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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 وتحقیقتات استتاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا میتیسرستمی  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

.دارد عهده به را ایران

بته92/6/29دومتینجیستهرتورا عتادیادار متور وایرانبهموجبیکصدوپنجاهموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتینام

.جهتاجراابالغردهاست92/3/29مور 33333/996سازمانمییاستانداردایرانتغییروطینامهرماره

مؤسستات و مراکت  نظتران صتاحب ،ستازمانکاررناستان از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ، بتهرترایط توجته بتا و میتی مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان،صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی نویساستتاندارداا  پیش .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا و نظراا ازدریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

.رود می منتشر و ایرانچاپ رسمی سمیی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد متی تهیته رتده تعیتین ضتوابط رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،بتدینترتیتب .رتود متی منتشتر و چتاپ ایتران میتی استتاندارد عنتوان بته ،تصتویب درصتورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 مییاستاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی استاندارداایی

.بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمانمییاستانداردایران کهمربوط

(ISO)استاندارد ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمانمییاستاندارد
9ادمیییادکتروتکنیتک بین کمیسیون،1

(IEC)و 

3قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML)2رابتط تنها بهعنوان و است

 کتدکسغتیایی کمیستیون 
3
(CAC)کشتور در 

 آخترین از ،کشتور ختا  اتا  نیازمنتد  و کیتی رترایط بته توجته ضتمن ایران میی استاندارداا  تدوین در.کند می فعادیت

 .رودمی گیر بهره ادمیییبین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ،عیمی اا پیشرفت

 و سالمت حفظ،کنندگان مصرف از حمایت برا  ،قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایرانسازمانمییاستاندارد

 از اجترا بعضتی ،اقتصتاد  و محیطتی زیستت مالحظتات و محصتوتت کیفیتت از اطمینتان حصتول ،عمتومی و فترد  ایمنی

 استتاندارد،اجبتار  عتادی رتورا  تصتویب ابت وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

-ودرجته صتادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ،کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان نماید.

 درزمینۀ فعال مؤسسات و ااسازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین .نماید اجبار  را آن بند 

 ومراکت  اا آزمایشگاه ،محیطیزیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم گواایصدور و ممی   ،بازرسی ،آموزش ،مشاوره

 نظتام ضتوابط استاس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمانمییاستانداردایران ،سنجش وسایل  واسنجیکادیبراسیونس

 اتاآن عمیکترد بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ،تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأییدصالحیت

 انجتام و گرانبهتا فیت ات عیتار تعیین ،سنجش وسایل  واسنجیکادیبراسیونس ،یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج.کند نظارتمی

.است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقاتکاربرد 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 اردکمیسیون فنی تدوين استاند

-کنگرم يا  پزي  خوراك  اجاق گاز، چراغ ياستفاده رو يبرا یخانگ يظروف آشپز-يظروف آشپز "

 "کلی الزامات: اول قسمت

 سمت و/ يا نمايندگی :  رئیس

مصالئی،مهرداد

سفوقدیسانسریمیفی یک 

کاررناسادارهکلاستانداردفارس



 : دبیر

پروا،بهروز

سدیسانسمهندسیصنایع 

کاررناسادارهکلاستانداردفارس



)ساسامیبهترتیبحروفادفبا: ءاعضا

دانشگاهآزاداسالمیواحددوبیآزاد ،بهراد

سفوقدیسانسمهندسیعمران 





پروانه،ادهه

سدیسانسریمی 

سب گسترریراز



ابوادحسنحجتی،

دیسانسمتادوژ  س

پایهسازانفارس



دیدار ،کورش

سدیسانسریمی 

سماءپالستپررین



احسانساتر ،

سدیسانسمعدن 

پارساستیل



جامعهکنترلکیفیتفارسصدیقی،سارا

سدیسانسزیسترناسی 









 د
 

ظلانوار،محمدعیی

سفوقدیسانسمدیریتاجرائی 

استانداردفارسکاررناسادارهکل



،رهرزادعبادت

سدیسانسریمی 

تدویناستانداردفارساموررئیساماانگی



اومن،فرزاد

 دکتر متادورژ س

ررکتکارال



فرراد ،فرنگیس

سفوقدیسانسریمی 

کاررناسمسئولادارهکلاستانداردفارس



میرفیضی،منیرادسادات

سفوقدیسانسریمی 

پییمرپاساب
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 فهرست مندرجات

 عنوان


 صفحه

 ب استانداردمییآرناییباسازمان

جاستاندارد تدوین فنی کمیسیون

پیشگفتار

مقدمه

ه

و

1دادفودامنهکاربر1

9مراجعاد امی9

9فیاصطالحاتوتعار3

3مواد2

3آزمونیعمومطیررا3

2ساختمان6

6وسائل3

3بدنهوسرظرفاا پورش3

2عمیکرد2

19اطالعاتمحصول19

11ادفساد امی آزمونمقاومتدربرابرارتعالپیوست

19وسائلیآزمونمقاومتحرارتبساطالعاتی پیوست

13آزمونمقاومتدربرابرگشتاورپساد امی پیوست

13خمشیتساد امی آزموناستحکامپیوست

16دستهخستگیثساد امی آزمونپیوست

13وسائلبند جساد امی آزمونویژگیعایقپیوست

91چساد امی آزمونچسبندگیدعابریشهرو آدومنیمپیوست

99حساد امی آزمونمقاومتدربرابردکهپورشآند پیوست

93پورشآند  ساد امی آزمونمقاومتدربرابرقییاپیوست

92دساد امی آزمونسختیموادبرا پورشآدیخارجیپیوست

96ذساد امی آزمونریختپیوست

93 رساد امی آزمونمی انپایدار پایهتحتررایطروکپیوست
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 یش گفتارپ

 آرپ "استاندارد آرپ - ظروف رو برایخانگ ظروف چراغ استفاده گاز، -کنگرمیاپ  خوراکاجاق

تهیهسازمانمییاستانداردایرانتوسطمربوطکهپیشنویسآندرکمیسیوناا "کییاد امات:اولقسمت

استودر تدوینرده فی رناسیاجالسکمیتهمییاستانداردنهصدورصتوسومینو مور مکانیکو

موسسهقانوناصالحقوانینومقررات3دیکمادهاینکبهاستنادبن،موردتصویبقرارگرفتهاست99/11/29

،بهعنواناستانداردمییایرانمنتشرمیرود.1331مصوببهمنماه،استانداردوتحقیقاتصنعتیایران

زمینهصنایع پیشرفتاا مییوجهانیدر تحوتتو اماانگیبا برا حفظامگامیو ،عیوموخدمات،

مو تکمیلاینااستاندارداا مییایراندر برا اصالحو پیشنهاد که ار قعد ومتجدیدنظرخواادردو

رود ارائه استاندارداا گرفت، خوااد قرار توجه فنیمربوطمورد کمیسیون در نظر تجدید انگام ،بنابراین.

کرد.بایداموارهازآخرینتجدیدنظراستاندارداا مییاستفاده



 منبعوماخی کهبرا تهیهایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهررحزیراست:

BS EN 12983-1:2000+A1:2004, Cookware. Domestic cookware for use on top of a stove, cooker 

or hob- part 1: General requirements
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 يا  پزي  خوراك  چراغ، اجاق گازاستفاده روي  برايظروف آشپزي خانگی -ظروف آشپزي

 قسمت اول: الزامات کلی-کنگرم

 دامنه کاربرد هدف و  5

استفاده برا آرپ ظروفازیموردن وعمیکردیمنیاد اماتاکردنمشخصاستاندارداینادفازتدوین

صرف تمامظروفآرپ  استانداردبرانیابارد.می3نکگرمیا9پ  خوراک،چراغ1اجاقگاز روخانگی

استانداردنیانیارارهردهکاربرددارد.امچنریکهدرز ساختآنهابهاستثناءمواردروشاینظرازجنس

کاربرددارد."دروناجاقگاز"و"اجاقگاز رو"درردهاستفادهبرا درنظرگرفته ظروفآرپ  برا

کاربردندارد.کیسرامشهیوریکیسرام، اشهیظروفر استانداردبرانیا

 سازااکاربردندارد.وقهوهرو گاز آب تحتفشار،کتربرا ظروفآرپ  استانداردنیا

وسایلبهکششآزمونمقاومتاا روشواد امات– يادآوري مختیفو اامنابعحرارتبودنبرا مناسب،پورشنچسب،

خوااندمکملپورشدادهاا استانداردتوسطتحتمطادعهاستندوکیاتوماتییظرفشونیاستفادهدرمار برابودنمناسب

.رد

 الزامیمراجع   2

مییایران متنایناستاندارد استمدارکاد امیزیرحاو مقرراتیاستکهدر رده ارجاعداده .بهآناا

.نترتیبآنمقرراتج ئیازایناستانداردمییایرانمحسوبمیرودبدی

بارد ارجاعدادهرده درصورتیکهبهمدرکیباذکرتاریخانتشار وتجدیدنظراا بعد آناصالحی، هاا

تاریخانتشاربهآنااارجاعدادهردهذکردرموردمدارکیکهبدون.استانداردمییایراننیستموردنظراین

.اموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیهاا بعد آنااموردنظراست،است

.استفادهازمراجعزیربرا ایناستاندارداد امیاست

2-5   ایرانرماره میی مغناطیسیپورش،2639استاندارد غیر رو فی اتپایه بر گیر اندازه-اا نارسانا

 ضخامتبهروشجریاناِد 

2-2 تعاریفوقرارداداا -اا فی  ودیگرپورشها غیرآدیپورش،2633استانداردمییایرانرماره

گیر ضخامتمرتبطبااندازه

روشتعیینچسبندگیقشرخشکرنگ-رنگهاوجالاا،1339سال:3293رمارهرانیاینداردمیاستا   2-9

بااستفادهازدستگاهبرشمتقاطعونوارچسب

تعیینمقاومتقطعاتدعابیدربرابرضربهروشآزمونتپانچه،6393رمارهرانیایاستانداردمی  2-4

پالستیکهاتآزموناا آتشتمنابعارتعالاستاندارد،3922رمارهرانیایاستانداردمی   2-1

                                                 
1- Stove 

2- Cooker 

3- Hob 
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2-6 می رانیایاستاندارد 3293رماره ریشه، و چینی دعابی وپورشاا  چدنی اا  ورق رو  بر ا 

تعیینمقاومتدربرابرسیتریکاسیدجورانتروشآزمون-فوتد 

2-7   EN 30-1-1, Domestic cooking appliances burning gas – Part 1-1: Safety – General. 

2-8   EN 2536:1995, Aerospace series – Hard anodizing of aluminium alloys. 
2-9   ISO 2744, Vitreous and porcelain enamels – Determination of resistance to boiling water 

and watervapour. 
2-10   ISO 2747, Vitreous and porcelain enamels – Enamelled cooking utensils – Determination 

of resistanceto thermal shock. 

 و تعاريف اصطالحات          9

 رود:میکاربهریزفیتعاراصطالحاتواستانداردنیادر

9-5 

 يظروف آشپز

 آرپ خانه برا،یظرفتوخادکیرکلبهدوازم رده گرفته نظر غیا در مواد پ  پختو در ییاستفاده ایو

 کنو/یادرآونگرمایپ  خوراکاجاقگاز،چراغ درباتیدنینور

9-2 

 نصب ستمیس

 پوشبهسررهیدستگنصبجهتایو دستهبهتنهظرفآرپ اتصالمورداستفادهدرادصاق ااروشایروش

9-9 

 تیظرف

 قرارگرفتهوتادبهپرردهترازسطحکی روآرپ  ظرفکهنگهدارتهردهزمانییآبمصرفحجم

9-4 

 قابل استفاده تیظرف

 تیظرفدوسوم

پخت آرپ ظرفواقعیقابلاستفادهتیظرف -يادآوري نظردرمتوسطمقدارنجایرکلدادهردهدرا.کندتغییرمینباغیا

 ست.نیمصرفکنندهبهعنواناطالعواستآزموناستفادهدرمواقعبرا فقطردهگرفته

9-1 

 دسته 

نگهدار آندرحملولیتسه ودرنظرگرفتهردهبرا آرپ ظرفبهبدندهیچسبایباریناپیییطرحجدا

استفادهمعمول
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9-6 

 ضيدسته قابل تعو 

 بهاب ارازی،بدوننآرپ  ازتنهظروف جداسازطراحیردهبرا اتصالودسته

9-8 

 رهیدستگ

 معمولدربردارتنایوقراردادنلیتسه برا آرپ ظرفبهدربدهیچسبایباریناپیییطرحکوتاهجدا

9-7 

 ظروف کم عمق

/3یداخییعمقکی آرپ لیوسا
دردبهیکمترازقطرداخیای1

9-3 

 وسايل

 اارهیااودستگدسته برایعموماصطالح

9-51 

 بپوشش نچس

سهودتاثرضدچسبندهدرانگامپختوپ وکیبهدنیرس برا آرپ ظروفپورشاعمالردهبهداخل

کردن یتم

9-55 

 پايهقطر 

 برروقراردادهردهدرسراسرحداکثردورتماسانگام، آرپ ظرفیرونیبنییدرپا ردهریگابعاداندازه

سطحصافکی

 مواد      4

مواددیبا آرپ ظروف نظر از ،بارندمناسباستفاده عادطیررابرا نوعوخیو ساختهروندکهاز

موردتأثیرخودرادرردهآمادهییموادغیا1ارگانودپتیکیاا تیفیوجهکچیوبهاایجادنکندیخطراتسم

 قرارنداد.

 آزمون یعموم طيشرا     1

.مشخصرود گریمگرآنکهطوردرود،  انجام93±3سºCطیمح دردمادیآزمونبا

                                                 
1- Organoleptic 
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مردودردهآزمون،هباردردجادیایقبیآزمونواردردهاا تنشبهعیتآزمونکیدرنقصکیکهیانگام

رود.تکراردیمحصولجدکیباباید

 مانساخت         6

 کلیات       6-5

 پايداري   6-5-5

پایدارمطیوبموقعیتحداقلدرº3بیبارلیسطحماکیدرسرپوشبدون،بودنیخاددرزماندیبامحصول

برخی،بهعنوانمثالرودمیررطنیآنهامانعانطباقباایذاتیطراح اایژگیکهویبهج محصوتت،بارد

.1ااوک

 هاانتخاب دسته    6-5-2

پرردنبازماندرkg3کییوزنایl33/3زاشتریبتیبهج ظروفکمعمق،باظرف، ظروفآرپ یتمام

 دودستهمحکمردهبهبدنهبارند. دارادی،باتیظرف انیتامآب

 بهداشت    6-5-9

قابلتمی ردنبارند. عادطیدرررابهآسانیدیباییتماسباموادغیابرا تمامسطوحدرنظرگرفتهرده

 یکیخطرات مکان   6-5-4

 .عار باردرودمیکاربریناراحتایبیکهباعثآس  یت اادبهایاااا،ترارهسهیازپیدیباءتماماج ا

 يدسته با توجه به ظروف آشپز تیموقع     6-5-1

 برا.رندیقراربگآنپرردهتیظرفتاکهباآبزمانی آرپ ازظروفموردارباتترازمرک ثقلدیااباهدست

میانهدرنقطه آرپ ظرفهیپایافقامتدادطرحدستهونیبmm39فضا خادیحداقلدیکمعمقباظروف

ا قطهننیترنییدرپا ریگاندازه،یجانب اادرمورددستهوجوددارتهبارد.ردهمونتاژطولدستهدرامتداد

. 1سمطابقرکلردیپییانجاممرونددارتهمیعاد نگهاادراستفادهدستهکه





                                                 
1- Woks 
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 هادسته تیموقع -5 شکل

 هارهیدستگ یطراح      6-5-6

طراحیدستهبایدبهصورتیباردکهدراستفادهعاد ازآنبدونتماسدستهباارسطحیدما موادمربوط

 بیشترنشود.3-3دربندازمقادیرآمده

 سر ظرف یطراح      6-5-8

سرظرفبهوزن مساو روینکیازبدنبااستفادهازآنجداکردنباردکه ابهگونهدیباسرظرفیطراح

N9دما دریتی+درارموقعCºبامعادلآب،پرکردنباقبلوبعددیباونآزمنیا.باردریامکانپی 93±3س

دیباسرظرفانجامرود.طیمح جوشوسپسخنکردنآنتادما بهدمادنیتارسقابلاستفادهتیظرف

نصبردهوسییهقفلکنندهباسرظرفاگرماند.ردنسرجا خودباقیوخنکیدنمراحلجورطیدر

 .رودرااردهانجامقفلبادیآزمونبانیاست،ا

 یمشخصات هندس        6-2

 ابعاد     6-2-5

کیبااستفادهازمثال،بهعنوانمشخصرودکنندهمصرفبرا دیبااعالمردهازابعادکیرا ریگنقاطاندازه

طرحسادهاست.

 تیظرف    6-2-2

 کمترازظرفیتاعالمردهبارد.دینبایواقعتیظرفدرصورتاعالمردهظرفیت،

 قطرها    6-2-9

گورهتاکیازیقطرواقع ریگدواندازهتوسطمmm19±درمحدودهدیباظرفپایه ردهبرااعالمقطرار

بارد.گریگورهد

بارد.گریگورهتاگورهدکیازیقطرواقع رگیمتوسطدواندازهmm3±درمحدودهدیباارقطراعالمرده
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 ظرف پايهضخامت      6-2-4

.ضخامتاعالمردهبارد33%ب رگترازدیباپایهضخامتمتوسطمحصول،پایهضخامتدرصورتاعالمردن

دبایضخامتمتوسط صورتررح دربه رده داده نقاطتعر9رکل تمام به توجه مرک فیبا ج  به رده

.رود رگیاندازه

نباید،یابدرکلرییتغیخارجاییچهداخی کردعملایییبایزلیبهدتعمداًهپایسطح99%ازشیاگرب

 .اعالمرودهیضخامتپا


ررح

گیر نقاطاندازه-1

d=قطرپایه

 گیرياندازهابعاد  -2شکل 

 پايهشکل      6-2-1

مانعآنهایذاتیطراح اایژگیمحصوتتکهو بهج براباردمحدبدیبان،نگاهرودریکهاززیزمان،پایه

ااوکی،بهعنوانمثالبرخرودررطنیبااتمطابق

  ليوسا       8

 کلیات   8-5

انیستاد امی آزموننیکهتمام باردبه.دنروانجامبهترتیباا آنکهطور دیگر بیانرده از ارغیر

انجامرود.ییبهتنهابایدآزمون

 اشتعالمقاومت در برابر     8-2
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آنموادایوکندچکهمیابموادایوهذوبرددیدستهنبارودانجامادفوستیکهآزمونمطابقباپیزمان

پساز.رودخاموشs13درمحدودهخودخاموشروندگیتوسطدیبارعیهدرصورتارتعال،.رودشتعلم

.رودخودبهخوددوبارهمشتعلدیدستهنبابارخاموشردنموادیک

 یمقاومت حرارت     8-9

اتصالبه ردهبرایطراحلیتماموسا،h1بهمدتºC3±ºC139دردما بوستیآزمونپانجامپساز

تاول عاردیمحصولبایبدنهاصی ترکو ،ینیت ئکامالً اایژگیو.بارنداز اا درونتیهبهعنوانمثال،

بارند.میررطمعافنیازا،روکشایگرمانرم

 گشتاوردر برابر مقاومت    8-4

دیبان.بارددراردوجهتº19ازترشیبدیبان،حرکتدستهپیوستپانجامرودمطابقباآزمونکهیانگام

آید.واردسیستمتثبیتدستهایبستفی  بهدسته،آزمونازینار خسارتمؤثربرعمیکردچیا

 یستحکام خمشا     8-1

بدونN199شخم رویندربرابردیدستهباتیتثبستمیس،انجامرودتوستیبراساسپآزمونکهیزمان

بهدیباندستهایهبدنخرابیایرکلرییتغ.رهیپرچ،جوش،وغیعنی،مقاومتکندمحکمکنندهسیستمیخراب

سیستمازیبخشخرابردهکهتهازدسیبخشدرجاییکهبهج ،دیآبهحسابمردود دراینآزمونعنوان

.باردتثبیتدسته

 یومت خستگامق    8-6

چرخه،بدوناعوجاج13999دربرابردیباردهدستهمونتاژ،مطابقپیوستثانجامرودونکهموردآزمزمانی

کهدردستهطول3%.اعوجاجکمترازمقاومتکندآنسیستمتثبیتدستهایدائمدستهگیهرلردایدائم

گیارد.ریثأتردعمیکاییمنیبرانکهیدمگراورمیگرفتهدهیردهناد رگیاندازهدستهانتها 

 يیخطرات دما     8-8

براساسپیوستجانجامرودحداکثردمانبایدازمقادیرتعینردهتجاوزکند:برا موادزیر،زمانیکهآزمون

ºC33ادف فی 

ºC39ااب پالستیک

ºC32پ چوب

ºC66ت سرامیک،ریشه،سنگ

مطابقبنددردستورادعملنشاندادسدیکنندهبادی،تودااتجاوزکندهمحدودنیازادمادرصورتیکهمقادیر

انجامدادهاست. آرپ ظروفمنیازحملونقلانانیاطم براراموردنیاز کهحفاظت19-9

دینبارودزمانیکهآزمونبراساسپیوستجانجاممی با mm12قطربا کروپروبامکاندمس، ، اردر

.تجاوزکندوجوددارتهباردºC33وسایییکهدما آنهاازقیموجوددربخشعا بخشفی 
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 ظرف بدنه و سر هايپوشش     7

 بارد. مربوطبهمصرفانرژایپورشنچسب،محافظو،ینیااممکناستت ئپورش-يادآوري

 و چدن فوالد يرو ياشهیلعاب ش      7-5

 جوشان کيتریس دیاس آزمون     7-5-5

رفتهازدستقابلقبولوزنحداکثرونرودآزم3293مییرمارهاستانداردمطابقباپورشداخییدعابیوقت

g/mباید
g/mوعیفازما برا29/3

بارد.h92دورهآزمونیفازبخاردرط برا29/19

 جوش آب آزمون     7-5-2

بایدرفتهازدستقابلقبولوزنحداکثرونرودآزمISO 2744استانداردمطابقباپورشداخییدعابیوقت

g/m
g/mوعیفازما برا23/1

بارد.h92دورهآزمونیفازبخاردرط برا29/3

 يیآزمون شوك دما      7-5-9

.باردºC939دیبامردود قابلقبول دما،حداقلانجامرودISO 2747مطابقبااستانداردآزمونکهوقتی

 ضربهدر برابر مقاومت       7-5-4

بهN99ضربهحداقلدربرابردیبایرونیبدعاب،انجامرود6393مییرمارهمطابقبااستانداردآزمونکهوقتی

.نشاننداد h92پسازm9ازشتریبیخسارتچیاصورتیمقاومتکندکه

  ومینیآلوم يرو ياشهیلعاب ش يبرا یچسبندگ آزمون       7-2

.دکندبهآزمونتجاوزmm3ازدیبانهیفی پاانجامرود،آرکارردنچپیوستآزمونررحدادهدرکهوقتی

5سخت يآند ومینیآلوم      7-9
 

 ضخامت   7-9-5

هتیحداقلضخامتمتوسطانجامرود2633و2639اا مییبهرمارهگیر مطابقاستاندارداا وقتیاندازه

بارد.µm93دیبا ردهآند

شدهناندهپورتفاوتجداگانهازموادمپورشکیسختتوسط کهپورشآنودییجادرتنهادیبایبررسنیا

 .انجامرود

 مقاومت در برابر لکه   7-9-2

درارسطحدرنظرگرفتهدکهقابلرویتیچیادینبا،انجامرودحوستیدرپآزمونررحدادهردهکهوقتی

.رودمشاادهییتماسباموادغیابرا رده

 ایمقاومت در برابر قل    7-9-9

پورشارسطحدرنظرگرفتهردهیقیخوا عادیبانانجامرود، وستیکهآزمونررحدادهردهدرپیوقت

.رودازدستییتماسباموادغیابرا 

                                                 
1- Hard anodized aluminium 
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 یسخت    7-9-4

دارتهبارند.3/9HV339معادلایشتریبیسختدیباروندمعرفیمی سختآندااییکهبهعنوانپورش

 ی آلیخارج يپوشش ها      7-4

 

5متقاطعبرش  یچسبندگ آزمون   7-4-5
 

 شتریپورشبدی،نبارودانجاممیسخت بستراا برا3293استانداردمییرمارهوقتیکهآزمونبراساس

:ریزراتییباتغبردارتهرود، 9سبند طبقهاز

آماده غوطهساز اودیهآزمونهادف   دماخنککردنتاوmin13بهمدتیدنجوردرحالدرآب وربا

رود؛خشککردنآنانجاممیوطیمح

نسبتبهº29مرتبهتکرارونوارچسبرابازاویه3را1339سال3293استانداردمییرماره6-9-3بندب 

 برید.باستفادهقبییدرارمرتبهبهکار

 اددم یآزمون سخت   7-4-2

بارد.H9دیقابلقبولبای،حداقلسختانجامروددوستیکهآزمونررحدادهردهدرپیوقت

 باال ياد در دماهادم یآزمون سخت  7-4-9

حداقلانجامرود،ºC999دارتهردهدردما باسطحآزمونینگهدوستیکهآزمونررحدادهردهدرپیوقت

 بارد.Hدیقابلقبولبایسخت

.انجامدادیازسوختگ ریجیوگزیاد جهتمراقبتبایددرانگامانجاماینآزمون-يادآوري

 عملکرد         3

 ختنري      3-5

چکهچیانباید.یابدانیجربهصورتتمی ازدیوارهدیباعی،ماانجامرودذآزمونبراساسپیوستکهوقتی

.برگشتدارتهبارندانیجردررو دیوارهممکناستا وجوددارتهباردودیقطراتری تکیپیوسته

 آزمونریختنهدبفقطاد اماتنیبرآوردنا برادیبابارندختنیرهدبدارا  آرپ ظروفکه ردامودر

.رودمی

فقطدرصورتدارتندبه،اا امیتماایتابهاا سر کردنیوماایتابهکمعمق،بهعنوانمثال،محصوتت

.دنونروآزمدیباریختن

 شوك طيتحت شرا پايه يداريپا    3-2

.رودمحدبدیبانهی،پاانجامرودروستیپمطابقآزمونکهوقتی

                                                 
1- Cross-cut adhesion test 
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یا9ا شهیراجاقسرامیکیای1صفحهسختبررو بهصورتقابلاستفادهکهمحصولیتنهازماناد اماتنیا

ردهکهمحصوتت برااد اماتنیا.کاربرددارداعالمرودیاادوژناا گرمکناییتابشبهصورت یکهادعا

د.نکاربردنداراستندیحیقهتابشایگازاجاقبررو استفادهقابلفقط

 محصول  اطالعات       51

 ات فروشاطالع    51-5

گیار بارندنشانهفروشقابلمشاادهمحلکهصورتیبهریبااطالعاتزدیآنهابا بندبستهایامهمحصوتت

روند:

تابه؛ماایcm93ریرجوشیاl3/9موادواندازهمحصول،بهعنوانمثال،بهنوعمربوطا نشانهادف 

محصولمناسباست؛ کهبرایازانواعمنبعحرارتب فهرستی

 خردهفروشومرجعمحصول.ایکنندهوکننده،وارددینامتودپ 

 استند.مطادعهمناسبتحت نماداا.رودانجامردهرفتهیپییبندب ممکناستبااستفادهازنمادااعموم-يادآوري

 استفاده و مراقبت هايدستورالعمل   51-2

بارند:ریمواردزراملواستفادهمناسبیمنیمراقبت،ااا دستورادعملامراهبادیامهمحصوتتبا

بار؛نیاود قبلازاستفادهبرا سازدف مشاورهدرموردآمادها

کردنپسازاستفاده؛ ی مشاورهدرموردتمب

؛وسایل مشاورهدرموردمراقبتازپ

؛بهینه انرژ ور مشاورهدرموردبهدستآوردنبهرهت

 ؛3-3مطابقبندنیسامچنیعمومیمنی مشاورهاث

خا درمراقبتازسطوحنچسب،درصورتد وم؛ ااهیج توص

قیسر کردنعم محصولبرادرصورتیکهیخا واشداردرموردخطراتذاتیمنیااا ل دستورادعمچ

؛تجاوزکرددیبانردهمشخصردنپرحدازاستفادهرود.بهطورخا 

پایخا درموردخطراتناریمنیااا توصیه ح ازجنستابهیماادریومینیآدوم ااهیاز فوتدزنگاا

؛رودخشکخوردنجوشرودبعدازدرصورتیاجازهدادهن ن

؛کرددیچهبانیستبخشتیرضاروداثباتاگرمحصولاینکه مشاورهدرمورد 

خردهفروش.ایکنندهوکننده،وارددیتماسباتودنشانید نامو





                                                 
1- Solid plate 

2- Glass ceramic hob 
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 الف وستیپ

 )الزامی(

 شتعالامقاومت در برابر  آزمون

 دستگاه       5-الف

بهطولغالفکیرامل3922استانداردمییرمارهمطابقP/PF2ارتعالمنبع،یشگاایآزمامشعل5-5-الف

mm19±mm199یوقطرداخیmm3/9±mm3/2ارپیوستانتهاییمانند.باردمی تثبیتغالفنبایدبا

کنندهمجه بارد.

،کندمیادصاقطولآزمونتدرخسهیبهپاهطورمحکمبرا آرپ کهظروفگریدلیوساایره،یگ2-5-الف

.Gرهیگبهعنوانمثال

التیتسهنیامچنداد.نرعیهر دریجنبشایزوالچیباردکها ابهگونهدیآزمونباطیمح-يادآوري

.روداستخراجارگونهدودبالفاصیهبعدازآزمونارائه برادیبا

 آزمونروش       2-الف

 .قراردایدیبسهیپارو ظرفرا5-2-الف

سطحکهنوکرعیه ،بهطورکنیدوررعیهبسته اواچهیبادردادهوقرارردنظردرمورامشعل2-2-الف

راگازارتفاعرعیهانیبااستفادهازجر .1-ادفرکلمطابقسرادمسکندبخشقابلاحتراقدستهپائینیآخر

.بارداوادرطولآزمونبستهدریچهحاصلرودکهنانی.اطمکنیدمیتنظmm9±mm39می انبه

 

 اشتعالمقاومت در برابر    5-الف شکل

تادستهدایدواجازهرابردارتهمشعل،قراردایدs1±s 39مدت رعیهبرارادرمعرضدسته9-2-الف

ارگونهمواد،بسوزدs13بهمدتایرودخاموشبهخودکهرعیهخودیزمان ارکدامکهاولاتفاقافتد.

 .رامشاادهکنیددورهنیازدستهدراموادسوختهفروریختهایمیاب

 .کنیدوثبت ریاندازهگدراسوزمیمشعلدستهامچنانپسازحیفازیمدتزمان   4-2-الف
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 ب وستیپ

 )اطالعاتی(

 وسايل یمقاومت حرارت آزمون

 دستگاه      5-ب

تنظیمکند.ºC9±کهبتوانددمارادرمحدودهگردشاواباآون5-5-ب

.min1±گیر مدتزمانآزمونبادقتوسییهاندازه2-5-ب

 روش آزمون      2-ب

 .دیتزمبرسان آونرابهدما5-2-ب

 .دیدرآونقرارداآزمونراجهتنمونه2-2-ب

 برگردد.تنظیمرده تاآونبهدمادیاجازهدا9-2-ب

 .نگهداریدزمانمشخصرده تزمبرا رارورنکردهوآونرادردمامریتا4-2-ب

خارجکننمونهموردآزمون1-2-ب بهدمادیسطحخشکقراردادهواجازهداکی رود،یرا طیمح تا

 برسد.

6-2-ب رابیگونهآس وارmm939سفاصیهمرجعکنیدیبررسبهصورتچشمینمونهموردآزمونرا

.دیگ ارشکن
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 پیوست پ

 (لزامی)ا

 مقاومت در برابر گشتاور يبرا آزمون

 دستگاه      5-پ

 نشاندادهردهاست.1-پدررکلرکلمناسبدستگاه-يادآوري

بهمتصلردنبهدستهگر،قادرنشانومتعیقاتراملkg1/9±kg1وزنوm1بهطولاارم،کی 5-5-پ

.درتهباردانوجوداارمودستهنیبدقیچیاومنطبقردهکهمرک آنبامرک ازدسته ابهگونه

 .کندمتصلمی 1-1-مطابقبندپاارمس  بهارانتها3-1-مطابقبندپسجرمآزمونراکها یهیوس2-5-پ

بهطریقیکهتحتآزمون آرپ ظرفصورتمحکمهبیکهرور9-5-پ ترازباردثابتآزمونکهنواررا

 .کند

 .1-پدررکلررحدادهردهآزموندستهتحتجاییزاویهجابه ریگروشاندازه2-1-پ

.آویختهروداارمآزموناستازارانتها قادرکهkg9/1جرمآزمون3-1-پ

 
ررح

اارممتعادلکننده-1

kg1=بار-9

 گشتاور در برابرمقاومت   5-شکل پ

 

 روش  2-پ

انجامداید.بوستیپمطابقمقاومتدربرابرحرارتراباآزمونآرپ  ظرفساز آمادهشیپ5-2-پ
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2-2-پ متصلطولدستهمیانهدرنقطهونتحتآزممونتاژردهبهدستهرامحکماارمآزمونیصورتهب

.بگیریددهینادنیستندرادستهتودیدریناپیییجدایکهبخشگریدوسایلای ی،ارحیقهآوکنید

.تنظیمکنیدراتاترازواارمآزمونافهکردهضدوازمآزموناردهرابهمونتاژظروف9-2-پ

اجازهداقراردایدسمتچپاارمآزموندرآزمونجرم4-2-پ اارمبهمدتی، ورودتیتثبs39دتا

.رایادارتکنید اهیزاوییجاجابه

ییجاوجابهرودتیتثبs39دبهمدتیاجازهداانتقالدادهوبهسمتراستاارمآزمونراجرم1-2-پ

.دیارتکنادیرا اهیزاو

 .یراثبتکنیدبیارگونهآسوبررسیکردهراسیستمتثبیتدستهدستهو6-2-پ
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 پیوست ت

 (الزامی)

 استحکام خمشیآزمون 

 دستگاه    5-ت

 واردکند.تحتآزمونرابهدستهN199 عمود رویکهقادرباردن ایهیوس5-5-ت

اعمالردهبهطور رویانتقالن برا،mm1±mm19،قطررکلDباسطحمقطع نواربارگیار2-5-ت

  .1-تبهرکلمطابقدرسراسردستهتحتآزمونس مساو

کند.میصلمتوندرطولآزمیافقسختهیپاکیرابهطورمحکمبه آرپ ظرفکه ایهیوس9-5-ت

 
ررح

بارگیار نوار-1

نیرو-9

 دوتايی با دسته تابهیماه ايدسته بلند  اي تابهماهی دستهتک  یخمش استحکام آزمون براي اتمیتنظ   5-ت شکل

 آزمون روش     2-ت

بهفاصیه تماسنواربارگیارسطحکهصورت سختبهطورهیصورتمحکمبهپاهب آرپ ظرف5-2-ت

mm1±mm19یکهبخش یارحیقهآو، 1-مطابقرکلتسفاصیهدارتهباردمتصلکنیددسته ازانتها

.دیریبگدهیرانادستیدستهنریناپیییجدا

بار2-2-ت تدررا بدونروکجیبه پشتنیداعمالکدستهبهو بار تا یبانی، سیستمتثبیتدستهایرود

 .رودهرکست

 .بازرسیکنیدرکستردنددیلمعیومبرا ردههرکست ااستمیس9-2-ت
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 پیوست ث

 (الزامی)

 دسته یگخستآزمون 

 دستگاه      5-ث

کیتوسطیدهردهپورترازسطحکیاز،را آرپ ظرفاعمالردهقطعهبهطورمداوما کهوسییه5-5-ث

نییباتوپاخوددستهبهوسییهقهدقیدربار93، 39±19روری،سختmm3سضخامتصفحهتستیکی

.دبریم

 .نشاندادهردهاست1-ثدستگاهمناسبدررکلکیایرکلکی-يادآوري

برا درطولآزمونبارگیاروستهیبهطورپ آرپ ظروفدندایاجازهم کهمواد2-5-ث مثال رود،

.26اندازهمشوم،ینیآدومدیاکس

 
ررح

باتتیبادامکمدوردرموقع-3بادامکمدور-1

=مرک چرخشR =بادامکمرک Oدرموقعیتپائینبادامکمدور-9

 دسته یگخست آزمون 5-ث شکل
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 آزمون روش     2-ث

باآزمونمقاومتدربرابرحرارتررحدادهردهدر آرپ ظروفآمادهساز شیپ5-2-ث بپیوسترا

انجامداید.

،امانطورکهدرمتصلکنیداانوعوتعداددستهابناسبتمبهدستگاهمنیابهصورت آرپ ظروف2-2-ث

اطم1-ثرکل استاست. رده کنیدحاصلنانینشانداده فاصیه یم روظرفکه و گیرد مسطحقرار

mm1وجوددارد.خوداستنقطهنیترنییدرپاوقتیبادامکگردنبالوبینبادامک

.راقرارداید آرپ لیوساتیظرف درVبرابرجرمآبس3/1 معادلWسدرظرفآرپ  بار 9-2-ث

جداکردهازدستگاهرا آرپ ظرف.پسازآن،اجراکنیدازیموردناا چرخهتعداد برارادستگاه  4-2-ث

.تثبیتدستهبازرسیوثبتکنیدستمیسایبهدستهیدائمبیوارگونهآس
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 پیوست ج

 (لزامی)ا

 ليوسا بنديقيعا يهایژگيو آزمون

 دستگاه    5-ج

5-5-ج استاندارد،یگازخانگاجاق EN 30-1-1مطابقبا منبعسوخت،9-ججدولنر ارتعالمطابقبا با

 تنظیمات،mbar39تاmbar93بینردهمیتنظبافشاروEN 30-1-1مطابقاستانداردG 30درجهاببوتان

نشاندادهردهاست.1-جدررکل



 
 شرح

mm399دیواربهحداقلبیند -1

mm399صفحهکنارهباحداقلبیند -9

m3/9حداقلسقفارتفاع

 ليوسا بنديقيعا يهایژگيوآزمون   5-ج شکل





12 

 

 
گیر دمانقاطاندازه9-رکلج

 گاز.منبعنظارتبرفشارخط مانومتر،مناسببرا2-5-ج

یمیمانندترموکوپلس9-جدرنقطهمشخصردهدررکللیوسا دما ریگاندازه برا ات،یتجه9-5-ج

 .کوچک

دارتهبخشتحتآزمون دمابراثرکهکمتریندروضعیتیقرارگیردانتخابرودوبهصورتیدیااباترموکوپل-يادآوري

 بارند.

 .دودهکشیآب4-5-ج

.ºC913روغنبهنقطهارتعال1-5-ج

 .استیانوزتحتبررسندارندخطرناکایخوا مضرکهآزمونعاتیماویژگی-يادآوري

 آزمون.درطولانجامظرف محتو دما ریگروشجهتاندازهکی6-5-ج

 آزمون روش        2-ج

 .رودخارجنمیآزمونطولازمحلآزموندرییاواچیحاصلرودکهانانیاطم5-2-ج
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1-جمشخصردهدرجدولاتیوبامحتوتی درموقعکاربردبادربسدرصورتآزمونمرک ظروف2-2-ج

گیرد.قرارمی1-مطابقرکلجقرار9-جدرجدولردهمنبعحرارتنشانداد بررو

 ااهیپا برا.رودظروفتحتآزمونهیرعیهبرابرقطرپامحیطتاکنیدمیوتنظرارورنکنیدگاز9-2-ج

.دارتهباردمطابقتهیموجوددرپارهیدانیباب رگتردیقطررعیهباگردریغ

 .باتبیاورید1-جمشخصردهدرجدول دماتااتیمحتو4-2-ج

کااشدمانیحفظا بهحداقلتزمبرارا،منبعحرارتروددهیدمارسنیابهکهنیبهمحضا1-2-ج

 داید.

 یادارتکنید.3-3وبند9-جدرنقاطمشخصردهدررکلرادما،min39پساز6-2-ج

 آزمون يو دما يمحتو  5-ج جدول

 دما پر کردن مايع لوازم آشپزخانه

جوشظرفیت39%آبقابیمه

ºC999ازتهظرفmm19روغنتابهسر کردنیماای

ºC999ظرفیت39%روغنسر کنعمیق

 
 گاز اشتعال يها یژگيو 2-ج جدول

 قطر پايه
mm 

 نرخ منبع حرارت
KW 

 قطر مشعل
mm 

999≤D 

999≤D<999

999 > D 

3/1

3/9

9/3

69~ 

33~

39~

.تجاوزکندDهیقطرپاازدیبانرعیهیمرئطیمح-يادآوري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






 



91 

 

 چ پیوست

 (الزامی)

 ومینیآلوم يبر رو ياشهیلعاب ش یچسبندگ آزمون

 کلیات    5-چ

مدت براطیمح دردماموانیآنتدیکیر ازتریمحیولآبکیدربرشخوردهومحصولکاملکیازهآزمون

h99د.ورمیغوطهور

 هاواکنشگر      2 -چ

حلآبمقطرl1درا گریدتج یهموانیآنتدیکیر ترg/l19،g19محیول،موانیآنتدیکیر تر5-2-چ

کنید.

.دیمرطوباستفادهنکنایسیخSbCl3از.دیآمادهکندرروزآزمونراتازهمحیول
 .رودرهیمناسبذخطیتحتررادیاستوبانمگیراریبسموانیآنتدیکیر تر-يادآوري

 .عاملروغنزدا2-2-چ

 هاآزمونه     9-چ

اا اواییبارد.روزنهایتورفتگی،توده،حفرهاز عاردینمونهآزمونبا

،دبهآزمون،حداقلدارتهبارددبهبرشکیدیباوخوردبرشمیمحصولکاملکیارهازبهوسییهنمونه،ار

mm139.طولدارتهبارد

.سواانزدهرودیدهردهپورنسبتبهسطحº29وبازاویهصافبهصورتدیآزمونباکناره

 آزمون روش       4-چ

.دیپرکنmm169عمقحداقلا ب1-9-مطابقبندچتازهسمحیولآزمونباراظرفمناسبکی1-2-چ

.دایدرستشومقطرودرآبچربیزداییکنیدباحاللمناسبآزمونهرا9-2-چ

محیولواردرودآوی انعمقدرmm139آزمونحداقلدبهکه بهطورمحیولآزموندرراآزمونه3-2-چ

کنید.

اوادرورستشودایددرآبمقطررانمونه، 93تا13سºCطیمح دردما ورغوطهh99پساز2-2-چ

.کنیدخشک

3-2-چ آزموندعابپورش دبه به پاورقهردن برارامجاور فی  پاکنیدیبازرسهیپورشاز ابعاد درهی.

.کنیدوثبت رگیاندازهراردنورقهمعرضار
 


 

 

. 
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 پیوست ح

 (لزامی)ا

 يآند هايدر برابر لکه پوشش مقاومت

 دستگاه      5-ح

درطولآزمون.دماهادرآنوحفظآن 93±3سºCمحیولتانمونهو باتبردندما برا ایهیوس

 هاواکنشگر      2-ح

 درروزآزمونتهیهرود.بهصورتتازهدی کهبا3HNOسکیتریندیاس 29±3س%v/vیمحیولآب5-2-ح

رود.میآمادهآبمقطرml39ردg1باحلکردنکه2LWومینیآدومیآبینهرنگ2-2-ح

 آزمون روش     9-ح

 199±3سs دبرایواجازهداریختهرده سطحآندرارو  1-9-بندحسکیتریندیقطرهاسکی1-3-ح

.باقیبماند

.کنیدخشک یپارچهتمکیوبادییبشوباآبکامالًراناحیهآزمون9-3-ح

رنگکی3-3-ح محیول از حسینهقطره بند 9-9-مطابق بری یدرو   آزمون داناحیه اجازه یو مدتد به

sماند.بباقی 399±19س

کنید.خشک یوباپارچهتمدییبشوکامالًناحیهآزمونرا2-3-ح

بهصورتچشمی3-3-ح گرفتها بهخودینههرنگدیپورشاکسرودمعیومتاکنیدیبررسناحیهآزمونرا

 است.
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 پیوست خ

 )الزامی(

 يآند ومینیآلوم ایدر برابر قل مقاومت

 دستگاه      5-خ

درطولآزمون.دماوحفظآنهادرآنºC33تامحیولنمونهودما باتبردن برا ایهیوس5-5-خ

 ریگآنرااندازهریزهیپورشوتنیبیکیادکترتیکهقادربارداداوسییهسنجشیارای،متریمودت2-5-خ

کارببرد.هرابV2کار ودتاژ،کند

 هاواکنشگر      2-خ

 .هردهیتهبهصورتتازهآزمونروزدرکهمیسددیدروکسیا3%محیول5-2-خ

 .چربیزداییکندآن بررو  یچگیارتنیباقرابدونآزمونهکه اارمادهزدا:یعاملچرب2-2-خ

 روش آزمون      9-خ

ناحیهآزمونبهکین دناحیهمترازمودتیاجازهدادپروبهبرداریدتادیازپورشاکسیکافمقدار5-9-خ

 .یسطحستماستماسپیداکند

.کنیدوخشکدادهرستشوباآبمقطرنید؛پاککچربیزداراباعاملآزمونمنطقه2-9-خ

برید.راباتºC33تامحیولآزموننمونهودما 9-9-خ

بهعمقmm19نقطهباقطرکیپورشحداقل براآزمونمنطقهرادرمیسددیدروکسیمحیولا4-9-خ

باقیبماند.ºC33 دردماmin9دبهمدتیدا،اجازهبهکاربریدmm9ازشتریب

.کنیدوخشکدادهرستشوراباآبمقطرناحیهآزمونمحیولموجوددر   1-9-خ

.ارنباردبهکاربریدتحتآزمونکهازسطح اسطحتماسوارنقطهنیبرامترمودتیاا پروب6-9-خ

یرایادارتکنید.انیجر

بامقادیرانیتفاوتجرگونهاروبهکاربریدسطحآزمونوسطحتماسنیبرامترمودتیاا پروب8-9-خ

رابررسیکنید6-3-یادارتردهدربند 



. 




 

 

 

 

. 
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 پیوست د

 (الزامی)

 یخارج یآل هايپوشش ياد برادم یسختآزمون 

 دستگاه      5-د

 .mm9بانوکمدادکالچ، 5-5-د

بهمحورانتهاییعمود نسبتزمینهباH5تاHBازاای درتمامسخت1-1-مطابقبنددمدادسنوک2-5-د

 .رکستگیایترارهبدونخودودیطو

بهN2وN3 وباراابکشدبهآننسبتº23هیمدادرادرسراسرسطحآزموندرزاوکها وسییه9-5-د

اعمالکند.مدادنوک

نشاندادهردهاست.1-دنوعمناسبازدستگاهدررکلکی-يادآوري


 شرح

جهتکشش-1

نسبتبهسطحآزمونº23مدادکالچبازاویه-9

 مداد یآزمون سختات میتنظ 5-شکل د

 .دماراحفظکندنیاونباتببردودرطولآزمºC999راتاآزمونسطحمورد دماکه ایهیوس4-5-د

 (محیط يدر دما آزمون) آزمون روش       2-د

تنظیمکنید.N9/9±N3نیرو باH 5رابامدادنوک 1-3-مطابقبندددستگاهس5-2-د

.بکشیدازمنطقهدستنخوردهسطحآزمونmm93درسراسررادستگاه2-2-د

بارا9-9-ود1-9-د،مراحلبهطورتمی جداکردازپورشراریمسکیدرصورتیکهنوکمداد9-2-د

ایجادبستردررو  یتمریمسکیمدادنتواندکهیتازمانتکرارکنیدارباردرمدادسختینوککااشدرجه

کند.

راجداکردنازبستر یتمریمسکی کهنتواندنوکمداداودینیبهعنوانسختراپورشیسخت4-2-د

گ ارشکنید.
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 (برده شده باال يهادر دما آزمون) آزمون روش       9-د

.دینگهدارودرآندمادیباتببرºC999آزمونراتاسطح دما5-9-د

تنظیمکنید.N9/9±N2نیرو باH 5رابامدادنوک 1-3-مطابقبندددستگاهس2-9-د

.بکشیدازمنطقهدستنخوردهسطحآزمونmm93طولدررادستگاه9-9-د

بارا3-3-ود9-3-د،مراحلطورتمی جداکردبهازپورشراریمسکیدرصورتیکهنوکمداد4-9-د

ایجادکند.بستردررو  یتمریمسکمدادنتواندیکهیتازمانتکرارکنیداربارسختینوکدرکااشدرجه

راجداکردنازبستر یتمریمسکی کهنتواندنوکمداداودینیبهعنوانسختراپورشیسخت1-9-د

 گ ارشکنید.
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 پیوست ذ

 (الزامی)

 ختنير آزمون

 دستگاه        5-ذ

کجهیدرجهدرارثان6باسرعتآنیمحورافقحولدرراتحتآزمونظرفکهبهآرامیا وسییه5-5-ذ

کند.می

.دادکااشرایکششسطحیکهعامینوعاروبدون یوخدرنظرگرفتنبدونآبمنبع2-5-ذ

 آزمون روش       2-ذ

ندهیموادرواثراتحیفتمامبرا .تمی کنیدروغناییحیفارگونهچربونرابرا تحتآزمظرف5-2-ذ

.کنیدوخشککامالًرستشودادهظرفرا

آزمونرابهدستگاهمتصلکنید.موردظرف2-2-ذ

.دیقابلاستفادهخودپرکنتیظرفتاباآبظرفرا9-2-ذ

رامشاادهعملاین.بیرونبری دآنرااتیازمحتویمیتانراهانداز کنیدs/º6باسرعتدستگاه4-2-ذ

.چکهرایادارتکنیدگونهوارکنید

.دیکنادارتیارگونهچکهراردانید.بازگخودیاصیگاهیبهجاs/º6ظرفراباسرعت1-2-ذ
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 پیوست ر

 (الزامی)

 شوك طيتحت شرا پايه يداريپا زانیم

 دستگاه       5-ر

 ریگاندازه برا ایهیوس5-5-ر ظرفتقعر مثال عنوان به رومدرجنشانگرتحتآزمون، بر  نصبرده

تخت.نگیبیبر

.9-9-اد اماتبندرمطابق،1-ررکلمطابق،ومینیآدومبیوک 2-5-ر



 
 شرح

mm3+9-999قطر-1

رکستهº3/9/23دبه-9

منبعحرارتی-3

حفرهترموکوپل-2

 26مواد:آدومینیمسحداقل%

µm93 ،ضخامتپورشEN 2536:1995سمطابقاستاندارد639سطح:آند ردهسخت،سیاه

 بلوك آلومنیومی  5-شکل ر



 .339±93سºCدرومینیسطحبیوکآدومدما قادربهحفظ،دماکنترل اتیتجه 9-5-ر

.s9زمانپاسخحداکثرباسطح دما ریقادربهاندازهگ ات،یتجه4-5-ر

 .آزمونتحت آرپ ظرفهیپامساحتبامساحتب رگتراز،یبیوکچوب1-5-ر

 آزمون روش      2-ر

.کنیدوثبت رگیاندازهآزمونرامحصولتحتهیتقعرپاحادتسرد5-2-ر
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آدومحرارت2-2-ر سیومینیبیوک بند گونه 9-1-رمطابق به کهمیتنظا را پایدار دماکنید

ºCبهدستآید. 339±93س

ظرفتادما سطحداخییپایهدیواجازهداقراردادهگرمردهومینیدربیوکآدومرایآزمونهخاد9-2-ر

برسد. 999±3سºCآرپ  به

باآب ومقدارقرارداده 3-1-مطابقبندرسیدربیوکچوبرا آرپ ظرف،بهدمادنیرسموقعدر4-2-ر

.درآنبری یدs3درمدت،تیظرف39برابربا% 99±3سºCدما 

.برداریدs39مدتبعدازیبیوکچوبظرفآرپ  راازرو 1-2-ر

 99±3سºCبهورکردندرآبغوطهدما آنرابهوسییهوبردارتهبیوکرو رااز آرپ ظرف6-2-ر

برسانید.

.مرتبهتکرارکنید2را6-9-تار3-9-بنداا رمراحل8-2-ر

.کنیدوثبت ریاندازهگراهیتقعرپا7-2-ر

تقعریمتواد ریگسهاندازهنیبمنحصربهفرد درتفاوتتامشااده3-9-تار3-9-بنداا رمراحل3-2-ر

کدامکهاولاست.ار،تکرارکنید،دورلیتکمیروکحرارت29کهدرمجموعیتازمانایmm3/9کمتراز

 ماند.بیدرطولآزمونفعالباقدیبایمنبعحرارت-يادآوري
























 

 


