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ب  

 نام خدابه 

  آشنایی با سازمان  استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 قانون اصالح قوانین و مقررات سازمان  استاندارد و 3مان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ ساز

وظیفه تعیین، تدوین ونشراستانداردهاي   تنها مرجع رسمی کشوراست که1371ماه تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن

  .عهده دارد  به ایران را) رسمی(ملی

نظران مراکز و مؤسسات  صاحب*هاي فنی مرکب از کارشناسان سازمان هاي مختلف در کمیسیونرد در حوزهتدوین استاندا

شود وکوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط علمی، پژوهشی، تولیدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجام می

-ان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفتولیدي، فناوري و تجاري است که از مشارکت آگاهانه و منصفانۀ صاحب

. شوددولتی حاصل میهاي دولتی و غیرکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمانکنندگان، صادرکنندگان و وارد

شود  هاي فنی مربوط ارسال می نفع و اعضاي کمیسیوننویس استانداردهاي ملی ایران  براي نظرخواهی به مراجع ذي پیش

 از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی و پس

  .شود ایران چاپ و منتشر می) رسمی(

کنند صالح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه میمند و ذيهاي عالقهنویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان پیش

ترتیب، بدین. شودعنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر میطرح و بررسی و درصورت تصویب، بهدرکمیتۀ ملی 

 تدوین و در کمیتۀ ملی 5 شده در استاندارد ملی ایران شمارۀ شود که بر اساس مفاد نوشته استانداردهایی ملی تلقی می

  . رسیده باشددهد به تصویباستاندارد مربوط که سازمان استاندارد  تشکیل می

المللی   ،کمیسیون بین1(ISO)المللی استاندارد سازمان  استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضاي اصلی سازمان بین

 کمیسیون 4عنوان تنها رابط است و به3 (OIML)شناسی قانونیالمللی اندازه و سازمان بینIEC) (2الکتروتکنیک 

در تدوین استانداردهاي ملی ایران ضمن تـوجه به شرایط کلی و . کندمی در کشور فعالیت 5(CAC)کدکس غذایی

-گیري میالمللی  بهرههاي علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهاي بینهاي خاص کشور، از آخرین پیشرفتنیازمندي

  .شود

- قانون، براي حمایت از مصرفبینی شده درتواند با رعایت موازین پیشسازمان  استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می

محیطی و کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردي و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست

یا اقالم وارداتی، با تصویب / اقتصادي، اجراي بعضی از استانداردهاي ملی ایران را براي محصوالت تولیدي داخل کشور و

سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهاي بین المللی براي محصوالت کشور، اجراي . ري نمایدعالی استاندارد، اجباشوراي

کنندگان از همچنین براي اطمینان بخشیدن به استفاده. بندي آن را اجباري نمایداستاندارد کاالهاي صادراتی و درجه

یزي و صدورگواهی سیستم هاي مدیریت کیفیت ها و مؤسسات فعال در زمینۀ مشاوره، آموزش، بازرسی، ممخدمات سازمان

گونه وسایل سنجش ، سازمان  استاندارد این) واسنجی(ها و مراکز کالیبراسیون محیطی، آزمایشگاهو مدیریت زیست

کند و در صورت احراز شرایط الزم، ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران ارزیابی میسازمان

ترویج دستگاه بین المللی یکاها، کالیبراسیون . ها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت می کندأیید صالحیت به آنگواهینامۀ ت

وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملی ایران ) واسنجی(

  .از دیگر وظایف این سازمان است

                                     
  سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران* 

1 - International Organization for Standardization  
2 - International Electrotechnical Commission  
3 - International Organization for Legal Metrology (Organization International  de Metrologie Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission  



ج  

  ین استانداردکمیسیون فنی تدو

  وسایل برقی خانگی و مشابه ـ ایمنی ـ  "

  "ظرفشویی الزامات ویژه ماشین هاي  : 5-2قسمت 

  )تجدیدنظر دوم(

  یا نمایندگی/ سمت و   :رئیس 

  واحد کرج -عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی   عبدي ، جواد

    ) کنترل–فوق لیسانس مهندسی برق (

    

    :دبیر 

  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران   دقتی ، بهارهیوسف زاده فعال

    ) الکترونیک–لیسانس مهندسی برق (

    

    )اسامی به ترتیب حروف الفبا( : اعضاء 

  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  ابوئی مهریزي ، ایرج

    ) قدرت–لیسانس مهندسی برق (

    

  تحقیقات صنعتی ایرانموسسه استاندارد و   حمید بهنام ، غزال

    )لیسانس فیزیک(

    

  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  زمانی امیر ذکریا ، فرشته

    )لیسانس مهندسی برق و الکترونیک(

    

  )سهامی خاص(شرکت کیاتل   فامیل خلیلی ، اعظم

    )لیسانس مهندسی کامپیوتر(

    

  آزمایشگاه آروین آزماي سرمد  مداحی ، محسن 

    )فوق لیسانس مهندسی انرژي (

    

  )سهامی عام(شرکت آبسال   مهرپور ، شیدا

    )لیسانس فیزیک  (

    

  )سابا( سازمان بهره وري انرژي ایران -وزارت نیرو   مرادي ، مونا

    )لیسانس مهندسی برق(

  



د  

  فهرست مندرجات

  صفحه  عنوان 

  ب  آشنایی با موسسه استاندارد

  ج  نداردکمیسیون فنی تدوین استا

  و  پیش گفتار 

  ز  مقدمه 

  1      هدف و دامنه کاربرد 1

  2      مراجع الزامی 2

  2      اصطالحات و تعاریف 3

  2       الزامات عمومی 4

  3  ها        شرایط عمومی در مورد آزمون5

  3  بندي       طبقه6

  3  ها  العمل گذاري و دستور       نشانه7

  4  هاي برقدار  دسترسی به قسمت      حفاظت در برابر 8

  4  دار  اندازي وسایل موتور       راه9

  4       جریان و توان ورودي 10

  4       گرمایش 11

  5       خالی 12

  5       جریان نشت و استقامت الکتریکی در دماي کار 13

  5  هاي گذرا        اضافه ولتاژ14

  5        مقاومت در برابر رطوبت 15

  7     جریان نشت و استقامت الکتریکی    16

  7  ها و مدارهاي مربوط در برابر اضافه بار  ماتور       حفاظت ترانسفور17

  7        دوام 18

  7        کار غیرعادي 19

  8         پایداري و خطرات مکانیکی 20

  9         استقامت مکانیکی 21

  9         ساختمان 22

  11  ی کشی داخل        سیم23



ه  

 فهرست مندرجاتادامه 

  صفحه  عنوان 

  11         اجزاء متشکله 24

  12  ها و بندهاي قابل انعطاف بیرونی         اتصاالت تغذیه و کابل25

  12  هاي بیرونی  هاي هادي        ترمینال26

  12         پیش بینی اتصال زمین 27

  12  ها و اتصاالت         پیچ28

  12  هوایی ، فواصل خزشی و عایق بندي جامد         فواصل 29

  12          مقاومت در برابر گرما و آتش30

  12  زدگی          مقاومت در برابر زنگ31

  13          تابش ، مسمومیت و خطرات مشابه 32

  14  ها  پیوست

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



و  

  گفتار پیش

، » الزامات ویژه ماشین هـاي ظرفـشویی   : 5-2سمت وسایل برقی خانگی و مشابه ـ ایمنی ـ ق   «استاندارد 

ایـن اسـتاندارد بـر اسـاس پیـشنهادهاي رسـیده و بررسـی و تأییـد         .  تهیه شد1378نخستین بار در سال    

هاي مربوطه براي دومین بار مورد تجدیـدنظر قـرار گرفـت و در پانـصد و هجـدهمین اجالسـیه         کمیسیون

اینک به این استاندارد به اسناد بنـد یـک مـاده    .  تصویب شد 4/12/88کمیته ملی برق و الکترونیک مورخ  

 بـه  1371مـاه    قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مـصوب بهمـن       3

  . شود عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می

صـنایع ، علـوم و   هـاي ملـی و جهـانی در زمینـه        براي حفظ همگامی و هماهنگی با تحـوالت و پیـشرفت          

خدمات، استانداردهاي ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظرخواهد شد و هرگونه پیشنهادي که براي اصالح               

بنـابراین بـراي   . نظر بعدي مورد توجه قـرار خواهـد گرفـت      و تکمیل این استانداردها ارائه شود ، در تجدید        

  .  تجدیدنظرآنها استفاده گرددمراجعه به استانداردهاي ملی ایران باید همواره از آخرین

  . است1384سال  : 1562-2-5این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 

  : منبع و مأخذي که براي تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است 

IEC 60335-2-5: 2008, Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-5: 
Particular requirements for dishwashers 
 

  



ز  

  مقدمه 

تحـت   ) IEC 60335-1 : 2006بـا مرجـع    ( 1562-1این استاندارد باید همراه استاندارد ملـی ایـران   

  . به کار رود» الزامات عمومی : وسایل برقی خانگی و مشابه ـ ایمنی ـ قسمت اول « عنوان 

 باید طـوري تغییـر داده شـده یـا تکمیـل      1562-1تاندارد ملی ایران در این استاندارد بندهاي نظیر در اس     

  . به کار برد»  ماشین هاي ظرفشویی برقی الزامات ویژه «گردد تا بتوان آن را به صورت، 

 توضـیحی داده نـشده     1562-1چنانچه در این استاندارد در مورد بند نظیر خود در استاندارد ملـی ایـران                

  .  بدون تغییر به همان صورت کاربرد دارد1562-1ارد ملی ایران باشد، این بند از استاند

در » جـایگزین شـود   « یـا   » تغییـر داده شـود      « ،  » اضافه شود   « در متن این استاندارد، هرجا که عبارت        

هاي ارائه شده در بند نظیـر   هاي آزمون یا یادآوري    مورد یک بند بیان شده باشد ، الزامات مربوطه و ویژگی          

  .  باید به همان ترتیب تطبیق داده شوند1562-1ندارد ملی ایران در استا

  . شود  شروع می101اند با عدد  هایی که عالوه بر قسمت اول آمده ها و بند گذاري شکل شماره

گـذاري   و ماننـد آن اسـم  ) ب ـ ب  (، ) الـف ـ الـف   (هایی که عالوه بر قسمت اول باشند با حـروف   پیوست

  . شوند می
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  وسایل برقی خانگی و مشابه ـ ایمنی ـ 

  ی یظرفشوماشین هاي الزامات ویژه  : 5-2قسمت 

  

  هدف و دامنه کاربرد  1

  :  با مطالب زیر جایگزین شود 1562ـ1 استاندارد ملی ایران 1بند 

فاده ی برقـی بـراي اسـت      یماشـین هـاي ظرفـشو     هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین الزامات ایمنی ویژه           

ف وظـر  که به منظور شستشو و آبکـشی انـواع بـشقاب ، کـارد و چنگـال و سـایر        است خانگی و مشابه آن   

 از و براي سایر مـصارف     V 250ازفاز    براي مصارف تک      ولتاژ اسمی این وسایل     .آشپزخانه به کار می روند    

V 480 بیشتر شود نباید .  

ممکن است   وانددر نظر گرفته شده   مشابه آنها وماشین هاي ظرفشویی که براي استفاده عادي خانگی

در نیز مورد استفاده قرار گیرند و در مزارع  صنایع سبک ،فروشگاه هادر توسط اشخاص غیرحرفه اي 

 به  که در نظر گرفته شدهماشین ظرفشوییبا این حال اگر .  قرار می گیرند این استاندارددامنه کاربرد

 و به منظور اهداف لوازم آشپزخانهظروف و کارد و چنگال و ی آبکشصورت حرفه اي براي شستشو و

گی و استفاده مشابه در نظر گرفته ــ خانماشین ظرفشوییوسیله به عنوان ن ــای، تجاري استفاده شود 

   .نمی شود

این استاندارد تا حد امکان خطرات عمومی موجود را که ممکن است در حین استفاده از این نوع وسایل 

این استاندارد، به طور کلی مطالب زیر را . ام افراد و محیط اطراف آن ها پیش آید، دربر می گیردبراي تم

  :دربر نمی گیرد 

  :که ) شامل کودکان( اشخاص -

      داراي معلولیت هاي فیزیکی، حسی یا ذهنی بوده یا �

  .    فاقد تجربه و دانش الزم می باشند�

 :  باز می دارد این وسایل بدون حضور سرپرست یا داشتن دستورالعمل ي از استفادهاین استاندارد آن ها را

  . بازي کردن کودکان با این وسایل-

  

  : زیر باید توجه داشتنکات  به -101یادآوري 

 ، ی برقی که براي استفاده در وسایل نقلیه زمینی ، دریایی یا هوایی درنظر گرفته شـده انـد            یماشین هاي ظرفشو  ـ در مورد    

  . ست به الزامات دیگري هم نیاز باشدممکن ا

ـ مراجع قانونی و ذیصالح کشور که مسئولیت سالمت، بهداشت جامعه، حفاظت نیروي کـار، تـأمین آب و مـشابه آن را بـه                  

  .عهده دارند، در این رابطه ممکن است الزامات دیگري نیز داشته باشند

  

  : د ندارداین استاندارد در مورد وسایل زیر کاربر  ـ102یادآوري 

  ).1562-2-58استاندارد ملی ایران ( ماشین هاي ظرفشویی برقی تجاري  -

  .یتهاي ظرفشویی براي استفاده صنعماشین  -
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درنظـر  ) گرد و خاک، بخار یا گاز(، مانند محیط خورنده یا قابل انفجار وسایلی که براي استفاده در اماکنی با شرایط خاص         -

  گرفته شده اند

  

  یمراجع الزام  2

  :  با درنظرگرفتن مطالب زیر کاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملی ایران 2بند 

  : اضافه شود 

هاي  هاي ظرفشویی براي مصارف خانگی  روش ماشین، 1387سال: 9593استاندارد ملی ایران  2-1

  .گیري عملکرد اندازه

  

2-2 ISO 1817: 1999, Rubber, vulcanized- Determination of the effect of 
liquids.  

  

  الحات و تعاریفطاص  3

  :  با درنظرگرفتن مطالب زیر کاربرد دارد 1562-1 استاندارد ملی ایران 3بند 

  :  جایگزین شود   3-1-9

  : کارعادي 

  :ماشین ظرفشویی تحت شرایط زیر به کار انداخته می شود 

 و آبکـشی مکمـل   مواد شوینده یـا  ماشین ظرفشویی با بیشینه مقدار آبی که براي آن طراحی شده ، بدون      

بااین وجود ، چنان چه تـاثیر بـار بـر روي    . ظروف پذیرایی به کار انداخته می شود    و ظروف سرو غذا  بدون  

پـذیرایی تعیـین شـده در     وظـروف   ظروف سرو غذا   آزمون بدیهی باشد، ماشین ظرفشویی با بیشینه تعداد       

  .بارگذاري می شود دستورالعمل

  

  . مشخص شده اند9593 ذیرایی مورد استفاده در استاندارد ملی ایران ظروف پ –یادآوري 

  

دماي آب ورودي به شرح زیر مـی    .  آب ورودي باید در گستره فشار تعیین شده در دستورالعمل باشد           فشار

  : باشد

- C  ) 5  60 (    یا آن چه در دستورالعمل مشخص شده )   مشروط بر آن که مقدار آن بیش تـر باشـد( ،

  . در مورد ورودي که به منظور آب گرم در نظر گرفته شده استتنها

- C  ) 5  15 ( تنها در مورد ورودي که به منظور آب سرد در نظر گرفته شده است.  

چنان چه ماشین ظرفشویی به ورودي آب گرم یـا سـرد مجهـز باشـد ، نـا مـساعدترین دمـاي آب مـورد                    

  .استفاده قرار می گیرد

  

  الزامات عمومی  4

  .  کاربرد دارد1562-1 استاندارد ملی ایران 4ند ب
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  ها شرایط عمومی در مورد آزمون  5

  .  بادرنظرگرفتن مطالب زیر کاربرد دارد1562ـ1 از استاندارد ملی ایران 5بند 

  :  اضافه شود   5-3

  . انجام می شود3-15 پیش از آزمون بند فرعی 101-15آزمون بندفرعی 

  

  بندي طبقه  6

  :  با درنظرگرفتن مطالب زیر کاربرد دارد 1562ـ1ندارد ملی ایران  از استا6بند 

   : شودتغییر داده   6-1

  . باشند3 یا 2، 1 باید از طبقه خطر برق گرفتگیوسایل باید از لحاظ حفاظت در برابر 

   : شوداضافه   6-2

 IPX1 حفاظتی  قرار می گیرند ، باید حداقل داراي درجه      1ماشین هاي ظرفشویی که بر روي محل تخلیه       

  .باشند

  

  ها العمل گذاري و دستور نشانه  7

   :   با درنظرگرفتن مطالب زیر کاربرد دارد1562ـ1 از استاندارد ملی ایران 7بند 

   : اضافه شود 7-1

ماشین هاي ظرفشویی فاقد کنترل کننده خودکار سطح آب باید با حداکثر سطح آب مجاز نـشانه گـذاري        

  .شوند

   : اضافه شود  7-10

  . یا خاموش باشدOFFان چه وضعیت خاموش فقط با حروف مشخص شده باشد ، این کلمه باید چن

  :  اضافه شود 7-12

  :دستورالعمل ها باید شامل موارد زیر باشند

  .که باید شسته شود ظروف پذیرایی  تعدادبیشینه -

نـد خطـر واژگـونی را      بهتر است در ماشین ظرفشویی در وضعیت باز باقی نماند ، چون این امـر مـی توا                  -

  .ایجاد کند

  :نحوه بارگذاري ماشین ظرفشویی و بیان عبارت هشداري زیر  -

چاقو ها و سایر ظروف با لبه تیز باید در سبد به گونه اي بارگذاري شوند که لبه برنده آنها به : هشدار 

  .سمت پایین قرار گرفته باشد یا به صورت افقی قرار داده شوند

  : شامل موارد زیر باشددستور العمل باید

  : مانند در نظر گرفته شده است مشابه کاربرد و خانگی براي استفادهاین دستگاه 

  . در مغازه ها ، ادارات و سایر محیط هاي کار  کارکنانآشپزخانهمحیط  -

  مزارعخانه هاي  -

                                     
1- Draining board    



 4

   محیط هاي مسکونی انواع مشتریان در هتل ها ، متل ها و سایراستفاده -

   صبحانه صرف يیط هاانواع مح -

  

، این کار باید به روشنی در محدود کندبه کمتر از موارد فوق را  وسیله اگر تولید کننده بخواهد استفاده از _ 101یادآوري 

  .دستور العمل اعالم گردد

  

  : اضافه شود      7-12-1

ه شود و بهتـر اسـت     براي اتصال ماشین هاي ظرفشویی به شبکه اصلی آب رسانی باید از شلنگ نو استفاد              

  .از شلنگ هاي کهنه به طور مجدد استفاده نشود

  

ها به صورت برچـسبی بـا دوام بـر روي     گذاري آن باشند، در نشانه    می) 1( در مورد وسایلی که داراي طبقه حفاظتی         :توجه  

ود ندارد، به کار گرفتـه  هایی که سیستم اتصال زمین وج اي قید گردد که نشان دهد، وسیله نباید در محل         وسیله باید جمله  

  . شود

  

  هاي برقدار  حفاظت در برابر دسترسی به قسمت  8

  .  کاربرد دارد1562-1 از استاندارد ملی ایران 8بند 

  

  دار  اندازي وسایل موتور راه 9

  .  کاربرد ندارد1562ـ1 از استاندارد ملی ایران 9بند 

  

  جریان و توان ورودي 10

  :  با درنظرگرفتن مطالب زیر کاربرد دارد 1562-1ان  از استاندارد ملی ایر10بند 

   : اضافه شود   10-1

  

  .ي است که در حین آن توان ورودي بیشترین مقدار را داشته باشددوره کار انتخابی ، نشانگردوره کار -١٠١یادآوري

  

   : اضافه شود   10-2

  

  . ورودي بیشترین مقدار را داشته باشدجریانآن ي است که در حین دوره کار دوره کار انتخابی ، نشانگر -١٠١یادآوري

  

  گرمایش 11

  :  با درنظرگرفتن مطالب زیر کاربرد دارد 1562-1 از استاندارد ملی ایران 11بند 

   : جایگزین شود    11-7
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 افـزایش دمـا را   بیشترین که  ايبرنامه ریز یا تایمر براي دو دوره با برنامه     ماشین هاي ظرفشویی مجهز به    

 کـه در آن در یـا درپـوش       min15این دوره ها بازمـان اسـتراحت        . د نماید ، به کار انداخته می شوند       ایجا

  .ماشین ظرفشویی باز است ، از هم جدا می شوند

افزایش دما را  بیشترین  که سایر ماشین هاي ظرفشویی براي دو دوره با ترتیب تعیین شده دردستورالعمل           

  .به کار انداخته می شوند) هر کدام که طوالنی تر باشد(  min 15ایجاد نماید یا براي دوره 

 که در یا درپــوش ماشین ظرفشویی بــازاست ، از هـم مجـزا              min15این دوره  ها با زمـــان استراحت        

سپس پمپ هاي تخلیه که با موتور جداگانه اي تحریـک مـی شـوند ، بـراي سـه دوره بـه کـار            . می شوند 

مـدت زمـان هـر دوره    .  از هم جـدا مـی شـوند        min15ها با زمان استراحت     این دوره     . انداخته می شوند  

است ، وقتی که با حداکثر مقـدار      برابر مدت زمان الزم براي تخلیه کامل آب ماشین ظرفشویی            5/1کاري  

  :سطح تخلیه آب به شرح زیر است. آب مورد نظر در طراحی پر شده باشد

- cm90رفشویی که روي زمین قرار می گیرند از سطح زمین ، در مورد ماشین هاي ظ.  

، در مـورد    ) مطابق با آنچه در دستورالعمل عنوان شـده اسـت         (  حداکثر ارتفاع نسبت به سطح تکیه گاه         -

    .سایرماشین هاي ظرفشویی

  

  خالی   12

  

  جریان نشت و استقامت الکتریکی در دماي کار  13

  :  مطالب زیر کاربرد دارد  با درنظرگرفتن1562-1 از استاندارد ملی ایران 13بند 

   : تغییر داده شود    13-2

  ازmA/kW1 یـا  mA5/3 ، جریـان نـشت نبایـد از    1در مورد ماشین هاي ظرفشویی نصب ثابت طبقـه       

   .بیشتر شود) هر کدام که بیشتر است ( mA 5 تاتوان ورودي اسمی ، حداکثر

  

  هاي گذرا   ولتاژ اضافه  14

  .  کاربرد دارد1562-1ن  از استاندارد ملی ایرا14بند 

  

  مقاومت در برابر رطوبت  15

  :  با درنظرگرفتن مطالب زیر کاربرد دارد 1562-1 از استاندارد ملی ایران 15بند 

   : اضافه شود   15-1

شیرهاي مغناطیسی و اجزاء متشکله مشابه به کاررفته در شیلنگهاي آب ورودي براي اتصال مـستقیم بـه                  

  . قرار می گیردIPX7آزمون مشخص شده براي وسایل بادرجه حفاظتی شبکه اصلی آبرسانی تحت 

   : جایگزین شود    15-2
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ماشین هاي ظرفشویی باید طوري ساخته شوند که سرریز مایع در استفاده عادي ، حتی زمـانی کـه شـیر            

  .ورودي به دلیل اشکاالتی بسته نشود، بر روي عایق بندي الکتریکی آن ها اثري نداشته باشد

  :بقت با آزمون زیر بررسی می شودمطا

 ، به جز آن هایی که داراي بند آماده سازي شده مخـصوص مـی           Xماشین هاي ظرفشویی بااتصال از نوع       

 13باشند ، به سبک ترین نوع مجاز بند قابل انعطاف با کوچکترین سطح مقطـع تعیـین شـده در جـدول                 

  .متصل می شوند

ب پر می شوند ، با آبی تقریبا محتوي یک درصد کلرید سـدیم            ماشین هاي ظرفشویی که توسط کاربر با آ       

ن ـــ  ظرفیـت ماشی درصـد  15 سپس یک مقدار اضافی از این محلول معادل . ور کامل پر می شوند    ــبه ط 

  . می شودسرریزدرمدت یک دقیقه به طور یکنواخت ) هر کدام که بیشتر باشد (l   25/0یا

 به ازاء هر لیتر آب داخـل  ،  کار می کنند ، سطح آب  حداکثره  تا رسیدن ب  که  سایر ماشین هاي ظرفشویی     

شیر ورودي باز نگـه  .  الف به آن افزوده می شود      - ازمواد شوینده مشخص شده در پیوست الف       gr5ماشین  

 پس ازمشاهده اولین سرریز یـا تـا زمـانی کـه جریـان بـه طـور        min15داشته می شود و پر کردن آب تا    

  .خودکار توسط تمهیدات قطع شود ، ادامه می یابد

 ، مشروط بر آن کـه  شود در مورد ماشین هاي ظرفشویی که از جلو بارگذاري می شوند ، سپس در باز می          

  .یر باشداین امر به طور دستی و بدون آسیب رساندن به سیستم همبندي در امکان پذ

 یک درصد کلریـد   آب محتوي تقریباl5/0 باشند ،در مورد ماشین هاي ظرفشویی که داراي سطح کار می    

 قـسمت  روي) الف مشخص شـده اسـت   -همان گونه که در پیوست الف( آبکشی مکمل درصد6/0سدیم و   

. ده مـی شـوند  دراین حالت ، کنترل کننده هـا در وضـعیت روشـن قـرار دا      . باالیی ماشین ریخته می شود    

از یـک   ملیات پـس ـــ ایـن ع . سپس کنترل کننده ها طبق گـستره کـاري خـود راه انـدازي مـی شـوند               

  .  تکرار می شودmin  5دوره

 را تحمـل نمایـد و در بازرسـی    3-16درنهایت ماشین ظرفشویی باید آزمون استقامت الکتریکی بند فرعی       

ن فواصل خزشی و هوایی از مقادیر مشخص شـده          نباید هیچ اثري ازآب روي عایق بندي که باعث کم شد          

  . باشد ، را نشان دهد29در بند 

ماشین ظرفشویی باید طوري ساخته شوند که سرریز کف آلود بر روي عایق بندي الکتریکی آنهـا            15-101

  .اثري نداشته باشد

  .ی می گردد انجام می شود ، بررس2-15مطابقت با آزمون زیر که بالفاصله پس از آزمون بند فرعی 

 ولی براي یک دوره کامل با برنامه اي کـه منجـر بـه    11ماشین ظرفشویی تحت شرایط تعیین شده دربند  

 کلرید سـدیم و  gr20آب در ماشین ،  l 8به ازاء هر. طوالنی ترین دوره کار گردد ، به کار انداخته می شود    

  . دارد ، اضافه شود(C12H26Na2So4) جرمی دودسیل سدیم سولفات 28%یک میلی لیتراز محلولی که 

در مورد ماشین هاي ظرفشویی مجهزبه توزیع کننده مواد شوینده ، محلول بـه طـور دسـتی در زمـانی از                

در مورد سایر ماشـین هـا ، محلـول پـیش از      . به طور خودکار توزیع می شود ، اضافه گردد         دوره کاري که  

  . شروع دوره کاري اضافه می شود

  .  را تحمل کند3-16آزمون استقامت الکتریکی تعیین شده در بند فرعی ماشین ظرفشویی باید 
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دوره کاري تحت همان شرایط به کار انداخته شود ، با این تفاوت که محلول افزوده      دو  سپس ماشین براي    

  . را تحمل کند3-16ماشین باید آزمون استقامت الکتریکی تعیین شده دربند فرعی . نمی شود

 قرار گیرد ، دراتـاق آزمـون بـا شـرایط     3-15پیش از این که تحت آزمون بند فرعی   h24ماشین به مدت    

  .قرار داده میشودعادي آب و هوایی 

  

تهیـه  از  روز پـس  7محلول به کار رفته براي این آزمون باید در یک فـضاي خنـک نگهـداري شـود و در ظـرف              -یادآوري

  .مصرف شود

  

  جریان نشت و استقامت الکتریکی  16

  .  کاربرد دارد1562-1از استاندارد ملی ایران  16بند 

  

  بار ها و مدارهاي مربوط در برابر اضافه  ماتور حفاظت ترانسفور  17

  .  کاربرد دارد1562-1 از استاندارد ملی ایران 17بند 

  

  دوام  18

  .  کاربرد ندارد1562-1 از استاندارد ملی ایران 18بند 

  

  کار غیرعادي  19

  :  با درنظرگرفتن مطالب زیر کاربرد دارد 1562-1ملی ایران  از استاندارد 19بند 

  : اضافه شود   19-1

 به جاي بند هـاي  101-19در مورد ماشین هاي ظرفشویی مجهز به برنامه ریز یا تایمر ، آزمون بند فرعی     

  .می شود  انجام3-19 و 2-19فرعی 

  :  شود  اضافه    19-2

 وسیله بدون آب بوده یا فقط به آن انـدازه آب در وسـیله کـه     کهحد تلفات گرمایی وقتی به دست می آید 

  ).هر کدام نامناسب تر باشد( روي المنت هاي گرمازا بپوشاند 

   .کاربرد ندارد    19-9

  :  شود  اضافه    19-13

  .بیشتر شود 8، دماي سیم پیچ ها نباید ازمقادیر تعیین شده درجدول  101-19درحین آزمون 

 کار عادي راه اندازي می شوند و         ظرفشویی با ولتاژاسمی تغذیه شده و تحت شرایط         شین هاي  ما   19-101

هر یک ازشرایط اشکال یا عملکرد نادرست که ممکن است در استفاده  عادي ایجاد شود ، روي آن اعمـال      

 یا عملکرد نادرسـت در اسـتفاده عـادي ایجـاد             شده هرنوع شرایطی که ممکن است سبب اشکال      .می شود 

  .وي آن اعمال می شودکند، ر
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  :مثال هایی ازشرایط اشکال و عملکرد نادرست عبارتند از  -1یادآوري 

  .متوقف کردن برنامه ریزي درهر وضعیتی -

 .برنامه اجرا صل مجدد یک یا چند فاز تغذیه در حین هرقسمت ازقطع و و -

 .مدار باز یااتصال کوتاه کردن اجزاء متشکله -

 .خرابی شیر مغناطیسی -

 ).درصورت امکان(  و بستن مجدد دریا درپوش ماشین ظرفشویی در حین هر قسمت ازبرنامه باز کردن -

  : به کارگرفته نمی شود اگر زیرشرایط خرابی . مکانیکی تنظیم کننده سطح آباجزايخرابی یا قفل  -

 و؛اشد ب mm 10بدون ابعاد کوچکتر از و  cm2  5 آب ، بزرگتر از و هوا مسیرسطح مقطع لوله تامین کننده  

 و ؛ باالي بیشترین سطح آب باشدmm20حداقل مسیر خروجی  

لوله اتصال دهنده مسیر هوا به کلید سطح آب به گونه اي ثابت شود که احتمال خمیدگی و له شدگی وجـود نداشـته              

 .باشد

  

ازا اسـتفاده  هاي اصلی کنتاکتور در وضعیت روشن که براي برقدار کردن المنت هاي گرمـ             قفل کردن کنتاکت   -2یادآوري

کـت هـاي   اشده است ، به عنوان شرط اشکال در نظر گرفته می شود ، مگر این که ماشین دسـت کـم داراي دو سـري کنت               

گـرفتن یـک   این امر می تواند با پیش بینی دو کنتاکتور که مستقل از یکدیگر کار مـی کننـد یـا بـا در نظـر       . مستقل باشد 

  .اکت هایی مستقل را به کار می اندازند حاصل گرددکنتاکتور با دو آمیچرمستقل که دو سري کنت

  

  .زمون ها به شرایط اشکالی محدود می شوند که نامساعدترین نتایج را داشته باشدآبه طور کلی  -3ادآوريی

  .شبیه سازي اشکاالت اجزاء متشکله به آن هایی محدود می شود که ممکن است کاربر را در معرض خطر قرار دهد

  

کار بدون آب ماشین به عنوان شرایط دشوارتري نسبت به کار با آب براي شروع هر برنامه تلقی شود ،               نچه  چنا -4یادآوري

درهر حال ایـن شـیر پـس ازشـروع برنامـه      . آزمون ها باآن برنامه درحالتی که شیرورودي آب بسته است ، انجام می شوند               

  .بسته نمی شود

  

برنامه متوقف شود ، آزمون با آن شرط اشکال پایـان یافتـه تلقـی مـی     چنان چه ماشین درهر قسمت خاصی از   -5ادآوريی

  .شود

.  

  :شرط اشکال در صورتی که  -6یادآوري

  . ملحوظ شده است2-15قطعه پرکننده خودکار باز نگه داشته شده، در آزمون بند فرعی  -

  .وظ شده است  ملح4-19 کنترل کننده هاي حرارتی اتصال کوتاه شده باشند ، در آزمون بند فرعی -

  . ملحوظ شده است7-19 خازن هاي موتور مدار باز یااتصال کوتاه شده باشند ، در آزمون بند فرعی -

  . ملحوظ شده است4-1-24 عملکرد اشتباه قفل هاي داخلی در ، در آزمون بند فرعی -

  
  پایداري و خطرات مکانیکی  20

  :  مطالب زیر کاربرد دارد  با درنظرگرفتن1562-1 از استاندارد ملی ایران 20بند 

  :تغییر داده شود    20-1
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هرکدام که نامـساعدتر  (شده ، پرمی شود     ماشین ظرفشویی خالی یا همان گونه که براي کار عادي تعیین            

 گردان پایه در نامناسب تـرین وضـعیت قـرار     هايدرها و درپوش ها بسته می شود و همه ي چرخ          ). باشد

  .داده می شود

  :اضافه شود 

 نیـز  101-20 مورد ماشین هاي ظرفشویی که از جلو بارگذاري می شود ، مطابقت با آزمون بند فرعـی          در

  .بررسی می گردد

 بـر روي آن  kg23ماشین ظرفشویی بر روي یک سطح افقی قرار داده می شود و جرمـی معـادل        22-101

هر کدام کـه نامـساعدتر   ( ستند باز ه گذاشته شده یا از مرکز در باز شده یا هر یک از کشو هایی که کامال         

  .گردان پایه در نامساعدترین و ضعیت قرار داده می شودهاي همه چرخ . آویخته می شود ) باشد

 ظرفشویی که معموال برروي میز یا تکیه گاه مشابهی استفاده می شوند و مجهـز بـه   در مورد ماشین هاي    

 kg23 جایگــزین وزنـه     kg7می باشند ، وزنـه      در هایی با لوالهاي افقی و داراي وضعیت استراحت افقی           

  .می شود

یا تکیه گاه مشابه استفاده می شوند و داراي کشوهـستند ،          ماشین هاي ظرفشویی که معموال بر روي میز         

 براسـاس دسـتورالعمل  در حالی که کشو در نامساعدترین وضـعیت و بـا حـداکثر تعـداد ظـروف پـذیرایی          

  .دبارگذاري شده ، مجددا آزمون می شو

ترکیـب شـده باشـد، آزمـون در شـرایطی کـه وسـیله مطـابق بـا           بایک اجاق چنان چه ماشین ظرفشویی     

نقطه اعمال جرم درمرکـز لبـه بیرونـی        . بارگذاري شده ، انجام می شود        9593ملی ایران شماره    استاندارد  

  .کشو یا درباز شده می باشد

  .ماشین ظرفشویی نباید کج شود

باید از داخل قفل شوند که ماشین ظرفشویی تنها در صورت بسته بودن در یـا      در ها و درپوش ها       20-102

درپوش کار کند ، مگر حفاظت مناسبی دربرابر بیرون زدن آب داغ هنگام باز شـدن در یـا درپـوش وجـود      

  .داشته باشد

   . شودمطابقت با بررسی و آزمون دستی بررسی می

  

  .نظر می شود باز شدن در یا درپوش اتفاق می افتد ، صرفاز پاشش اندکی که بال فاصله پس از  -یادآوري

  

  استقامت مکانیکی   21

  . کاربرد دارد 1562-1 از استاندارد ملی ایران 21بند 

  

  ساختمان   22

  :  با درنظرگرفتن مطالب زیر کاربرد دارد 1562-1 از استاندارد ملی ایران 22بند 

  : تغییر داده شود   22-6
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) الـف  –مشخص شـده درپیوسـت الـف    ( آبکشی  مکمل موادml 6/0محلول ترکیبیبه جاي آب رنگی ، از  

  .دریک  لیتر آب مقطر استفاده می شود

  :اضافه شود

  

 را تحمل می کنند ، به عنـوان قطعـاتی کـه       ب-بعمر تعیین شده در پیوست      قسمتهایی که آزمون طول      -١٠١یادآوري

  .ندممکن است در آن ها نشتی اتفاق بیفتد محسوب نمی شو

  

بـر روي سـطح بیرونـی    )  الـف  –مـشخص شـده در پیوسـت الـف      ( آبکشی رقیق نـشده       مکمل قطراتی از 

  . آبکشی در صورت خرابی درزبندي می توانند نشت کنند ، ریخته می شود مکملقسمتهایی که در آنها 

، مـشروط   آبکشی نباید برروي عایق سیم کشی داخلی وجود داشته باشـد           مکملپس از آزمون ، اثراتی از       

  .بر آن که خرابی عایق بتواند خطر آفرین باشد

  

  .تاثیرات باز کردن و بستن در ، مد نظر قرار می گیرد -102 یادآوري

  

 آبکشی به داخل اجسام متخلخل در صورتی که این اجسام درتماس باسیم کشی داخلی باشند            مکملنشت   -103 یادآوري

  .، مدنظر قرار می گیرد

  

شویی باید فشار آبی را که ممکن است در استفاده عادي در معرض آن قـرار گیـرد ،                   ماشین ظرف   22-101

  .حمل کندت

مطابقت با اتصال ماشین ظرفشویی به منبع تغذیه آبی با فشار ایستایی معادل دو برابر حداکثر فشار مجـاز       

  . بررسی می شودmin 5به مدت ) هرکدام که بیشتر باشد( مگا پاسکال 2/1آب ورودي یا 

  .هیچ گونه نشتی نباید از هیچ قسمتی از جمله شیلنگ آب ورودي وجود داشته باشد

ماشین هاي ظرفشویی باید طوري ساخته شوند که در اثر تغییر شـکل المنـت هـاي گرمـازا یـا              22-102

  .قطعات نگهدارنده آن ها ، المنت هاي گرمازا نتوانند با مواد قابل اشتعال داخل ماشین تماس پیداکنند

  .طابقت با بازرسی بررسی می شودم

  بـا ارد وچنگـال ـبـشقاب و کـ  ماشین هاي ظرفشویی باید طوري ساخته شوند که در اثر تمـاس       22-103

  .گرمازا در حین دوره خشک کردن ، خطر آتش سوزي ایجاد نشود المنت هاي 

  :مطابقت باآزمون زیر بررسی می شود

پوشانده شده ، قـرار مـی   ) زرورق(اج که با کاغذ نازک ازچوب ک ماشین ظرفشویی بر روي یک تخته سفید        

 در نامـساعدترین محـل      mm2 و ضـخامت     mm 80 تقریبـی لوح هایی از جنس پلی اتیلن بـه قطر        . گیرد

 برابر ولتاژ اسمی تغذیـه  1/1سپس ماشین با . مستقیما در تماس با المنت گرمازا قرار داده می شود       ممکن

   .کار عادي به کار انداخته می شودشده و براي دوره خشک کردن  تحت 

هـر کـدام کـه زودتـر     (سوم از دوره خشک کـردن  زمانی که دود یا بو مالحظه شود یا پس از گذشت یک            

  .، در یا درپوش باز می شود) اتفاق افتد
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شعله ها ، قطرات سوزان یا قطعات برافروخته نباید آتش را به قسمت هاي دیگر ماشـین هـاي ظرفـشویی        

 از بازکردن در یا درپـوش  s30 مربوط به لوح ها باید ظرف  به جزشعله هاي    ها ،  تمامی شعله . توسعه دهند 

  .شود) دودزده(نباید بسوزد یا سطح تخته نباید سوخته ) زرورق(کاغذ نازک . خاموش شود

  

  ISO 4046-4 اسـتاندارد بـین المللـی بـه شـماره     215-4د فرعـی  ـــ تعیین شده دربن) زرورق(کاغذ نازک  -١یادآوري

ر متـر  ـــ معموال به عنوان کاغذ لفاف سبک محکم ، نرم ونازک براي بسته  بندي اشیا ظریف به کار می رود و جرم آن در ه      

  . استgr 30 تا gr 12مربع 

  

جنس لوح هاي به کار رفته براي انجام آزمون ، پلی اتیلن با رنگ طبیعی پر نشده بـدون تـاخیر دهنـده هـاي           -٢یادآوري

  . می باشد96/0 ± 0005/0 چگالی نسبی آن شعله بوده و

  

  کشی داخلی سیم   23

  :  با درنظرگرفتن مطالب زیر کاربرد دارد 1562-1 از استاندارد ملی ایران 23بند 

  :  شود تغییرداده  23-3

ــــجام  به جاي انجام آزمون در حالت روشن بودن ماشین ، آزمون در حالت قطع بـودن تغذیـه ماشـین ان         

  . مرتبه افزایش می یابد100000د خمش ها به تعدا. می شود

  :اضافه شود 

 رشته هاي هر هادي  ازسیم کشی داخلی که بین بخش اصلی ماشـین  10% پس از انجام آزمون ، بیشتر از   

  .و در قرار دارند ، نباید شکسته شده باشند

له مـشابه بـه   و غالف سیم کشی داخلی براي تغذیه شـیرهاي مغناطیـسی و اجـزاء متـشک               عایق  23-101

کاررفته در شیلنگ هاي خروجی براي اتصال به شبکه اصلی آبرسانی بایـد دسـت کـم معـادل بنـد قابـل                       

  .باشد ) 607 ازاستاندارد ملی2کد مشخصه ( سبک P.V.Cانعطاف با غالف 

   .مطابقت با بازرسی بررسی می شود

  

  . بررسی نمی شود607اره به شممشخصات مکانیکی تعیین شده دراستاندارد ملی ایران  -یادآوري

  

  اجزاء متشکله  24

  :  با درنظرگرفتن مطالب زیر کاربرد دارد 1562-1 از استاندارد ملی ایران 24بند 

  

  :  شود     اضافه 24-1-4

  . مرتبه می باشد3000تعداد دوره هاي کاربرنامه ریزها 

  . مرتبه می باشد30000تعداد دوره هاي کار قفل هاي داخلی 

 بـه کـــار بـرده    4-19ع کننده هاي حرارتی که در ظرفشویــی براي مطابقت با بند فــرعی          قط  24-101

  .می شوند ، نباید از نوع خودبازگرد باشند
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  .مطابقت با بازرسی بررسی می شود

  

   بیرونی ها و بندهاي قابل انعطاف اتصاالت تغذیه و کابل  25

   .  کاربرد دارد1562-1 از استاندارد ملی ایران 25بند 

  

  هاي بیرونی هاي هادي ترمینال  26

  . کاربرد دارد 1562-1 از استاندارد ملی ایران 26بند 

  

  بینی اتصال زمین پیش  27

  .  کاربرد دارد1562-1 از استاندارد ملی ایران 27بند 

  

  ها و اتصاالت پیچ  28

  .  کاربرد دارد1562-1 از استاندارد ملی ایران 28بند 

  

  عایق بندي جامد و  خزشی فواصل، هواییفواصل   29

  :  با درنظرگرفتن مطالب زیر کاربرد دارد 1562-1 از استاندارد ملی ایران 29بند 

  :  شود اضافه  29-2

 نباشـد ، مگـــر ایـن کـه       250 کمتر از    CTIو عایق بندي باید داراي       است   3آلودگی ریز محیطی درحه     

که در حین استفاده عـادي از ماشـین ظرفـشویی     عایق بندي به گونه اي قرار گرفته یا محصور شده باشد            

  :احتمال قرار گرفتن آن در معرض آلودگی به دالیل زیر وجود نداشته باشد 

  . میعان ایجاد شده توسط ماشین-

  . مواد شیمیایی مانند پودر یا مواد آبکشی -

  

  مقاومت در برابر گرما و آتش   30

  : رگرفتن مطالب زیر کاربرد دارد  با درنظ1562-1 از استاندارد ملی ایران 30بند 

  : شود اضافه  30-2

در مـورد  .  کـاربرد دارد 3-2-30درمورد ماشین هاي ظرفشویی مجهز به برنامه ریز یا تـایمر ، بنـد فرعـی         

  . کاربرد دارد2-2-30ظرفشویی ، بند فرعی سایر ماشین هاي 

  

  زدگی مقاومت در برابر زنگ  31

   . کاربرد دارد 1562-1 از استاندارد ملی ایران 31بند 
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  تابش ، مسمومیت و خطرات مشابه  32

  .  کاربرد دارد1562-1 از استاندارد ملی ایران 32بند 
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  ها  پیوست

  :کاربرد داردبا در نظر گرفتن مطالب زیر 1562-1  شمارههاي استاندارد ملی ایران  پیوست

   الف –پیوست الف 

  )الزامی(

  واد شوینده و آبکشیم

   مواد شوینده1- الف–الف 

  :ترکیب مواد شوینده به صورت زیر است 

  درصد جرمی  مواد

  NW 000/50ترمفوس) تریپولی(پنتا سدیم تري فسفات 

  00/40  )بدون آب (KOسدیم متا سیلیکات 

  75/5  )بدون آب (سدیم سولفات 

  CDB 56 C 25/2 دي هیدرات –سدیم دي کلر ایزوسیانورات 

  RA431  00/2پلورافاک

ي  د–سدیم دي کلر ایزوسیانورات .  باسیلیکات و سولفات کامال مخلوط می شود RA43 پلورافاک 

  .سپس این دو ماده کامال با هم مخلوط می شوند. هیدرات با فسفات  مخلوط می شود 

  

  . مقدار یک کیلوگرم نگهداري شودمواد شوینده بهتر است در محیط خنک در کیسه اي ضد آب ، حداکثر به -1یادآوري

  . ماه مصرف شود3مواد شوینده بهتر است ظرف مدت 

  

  آبکشیمکمل  2- الف–الف 

  : آبکشی به صورت زیر می باشدمکملترکیب 

  

  درصد جرمی  مواد

  LF2212  0/15پلورافاک 

  5/11  ) درصد40محلول (کیومن سولفونات 

  0/3  )بدون آب(اسید سیتریک 

  5/70  آب یونیزه نشده 

                                     
1- RA 43 نام تجاري یک محصول عرضه شده توسط  BASF این اطالعات براي راحتی کاربران این استاندارد داده شده است و این .است 

  . نمی باشدIECمورد تأیید  محصول
2- LF 221ل عرضه شده توسط  نام تجاري یک محصو BASF این اطالعات براي راحتی کاربران این استاندارد داده شده است و این .است 

  . نمی باشدIECمورد تأیید  محصول
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  : زیر می باشد  آبکشی داراي خواصمکمل

   .mPa.s 17ویسکوزیته ،  -

- PH ، 2/2)  یک درصد در آب(  

  

اما در صورت تردید نسبت به آزمون ، این .  آبکشی تجاري قابل دسترس می تواند استفاده شودمکمل هر نوع -1یادآوري

  .ترکیب باید مورد استفاده قرار گیرد

  

  . استخراج شده است9593آبکشی ازاستاندارد ملی ایران   مکملترکیب  -2یادآوري
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   ب – بپیوست 

  )الزامی(

  آزمون طول عمر براي قطعات ارتجاعی

  

  .آزمون طول عمر بر روي قطعات ارتجاعی با اندازه گیري سختی و جرم آنها انجام می شود

مواد شوینده و آبکـشی در دمـاي بـاال صـورت مـی      اندازه گیري پیش و پس از غوطه ور کردن قطعات در        

  .گیرد

 بـا  ISO 1817روش آزمـون طبـق اسـتاندارد    .  نمونه از هر قطعه انجام می شـود 3برروي    اضافه30-2

  :درنظر گرفتن موارد زیر می باشد 

  

  مایعات آزمون  4

  :دو مایع آزمون به شرح زیر به کار می رود

 الف در هر لیتر آب مقطر     - شوینده تعیین شده درپیوست الف      از مواد  gr6یک نوع مایع با حل کردن        -

  .به دست می آید

 الف در هرلیتـر آب مقطـر   - مواد آبکشی تعیین شده در پیوست الف      ml 6/0نوع دیگر مایع از ترکیب       -

 .به دست می آید

  

ند و از غوطه وري  در هر لیتر محلول تجاوز نکgr100دقت شود تا جرم کل آزمونه هاي غوطه ور شده از  -یادآوري

در حین آزمون ها ، . کامل آزمونه ها و در معرض قرار گرفتن آزادانه تمام سطوح آن ها با محلول اطمینان حاصل شود

آزمونه هاي با آمیزه هاي مختلف نباید به طور همزمان در یک محلول . آزمونه ها نباید در برابر نور مستقیم قرار گیرند 

  .غوطه ور شوند

  

   هاآزمونه  5

    آماده سازي آزمونه ها5-4

   .می باشد )  50±5% (و رطوبت نسبی)  Cº) 2±23دما 

  

  غوطه وري در مایع آزمون   6

    دما6-1

محلول با آزمونه هاي غوطه ور شده حدود یک ساعت گرم می شود تا به دماي 
0

5
75
�

 برسد و در این 

  .تعویض و به همان ترتیب گرم می شود ساعت محلول 24هر . دما نگهداري می شود
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جهت اجتناب از تبخیر ناخواسته محلول ، پیشنهاد می شود تا یک سیستم مدار بسته یا روش مشابه آن براي  -یادآوري

  .تعویض محلول به کار گرفته شود

  

    مدت زمان6-2

آزمونه ها براي یک دوره کامل 
+

  .وند ساعتی غوطه ور می ش

قطعات به مدت . بالفاصله پس از آن ، آزمونه ها در یک محلول تازه با دماي محیط غوطه ور می شوند

  . دقیقه دراین حالت غوطه ور می مانند15±45

 آبکشی و سپس با کاغذ  )Cº) 5±15آزمونه ها پس از برداشته شدن از محلول در آب سردي با دماي 

  .خشک کن ، خشک می شوند

  

  ن روش آزمو  6

    تغییر در جرم7-2

  . مقدار تعیین شده پیش از غوطه وري تجاوز کند10%افزایش جرم آزمونه ها نباید از 

    تغییر در سختی7-6

  .آزمون ریز سختی اعمال می شود

سطح آن ها نباید چسبناک شده و با چشم غیر .  بیشتر شودRHD 8 تغییرات سختی آزمون ها نباید از

  .ه دیگري مشاهده شودمسلح نباید ترک یا ضایع
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  نامه  کتاب

  :  با درنظرگرفتن مطالب زیر کاربرد دارد 1562-1نامه استاندارد ملی ایران  کتاب

  : اضافه شود 

مقررات ویژه ماشین هاي  : 58-2قسمت -یـ ایمن–وسایل برقی خانگی و مشابه ، 1562-2-58  استاندارد ملی ایران-1

 ظرفشویی برقی تجاري

2- ISO 4046: 2002, Paper, board, pulps and related terms – Vocabulary- Part 4: Paper and 
board grades and converted products. 
2- ISO 13732-1: Ergonomics of the thermal environment – Methods for the assessment of 
human responses to contact with surfaces- Part 1: Hot surfaces 
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