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ب

خدانامبھ
ملی استاندارد ایرانسازمانباآشنایی

قـانون اصـالح قـوانین و مقـررات مؤسسـۀ اسـتاندارد و       3مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بنـد یـک مـادة   
کشور است که وظیفه تعیین، تـدوین و نشـر اسـتانداردهاي    میتنها مرجع رس1371ن ماه تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهم

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

جهت  اجرا ابالغ شده است. 24/7/90مورخ 35838/206ی نامه شماره سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و ط
صاحب نظران مراکـز و مؤسسـات   ،تدوین استاندارد در حوزه هاي مختلف در کمیسیون هاي فنی مرکب از کارشناسان سازمان

وجه بـه شـرایط تولیـدي،    شود وکوششی همگام با مصالح ملی و با تمیعلمی، پژوهشی، تولیدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجام 
فنــاوري و تجــاري اســت کــه از مشــارکت آگاهانــه و منصــفانۀ صــاحبان حــق و نفــع، شــامل تولیدکننــدگان، مصــرفکنندگان، 

شـود.  پـیش نـویس    میو تخصصی، نهادها، سازمان هاي دولتی و غیر دولتی حاصل میصادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز عل
نظرخواهی به مراجع ذي نفع و اعضاي کمیسیون هاي فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت استانداردهاي ملی ایران براي 

ورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسـمی) ایـران چـاپ و    درصنظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و 
شود.میمنتشر 

کننـد  مـی مند و ذي صالح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیـه  پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان هاي عالقه
،شـود.  بـدین ترتیـب   مـی بـه عنـوان اسـتاندارد ملـی ایـران چـاپ و منتشـر        ،درکمیتۀ ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب

ر کمیتـۀ ملـی   تـدوین و د 5شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در اسـتاندارد ملـی ایـران شـمارة     میاستانداردهایی ملی تلقی 
استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل میدهد به تصویب رسیده باشد.

) و IECکمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (،)ISOسازمان ملی استاندارد ایران از اعضاي اصلی سازمان بین المللی استاندارد (
)در کشـور  CACبه عنوان تنها رابـط کمیسـیون کـدکس غـذایی (    ) است و OIMLسازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (

از آخرین پیشرفت ،کند. در تدوین استانداردهاي ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندي هاي خاص کشورمیفعالیت 
گیري میشود. المللی بهرهفنی و صنعتی جهان و استانداردهاي بین،هاي علمی

حفظ سالمت ،براي حمایت از مصرف کنندگان،تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانونمیان سازمان ملی استاندارد ایر
اجـراي بعضـی از   ،حصول اطمینان از کیفیـت محصـوالت و مالحظـات زیسـت محیطـی و اقتصـادي      ،و ایمنی فردي و عمومی

ارداتی، با تصویب شوراي عـالی اسـتاندارد، اجبـاري    استانداردهاي ملی ایران را براي محصوالت تولیدي داخل کشور و/ یا اقالم و
اجـراي اسـتاندارد کاالهـاي صـادراتی و     ،تواند به منظور حفظ بازارهاي بین المللی بـراي محصـوالت کشـور   مینماید.  سازمان 

ات فعـال  ها و مؤسسـ درجهبندي آن را اجباري نماید. همچنین براي اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان
آزمایشـگاه ،محیطیممیزي و صدور گواهی سیستم هاي مدیریت کیفیت و مدیریت زیست،بازرسی،آموزش،در زمینۀ مشاوره

هـا و مؤسسـات را بـر اسـاس     سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سـازمان ،وسایل سنجش)واسنجی(ها و مراکز کالیبراسیون 
گواهینامۀ تأیید صالحیت به آن هـا اعطـا و بـر    ،ورت احراز شرایط الزمدرصکند و مییابی ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران ارز

تعیـین عیـار فلـزات    ،وسـایل سـنجش  )واسـنجی (کالیبراسیون ،کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاهامیعملکرد آن ها نظارت 
.ران از دیگر وظایف این سازمان استگرانبها و انجام تحقیقات کاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملی ای
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کمیسیون فنی تدوین استاندارد
»و روش آزمونهاویژگی–رختشویی صابون «

)چهارم تجدید نظر (

سمت و/ یا نمایندگیرئیس: 
عذرا،عراقی

)دکتراي دارو سازي(
استاندارد کارشناس

دبیر:
احسانی گرگري ،باقر

)کارشناس شیمی(
وهشگاه استانداردپژ

)به ترتیب حروف الفبامی(اسا: اعضاء

احمدي متمایل، حاجی رضا 
(فوق لیسانس شیمی) 

پژوهشگاه استاندارد

امیر خانپور، ملیلن 
(فوق لیسانس مهندسی شیمی) 

کارشناس استاندارد 

انصاري، هانیه
(لیسانس شیمی) 

سازمان غذا و دارو 

بردبار، حسین
لیسانس مهندسی شیمی) (فوق 

شرکت پاکسان

برزن، الهام
(فوق لیسانس میکروبیولوژي) 

سازمان غذا و دارو

بیاتی، لیال 
(لیسانس شیمی)

شرکت حباب کف توس

تابش، پریسا 
(لیسانس شیمی)

شرکت گلتاش 

عباس ،دلیرج
(لیسانس علوم تغذیه)

رایگان ، زهرا 
(لیسانس شیمی)

نترل غذا و دارو آزمایشگاه ک

کارشناس استاندارد 
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رضایی راد، علی 
(فوق لیسانس شیمی)

کارخانه گلیسیرین و صابون اتکا

زندیه، هانیه 
(فوق لیسانس شیمی)

شرکت داروگر 

درخور، الهام 
(فوق لیسانس شیمی)

میشرکت آراي شی

شاه آبادي، مرضیه 
(لیسانس شیمی)

شرکت پاویژ 

ی، سحرطاهر خان
(لیسانس شیمی)

انجمن صنایع شوینده و بهداشتی و آرایشی 

عمادالدین، فاطمه 
(لیسانس شیمی)

شرکت پاکسان 

عنایتی، معصومه 
(فوق لیسانس شیمی) 

شرکت رامین گستر شرق

قدس، جالل 
(فوق لیسانس مهندسی  شیمی)

شرکت یونیلیور 

متین فر، مهناز 
(فوق لیسانس شیمی) 

اداره نظارت بر اجراي استاندارد 

محمد بیگی، نسرین 
(فوق لیسانس مهندسی  شیمی)

شرکت فیروز 

مسجدي، محمد 
(فوق لیسانس شیمی)

شرکت پاکسان 

محسنی، سید احمد 
(لیسانس شیمی)

شرکت مهد تاژ

محمدي، مریم 
(فوق لیسانس شیمی)

شرکت پاویژ 

نجفیان، شیال 
می)(فوق لیسانس شی

شرکت کامل طالیی 



ه

پیش گفتار
این .تدوین شد1349نخستین بار در سال "و روش آزمونهاویژگی-رختشوییصابون "استاندارد 

و تائید توسط کمیسیون استاندارد بر اساس پیشنهادهاي رسیده و بررسی توسط سازمان ملی استاندارد ایران
یهاجالسیکمینونودوسیصدویکهزارو درر قرار گرفت بار مورد تجدید نظچهارمین ط براي هاي مربو

اینک به استناد بند ،مورد تصویب قرار گرفته است3/4/1394مورخشیمیایی و پلیمر کمیته ملی استاندارد 
مصوب بهمن ماه ،قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران3یک ماده 

.شودمیاستاندارد ملی ایران منتشر ، به عنوان1371
،علوم و خدمات،و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت هاي ملی و جهانی در زمینه صنایعمیبراي حفظ همگا

استانداردهاي ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادي که براي اصالح و تکمیل این 
. بنابراین نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفتهنگام تجدید،استانداردها ارائه شود

باید همواره از آخرین تجدید نظر آن ها استفاده کرد.

است 1378: سال 23این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 

ت:خذي که براي تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر اسابع و مامن

1. JIS K 3302:1985/Amd 1:2007 Laundry bar soaps

2-IS285:1992/Amd1:1994/Amd2:1999/Amd4:2008/Amd5:2014,Laundrybarsoap-
specification
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آزمونهايروشو هاویژگی–رختشوییصابون 

هدف و دامنه کاربرد1
صابون گذاري بندي و نشانه، بستهبردارينمونه،اي آزمونهروشا،هویژگیهدف از تدوین این استاندارد، تعیین 

.باشدمیرختشویی 

مراجع الزامی2
است. بدین شدهدادهها ارجاعآناستاندارد ملی ایران بهمقرراتی است که در متن اینالزامی زیر حاويمدارك

ورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع درصشود. ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می
ها و تجدید نظرهاي بعدي آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد داده شده باشد، اصالحیه

هاي ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظرها و اصالحیهمدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن
نظر است.ها مورد بعدي آن
:استاستاندارد الزامیکاربرد اینزیر براياز مراجعاستفاده

ها ویژگی–: آب مقطر آزمایشگاهی 1728استاندارد ملی ایران شماره 2-1
برداريروش نمونه–هاي آرایشی و بهداشتی شوینده فرآورده: 1770شماره استاندارد ملی ایران2-2
: روش تعین اسیدهاي چرب به روش گاز کروما توگرافی 1771ایران شمارهاستاندارد ملی 2-3
صابونهاي آزمون : روش3198استانداردملی ایران شماره 2-4
روش تیترسنجی –اندازه گیري مقدار کلریدها –ها صابون: 3213استاندارد ملی ایران شماره 2-5
گذاري بسته بندي و نشانه–رده هاي آرایشی و بهداشتی : فرآو10094استاندارد ملی ایران  شماره  2-6
هابندي: کمیت فرآورده در بسته16381استاندارد ملی ایران شماره 2-7
ریف او تعاتصطالحا3

:رودبه کار میریف زیر او تعاتدر این استاندارد اصطالح
3 -1

رختشوییصابون
شودحاصل مییک قلیاي مناسببا یاگیاهی/حیوانی وروغن هاي و هاي صابونی است که از صابونی کردن چربی

.باشدهاي نوري مواد محافظ و درخشان کننده،اسانس ،مواد دیگري مانند رنگحاوي رطوبت وتواند و می
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3 -2
کل مواد چرب 

)یدهالیسیرگتري(هاي صابونی نشده صابونی نشدنی و چربیهاي و روغنشامل اسیدهاي چرب صابونی شده 
.باشدمی

3 -3
مواد صابونی نشدنی 

موادي که صابونی شدنی نیستند.
3 -4

مواد صابونی نشده  
قابلیت صابونی شدن دارند ولی صابونی نشده اند. موادي که

ویژگی ها4
فیزیکی ویژگی هاي 4-1
.باشدمورد تائید سازمان غذا وداروصابون باید جزء اقالم کلیه مواد افزودنی به 4-1-1
صابونوضع ظا هري 4-1-2

ابون در طول رنگ ص.داراي سطوح نرم و در رنگ و ترکیب یکنواخت باشد،صابون باید به شکل قالب محکم
که در آب سرد با میهنگا.بندي اولیه و در دماي محیط نباید بطور محسوس تغییر کندمدت نگهداري در بسته

.حل شود باید قدرت پاك کنندگی خوبی داشته باشد)ات کلسیمحسب کربنبر(قسمت در میلیون 200سختی 
بو4-1-3

.شود باید داراي بوي مطبوع باشددر زمانیکه در آب گرم حل میصابون نباید بوي نامطبوع داشته و
ترکیب و دوام4-1-4

صاف و بدون شکستگی سطوح آن باید میاین استاندارد مورد آزمون قرار گیرد تما1- 6چنانچه صابون طبق بند 
.و ترك خوردگی و خرد شدگی باشد

ویژگی هاي شیمیایی4-2
باید مطـابق جدول شمـاره یک باشد.شوییصابون رختشیمیـایی هايویژگی
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هاي شیمیـایی صابون رختشویی ویژگی-1جدول 

برداري نمونه5
و همچنین معیار پذیرش یک بهر، باید طبق استاندارد ملی ایران شماره رختشوییصابونفرآوردهبرداري از نمونه

.انجام شود1770

هاي آزمونروش6
1728آب مقطر آزمایشگاهی طبق استاندارد ملی ایران شماره ها باید از مواد شیمیایی خالص و آزمونمی در تما

.استفاده کنید
آزمون ترکیب و دوام 1- 6

ور درجه سلسیوس غوطه25ي آب مقطر در دماي محیط حدود یک قالب صابون را در یک ظرف یک لیتري حاو
ساعت نگهداري 24پس از کنید. پس از یک ساعت صابون را از آب خارج نموده و در حالت آویخته خشک کنید
سطوح آن باید بدون ترك، شکاف عمیق و جدا شدن بافت صابون باقی بمانند. تمامیدماي آزمایشگاه در 

.باشدهاي ریز موئین تا جائیکه به جدا شدن بافت صابون منجر نشود بالمانع میترك

بند آزموننوع ب نوع الف ویژگیردیف
2-6طبق بند 6855حداقل - د وزنیدرصکل مواد چرب 1
3-6طبق بند 15/02/0حداکثر -د وزنی درصNaOHقلیایی آزاد برحسب 2
4-6طبق بند طبق استانداردطبق استانداردپایداري حرارتی 3
5-6طبق بند 5/220حداکثر-د وزنی درصمواد نامحلول در اتانول 4
6-6طبق بند )1(75/01حداکثر- د وزنیدرصب آمحلول در مواد نا5
7-6طبق بند 7/07/0حداکثر-د وزنی درصمواد صابونی نشده 6
8-6طبق بند 11حداکثر-د وزنی درصNaClکلریدها بر حسب 7
9-6طبق بند 2020حداکثر درجه سلسیوس105رطوبت و مواد فرار در دماي 8
10-6طبق بند -- 34تیتر مخلوط اسیدهاي چرب برحسب درجه سلسیوس      حداقل9

بر اساس فرموالسیون تولید کننده گزارش مواد نا محلول در آب یا سایر پرکننده هاي مجاز ورت استفاده از کلسیم کربنات، تالک، درص–1
شود می
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تولید انجام دهید.حداقل یک هفته پس از آزمون فوق را - یادآوري 

کل مواد چرب 2- 6
.انجام دهید3198استاندارد ملی )1- 3(این آزمون را طبق بند

NaOHقلیایی آزاد بر حسب 3- 6

.انجام دهید3198استاندارد ملی )4- 3(را طبق بنداین آزمون
پایداري حرارتی 6-4

و پس از طی مدت آنرا با نمونه درجه سلسیوس نگهداري کنید 45قالب صابون را به مدت یک هفته در دماي 
.دکنیقالب صابون شاهد که در دماي محیط نگهداري شده است از نظر تغییر رنگ و ایجاد لکه مقایسه 

مواد نامحلول در اتانول 5- 6
.انجام دهید3198استاندارد ملی ایران شماره ) 7-3(طبق بند را این آزمون

ب محلول در آمواد نا6- 6
.انجام دهید3198استاندارد ملی ایران شماره )8-3(طبق بند رااین آزمون

مواد صابونی نشده 7- 6
.انجام دهید3198استاندارد ملی ایران شماره ) 10-3(طبق بند را این آزمون

NaClنمک بر حسب 8- 6

.انجام دهید3213طبق استاندارد ملی ایران شماره این آزمون را 
درجه سلسیوس 105رطوبت و مواد فرار در دماي 9- 6

.انجام دهید3198استاندارد ملی ) 18-3طبق بند (را این آزمون

تصحیح نتایج آزمون7
،هاالزم است نتایج آزمون کلرور،هنددها در اثر انبار کردن و یا نگهداري مقداري رطوبت از دست میچون صابون

یکمحلول در اتانل و مواد صابونی نشده در ارتباط با کل مواد چرب با استفاده از رابطه اقلیایی آزاد و مواد ن
.دشوتصحیح 
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که در آن:
R؛نتیجه تصحیح شده
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mf؛حداقل کل مواد چرب
tf؛کل مواد چرب بدست آمده از آزمون
rمورد نظر.نتیجه آزمون

بنديبسته8
.شودانجام می1871بندي صابون طبق استاندارد ملی بسته

گذارينشانه9
زبان انگلیسی اطالعات و مشخصات زیر باید بطور خوانا و با مرکب پاك نشدنی به زبان فارسی و براي صادرات به 

د. شوبندي ذکر کشور خریدار روي بستهزبان و یا 
؛نام و نشانی کارخانه تولید کننده9-1
؛نام فراورده و عالمت تجاري9-2
؛وزارت بهداشتواردات از ساخت یا پروانه بهداشتیشماره پروانه 9-3
؛ختسري ساشمارهوتاریخ تولید9-4
؛16381به همراه حد رواداري مجاز طبق استاندارد ملی ایران به شماره وزن خالص9-5
؛مواد متشکلهذکر 9-6
باید روي بسته "صابون با مواد افزودنی "در مورد صابون نوع ب عالوه بر رعایت استاندارد فوق عبارت 9-7

؛بندي ذکر گردد
."یرانساخت ا"عبارت 8- 9


