــن	ای ــه	وجــود	ای باشــد	ک
حادثــه	در	جــاده	بــرای	اتومبیــل	و	سرنشــینان	شــود.	میــزان	بــاد	تایــر	خــودرو	را	همــواره	
کنتــرل	نماییــد.	از	اعمــال	بــار	اضافــه	و	غیــر	مجــاز	بــه	تایــر	خــودداری	فرماییــد.		حداکثــر	
ــه	حــد	مــورد	نظــر،	 ــه	محــض	رســیدن	عــاج	ب میــزان	مصــرف	عــاج	را	رعایــت	نمــوده	و	ب
تایــر	را	تعویــض	نماییــد.	در	خودرو	هایــی	کــه	در	هــر	محــور	بیــش	از	دو	تایــر	دارنــد)	ماننــد	
ــایز	 ــم	س ــوع	و	ه ــم	ن ــاً	ه ــک	محــور	تمام ــای	ی ــد	تایر	ه ــاً	بای ــا(	حتم ــا	و	کمپرس	ه تریلره

ــا	ترکیدگــی	تایــر	خواهــد		شــد. باشــند	در	غیــر	اینصــورت		باعــث	ســایش.	زودرس	و	ی
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    فراورده های نفتی
ــه  ــور وگریــس ب      در هنــگام خریــد و مصــرف محصوالتــی نظیــر روغــن موت

نــکات زیــر توجــه نماییــد:
-	جهــت	جلوگیــری	از	خســارت	احتمالــی،	روغــن	موتــور	مصرفــی	هــر	خــودرو	را	بنــا	

بــه	توصیــه	ســازنده	خــودرو	خریــداری	و	مصــرف	نماییــد.
-	هیچــگاه	روغــن	موتــور	جدیــد	را	روی	روغــن	موتــور	قبلــی	جهــت	ســر	ریز	اســتفاده	
ننمائیــد	و	از	مخلــوط	کــردن	روغنهــای	مختلــف	حتــی	بــا	ســطوح	کیفیــت	یکســان	

خــودداری	کنیــد.
ــر	کار	 ــر	اث ــه	ب ــی	نیســت	ک ــور	خــوب	روغن ــن	موت ــر	خــالف	تصــور	عمومی	روغ -	ب
ــواد	 ــور	مناســب	بدلیــل	داشــتن	م ــره	نشــود،	بلکــه	روغــن	موت ــگ	آن	تی کــردن،	رن
پــاک	کننــده،	اجــرام	و	کثیفی	هــای	اجــزا	داخلــی	موتــور	را	در	خــود	حــل	کــرده	لــذا	

رنــگ	آن	پــس	از	مدتــی	مصــرف	بایــد	تیــره	گــردد.
ــق	توصیــه	ســازنده	 ــی	مناســب	و	مطاب ــور	بایــد	حتمــاً	در	فواصــل	زمان -	روغــن	موت

خــودرو	تعویــض	گــردد.
-	بــه	پلمــپ	بســته	های	روغن	هــای	خریــداری	حتمــاً	توجــه	شــود	و	از	خریــد	

روغن	هــای	متفرقــه	موجــود	در	بــازار	خــودداری	گــردد.
-	در	صــورت	کارکــرد	موتــور	خــودرو	در	شــرایط	کاری	ســخت،	نســبت	بــه	تعویــض	

روغــن	موتــور	زودتــر	از	موعــد	مقــرر	اقــدام	نماییــد.
    لنت ترمز خودرو:

لنــت	ترمــز	وســیله	ای	اســت	کــه	باعــث	متوقــف	ســاختن	و	یــا	کاهــش	ســرعت	دوران	
ــدی	 ــته	بن ــت	بس ــاده	جه ــای	آم ــت	ترمز	ه ــردد	لن ــه	می	گ ــائل	نقلی ــا	در	وس چرخه
بایــد	فاقــد	عیوبــی	از	قبیــل	تــرک	خوردگــی،	کنــده	شــدگی،	ناهمــواری،	بادکردگــی،	
پوســته	شــدگی،	غیــر	یکنواختــی	یــا	ســایر	عیوبــی	باشــد	کــه	در	نصــب	طــول	عمــر	و	
نیــز	کیفیــت	عملکــرد	لنــت	ترمــز	مؤثــر	اســت.	خــواص	اصطــکاک	لنــت	ترمــز	بایــد	
در	طــول	عمــر	مؤثــر	آن	یکنواخــت	باشــد.	در	هنــگام	خریــد	ایــن	محصــول،	ضمــن	

دقــت	بــر	مــوارد	فــوق	بــه	نشــان	اســتاندارد	محصــول	نیــز	توجــه	فرماییــد.
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    فیلتر روغن خودرو:
ــا	خرابی	هــای	 ــدون	عیــب،	تــرک	و	ی شــکل	ظاهــری	فیلتــر	بایــد	رضایــت	بخــش،	ب
دیگــر	بــوده	و	همچنیــن	فاقــد	هــر	گونــه	نشــتی	و	عیــوب	ظاهــری	دیگــر	باشــد.	دارا	

بــودن	نشــان	اســتاندارد	داللــت	بــر	تضمیــن	کیفیــت	محصــول	خواهــد	بــود.
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    ضد یخ در خودرو:
ــند	 ــروف	می	باش ــخ	مع ــد	ی ــه	ض ــازار	ب ــه	در	ب ــور	ک ــده	موت ــک	کنن ــات	خن -	مایع
ــه	نشــان	 ــد	ب ــن	در	هنــگام	خری ــاری	اســت	بنابرای مشــمول	مقــررات	اســتاندارد	اجب

ــد. ــه	فرمایی ــتاندارد	توج اس
-	معایــب	ظاهــری	یــک	ضــد	یــخ	نامناســب	عبــارت	اســت	از:	وجــود	ذرات	معلــق،	کدر	
بــودن	نمونــه،	دو	فــاز	شــدگی	،	تــه	نشــین	شــدن	مــواد	جامــد	در	تــه	ظــرف،	بــوی	تند	

و	نامطلــوب،	بســته	بنــدی	و	پلمــپ	نامناســب.
-	بــه	منظــور	مخلــوط	نمــودن	ضــد	یــخ	غلیــظ	بــا	آب،	از	جــدول	اختــالط	موجــود	بــر	

روی	برچســب	ظرف	اســتفاده	شــود.
-	چنانچــه	از	انــواع	ضــد	یخ	هــای	از	پیــش	رقیــق	شــده	آمــاده	بــرای	مصــرف	اســتفاده	
ــص	 ــخ	خال ــا	آب	رقیــق	کــرد.	نقطــه	انجمــاد	ضــد	ی ــد	آن	را	مجــدداً	ب می	شــود	نبای
13/5	–	18	درجــه	سیلســیوس	اســت.	بنابرایــن	چنانچــه	محصــول	خریــداری	شــده	
ــر	از	18	– منجمــد	شــود،	نشــان	دهنــده	 ــای	باالت ــص	در	دم ــخ	خال ــوان	ضــد	ی بعن

مخلــوط	شــدن	آن	بــا	آب	و	نــا	مرغــوب	بــودن	ضــد	یــخ	اســت.
-	غلظت	هــای	بیشــتر	از	68	درصــد	حجمی	ضــد	یــخ	در	آب	توصیــه	نمی	شــود.	زیــرا	
در	غلظــت	68	درصــد	حجمــی	)	ضــد	یــخ	68	و	آب	32(	مخلــوط	پاییــن	تریــن	نقطــه	
انجمــاد	)69-	درجــه	سیلســیوس(	را	خواهــد	داشــت	و	اگــر	غلظــت	ضــد	یــخ	از	ایــن	
مقــدار	بیشــتر	شــود	نقطــه	انجمــاد	محلــول	باالتــر	رفتــه	و	زودتــر	منجمــد	می	شــود.
-	قبــل	ازتعویــض	و	اســتفاده	از	محلــول	جدیــد	ضــد	یــخ	مســیر	و	مجــاری	سیســتم	
خنــک	کننــده	بایــد	بــا	آب	کامــاًل	شستشــو	داده	شــود.	بطــور	کلــی	قبــل	از	پــر	کــردن	
سیســتم	خنــک	کننــده،	سیســتم	بایــد	بازرســی	و	در	صــورت	نیــاز	ســرویس	شــود.

ــرا	 ــد	زی ــور	را	برنداری ــار	رادیات ــوش	فش ــز	درپ ــور	داغ	اســت،	هرگ ــه	موت -	هنگامی	ک
ــد	 ــرد	ش ــور	س ــه	موت ــد.	هنگامی	ک ــار	می	باش ــت	فش ــده	تح ــک	کنن ــتم	خن سیس
درپــوش	را	بــا	احتیــاط	بــه	انــدازه	یــک	دور	بــاز	کــرده	تــا	فشــار	سیســتم	تخلیــه	شــو	
و	ســپس	آن	را	برداریــد،	چنانچــه	در	ایــن	هنــگام	مایــع	خنــک	کننــده	ســر	ریــز	شــد	
بالفاصلــه	درپــوش	را	محکــم	کــرده	و	پــس	از	ایــن	کــه	سیســتم	خنــک	کننــده	ســرد	

تــر	شــد،	آن	بــاز	کنیــد.
-	قبــل	از	اســتفاده	از	ضــد	یــخ	غلیــظ	بایــد	آن	را	بــه	نســبت	مســاوی	بــا	آب	رقیــق	
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کــرد	وســپس	بــه	سیســتم	خنــک	کننــده	اضافــه	کــرد)	غلظــت	پیشــنهادی	محلــول	
ــد.( ــد	حجمی	می	باش ــا	70	درص ــهری40	ت ــخ	در	آب	ش ــد	ی ض

ــه	 ــا	ســختی	کــم)	آب	لول ــرای	مصــرف	از	آب	ب ــخ	ب ــول	ضــد	ی ــه	محل ــگام	تهی -	هن
ــی	کــه	امــالح	آن	کــم	اســت(	اســتفاده	شــود. ــا	آب کشــی	شــهری	ی

ــور	کنتــرل	 ــور،	وضعیــت	و	ســطح	مایــع	خنــک	کننــده	موت -	غلظــت	ضــد	یــخ	موت
شــود.

ــون	 ــن	آزم ــت	ای ــر	اس ــرد.)	بهت ــام	گی ــت	انج ــایی	نش ــرای	شناس ــار	ب ــون	فش -	آزم
ــود(	 ــام	ش ــت	انج ــرد	اس ــور	س ــه	موت هنگامی	ک

-	درپوش	و	دهانه	پر	کننده	رادیاتور،	شیلنگ	ها	وبست	های	آن	بررسی	شوند.
-	تسمه	ها	از	نظر	مناسب	بودن	کشش	آن	بررسی	شوند.

-	در	صورتــی	کــه	موتــور	هنــگام	کار	خیلــی	گــرم	یــا	ســرد	شــود،	ترموســتات	بررســی	
ــده	از	 ــنهاد	ش ــتات	پیش ــا	ترموس و	ب
ســوی	تولیــد	کننــده	تعویــض	شــود.	
اســتفاده	از	محلــول	ضــد	یــخ	و	نصــب	
ترموســتات	مناســب	و	ســالم	در	تمــام	

طــول	ســال	ضــروری	اســت.



ره
زم

رو
ی 

دگ
زن

در 
د 

ار
ند

ستا
ا

68

    کمربند ایمنی:
ــتاب	 ــی	ش ــش	ناگهان ــا	کاه ــادف	ی ــی	در	تص ــیب	دیدگ ــر	آس ــی	خط ــد	ایمن کمربن
خــودرو	را	بــا	محــدود	کــردن	حرکــت	بــدن	سرنشــینی	کــه	کمربنــد	ایمنــی	را	بســته	
ــی	 ــان	طراح ــد	چن ــظ	بای ــتم	های	محاف ــا	سیس ــا	ی ــر	بند	ه ــد.	کم ــش	می	ده کاه
ــورد	 ــین	م ــط	سرنش ــوند	وتوس ــتی	نصــب	می	ش ــی	بدرس ــه	وقت ــوند	ک ــاخته	ش و	س
ــد	و	خطــر	آســیب	دیدگــی	 ــوب	عمــل	کنن ــی	مطل ــد	بصورت ــرار	می	گیرن اســتفاده	ق

ــد. ــگام	تصــادف	را	کاهــش	دهن ــی	در	هن بدن

ــرای	 ــا	یــک	نــوع	سیســتم	محافــظ	کــه	ب ــر	روی	نمونه	هــای	یــک	نــوع	کمربنــد	ی 	ب
ــور	 ــازنده	بط ــاری	س ــت	تج ــا	عالم ــام	ی ــازنده،	ن ــام	س ــد	ن ــود	بای ــه	می	ش ــد	ارائ تأیی
واضــح	و	پــاک	نشــدنی	عالمــت	گــذاری	شــود)	ایــن	محصــول	دارای	اســتاندارد	ملــی	

می	باشــد(. به	شــماره	779	
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    نکته :
وقتی	اتومبیلی	با	سرعت	هشتاد	کیلومتر	در	ساعت	به	مانعی	برخورد	می	کند:

ــر	 ــر	ســی	براب 1-	در	2	صــدم	ثانیــه:	ســپر	در	هــم	می	شــکند.	اتومبیــل	فشــاری	براب
ــد. ــل	می	کن ــود	را	تحم وزن	خ

2-	در	4	صــدم	ثانیــه:	راننــده	و	سرنشــینان	هــر	کــدام	بــا	فشــاری	در	حــدود	2	تــن	
ــاب	می	شــوند. ــو	پرت ــه	جل ب

ــا	فرمــان	اتومبیــل	 ــا	همــان	نیــروی	دوتنــی	ب ــدن	راننــده	ب 3-	در	5	صــدم	ثانیــه:	ب
ــد. ــورد	می	کن برخ

4-	در	7	صدم	ثانیه:	سرنشین	جلویی	به	داشبرد	می	خورد.
5-	در	9	صدم	ثانیه:	سر	سرنشینان	به	شیشه	اتومبیل	برخورد	می	کند.
6-	در	1	دهم	ثانیه:	سرنشینان	عقب	نیز	به	سرنشینان	جلو	می	پیوندند!

یادتان	باشد	که	هنوز	90	درصد	ثانیه	اول	باقی	مانده...
کمربند ایمنی را ببندید چه در جلو نشسته اید وچه در عقب ماشین، چه در 

مسافت های کوتاه درون شهری و چه در مسافرت های بلند جاده ای.

ــودرو و کاه  ــینان خ ــرای سرنش ــی ب ــد ایمن ــد کمربن ــا می دانی    آی
ایمنــی بــرای راننــدگان موتورســیکلت دارای اســتاندارد ملــی 

می باشــد؟
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استاندارد و صنایع شیمیایی
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    صابون بهداشتی:
نظــر	 از	 بهداشــتی	 صابــون	 یــک	
ــگ	 ــد	دارای	رن ــری	بای ــت	ظاه وضعی
ــوده	و	بصــورت	 ــب	یکنواخــت	ب و	ترکی
قالــب،	در	بســته	بنــدی	محکــم	و	بدون	
ــه	در	 ــد.	هنگامی	ک ــوع	باش ــوی	نامطب ب
ــدرت	 ــد	ق آب	ســرد	حــل	می	شــود	بای
پــاک	کنندگــی	خوبــی	داشــته	باشــد	و	
تــرک	نخــورد	و	شــکل	یکنواخــت	خــود	
را	در	آب	ســرد	حفــظ	نمــوده	وپایــداری	

ظاهــری	داشــته	باشــد.

استاندارد و صنایع شیمیایی؛
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    مایع ظرفشویی:   
ــد	 ــتاندارد	بای ــویی	اس ــع	ظرفش ــک	مای ی
ــی	 ــرک	وچرب ــی	چ ــاک	کنندگ ــدرت	پ ق
ــب	 ــت	مناس ــوده،	از	غلظ ــی	دارا	ب را	بخوب
ــاالی	 ــت	ب ــه	غلظ ــد.	البت ــوردار	باش برخ
ــاک	 ــدرت	پ ــر	ق ــویی	دال	ب ــع	ظرفش مای
ــکل	 ــر	ش ــت.	از	نظ ــر	نیس ــی	بهت کنندگ
ظاهــری	یکنواخــت	بــوده	و	دو	فــاز	نشــده	
ــود.	 ــل	ش ــهولت	در	آب	ح ــه	س ــد.	ب باش
ــد	 ــع	ظرفشــوئی	بای ــن	ظــرف	مای همچنی
ــب	 ــتی	و	دارای	برچس ــدون	نش ــالم،	ب س

ــد. ــل	باش ــخصات	کام مش

    محصوالت شوینده و پاک کننده:
در	هنــگام	خریــد	و	مصــرف	محصوالتــی	نظیــر	مایــع	ظــرف	شــویی،	شــامپو،	مایــع	

ســفید	کننــده	بــه	مــوارد	زیــر	توجــه	نمائیــد:
ــترس	 ــر	»	دور	از	دس ــا	نظی ــدی	کااله ــته	بن ــر	روی	بس ــده	ب ــوارد	درج	ش ــه	م 1	-ب
ــع	 ــرای	مای ــی«	ب ــون	و	چرم ــای	ری ــود«،	»	مخصــوص	پارچه	ه ــداری	ش ــال	نگه اطف

ــده	حتمــاً	توجــه	شــود. ســفید	کنن
ــده	 ــع	ســفید	کنن ــع	ظــرف	شــوئی	و	مای ــودر	شــوینده	مای ــگام	مصــرف	پ 1-	در	هن

ــردد.	 ــتفاده	گ ــتکش	اس ــد	از	دس حتماًبای
ــر	فعــال	 ــه	اینکــه	میــزان	کل ــا	توجــه	ب ــه	هنــگام	خریــد	مایــع	ســفید	کننــده	ب 2-ب
ــه	مــرور	زمــان	تجزیــه	 کــه	عامــل	اصلــی	عملکــرد	مایــع	ســفید	کننــده	می	باشــد	ب
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می	گــردد،	حتمــاً	از	محصــوالت	دارای	تاریــخ	تولیــد	جدیــد	اســتفاده	گــردد	تــا	قــدرت	
ســفید	کنندگــی	و	رنــگ	بــری	بهتــر	بــرای	مصــرف	کننــده	تأمیــن	گــردد.

3-از	خریــد	محصــوالت	بــا	بســته	بنــدی	نامناســب	دارای	نشــتی	یــا	ریــزش	یا	ســوراخ	
و	...	یــا	برچســب	مشــخصات	آســیب	دیــده	خــودداری	نمایید.

4-در	هنــگام	مصــرف	مایــع	ســفید	کننــده	بــه	مــوارد	قیــد	شــده	حیــن	مصــرف	روی	
محصــوالت	حتمــاً	توجــه	گــردد.

ــور	مســتقیم	 ــع	ســفید	کننــده	را	حتمــاً	در	جــای	خنــک	و	تاریــک	و	دور	از	ن 5-مای
خورشــید	نگهــداری	نماییــد.

6-حتماً	درب	بطری	مایع	سفید	کننده	را	بعد	از	هر	بار	مصرف	محکم	ببندید.

    شامپو:
ــد.	 ــت	باش ــن	و	یکنواخ ــد	همگ ــر	بای ــامپوی	س ش
ــاک	 ــر	را	پ ــوی	س ــوب،	م ــر	نامطل ــاد	اث ــدون	ایج ب
ــو،	 ــس	از	شستش ــود.	پ ــی	آبکشــی	ش ــد	و	براحت کن
مــو	را	نــرم	و	بــراق	و	فــرم	پذیــر	نمایــد.	مشــخصات	
فــرآورده	نیــز	بایــد	بطــور	خوانــا	و	بــا	مرکــب	پــاک	
نشــدنی	روی	بســته	بنــدی	آن	نوشــته	شــده	باشــد.
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     مسواک:
مســواک	بایــد	صــاف	و	تمیــز	و	عــاری	از	زوائــدی	باشــد	کــه	باعــث	خــراش	مخــاط	
ــوده	و	در	 ــد	بهداشــتی	ب ــکار	رفتــه	در	ســاخت	آن	بای دهــان	و	دســت	شــود.	مــواد	ب
مقابــل	بــزاق	دهــان	خنثــی	باشــد.	پایــه	و	دســته	آن	کــه	یــک	تکــه	می	باشــد	بایــد	از	
مــواد	مناســب	ترموپالســتیک	ســاخته	شــده	باشــد،	مقــاوم	در	برابــر	ضربــه	و	از	نــوع	

کندســوز	باشــد.	رنــگ	موجــود	در	آن	نبایــد	بــرای	ســالمتی	مضــر	باشــد.

     خمیر دندان:
ــد	در	 ــد.	نبای ــکر	باش ــد	ش ــاری	از	ذرات	درشــت	و	فاق ــرم	و	ع ــد	ن ــدان	بای ــر	دن خمی
شــرایط	معمولــی	انبــار	و	یــا	هنــگام	مصــرف،	تغییــرات	فیزیکــی	پیــدا	کنــد.	در	تهیــه	

ــد	اســتفاده	شــود. ــورد	تأیی ــای	خوراکــی	م ــد	از	رنگ	ه آن	بای
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استاندارد و صنایع
بهداشتی و سلولزی
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    دستمال کاغذی:
ــت	 ــاً	دق ــر	حتم ــوق	الذک ــای	ف ــر	روی	فرآورده	ه ــتاندارد	ب ــت	اس ــود	عالم ــه	وج 1-ب

ــد. نمائی
2-حتمــاً	تاریــخ	تولیــد	و	انقضــاء	فرآورده	هــای	بهداشــتی	را	در	موقــع	خریــد	کنتــرل	

. ئید نما
3-تعــداد	اظهــار	شــده	روی	هــر	بســته	توســط	تولیــد	کننــده	را	بــا	تعــداد	موجــود	در	

بســته	مقایســه	نمائیــد	و	در	صــورت	وجــود	مغایــرت	پیگیــری	قانونــی	نمائیــد.
ــط	 ــق	اســتاندارد	فق ــه	مکعــب	مســتطیل	مطاب ــذی	در	جعب ــداد	دســتمال	کاغ 4-تع
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می	توانــد	200،	150،	100،	50	و	یــا	10	بــرگ	دوال	باشــد.	در	صورتیکــه	تعــداد	
دســتمال	کاغــذی	در	جعبــه	بــه	غیــر	از	تعــداد	فــوق	باشــد	حتمــاً	بایــد	در	جعبه	هــای	
مقوایــی	بــه	شــکل	فانتــزی	مثــل	تــوپ	و	ســتاره	و	...	بســته	بنــدی	گــردد	تــا	مصــرف	

کننــده	دچــار	شــبهه	و	اشــتباه	نگــردد.
ــتمال	از	درون	 ــرون	آوردن	دس ــگام	بی ــد	در	هن ــتاندارد	بای ــذی	اس ــتمال	کاغ 5-دس
ــک	خــارج	 ــک	ت ــی	دســتمال	ها	بصــورت	ت ــراژ	مناســب	باشــد	یعن ــه	دارای	پرف جعب
گردیــده	و	براحتــی	از	یکدیگــر	جــدا	شــود	و	دوتــا	دوتــا	یــا	چنــد	تــا	چنــد	تــا	بیــرون	

نیایــد	و	نیــز	موقــع	جــدا	کــردن	پــاره	نشــود.
6-دســتمال	کاغــذی	نبایــد	دارای	ســوراخهای	درشــت	و	ریــز	باشــد	و	در	موقع	خشــک	
کــردن	پوســت	دســت	و	صــورت	پــاره	پــاره	نشــود	و	بــه	پوســت	بــدن	نچســبد	یعنــی	

دارای	مقاومت	مناســب	باشــد.

    پوشک بچه:
پوشــک	کامــل	طبــق	اســتاندارد	ملــی	ایــران	بــه	شــماره	3755	دارای	چهــار	انــدازه	

ــزرگ	می	باشــد. ــی	ب ــزرگ	و	خیل کوچــک،	متوســط،	ب
بدیهــی	اســت	بــر	حســب	فــرم	آناتومــی	و	انــدازه	بــدن	کــودک،	تجربــه،	بهتریــن	روش	

انتخــاب	انــدازه	مناســب	خواهــد	بــود.
پوشــک	شــورتی	بواســطه	اســتفاده	از	پــودر	جــاذب	در	مقایســه	بــا	پوشــک	معمولــی	
مقــدار	بیشــتری	از	ادرار	را	جــذب	کــرده	و	اغلــب	مــدت	زمــان	طوالنــی	بــرای	تعویــض	
ــه	ایــن	نکتــه	توجــه	داشــت	کــه	 ــد	ب ــوع	پوشــک	در	نظرگرفتــه	می	شــود.	بای ایــن	ن

ــرای	رشــد	میکروبهــا	می	باشــد. ــی	ب ــی	مــدت	محیــط	خوب ادرار	در	طوالن
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لــذا	بــرای	جلوگیــری	از	ســوختگی	پــا	کــودک	بهتــر	اســت	زمــان	تعویــض	را	حداکثــر	
تــا	4	ســاعت	در	نظــر	بگیریــد.

پوشــک	کامــل	طــوری	طراحــی	شــده	کــه	در	قســمت	فــاق	تمــاس	مســتقیم	بــا	بــدن	
کــودک	نباشــد	لــذا	از	پوشــاندن	البســه	یکســره	تنــگ	بــه	کــودک	کــه	امــکان	تمــاس	

دائــم	پوشــک	بــا	بــدن	بچــه	ایجــاد	می	کنــد،	خــودداری	نماییــد.

    علل سوختگی پا در کودکان:
باکتری	هــای	موجــود	در	لبــاس	و	یــا	پوشــک	در	محیــط	گــرم	و	مرطــوب	رشــد	کــرده	
و	ضمــن	ترکیــب	بــا	ادرار،	آمونیــاک	تولیــد	می	کنــد.	آمونیــاک	باعــث	ســوختگی	در	

پوســت	بچــه	می	شــود.
    رعایت نکات الزم در زمان سوختگی پا:

1-از	صابــون	و	مــواد	شــوینده	معطــر	بــرای	شستشــوی	بــدن	و	البســه	کودک	اســتفاده	
. نکنید

2-تعویض	پوشک	بالفاصله	بعد	از	دفع	ادرار	و	مدفوع	انجام	گیرد.
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    نوار بهداشتی
بــرای	انتخــاب	نــوار	بهداشــتی	مناســب	بایــد	بــه	انــدازه	و	قــدرت	جــذب	نــوار	توجــه	
نمــود.	در	حــال	حاضــر	طبــق	اســتاندارد	ملــی	ایــران	بــه	شــماره	1-1830	بــرای	نــوار	
بهداشــتی	معمولــی	ســه	انــدازه)	کوچــک،	متوســط	وبــزرگ(	و	بــرای	نــوار	بهداشــتی	
	)XM(	ــزرگ ــط	ب ــط)M(	متوس ــک)S(	،	متوس ــدازه	کوچ ــدار	6	ان ــک	و	بال آناتومی
بــزرگ)L(	خیلــی	بــزرگ)XL(	و	مصــرف	شــب)XXL(	در	نظــر	گرفتــه	شــده	اســت.	
ــوار	 ــرای	ن ــران	1-1830	ب ــی	ای ــتاندارد	مل ــق	اس ــذب	طب ــدرت	ج ــزان	ق ــوع	می تن
ــوار	آناتومیــک	 ــرای	ن ــاد(	و	ب ــوع	قــدرت	جــذب)	کــم،	متوســط	و	زی ــی	ســه	ن معمول
ــوق	 ــاد)000(	و	ف ــی	زی ــط)00(	خیل ــم)0(	متوس ــذب	ک ــدرت	ج ــوع	ق ــدار	5	ن و	بال
ــد	 ــدگان	بای ــده	اســت.بدیهی	اســت	مصــرف	کنن ــه	ش ــر	گرفت ــاده)0000(	در	نظ الع
ــد.	 ــداری	نماین ــن	وخری ــوع	مصــرف،	تعیی ــا	ن ــدازه	را	متناســب	ب ــزان	جــذب	و	ان می
توصیــه	می	گــردد	کــه	در	ســه	روز	اول	دوره	عــادت	ماهیانــه	از	نــوار	بــا	قــدرت	جــذب	

3-قبل	و	بعد	از	تعویض	دستان	خود	را	با	صابون	به	دقت	بشوئید.
4-بعد	از	تعویض،	کودک	را	با	آب	نیم	گرم	کاماًل	بشوئید.

	خشک	نمایید. 5-پای	کودک	را	بعد	از	شستشو	با	پارچه	یا	حوله	نرم	کامالً
6-حداقــل	دو	ســاعت	در	روز	بچــه	را	بــاز	نگهداریــد	تــا	محــل	ســوختگی	در	معــرض	
ــوختگی	 ــد	س ــاد	ض ــا	پم ــن	ی ــرود.	از	روغ ــن	ب ــا	از	بی ــه	و	باکتری	ه ــرار	گرفت ــوا	ق ه
بهداشــتی	طبــق	دســتورالعمل	پزشــک	اســتفاده	نمائیــد.	در	صورتــی	کــه	ســوختگی	
ــد	روز	کاهــش	 ــد	از	چن ــوق	بع ــوارد	ف ــت	م ــاد	و	رعای ــا	پم ــن	ی ــد	از	مصــرف	روغ بع

ــه	پزشــک	مراجعــه	فرمائیــد. نیافــت	مجــدداً	ب
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ــوار	بــزرگ	در	شــب	 باالتــر	اســتفاده	کــرد.	همچنیــن	در	ایــن	ســه	روز	اســتفاده	از	ن
ــا	قــدرت	جــذب	 ــی	ب ــوان	از	نوارهای ــرای	روز	هــای	بعــدی	می	ت ــر	اســت.	ب مناســب	ت

کمتــر	اســتفاده	نمــود.
      قدرت جذب چیست؟

ــوژی	و	اســتفاده	از	فــن	آوری	هــای	جدیــد	طــی	 ــه	رشــد	وارتقــای	تکنول ــا	توجــه	ب ب
بــکار	گیــری	روش	هــای	مختلــف	تولیــد	و	اســتفاده	از	پــودر	جــاذب	میــزان	کارایــی	و	

ــش	داد. ــوان	افزای ــتی	را	می	ت ــوار	بهداش ــان	مصــرف	ن زم
ــدازه	 ــون)	ان ــط	آزم ــتی	توس ــوار	بهداش ــی	ن ــزان	کارای ــرف	و	می ــان	مص ــی	زم ارزیاب
گیــری	قــدرت	جــذب(	امــکان	پذیــر	اســت.	در	حقیقــت	میــزان	قــدرت	جــذب	نشــان	
دهنــده	میــزان	مایــع	جــذب	شــده	توســط	نــوار	قبــل	از	مشــاهده	نشــتی	در	لبه	هــای	

ــد. ــوار	می	باش ــاری	ن کن
بدیهــی	اســت	بــا	افزایــش	قــدرت	جــذب	می	تــوان	زمــان	مصــرف	نــوار	را	تــا	تعویــض	

بعــدی	افزایــش	داد.	

     مواردی که در هنگام خرید نوار بهداشتی باید به آن توجه نمود:
-	درج	نشان	استاندارد

-	وجــود	شــماره	ســری	ســاخت	و	یــا	تاریــخ	تولیــد)	روز،	مــاه،	ســال(	درج	مشــخصات	
کامــل	نــوار	بهداشــتی	اعــم	از	قــدرت	جــذب،	انــدازه،	نــوع	نــوار	بهداشــتی)	آناتومیــک،	
ــوار	 ــرای	ن ــط	ب ــاذب)	فق ــودر	ج ــا	پ ــد(	ب ــه،	ایرلی ــرف	روزان ــی،	مص ــدار،	معمول بال

ــتند(. ــاذب	هس ــودر	ج ــه	دارای	پ ــتی	هایی	ک بهداش
-	نام	ونشانی	سازنده

-	تعداد	نوار	و	وزن	خالص	بسته
-	بســته	بنــدی	نــوار	بایــد	فاقــد	هــر	گونــه	پارگــی	و	یــا	منفــذ	بــوده	و	در	بســته	کامــاًل	

پرس	شــده	باشــد.
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    عیوب چشمی که هنگام مصرف ممکن است با آن مواجه شوید:
-	پارگی	در	سطح	رویی	نوار

-	بیرون	زدگی	الیاف	در	سطح	پوشش	رویی
ــی	روی	 ــام	خارج ــه	و	اجس ــار	لک ــدگی،	آث ــع	ش ــی،	قط ــدگی،	نایکنواخت ــع	ش -	جم

ــوار ســطح	ن
-	باز	شدگی	پرس	در	قسمت	پرس	شده	پوشش	داخلی	و	خارجی

-	عدم	چسبندگی	خط	چسب
ــوده	 ــوذ	و	ت ــل	نف ــر	قاب ــی	و	غی ــی،	میان ــای	بیرون ــک	از	الیه	ه ــر	ی ــود	ه ــدم	وج -	ع

جــاذب
	وزن	خالــص	اظهــار	شــده	بــر	روی	بســته	بنــدی	بایــد	حداقــل	بــا	وزن	کل	نوار	هــای	

موجــود	در	یــک	بســته	مطابقــت	داشــته	باشــد.
-	تعــداد	نــوار	موجــود	در	هــر	بســته	بایــد	دقیقــاً	برابــر	بــا	تعــداد	اعــالم	شــده	بــر	روی	

ــته	باشد. بس
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استاندارد و انگ فلزات گرانبها،
اوزان و مقیاس ها
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استاندارد و انگ فلزات گرانبها،
اوزان و مقیاس ها

    اوزان و مقیاس ها:
ــورد	 ــد	م ــد	بای صحــت	عملکــرد	هــر	وســیله	ای	کــه	کمیتــی	را	اندازه	گیــری	می	نمای
ــم	 ــگاه	ها،	نی ــتفاده	در	فروش ــورد	اس ــای	م ــواع	ترازو	ه ــد	ان ــرد؛	مانن ــرار	گی ــد	ق تأیی
ــزات	 ــا،	تجهی ــتفاده	در	آپاراتی	ه ــورد	اس ــنج	م ــار	س ــی	ها،	فش ــه	فروش ــر	پارچ مت
ــبک	 ــکول	های	س ــواع	باس ــی،	ان ــخیص	طب ــگاه	های	تش ــتفاده	در	آزمایش ــورد	اس م
ــای	 ــن،	نازل	ه ــت	60	ت ــا	ظرفی ــنگین	ت ــکول	های	س ــواع	باس ــن،	ان ــت	2	ت ــا	ظرفی ت
بنزیــن	و	گازوئیــل	و	ده	هــا	مــورد	دیگــر	طبــق	مــاده	8	قانــون	اســتاندارد	و	مــاده	14	
ضوابــط	اجرایــی	اوزان	و	مقیاس	هــا	هــر	وســیله	توزیــن	و	سنجشــی	کــه	بــه	شــکلی	
در	داد	و	ســتد	عمومی	مــورد	اســتفاده	قــرار	می	گیــرد،	بایــد	در	فواصــل	زمانــی	معیــن	
مــورد	آزمــون	دوره	ای	قــرار	گیــرد.	در	همیــن	راســتا،	ســازمان	ملــی	اســتاندارد	ایــران،	
جهــت	کنتــرل	و	نظــارت	بــر	وســایل	توزیــن	و	ســنجش	مــورد	اســتفاده	در	داد	و	ســتد	

ــه	اســت: ــر	را	در	نظــر	گرفت عمومــی،	طرح	هــای	زی
     آزمون دوره ای وســایل توزین و ســنجش مورد اســتفاده در دادوســتد 

عمومی )ســبک و سنگین(:
ــتد	 ــتفاده	در	داد	و	س ــورد	اس ــبک	م ــنجش	س ــن	و	س ــایل	توزی ــرح،	وس ــن	ط در	ای
ــای	 ــه	ای،	ترازو	ه ــای	عقرب ــگاهی،	ترازو	ه ــی	فروش ــای	دیجیتال ــد	ترازو	ه عمومی	مانن
ــکول	های	 ــا،	باس ــا	قپان	ه ــرک	ی ــکول	های	متح ــه	ای،	باس ــای	دو	کف ــی،	ترازو	ه مرغ
ــا	ظرفیــت	60	تــن(،		نیــم	متــر	پارچــه	 ثابــت	و	همکــف	)باســکول	های	ســنگین	و	ت
ــن	 ــد.	در	ای ــرار	می	گیرن ــون	ق ــورد	آزم ــار	م ــک	ب ــالی	ی ــل	س ــی	ها	و	...		حداق فروش
آزمون	هــا	چنانچــه	وســایل	مذکــور	مطابــق	بــا	اســتاندارد	باشــند،	برچســب	تأییدیــه	
ــود. ــادر	می	ش ــرای	آن	ص ــرد	ب ــی	صحــت	عملک ــود	و	گواه ــا	الصــاق	می	ش روی	آنه



ره
زم

رو
ی 

دگ
زن

در 
د 

ار
ند

ستا
ا

84

    آزمون های دوره ای نازل های عرضه سوخت مایع:
در	ایــن	طــرح،	نازل	هــای	عرضــه	ســوخت	مایــع	اعــم	از	بنزیــن	و	گازوئیــل	حداقــل	
ــازل	مــورد	 ــن	آزمــون	چنانچــه	ن ــرد.	در	ای ــرار	می	گی ــورد	آزمــون	ق ــار	م ســالی	دو	ب
ــه	روی	آن	الصــاق	می	شــود.	 ــا	اســتاندارد	باشــد،	برچســب	تأییدی ــق	ب ــون،	مطاب آزم
ــازل	مذکــور	 ــازل	بیــش	از	حــد	مجــاز	باشــد	و	چنانچــه	ن در	صورتــی	کــه	خطــای	ن
ــش	 ــی	پخ ــرکت	مل ــان	ش ــط	کارشناس ــد،	توس ــص	باش ــع	نق ــل	رف ــل	قاب در	مح
فرآورده	هــای	نفتــی	کــه	همــراه	بــا	کارشناســان	اســتاندارد	در	محــل	حضــور	دارنــد،	

ــردد. ــص	می	گ ــع	نق رف
	در	غیــر	ایــن	صــورت	جایــگاه	دار	حــق	بهره	بــرداری	از	آن	نــازل	معیــوب	را	نخواهــد	
داشــت	و	پــس	از	تعمیــر	و	انجــام	آزمــون	مجــدد	و	قبولــی	در	آزمــون،	اجــازه	اســتفاده	

از	آن	نــازل	را	خواهــد	داشــت.
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     استـانــدارد و فلزات گرانبها

ــور،	 ــک	زی ــوان	ی ــه	عن ــش	آن	ب ــت.	نق ــاوت	اس ــای	متف ــا	کاربرد	ه ــزی	ب ــال	فل ط
کهن	تریــن،	پــر	رنــگ	تریــن	نقــش	و	کاربــرد	طالســت.	امــا	مهــم	تریــن	و	بیشــترین	
ــول	 ــی	آن	اســت.	در	اکثــر	کشــور	ها	طــال	پشــتوانه	پ ــرد	طــال	بدلیــل	ارزش	مال کارب
ــه	آن	کشــور	بســتگی	 ــه	میــزان	طــالی	موجــود	در	خزان ملــی	اســت	و	ارزش	پــول	ب
ــذاری	کاری	 ــگ	گ ــنجی	و	ان ــت	و	عیارس ــار	آن	اس ــه	عی ــرمایه	ب ــن	س دارد.	ارزش	ای
کارشناســانه،	پیچیــده،	زمــان	بــر	و	پــر	هزینــه	اســت.	بــه	همیــن	دلیــل	ســازمان	ملــی	
اســتاندارد	از	بــدو	تأســیس،	مرجــع	انــگ	گــذاری	و	عیــار	ســنجی	مصنوعــات	گرانبهــا	
ــدام	بــه	 ــتاندارد	اســتان	ها	بصــورت	ادواری	ومــوردی	اق ــد	و	ادارات	کل	اس می	باش
کنتــرل	عیــار	مصنوعــات	طــالی	واحد	هــای	تولیــدی	و	عرضــه	ی	مصنوعــات	گرانبهــا	
ــگاه	های	 ــای	تخصصــی	در	آزمایش ــام	آزمایش	ه ــا	انج ــا	ب ــن	کنترل	ه ــد.	در	ای می	کنن

ــق	داده	می	شــود. ــار	اســتاندارد	آن	تطاب ــا	عی ــوع	ب ــار	مصن مجهــز،	عی

ــل	 ــازنده	در	مح ــایی	س ــد	شناس ــا	ک ــراه	ب ــتی	هم ــال	می	بایس ــات	ط ــار	مصنوع عی
ــر	روی	مصنــوع	حــک	شــده	باشــد.	فروشــندگان	و	عرضــه	کننــدگان	 قابــل	رؤیــت	ب
ــی	 ــتاندارد	مل ــه	در	اس ــمی	مصنوعات	را	ک ــای	رس ــد	عیار	ه ــال	مؤظفن ــات	ط مصنوع
شــماره	2132	تعییــن	شــده	اســت	بــرروی	مصنوعــات	طــال	بصــورت	واضــح	و	خوانــا	
درج	و	در	برگه	هــای	قابــل	رؤیــت	تهیــه	و	در	معــرض	دیــد	خریــداران	قــرار	دهنــد	و	
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در	زیر	برگه	های	فروش	صحت	عیار	مصنوع	فروخته	شده	را	تضمین	نمایند.
عرضــه	کننــدگان	و	فروشــندگان	مصنوعــات	فاقــد	کــد	شناســایی	و	عیــار	رســمی	بر	
ــی	 ــرد	قانون ــت	پیگ ــاری	تح ــتاندارد	های	اجب ــی	اس ــط	اجرای ــررات	و	ضواب ــق	مق طب

ــد. ــرار	می	گیرن ق

    عیار های رسمی ایران:

عیار	های	رسمی	در	ایران	عبارتند	از:

750	در	هزار	)18عیار(

که	از	رابطه	:	1000/24×18	بدست	می	آید.

833	در	هزار	)	20	عیار(

916	در	هزار	)22عیار(
که	عالمت	استاندارد	مربوط	به	هر	کدام	در	مقابل	آن	قرار	گرفته	است.

تا چه اندازه ازعیار مصنوعات طا وجواهری
کـه خریـداری می کنید اطمینـان داریـد؟!!
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ــارت  ــری از خس ــت جلوگی ــواردی جه ــت م ــا رعای ــد ط ــگام خری     در هن
احتمالــی ضــروری می باشــد:

ــه	عــدد	750	روی	مصنــوع	طــال	اکتفــا	نکنیــد؛	 1-			در	هنــگام	خریــد	طــال	تنهــا	ب
ایــن	عــدد	صرفــاً	نشــان	دهنــده	عیــار	طالاســت	نــه	شــرکتی	کــه	طــال	در	آن	ســاخته	

شــده	اســت.
2-			طالیــی	را	انتخــاب	کنیــد	کــه	دارای	کــد	شناســایی	و	عالمــت	اســتاندارد	باشــد	

)عالئــم	اســتاندارد	بــه	تناســب	عیــار	مصنــوع	در	بــاال	نشــان	داده	شــده	اســت(	
3-		کدشناســایی	از	یــک	حــرف	التیــن	مربــوط	بــه	حــروف	اول	التیــن	هــر	اســتان	
ــاز	شــده	و	نشــان	 ــک	آغ ــم	ی ــه	از	رق ــر	اســتان	ک و	شــماره	ســری	)مسلســل(	در	ه
ــدور	 ــردد.	و	از	ص ــکیل	می	گ ــه	می	باشد،تش ــده	مربوط ــل	پرون ــدم	تکمی ــده	تق دهن
ــد	750،	833،	916	 ــور	مانن ــار	رسمی	کش ــه	عی ــوط	ب ــداد	مرب ــا	اع ــایی	ب ــد	شناس ک
خــودداری	می	گــردد		.	دلیــل	اهمیــت	ایــن	کــد	در	ایــن	اســت	کــه	چنانچــه	پــس	از	
خریــد	طــال،	متوجــه	وجــود	مشــکل	خاصــی	شــدید	می	توانیــد	تولیــد	کننــده	را	در	

هــر	نقطــه	ای	از	کشــور	شناســایی	نماییــد.
4-			در	هنــگام	خریــد	از	فروشــنده	بخواهیــد	در	فاکتــور	فــروش	اجــرت	ســاخت،	نــام	
مصنــوع	و	قیمــت	مظنــه	روز	وکــد	شناســایی	را	قیــد	نمایــد	و	ســعی	کنیــد	فاکتــور	

خریــد	را	تــا	زمــان	تعویــض	یــا	فــروش	نــزد	خــود	نگهداریــد.
5-	از	خرید	مصنوع	طالی	خارجی	و	بدون	کد	شناسایی	خودداری	شود.
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    وظـایف واحــد های تولید کننــده طـا

تولید	کنندگان	طال	مؤظف	به	رعایت	مواردی	به	شرح	ذیل	می	باشند:

1-دارا	بودن	جواز	یا	پروانه	تولید

2-دارا	بودن	کد	شناسایی	از	کمیته	نظارت	و	حک	نمودن	بر	روی	مصنوع

3-دارا	بودن	پروانه	کاربرد	عالمت	استاندارد	و	حک	آن	بر	روی	مصنوع

4-استفاده	از	فاکتور	های	معتبر	در	مبادالت

هنگام خرید مصنوعات طا از فروشنده بخواهید در فاکتور فروش، 
اجرت ساخت، نام مصنوع و قیمت مظنه روز را قید نماید.

فاکتور خرید مصنوعات طا را تا زمان نعویض یا فروش، نزد خود 
نگهدارید.
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استاندارد و کودکان
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    تجهیزات زمین بازی:
شــامل	وســایل	و	ســازه	های	بــازی	متنوعــی	اســت	کــه	کــودکان	در	اماکــن	تفریحــی	
نظیــر	پارک	هــا،	شــهر	بازی	هــا،	مهد	هــای	کــودک	و...	بصــورت	انفــرادی	یــا	گروهــی	
ــد	موجــب	 ــازی	می	کننــد.	همانطــور	کــه	اســتفاده	از	ایــن	وســایل	می	توان ــا	آنهــا	ب ب
فراهــم	آوردن	لحظــات	خــوش	بــرای	کــودکان	شــود،	غیــر	ایمــن	بــودن	وســایل	نیــز	

می	توانــد	حــوادث	ناگــواری	را	بــرای	آنــان	رقــم	بزنــد.	
بــه	منظــور	کاهــش	ایــن	حــوادث،	وســایل	بــازی	و	شــهر	بــازی	بطــور	ادواری	مــورد	
ــص	 ــد	نق ــه	فاق ــی	ک ــا	در	صورت ــرد	ت ــرار	می	گی ــتاندارد	ق ــان	اس ــی	کارشناس بازرس
ــتفاده	 ــورد	اس ــوده	و	م ــت	نم ــی	را	دریاف ــه	ایمن ــد،	گواهینام ــی	بودن ــی	وفن ایمن
ــازی	مــد	نظــر	داشــت	ایــن	 ــد.	از	جملــه	مــواردی	کــه	بایــد	در	وســایل	ب قــرار	گیرن
ــاخت	آن	 ــد	و	...	در	س ــرب،	فرمالدئی ــد	آزبســت،	س ــاک	مانن ــواد	خطرن ــه	م اســت	ک
ــا	و	 ــرای	میخ	ه ــی	ب ــش	آمدگ ــا	پی ــد.برآمدگی	ی ــه	باش ــرار	نگرفت ــتفاده	ق ــورد	اس م
ــا	لبــه	تیــز	شــده	نبایــد	وجــود	داشــته	 طناب	هــای	ســیمی	یا	ترکیبــات	گوشــه	دار	ب
ــور	 ــد	بط ــزات	بای ــترس	تجهی ــل	دس ــمت	های	قاب ــته	در	قس ــای	برجس ــد.	پیچ	ه باش
ــه	 ــن	در	نظــر	گرفت ــا	راه	رفت ــدن	ی ــرای	دوی ــه	ب دائمی	پوشــیده	شــود	و	ســطوحی	ک
شــده	نبایــد	دارای	فواصلــی	باشــند	کــه	احتمــال	گیــر	کــردن	پــا	یــا	ســاق	پــا	در	آن	

وجــود	داشــته	باشــد.
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بخاطــر	داشــته	باشــید	کــه	هــر	ســاله	حــوادث	ناگــواری	بــرای	سرنشــینان	تجهیــزات	
ــل	 ــوادث	بدلی ــن	ح ــده	ای ــه	عم ــد	ک ــاق	می	افت ــا	اتف ــهر	بازی	ه ــازی	و	ش ــن	ب زمی
ــذا	 ــد.	ل ــی	می	باش ــص	فن ــی	و	دارای	نق ــه	ایمن ــد	گواهینام ــایل	فاق ــتفاده	از	وس اس
پیــش	از	اســتفاده	از	وســایل	بــازی،	از	دارا	بــودن	گواهینامــه	ایمنــی	آنهــا،	اطمینــان	

حاصــل	نماییــد.
    مهد کودک:

ــرای	 ــات	الزم	ب ــه	امکان ــود	ک ــه	می	ش ــزی	گفت ــه	مراک ــتانی	ب ــش	دبس ــز	پی مراک
نگهــداری	پــرورش	و	آمــوزش	پیــش	از	دبســتان	کــودکان	ســالم	از	پایــان	3	ماهگــی	
تــا	پایــان	6	ســالگی	را	تهیــه	و	اســتفاده	نمایــد.	نــکات	بهداشــتی	کــه	می	بایســت	در	

مهــد	کــودک	رعایــت	شــود	عبارتنــد	از:
1.آب	مصرفی	باید	مورد	تأیید	مراکز	بهداشتی	باشد.

2.مهــد	کــودک	دارای	سیســتم	جمــع	آوری	و	دفــع	بهداشــتی	فاضــالب	مــورد	تأییــد	
مراکــز	بهداشــتی	باشــد.

3.سرویس	بهداشتی	شاغلین	از	کودکان	جدا	باشد.
4.دستشــوئی	مجهــز	بــه	صابــون	مایــع	و	خشــک	کــن	بهداشــتی	بــوده	و	دارای	کیســه	

زبالــه	دان	باشــد.
5.از	ورود	حشــرات	مــوذی	مثــل	مگــس،	پشــه،	سوســک	و	حیواناتــی	مثــل	گربــه	بــه	

داخــل	مهــد	کــودک	جلوگیــری	شــود.
ــی	دور	 ــایل	برق ــه	وس ــد	کلی ــا	بای ــی	در	مهد	ه ــائل	ایمن ــت	مس ــور	رعای ــه	منظ ب
ــد	در	 ــده	نبای ــز	و	برن ــه	دار	و	تی ــایل	لب ــن	وس ــوده	همچنی ــودکان	ب ــترس	ک از	دس
دســترس	کــودکان	باشــد.	وســایلی	کــه	احتمــال	خطــر	ســقوط	دارنــد	ایمــن	ســازی	
شــود،	اجاق	هــا	و	سیســتم	گرمایشــی	از	نوعــی	باشــد	کــه	در	آن	احتــراق	بطــور	کامــل	

ــود. ــازی	ش ــن	س ــرد	و	ایم ــا	گ ــا	و	برآمدگی	ه ــه	ی	لبه	ه ــود	و	کلی ــام	ش انج



ره
زم

رو
ی 

دگ
زن

در 
د 

ار
ند

ستا
ا

92

اداره کل استاندارد خراسان شمالی

isirnkhorasan@isiri.org.ir :پست الکترونیک

www.isiri-bojnord.ir:پرتال اطاع رسانی

تلفن گویا و رسیدگی به شکایات:1517


