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ب

به نام خدا
سازمان ملی استاندارد ایرانباآشنایی

و اسـتاندارد مؤسسـۀ مقـررات وقـوانین اصـالح قـانون 3مـادة یـک بندبموجبهایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
اسـتانداردهاي  نشـر وتدوینتعیین،وظیفهکهاستکشوررسمیمرجعتنها1371ماهبهمنمصوبایران،صنعتیتحقیقات

.داردعهدهبهراایران) رسمی(ملی 
بـه  29/6/90و پنجاه و دومین جلسه شوراي عالی اداري مـورخ  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد نام

. جهت  اجرا ابالغ شده است 24/7/90مورخ 35838/206سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 
ات مؤسسـ ومراکزنظرانصاحبکارشناسان سازمان ،ازمرکبفنیهايکمیسیوندرمختلفهايحوزهدراستانداردتدوین
تولیـدي،  به شرایطتوجهباوملیمصالحباهمگاموکوششیشودمیانجاممرتبطوآگاهاقتصاديوتولیديپژوهشی،علمی،
کننـدگان،  مصـرف تولیدکننـدگان، شـامل نفـع، وحـق صـاحبان منصـفانۀ وآگاهانـه مشـارکت ازکـه اسـت تجاريوفناوري

نویس پیش.شودمیحاصلدولتیغیرودولتیهايسازماننهادها،صصی،تخوعلمیمراکزکنندگان،واردوصادرکنندگان
از پـس وشـود مـی ارسـال مربـوط فنـی هايکمیسیوناعضايونفعذيمراجعبهنظرخواهیبرايایرانملیاستانداردهاي

ایـران  )رسمی(ملی اندارداستعنوانبهتصویبصورتدروطرحرشتهآنبامرتبطملیکمیتۀدرپیشنهادهاونظرهادریافت
.شودمیمنتشروچاپ
کننـد  میتهیهشدهتعیینضوابطرعایتبانیزصالحذيومندعالقههايسازمانومؤسساتکهاستانداردهایینویسپیش

بـدین ترتیـب ،   .شـود مـی منتشـر وچـاپ ایـران ملیاستانداردعنوانبهتصویب ،درصورتوبررسیوطرحملیدرکمیتۀ
ملـی  کمیتـۀ دروتـدوین 5شـمارة ایـران ملیاستاندارددرشدهنوشتهمفاداساسبرکهشوندمیتلقیملیاستانداردهایی

.باشدرسیدهتصویببهدهدمیسازمان ملی استاندارد ایران تشکیلمربوط کهاستاندارد
المللـی الکتروتکنیـک   بـین ،کمیسـیون 1(ISO)د اسـتاندار المللـی بـین سازماناصلیاعضايازایرانسازمان ملی استاندارد

2(IEC)3قانونیشناسیاندازهالمللیبینسازمانو(OIML) کـدکس غـذایی   کمیسـیون 4رابـط تنهـا بـه عنـوان  واسـت
5(CAC)خـاص هـاي نیازمنـدي وکلیشرایطبهتوجهضمنایرانملیاستانداردهايتدویندر.کند میفعالیتکشوردر

.شودمیگیريبهرهالمللیبیناستانداردهايوجهانصنعتیوفنیعلمی ،پیشرفت هايخرینآازکشور ،

کننـدگان ، حفـظ  مصـرف ازحمایـت برايقانون ،درشدهبینیپیشموازینرعایتباتواندسازمان ملی استاندارد ایران می
اجراي بعضیاقتصادي ،ومحیطیزیستالحظاتمومحصوالتکیفیتازاطمینانحصولعمومی ،وفرديایمنیوسالمت

استاندارد، اجباريعالیشورايتصویبابوارداتی،اقالمیا/وکشورداخلتولیديمحصوالتبرايراایرانملیاستانداردهاياز
و صـادراتی هـاي کاالاسـتاندارد اجـراي کشـور ، محصوالتبرايالمللیبینبازارهايحفظمنظوربهتواندمیسازمان. نماید
فعالمؤسساتوسازمان هاخدماتازکنندگاناستفادهبهبخشیدناطمینانبرايهمچنین.نماید اجباريراآنبنديدرجه

محیطـی ، زیسـت مـدیریت وکیفیـت مـدیریت هـاي سیسـتم صدور گـواهی وممیزيبازرسی ،آموزش ،مشاوره ،در زمینۀ
رامؤسساتوهاسازمانگونهاینسازمان ملی استاندارد ایرانسنجش ،وسایل)واسنجی ( کالیبراسیون و مراکزهاآزمایشگاه

هاآنبهصالحیتتأییدگواهینامۀالزم ،شرایطاحرازصورتدروکندمیارزیابیایرانتأیید صالحیتنظامضوابطاساسبر
تعیـین سنجش ،وسایل)واسنجی ( کالیبراسیون یکاها ،یالمللبیندستگاهترویج.کند نظارت میآن هاعملکردبرواعطا
.است سازماناینوظایفدیگرازایرانملیاستانداردهايسطحارتقايبرايتحقیقات کاربرديانجاموگرانبهافلزاتعیار

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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کمیسیون فنی تدوین استاندارد
"و روش هاي آزمونویژگی ها- ظروف شیشه اي مخصوص بسته بندي مواد غذایی و آشامیدنی"

)تجدید نظر سوم(

یا نمایندگی/ سمت و رئیس
فریبا، پیغامی

)فیزیکلیسانس (
اداره نظارت بر اجـراي صـنایع غیـر فلـزي، سـازمان ملـی       

استاندارد ایران

:دبیر 
پاشاي آهی ، لیال

)فوق لیسانس شیمی آلی(
پژوهشگاه استاندارد

)الفباءوفحراسامی به ترتیب(اعضاء 
اوصیاء، نوشین

)علوم و صنایع غذاییلیسانس (
ایرانسندیکا صنایع کنسرونماینده

بلقدر، مهتاب
)لیسانس علوم و صنایع غذایی(

شرکت صنایع غذایی کامبیز

پور امین، سهیال
)لیسانس مهندسی شیمی( 

گروه شیشه سازي رازي

جنتی، روشنک
)لیسانس صنایع غذایی(

ایع غذایی بهروز نیکصن

رضوي کامران، امیرعبداهللا
)زمین شناسیلیسانس (

همدانسازي شرکت شیشه 

رفیعی، محمدرضا
)فوق لیسانس شیمی(

شرکت کاسل نوش

صابري فرد ، محمدرضا
)لیسانس صنایع چوب و کاغذ(

نسـاجی و بسـته بنـدي    اسـتاندارد  اداره نظارت بر اجـراي  
د ایرانسازمان ملی استاندار

صدر، امین اهللا
)لیسانس مهندسی مکانیک(

شرکت شیشه و گاز
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همدانسازي شرکت شیشه صدر، محمدرضا
)لیسانس فیزیک(

فتاح زاده، مهدي
)لیسانس صنایع غذایی(

شرکت زمزم تهران

شریفیان، رضا
)لیسانس مهندسی کشاورزي(

یرانکارشناس بازنشسته سازمان ملی استاندارد ا

فخاري، شنتیا
)لیسانس مهندسی صنایع غذایی(

گروه تولیدي مهرام

فالحی، اشرف 
)لیسانس علوم و صنایع غذایی(

)عسل مدا(شرکت تعاونی نحل میهن 

قزلباش، محمدرامین
)فوق لیسانس مدیریت اجرایی(

صنایع غذایی متخصصیننماینده انجمن 

فاطمه، موحد
)ولوژيلیسانس میکروبی(

)چاشنی(شرکت کشت و صنعت ماریان 

موسوي، مریم
)صنایع غذایی-لیسانس مهندسی شیمی(

شرکت صنایع غذایی مهنام

موسوي، سید مسعود
)ساخت و تولید-لیسانس مهندسی مکانیک(

شرکت سنجه سازان پارس

مولوي، پوریا
) شیمیکارشناسی ارشد مهندسی(

شرکت کاسل نوش

هدایت، سید پیمان
)لیسانس شیمی کاربردي(

شرکت شیشه سازي مینا



ه
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گفتارپیش
"ویژگی ها و روش هاي آزمون-ظروف شیشه اي مخصوص بسته بندي مواد غذایی و آشامیدنی"استاندارد 

اساس پیشنهادهاي رسیده و بررسی و تأیید این استاندارد بر. شدتدوین 1381سال درین بارنخست
اجالس  یکصدو چهل و چهارمینهاي مربوط براي سومین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در کمیسیون

3اینک این استاندارد به استناد بند یک مادة. تصویب شد29/5/93مورخ بسته بندي کمیتۀ ملی استاندارد 
به عنوان 1371وانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه،قانون اصالح ق

.استاندارد ملی ایران منتشر می شود
هاي ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، تحوالت و پیشرفتباحفظ همگامی و هماهنگی براي

این تکمیلخواهد شد و هر پیشنهادي که براي اصالح و ایران در مواقع لزوم تجدید نظرملیهاي استاندارد
،بنابراین. قرار خواهد گرفتتوجهنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد استانداردها ارائه شود ، هنگام تجدید

.استفاده کرداستانداردهاي ملی نظر آخرین تجدیدازباید همواره 

.است1381سال: 1409ة شماراین استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران

:یر استمورد استفاده قرار گرفته به شرح زاین استاندارد ۀتهیخذي که براي آو مبعامن
بندي ظروف بستهدر آزمایشگاه بر روي نمونه هاي مختلف آزمون هاي انجام شده بررسی و نتایج حاصل از

92شیشه اي، گروه پژوهشی سلولزي و بسته بندي در سال 
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"هاي آزمونها و روشویژگی- اي مخصوص بسته بندي مواد غذایی و آشامیدنیشیشهظروف "

هدف1
گذاري ظروف بندي و نشانهبرداري، بستههاي آزمون، نمونهها، روشهدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی

.باشدبندي و نگهداري مواد غذایی و آشامیدنی میاي جهت بستهشیشه

دامنه کاربرد2
بندي مواد غذایی و باریک و غیره که براي بستهگشاد و دهاناي دهاناین استاندارد براي انواع ظروف شیشه

گیرند و نیز ظروف شیشه اي مخصوص بسته بندي الکل هاي طبی و الکل هاي آشامیدنی مورد استفاده قرار می
.تقلیبی کاربرد دارد

مراجع الزامی3
بدین . رك الزامی زیر حاوي مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده استمدا

.شود  ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد ملی ایران محسوب می
هاي بعدي ها و تجدید نظردر صورتی که به مــــدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجـــاع داده شده باشد، اصالحیه

در مورد مدارکی که بدون تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده . نظر این استاندارد ملی ایران نیستآن مورد
.نظر استهاي بعدي آنها مورداست، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه

:استفاده از مراجع زیر براي این استاندارد الزامی است 
روش هاي آزمون- مقاومت و تحمل شوك حرارتی-، ظروف شیشه اي206اره استاندارد ملی ایران شم1- 3
روش هاي آزمون-مقاومت در برابر فشار داخلی-، ظروف شیشه اي207استاندارد ملی ایران شماره 2- 3
تجدید نظر (روش آزمون - بررسی روش پالریسکوپی-، ظروف شیشه اي666استاندارد ملی ایران شماره 3- 3

)اول
، ویژگی ها و روش هاي آزمون تشتک هاي فلزي3117ستاندارد ملی ایران شماره ا4- 3
روش آزمون- مقاومت در برابر بارعمودي- ، ظروف شیشه اي3326استاندارد ملی ایران شماره 5- 3
،روش آزمون تعیین ناصافی لبه بطري هاي شیشه اي دهان گشاد3784استاندارد ملی ایران شماره 6- 3
، واژه نامه ظروف شیشه اي4960ارد ملی ایران شماره استاند7- 3
ویژگی ها- )ظروف سفره(، ظروف شیشه اي غذاخوري 5435استاندارد ملی ایران شماره 8- 3
روش هاي آزمون- )ظروف سفره(، ظروف شیشه اي غذاخوري 5436استاندارد ملی ایران شماره 9- 3
)تجدید نظر اول(روش هاي نمونه برداري -شه اي، ظروف شی6164استاندارد ملی ایران شماره 10- 3
14تا 1قسمت هاي -دهانه هاي نیم پیچ- ، ظروف شیشه اي12122استاندارد ملی ایران شماره 11- 3
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3-12 BS 7367, Manufacture of glass bottles for carbonated soft drinks including
carbonated water
3-13 ISO 8106, Glass containers- Determination of capacity by gravimetric
method- Test method
3-14 ISO 9009, Glass containers- Height and non parallelism of finish with
reference to container base- Test methods
3-15 ISO 9058, Glass containers- Standard tolerances for bottles
3-16 IS 11369, Glass honey jars
3-17 IS 11985, Glass jars for pickles

اصطالحات و تعاریف4
: در این استاندارد، اصطالحات و تعاریف زیر کاربرد دارد

4-1
1کجی

.باشدانحراف محور بطري از محور قائم در طول بطري می

4-2
2دو پهنی

آید و در اثر آن قطر بطري در نقاط مختلف اي شیشه به صورت بیضی در میحالتی است که در آن شکل دایره
.شدبایکسان نمی

4-3
)تنش زدایی(3پخت

کاستن تنش موجود در شیشه به وسیله نگهداري آن در یک عملیات حرارتی مناسب و سپس سرد کردن آن با 
.یک سرعت کنترل شده است

4-4
4گنجایش لبریز

.حجمی از یک ظرف است که تا نهایت لبه آن پر شود

1-Verticality gauge
2- Ovality (Out-of-round)
3- Anneal
4- Brimful capacity
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4-5
)نما1کرنش(پالریسکوپ 

.کندتنش شیشه را آشکار میدستگاهی است که وضعیت

4-6
2پالریمتر

.کندمانده در شیشه را اندازه گیري میدستگاهی است که مقدار تنش باقی

4-7
3شوك حرارتی

.شودتغییر ناگهانی دمایی است که به شیشه وارد می

4-8
4ظروف دهان باریک

.بطري است که قطر دهانه آن به مراتب کمتر از بدنه آن است

4-9
5جار

.گشاد استمنظور از جار، ظروف دهان

4-12
6هاي چند بار مصرفشیشه

.توان آن را به دفعات استفاده کردهاي خاص فیزیکی که میهاي داراي ویژگیشیشه
4-13

1هاي یک بار مصرفشیشه

1- Strain
2- Polarimeter
3- Thermal shock
4- Narrow-mouth container
5- Jar
6- Multi-trip containers



۴

.شوندگیرند و مجدداً پر نمییهایی که براي یک بار مصرف طراحی و مورد استفاده قرار مشیشه

4-14
2)رینگ(محل رزوه 

.قسمت باالي گلوي بطري یا جار براي پذیرش در بطري یا جار است

4-15
3طوقه تقویت کننده

.گرددبندي بطري میحلقه تقویت کننده زیر رزوه بطري است که باعث محکم شدن در

4-16
4هاي رنگی یا ناخواسته در شیشهرگه

.شودخطوط رنگی در شیشه است که به عنوان مثال از طریق ترکیبات کروم یا آهن در شیشه ایجاد می

4-17
5خط بدنه

.تواند بوجود آیدخطوط ریز روي سطح شیشه که در بدنه ظروف شیشه اي می

4-18
6درز قالب

.اي استمحل اتصال بدنه ظروف شیشه

4-19
7سردي قالب

.باشدسطوح کامالً چروك خورده شیشه که ناشی از نامناسب بودن دماي قالب می

7- Single- trip containers
1- Finish
2- Reinforcing ring
3- Colour streaks
4- Line
5- Open mould or blank seams
6- Cold mould
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4-20
1ناهمگونی ضخامت

اختالف ضخامت در یک سطح افقی ظروف شیشه اي که ناشی از عواملی مانند ناهمگون بودن دماي مذاب، غیر 
.یکنواختی مذاب و غیره است

4-21
2موج

) حس(یکنواخت بطري و جار است، به طوري که هنگام چرخاندن شیشه با دست لمس سطوح ناهموار و غیر 
.شود

4-22
)لکه روغنی(3لک کربن

.ماندلکه تیره رنگی است که از روغن قالب روي شیشه باقی می

4-23
4حباب

.فضاهاي خالی درون شیشه که داخل آن از گاز پر شده باشد

4-24
5پلیسه

هاي جفت شدن هاي مختلف شیشه، خصوصاً در محلمذاب شیشه که ممکن است در قسمتنوعی بیرون زدگی
.اجزاء مختلف قالب بوجود آید

4-25
)ساییدگی(6کدري

.شودهاي سفید رنگ در سطح شیشه که با شستن آب برطرف نمیساییدگی

7- Poor distribution
1-Wave
2- Carbon mark
3- Bubble
4- Fin or Flanged
5- Dimming
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4-26
1مواد ذوب نشده

.ممکن است وجود داشته باشداي سنگ موجود در محصول شیشه که در بدنه ظروف شیشه

4-27
2مقاومت در برابر شوك حرارتی

کند و بر حسب درجه سلسیوس اي بدون شکستن تحمل میاختالف دما یا شوك حرارتی که یک ظرف شیشه
.شودبیان می

4-28
3مقاومت در برابر بار عمودي

.استاي تحت نیروي بار عمودي در شرایط مشخص میزان تحمل یک ظرف شیشه

4-29
4مقاومت در برابر فشار داخلی

یا سرعت ثابت از پیش تعیین شده /اي تحت فشار داخلی در یک مدت زمان ومیزان تحمل یک ظرف شیشه
) ماءالشعیر(مالتهاي نوشیدنی : رود، مانندکار میاي که تحت فشار هستند بهاست که براي انواع ظروف شیشه

، آب نوشابه هاي گازدار، انند عرقیات گیاهی گازدار، نوشیدنی هاي میوه اي گازدارم(هاي گازدارنوشیدنیسایرو 
. )...و گازدار 

طبقه بندي5
:شوندبندي میاي از نظر خصوصیات فیزیکی و نوع محتویات به شرح زیر طبقهظروف شیشه

)ارگازدنوشابه هاي: مانند(اي مقاوم در برابر فشار درونی ظروف شیشه1- 5
)ترشیجات، انواع کنسرو و مواد غذایی، آبلیمو،گالب، شیر: مانند(ر حرارت اي مقاوم در برابظروف شیشه2- 5
و هر نوع نوشیدنی ، )ماءالشعیر(نوشیدنی هاي مالت: مانند(اي مقاوم در برابر فشار و حرارت ظروف شیشه3- 5

)گازداري که تحت حرارت قرار می گیرد

6- Stone
1- Thermal shock resistance
2- Resistance to vertical load
3- Internal pressure resistance



٧

)و سس سردگیاهی الکل، سرکه، عرقیات (نوع فوق نباشد 3مولی که شامل اي معظروف شیشه4- 5
)هاي گازدارنوشیدنیسایرو )ماءالشعیر(نوشیدنی هاي مالتبجز (اي معمولی بدون رینگ ظروف شیشه5- 5

هاویژگی6
اي داراي رینگهاي ظروف شیشهویژگی6-1
ترك6-1-1

.از هرگونه ترك که باعث کاهش مقاومت مکانیکی شیشه است، باشداي باید عاريظروف شیشه

پلیسه و درز قالب6-1-2
میلیمتر 5/0محل اتصال و جوش روي بدنه ظروف نباید تیز و برنده باشد و حداکثر برآمدگی مجاز در این ناحیه 

. باشد
.اي باید عاري از هرگونه زائده باشدروي لبه ظرف شیشه- یادآوري

)انحراف از محور قائم بطري(کجی 6-1-3
مورد آزمون قرار گیرد، نباید 1- 1-8انحراف محور بطري از محور قائم در ارتفاع بطري، هنگامی که طبق بند 

.آیدبدست می) 1(بیش از حد مجازي باشد که از فرمول 

رنگ6-1-4
اي رنگی با توجه به کاربرد و نوع موادي که در آن هرنگ شیشه باید کامالً یکنواخت باشد و در مورد شیشه

.شود، رنگ شیشه تعیین می4960استاندارد ملی ایران 6شود، طبق فصل نگهداري می

رگه6-1-5
هاي رنگی در ظروف در صورت وجود رگه. هاي رنگی قابل رویت نباشداي داراي رگهشود ظروف شیشهتوصیه می

.گرددق توافق خریدار و فروشنده تعیین میاي ، مقدار آن طبشیشه

خط6-1-6
:در مورد خطوط ممتد باید موارد زیر رعایت شود

.میلیمتر غیر قابل قبول است5/0خطوط عریض تر از - الف
.سانتی متر باشد، غیر قابل قبول است4ها بیشتر از خطوطی که طول آن- ب
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عدد، قابل 2میلیمتر باشد حداکثر تا 5/0ی متر و عرض آن کمتر از سانت4ها کمتر از خطوطی که طول آن-پ
.قبول است

لکه6-1-7
اي که در اثر شستشو با آب ظروف شیشهو بیرونی وجود سطوح تیره یا لکه در روي لبه یا روي سطوح داخلی 

.داغ تمیز نشود، غیر قایل قبول است

مواد ذوب نشده6-1-8
ده داخل جداره شیشه، در صورتی که قطرشان از یک میلی متر بیشتر نباشد و اطراف و جوانب آن ذرات ذوب نش

.عدد قابل قبول است2عاري از ترك باشد، تا 

حباب6-1-9
مورد آزمون قرار بگیرند باید فاقد هرگونه حبابی باشد که باعث 2-1-8اي چنانچه طبق بندظروف شیشه
هایی قابل قبول هستند که در یک نقطه واحد جمع نشده باشد و در ضمن تعداد و ابحب. شودشکنندگی می

.باشد1ها طبق جدول اندازه آن

هااندازه قطر حباب- 1جدول

گنجایش 
ظروف 

اي  شیشه
)ml(

5/1تا 5/0حباب با قطر از 
)mm(

5تا 6/1حباب با قطر از 
)mm(

حداکثر مجموع تعداد 
حباب قابل قبول

هاي یشهش
سبز و 
بیرنگ

هاي شیشه
رنگی

)بجز سبز(

3تا 6/1
هرنوع 
شیشه

هر 5تا 3
نوع شیشه

هاي شیشه
سبز و 
بیرنگ

هاي شیشه
رنگی

)بجز سبز(
610--- 2506103تا 50از 
5001015411015تا 250از 
7501520511520تا 500از 

تا 750از 
10002020612020
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میلی متر در محل جوش خوردگی طوقه و رینگ شیشه غیر قابل قبول 5/0هر نوع حباب بیشتر از - 1دآوريیا
.است

.میلی متر غیر قابل قبول است5هر نوع حباب با قطر بیش از -2یادآوري

با کف ظرف1)رینگ(غیرموازي بودن لبه دهانه شیشه 6-1-10
مورد 3- 1-8، هنگامی که طبق بند )شیب لبه شیشه(بودن لبه با کف ظرف حداکثر اختالف مجاز در غیرموازي
.باشد2آزمون قرار گیرد باید مطابق جدول 

با کف ظرف) لبه(حداکثر اختالف مجاز در غیرموازي بودن سرشیشه -2جدول 
)mm)(رینگ (مقدار اسمی قطر دهانه شیشه )mm(حداکثر اختالف مجاز 

45/020≤
<20و ≥6/030
<30و ≥7/040
<40و ≥8/050
<50و ≥9/060

160>

ناصافی لبه6-1-11
مورد آزمون قرار می گیرد، باید با جدول 4- 1-8اي دهان گشاد وقتی طبق بند مقدار ناصافی لبه ظروف شیشه

.مطابقت داشته باشد3

میزان انحراف مجاز براي ناصافی لبه ظروف شیشه اي دهان گشاد-3جدول 
1حداکثر ضخامت فیلر

)میلی متر(
قطر دهانه شیشه

)میلی متر(
30تا 25/0
40تا 30/0

1- Finish
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60تا 35/0
80تا 40/0
100تا 45/0
100بیش از 50/0

1- Filler
میزان انحراف مجاز براي ناصافی لبه ظروف دهان گشاد براي ظروف شیشه اي با درب نوع فشاري، - 1یادآوري

.میلی متر است25/0با هر اندازه قطر دهانه 

سردي قالب6-1-12
.، غیر قابل قبول است)19-4بند (دار ناشی از  سردي قالب سطوح چروك و موج

دو پهنی6-1-13
مورد آزمون قرار می گیرند، از نظر ظاهري، باید داراي دوپهنی 5- 1-8اي هنگامی که طبق بند ظروف شیشه

. بدست می آید) 2(باشدکه از فرمول قابل قبول با توجه به قطر بدنه 

)دهانه شیشه(ابعاد رینگ 6-1-14
ابعاد سر ظرف . بندي بخوبی انجام شودقطر رینگ دهانه شیشه باید در حدي باشد که عمل دربندي و آب

.، مطابقت داشته باشد14تا 1هاي ، قسمت12122اي باید با استاندارد ملی ایران هشیش

مدت مصرف بطري ها6-1-15
اي چند بار مصرف، چنانچه در اثر مصرف زیاد، در آن رسوبات سفید رنگ، ساییدگی و سفیدك ظروف شیشه

.ایجاد شده باشد، غیر قابل قبول و مردود است

قاومت در برابر شوك حرارتیم6-1-16
مورد آزمون قرار گیرند، باید داراي مقاومت کافی در برابر دماي آزمون 6- 1-8اي چنانچه طبق بندظروف شیشه

.باشند4مورد نظر طبق جدول 

دماي آب سرد و اختالف دما در آزمون براي محصوالت مختلف-4جدول
اختالف دماي آب سرد دماي آب سرد اينوع محصول شیشهردیف
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و گرم )سلسیوسدرجه (
)درجه سلسیوس(

2242+ 3هاي نوشابه هاي گازدارکلیه شیشه1

جار و (هاي دهان گشاد و دهان تنگ کلیه شیشه2
2245+ 3)بطر

3
نوشیدنی مالتهاي شیشه هاي خاص، شیشه

که نوشیدنی هاي گازدارانواع و ) ماءالشعیر(
پاستوریزه می شوند

3+2250

، )درجه سلسیوس را دارند50که نیاز به مقاومت بیشتر در برابر اختالف دماي تا (شیشه هاي خاص - 1یادآوري
.با توجه به توافق خریدار و فروشنده تولید می گردد

ايبندي و آب بندي ظروف شیشهدر6-1-17
-1- 6طبق بند (ه با قطر و ابعاد رینگ شیشه اي محتوي مواد غذایی و آشامیدنی با درب مناسب کظروف شیشه

7-1-8متناسب باشد، باید چنان دربندي شده باشد که به راحتی باز و بسته شده و هنگامی که طبق بند ) 14
.مورد آزمون قرار می گیرد، هیچگونه نشتی نداشته باشد

، دربندي باید به )3117ان طبق استاندارد ملی ایر(مناسب ) فشاري(در صورت استفاده از تشتک هاي پرسی 
.گونه اي باشد که هیچگونه نشتی نداشته باشد

ايارتفاع ظروف شیشه6-1-18
گیرند ، باید داراي حد رواداري قابل قبول با مورد آزمون قرار می8-1-8اي هنگامی که طبق بندظروف شیشه

. بدست می آید) 3(توجه به ارتفاع ظرف باشد که از فرمول 

ايتنش ظروف شیشه6-1-19
مورد آزمون قرار می گیرد، باید حداکثر برابر با پخت 9-1-8اي ، چنانچه طبق بندمیزان تنش ظروف شیشه

.است) در روش پالریمتر(درجه 29گر حداکثر به اندازه بوده که معادل با چرخش تحلیل4ظاهري 

گنجایش لبریز6-1-20
5مورد آزمون قرار گیرند، باید مطابق جدول 10-1-8اي ، هنگامی که طبق بند شیشهگنجایش لبریز ظروف 

.باشد
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رواداري گنجایش لبریز-5جدول 
Vnگنجایش اسمی، 

)ml(
حداکثر خطاي قابل قبول از گنجایش واقعی

)Vn% of(1بر حسب درصد گنجایش اسمی
100≤Vn<505 %±

300≤Vn<1003 %±

1000≤Vn<3002 %±

5000≤Vn<10001 %±
.ظرف شیشه اي، گنجایش اسمی در نظر گرفته می شود12میانگین گنجایش - 1

حداکثر خطاي قابل قبول در گنجایش لبریز، باید با حداکثر خطاي قابل قبول گنجایش اسمی - یادآوري
.متناظر، برابر باشد

ر داخلیمقاومت در برابر فشا6-1-21
هاي گازدار، باید مقاومت کافی در برابر فشار داخلی نوشیدنیو انواع ) ماءالشعیر(نوشیدنی هاي مالت هاي شیشه

مورد آزمون قرار می گیرند باید داراي مقاومت در برابر فشار اعمال 11-1- 8داشته باشند و هنگامی که طبق بند
.باشند6شده طبق جدول 

بر فشار داخلی  مقاومت در برا- 6جدول

کلیه فشار گاز کربنیک 
گازدار در نوشیدنی هاي 

درجه سلسیوس 20دماي 
)bar(

حداقل فشار داخلی قابل تحمل 
هاي یکبار مصرفبطري

)bar(
هاي چند بار مصرفبطري

)bar(
فشار در یک 

60(دقیقه 
)ثانیه

فشار لحظه اي 
)واقعی(

فشار در یک 
)ثانیه60(دقیقه 

ه اي فشار لحظ
)واقعی(
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3≤P1014 --- ---
7/4≤P<3145/195/1825
3/5<P<7/4 --- --- --- ---

هاي کیلوگرم بر سانتی متر مربع در گروه شیشه7/4نوشیدنی هاي گازدار داراي فشار بیش از انواع- 1یادآوري
.یدار و فروشنده تعیین می شودگیرد و حداقل فشار داخلی آن طبق توافق خریکبار مصرف قرار نمی

شوند ، باید در فشار کمتر نوشیدنی هاي گازدار که پس از پر شدن پاستوریزه میانواع هاي بطري–2یادآوري 
.درجه سلسیوس پر شوند20کیلوگرم بر سانتی متر مربع و در دماي 3از 

تواند براي بطري هاي چندبار می3/5تا 7/4بطري هاي طراحی شده چندبار مصرف با فشار –3یادآوري 
.بار نیز استفاده شود3مصرف کمتر از 

مقاومت در برابر بار عمودي6-1-22
گیرند ، باید مقاومت کافی در برابر نیروي مورد آزمون قرار می12-1-8اي ، هنگامی که طبق بند ظروف شیشه

هیچ گونه آسیبی نظیر شکستگی، نشت و ترك خارجی اعمال شده در جهت محور عمودي را داشته باشند و 
.مشاهده نگردد

اي بدون رینگهاي ظروف شیشهویژگی6-2
.باشد5435اي بدون  رینگ باید مطابق استاندارد ملی ایران هاي ظروف شیشهویژگی

نمونه برداري7
د و کارخانجات مصرف کننده براساس نمونه برداري از ظروف شیشه اي بسته بندي مختلف، در محل تولی

.انجام می شود6164استاندارد ملی ایران 

هاي انجام آزمونروش8
اي داراي رینگهاي انجام آزمون مربوط به ظروف شیشهروش8-1
)انحراف از محور قائم بطري(آزمون تعیین میزان کجی 8-1-1
:وسایل8-1-1-1
قسمت فوقانی صفحه . پایه فلزي مجهز به صفحه مدور قابل چرخش، که بر روي کف پایه تعبیه شده است -

گیري بطري است داراي گیره بوده که بطري را نگهداشته و از افتادن آن هنگام چرخش فلزي  که محل قرار
.کندجلوگیري می
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که در باالي پایه ) میلی متر1/0ه با دقت به شکل درجه یا خط کش فلزي مدرج کالیبره شد( وسیله سنجش -
.باشدفلزي تعبیه شده است و با توجه به ارتفاع بطري قابل جابجایی می

میلی متر1/0خط کش فلزي مدرج کالیبره شده یا هر وسیله سنجش قادر به اندازه گیري با دقت -
: روش انجام آزمون8-1-1-2

شود، ابتدا بطري را روي صفحه شکل درجه است استفاده میچنانچه از وسیله سنجشی که به- روش اول
سپس نشانگر فلزي وسیله . چرخان در کف پایه قرار داده و با استفاده از گیره، بدنه بطري را محکم نگاهدارید

صفحه را به آرامی چرخانده تا دورترین فاصله بطري از نشانگر فلزي . سنجش را در نزدیکی لبه بطري قرار دهید
دوباره بطري را به . سپس نشانگر را نزدیک لبه بطري تنظیم کرده بطوري که با آن مماس باشد. ص گرددمشخ

میزان انحراف بطري مورد آزمون از محور قائم ). 1طبق شکل (آرامی بچرخانید و همزمان درجه را بادقت بخوانید
:بدست می آید1از رابطه 

)1(رابطه 

ه گیري میزان کجیدستگاه انداز-1شکل 

درصورت استفاده از خط کش فلزي مدرج، ابتدا بطري را روي صفحه چرخان در کف پایه قرارداده - روش دوم
بطري را به آرامی چرخانده و کمترین و بیشترین عدد خوانده . و خط کش را تا نزدیکی لبه بطري قرار دهید
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میزان انحراف بطري مورد آزمون از محور . دداشت کنیدشده از نشانگر فلزي بر روي خط کش از لبه بطري را یا
:بدست می آید2قائم از رابطه 

) 2(رابطه 

و بر اساس فرمول . گیري کنیدبراي بیان نتیجه آزمون، با استفاده از کولیس کالیبره شده، ارتفاع بطري را اندازه
.متر بدست آوریدمیلیبطري مورد آزمون را بر حسباز محور قائممجاز ، حداکثر انحراف 1

H ×0.0209 =Tv)       1(فرمول 

:که در آن
H:مترعبارتست از ارتفاع بطري، بر حسب میلی
Tv:مترعبارتست از حداکثر میزان انحراف مجاز بطري از محور قائم، بر حسب میلی

ر از مقدار حداکثر مجازي مقدار انحراف از محور قائم بطري را که از طریق آزمون بدست آمده است باید کمت
.تعیین شده است) 1(باشد که با توجه به ارتفاع بطري، از فرمول 

هاآزمون تعیین قابلیت شکنندگی حباب8-1-2
ابتدا میله را در . متر که انتهاي آن مدور باشد را آماده کنیدمیلی350متر و طول میلی3یک میله مسی به قطر 
اگر نوك میله به داخل حباب وارد شود، . و سپس به انتهاي دیگر آن فشار وارد نمائیدمحل حباب قرار داده 

.باشدحباب شکننده می

با کف ظرف) لبه(گیري غیرموازي بودن سرشیشه روش اندازه8-1-3
: وسایل8-1-3-1
متریمیل1/0گیري با دقت کولیس کالیبره شده یا هر وسیله سنجش قادر به اندازه-
صفحه فلزي صاف -
:روش انجام آزمون8-1-3-2

- با استفاده از کولیس یا وسیله سنجش مناسب دیگر، پایین. اي را روي یک صفحه فلزي قرار دهیدظرف شیشه
گیري را اندازه) بیشترین ارتفاع(و باالترین نقطه از لبه شیشه ) کمترین  ارتفاع(ترین نقطه از لبه شیشه 

).2ل طبق شک(کنید
.متر ، گزارش کنیدگیري را به عنوان غیر موازي بودن، بر حسب میلیتفاوت بین دو اندازه
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غیر موازي بودن- 2شکل 

اي دهان گشادتعیین میزان ناصافی ظروف شیشه8-1-4
:وسایل1- 8-1-4
صفحه صاف افقی-
میلی متر5/0انواع فیلر با اختالف درجه بندي حداقل -
:روش انجام آزمون2- 8-1-4

اگر ظرف داراي لرزش باشد کمی صبر . روي صفحه صاف افقی قرار دهید)معکوس(ظرف را به صورت وارونه 
با توجه به قطر دهانه ظرف شیشه اي مورد آزمون، فیلر با ضخامت معادل . کنید تا ظرف به حالت ثابت قرار گیرد

( ی کنید فیلر را از فضاهاي خالی بین لبه ظرف و صفحه سع. انتخاب کنید) 3طبق جدول (ناصافی مجاز 
هنگام انجام آزمون، باید فیلر به صورت کامالً صاف و . عبور دهید) درصورتی که فضاهاي خالی وجود داشته باشد

دقت شود هنگام عبور دادن فیلر، ظرف مورد . افقی روي صفحه صاف قرار گرفته باشد و به آرامی حرکت کند
.ي هیچ گونه حرکت یا لرزشی نباشدآزمون دارا

. اگر فیلراز هیچ جهتی به داخل ظرف عبور داده نشود، صافی مورد نیاز در لبه قابل قبول است
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اياندازه گیري میزان دوپهنی ظروف شیشه8-1-5
: وسایل1- 8-1-5
مترمیلی1/0گیري با دقت کولیس کالیبره شده یا هر وسیله سنجش قادر به اندازه-
:روش انجام آزمون2- 8-1-5

گیري کنید و بر اساس فرمول با استفاده از کولیس کالیبره شده، قطر بدنه ظرف را از یک ارتفاع مشخص اندازه
.متر بدست آورید، میزان دوپهنی قابل قبول آن را بر حسب میلی2

:آیدبدست می2بدنه از فرمول اي با توجه به قطر میزان دوپهنی قابل قبول بدنه در ظروف شیشه
+ TD=±(0.5)2(فرمول  0.012D)

:که در آن
D:مترعبارتست از، قطر اسمی بدنه، بر حسب میلی

TD:رمتعبارتست از، حد رواداري براي قطر بدنه، برحسب میلی
قطر بدنه اندازه گیري شده، به 12در صورت عدم دسترسی به قطر اسمی بدنه، میانگین حداقل - یادآوري

.عنوان قطر اسمی در نظر گرفته می شود

گیري مقاومت در برابر شوك حرارتیاندازه8-1-6
گیري اندازه206لی ایران اي باید طبق استاندارد متعیین میزان مقاومت در برابر شوك حرارتی ظروف شیشه

.شود

ايبندي ظروف شیشهدربندي و آب8-1-7
اي، مقداري نمک خشک پودري را در داخل ظرف بندي ظروف شیشهبراي تعیین حد قابل قبول دربندي و آب

ف ساعت، به حالت وارونه در یک ظر2شیشه اي مورد آزمون ریخته، در ظرف را محکم ببندید و سپس به مدت 
.چنانچه نشتی مشاهده نشود قابل قبول است. محتوي آب قرار دهید

ايگیري ارتفاع ظروف شیشهاندازه8-1-8
: وسایل8-1-8-1
مترمیلی1/0گیري حداقل کولیس ارتفاع سنج کالیبره شده یا هر وسیله سنجش قادر به اندازه-
:روش انجام آزمون8-1-8-2
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-یس ارتفاع سنج کالیبره شده یا هر وسیله سنجش کالیبره شده مناسب، ارتفاع ظرف را اندازهبا استفاده از کول
متر بدست ، حد رواداري قابل قبول براي ارتفاع ظرف را بر حسب میلی2گیري کنید و با استفاده از فرمول 

.آورید
:آیدبدست می3اي از فرمول براي ارتفاع ظروف شیشه) TH(حد رواداري 

+ 0.6)) 3(فرمول 0.004 H)±TH =
:که در آن

H: متراي ، برحسب میلیاسمی ظرف شیشه) طول(عبارتست از، ارتفاع
TH:عبارتست از، حد رواداري براي ارتفاع ظرف شیشه اي، بر حسب میلی متر

ارتفاع اندازه گیري شده، به عنوان 12حداقل در صورت عدم دسترسی به ارتفاع اسمی، میانگین- یادآوري
.ارتفاع اسمی در نظر گرفته می شود

ايگیري تنش ظروف شیشهاندازه8-1-9
.انجام شود666اي باید طبق استاندارد ملی ایران گیري میزان تنش ظروف شیشهاندازه

ايگیري گنجایش ظروف شیشهاندازه8-1-10
:شوددو روش انجام میاین آزمون به

روش حجمی- الف
گیري اي را ابتدا از آب پر کرده و سپس حجم آن را با استفاده از یک مزور مدرج کالیبره شده اندازهظرف شیشه

.کنید
روش وزنی-ب
:وسایل8-1-10-1
درجه سلسیوس، 1دمایی حداقل دامنهدماسنج معمولی کالیبره شده با -
گرم، 1/0ترازو، با دقت -
اي دهان گشاد،صفحه صاف شیشه اي، براي تعیین گنجایش لبریز ظروف شیشه-
:روش انجام آزمون8-1-10-2

گیري گیري کنید و اطمینان حاصل نمائید که دماي اندازهبا استفاده از دماسنج، دماي آب مورد استفاده را اندازه
.مانددرجه سلسیوس، ثابت باقی می±1شده، در مدت زمان انجام آزمون با حد رواداري 

اي خالی و خشک را با ترازوي با دقت مورد نظر در دماي اتاق وزن کرده و اطمینان حاصل نمائید ظرف شیشه
.مانددرجه سلسیوس مقدار دماي محیط، ثابت باقی می±1که در مدت زمان انجام آزمون با حد رواداري 
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در مدت زمان انجام آزمون، سطح بیرونی ظرف باید . ون را پر کنیدروي یک سطح صاف و افقی، ظرف مورد آزم
.خشک نگهداشته شود

براي تعیین گنجایش لبریز، ظرف مورد آزمون را تا حد امکان تا بیشترین سطح تا قبل از لبریز شدن با آب شیر 
. پر کنید

پس ظرف را تا وقتی که آب براي ظروف دهان گشاد، یک صفحه صاف شیشه اي روي دهانه ظرف قرار داده و س
نباید هیچ گونه حباب هوا در زیر صفحه صاف شیشه . با صفحه صاف شیشه اي مماس شود با آب شیر پر کنید

.اي حبس شده باشد
از تفاوت بین مقدار جرم ظرف پر شده با جرم ظرف . ظرف پر شده را با ترازوي با دقت تعیین شده، وزن کنید

.آیدیلی لیتر بدست میخالی، گنجایش ظرف بر حسب م
آب مورد استفاده در هر دو روش ذکر شده در این آزمون، باید آب مقطر یک بار تقطیر با دامنه - 1یادآوري

.درجه سلسیوس باشد28تا 16دمایی 
مشاهده ) وزنی(و ب ) حجمی(نتایج آزمون بدست آمده از دو روش الف تفاوتی در در مواردي که -2یادآوري

.گرددگزارشبایدو بودهت آمده از روش وزنی ارجح بدسآزمون ، نتیجهگردد

آزمون مقاومت در برابر فشار داخلی8-1-11
.انجام گیرد207اي باید طبق استاندارد ملی ایران مقاومت در برابر فشار داخلی ظروف شیشه

آزمون مقاومت در برابر بار عمودي8-1-12
:وسایل1- 8-1-12
) 3326طبق استاندارد ملی ایران (دستگاه پرس -
:یا /و 
.وزنه که به عنوان عامل ایجاد فشار بر روي نمونه مورد استفاده قرار گیرد-
سانتی متر40×40دو صفحه صاف و تخت با ابعاد حداقل -
:زمونانجام آروش 2- 8-1-12

یکسان را براساس استاندارد ملی ایران ) آزمونه(ظرف شیشه اي 6در صورت استفاده از دستگاه پرس، تعداد 
.مورد آزمون قرار داده و نتیجه آزمون مقاومت در برابر بار عمودي را گزارش کنید3326

یکسان را به اندازه گنجایش اسمی آن ) آزمونه(ظرف شیشه اي 6، تعداد )روش دوم(در صورت استفاده از وزنه 
سلسیوس پر کنید و سپس در آن ها را با درپوش هاي مربوطه به روش درجه ) 23±1(ها، از آب با دماي 

.معمولی ببندید
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آزمونه ها را به طور منظم بر روي یکی از صفحه ها قرار دهید و صفحه دیگر را چنان بر روي آزمونه هاي ظروف 
.شیشه اي بگذارید که فاصله آن ها از لبه هاي صفحه رویی و زیري یکسان باشد

از وزنه هاي مناسب، باري معادل چهار برابر مجموع وزن ظروف شیشه اي پر شده با آب تحت آزمون، با استفاده
آزمونه . چنان بر روي صفحه روئی قرار دهید که فشار به طور یکنواخت بر تمام ظروف شیشه اي اعمال شود

رار دهید و نتیجه را هاي ظروف شیشه اي را از لحاظ بروز هرگونه آسیب و یا ترك به دقت مورد بررسی ق
.گزارش کنید

اي بدون رینگهاي انجام آزمون ظروف شیشهروش2- 8
.باشد5436اي بدون  رینگ باید مطابق استاندارد ملی ایران هاي آزمون ظروف شیشهروش
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