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 خدا به نام

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

   .دارد عهده به را ايران) رسمي(دهاي ملي استاندار
 29/6/90موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ  نام

  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206به سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
 و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در تاندارداس تدوين

به  توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، مؤسسات علمي،
- مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان ةمنصفان و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و توليدي، فناوري شرايط

 مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگان

 ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش .شود

 عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و شودمي

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد
 مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بدين ترتيب،  .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح يمل كنند دركميتة
ملي  كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به هددمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللي الكتروتكنيك  بين كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كدكس غذايي  كميسيون 4رابط تنها عنوان به و است 
5(CAC) خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كنندگان، حفظ مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

اجراي  اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت
 عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي

 استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي زمانسا . نمايد استاندارد، اجباري

 خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي

 و كيفيت مديريت هاي سيستم اهيصدورگو و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و سازمان ها
 اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه

كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة
 ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(

  .است سازمان اين وظايف ديگر از

                                                 
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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  گفتارپيش

 يهانويس آن در كميسيونپيشكه  » گذاريبندي و نشانهبسته  –هاي سراميكي كاشي « استاندارد
كميته ملي سيصدو شصت و نهمين اجالس تهيه و تدوين شده و در  توسط شركت معيار گستر مربوط

مورد تأييد قرار  24/12/1390 مورخهاي ساختماني مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده استاندارد
قيقات صنعتي قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تح 3ماده  1گرفته، اينك به استناد بند 

  .شودان استاندارد ملي ايران منتشر ميبه عنو 1371ايران مصوب بهمن ماه 
هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت

ح يا و هرگونه پيشنهادي كه براي اصال استانداردهاي ملي ايران در مواقع لوزم تجديد نظر خواهد شد
تكميل اين استانداردها ارائه شود، در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوطه مورد توجه قرار خواهد 

  . ها استفاده كردنيد همواره از آخرين تجديد نظر آبنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران با. گرفت
 :شرح زير استمنبع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به  

  تحقيقات و تجربيات ملي و بين المللي
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  گذاري  بندي و نشانهبسته  –هاي سراميكي كاشي
  و دامنه كاربردهدف      1
  سراميكي گذاري انواع كاشي بندي و نشانهالزامات بستههدف از تدوين اين استاندارد تعيين  1-1

  .باشدمي
هاي ضد اسيد طبق كاشي، 1-2طبق استاندارد بند اميكي هاي سركاشيبراي اين استاندارد  1-2

  . كاربرد دارد 11- 2هاي موزاييكي گروهي طبق استاندارد بند كاشيو  10- 2استاندارد بند 
  مراجع الزامي      2

بدين . مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است
  . شودجزئي از اين استاندارد محسوب مي اتترتيب آن مقرر

نظرهاي بعدي آن ها و تجديدار ارجاع داده شده باشد، اصالحيهدر صورتي كه به مداركي با ذكر تاريخ انتش
 درمورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است،. مورد نظر اين استاندارد نيست

  .نظر استهاي بعدي آنها مورداصالحيههمواره آخرين تجديدنظر و 
  :    استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است

 –بندي طبقه –تعاريف  –هاي سراميكي ، كاشي1386سال : 25استاندارد ملي ايران شماره   2-1
  گذاريويژگي و نشانه

ها و ويژگي –بندي عمومي بسته ، كارتن جهت1377سال : 150استاندارد ملي ايران شماره   2-2
  هاي آزمونروش

بروش (، روش آزمون قابليت جذب در كاغذ مقوا 1377سال : 475ماره استاندارد ملي ايران ش  2-3
  )كب

روش آزمون مقاومت به  –، مقواي فشنگي 1377سال : 1740استاندارد ملي ايران شماره   2-4
  لهيدگي

  مقاومت در برابر تركيدن –، مقواي فشنگي 1377سال : 1821استاندارد ملي ايران شماره   2-5
  هابرداري بسته، نمونه1361سال : 2220استاندارد ملي ايران شماره   2-6
بندي ميوه و سبزيجات تازه ، كارتن جهت بسته1377سال : 2923استاندارد ملي ايران شماره   2-7

  صادراتي
  هاي آزمونها و روشويژگي –غذ الينر ، كا1377سال : 3054استاندارد ملي ايران شماره   2-8
هاي كاغذي  كيسه) مشروط كردن(سازي  آماده، 1380سال : 4542استاندارد ملي ايران شماره   2-9

  آزمايش براي
  هاي ضد اسيد، كاشي3051استاندارد ملي ايران شماره   2-10
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  هاي موزائيكي گروهي، كاشي4289استاندارد ملي ايران شماره   2-11
گيري تصادفي و چگونگي استفاده از جدول اعداد ، روش نمونه2305اندارد ملي ايران شماره است 2-12

  تصادفي
  تعاريف و اصطالحات        3

- 2و  10- 2، 2- 2، 1-2بندهاي ملي  هايكار رفته در استاندارددر اين استاندارد اصطالحات و تعاريف به
  .كاربرد دارد  11
  الزامات بسته بندي  4

كيلوگرم  30نبايد از ) هاي مساوي آنبندي همراه با كاشيوزن بسته(بندي كاشي وزن هر بسته  4-1
  .بيشتر باشد

بندي محدوديتي وجود ندارد به شرط هاي موجود در بستهها و ابعاد كاشيبراي تعداد كاشي  4-2
  .دكيلوگرم نباش 30اوي آن بيشتر از حهاي همراه كاشيبندي بهاينكه وزن كل بسته

از جنس پلي اورتان يا پالستيكي  ييهاغيركاغذي مانند جعبه و هاي غيرمقوايياستفاده از جعبه  4-3
باشد كه در اين صورت تا تدوين استاندارد ملي خاص اين نوع بندي كاشي مجاز ميمناسب براي بسته

  .ها بايد از استاندارد بين المللي استفاده شودبنديبسته

  صورتي باشد كه تمام سطوح تواند بهمي) بندياز هر نوع جنس بسته(ها بندي كاشيبسته  4-4
صورتي باشد كه قسمتي از سطوح زيري يا رويي كاشي قابل رويت ها كامالً پوشانده شود و يا بهكاشي
  .باشد

شود براي جلوگيري از نفوذ رطوبت به هاي مقوايي استفاده ميبندي كارتنكه از بستهدر صورتي  4-5
بندي پوشانده قوا و مشخصات درج شده بر روي آن حتماً بايد يك اليه پالستيك شفاف بر روي بستهم

  .شود

خراشيدگي بر روي سطح آنها  ،رود در اثر روي هم قرار گرفتن هايي كه احتمال ميبراي كاشي  4-6
هاي نازك پلي اورتان از هاي نازك پالستيكي يا كاغذي و يا اليهوسيله اليهها بهبوجود آيد بايستي كاشي

- هاي موجود در بستهكاشي) يا هر جنس مناسب ديگر(هاي يونوليتي وسيله ديوارههم جدا شوند و يا به

  .بندي از يكديگر جدا شوند

صورت واضح، مشخص و پاك بندي بهاين استاندارد بر روي بسته 5درج موارد مذكور در بند   4-7
  .باشده زبان خارجي عالوه بر زبان فارسي مجاز مينشدني به زبان فارسي الزامي و ب

  .اين استاندارد الزامي است) پ(گانه طبق پيوست اجباري چهاردرج عالئم   4-8
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و ) الف(بندي كاشي بايد مطابق با پيوست اجباري هاي بستهها و روش آزمون كارتنويژگي  4-9
  .اين استاندارد باشد) ب(پيوست اجباري 

  
  گذارينشانه  5
صورت واضح، مشخص وسيله رنگ ثابت و قابل رؤيت بهها بههاي حاوي كاشيرج موارد زير بر روي جعبهد

درج مشخصات به يك زبان خارجي عالوه بر زبان فارسي مجاز (و پاك نشدني به زبان فارسي الزامي است 
  ):باشدمي
  ؛نام و عالمت تجاري و كشور سازنده) الف
  ؛كنندهكننده يا عرضهآدرس و شماره تلفن توليد) ب
مربوط در  رجوع به پيوست 1- 2هاي توليدشده براساس استاندارد بند در مورد كاشي(نوع كاشي ) پ

  ؛)1- 2استاندارد بند 
  ؛)مدوالر يا غيرمدوالر(اندازه كاري و اسمي ) ت
 ؛(UGL)دار بودن يا غير لعاب (GL)دار بودن يعني لعاب –نوع سطح ) ث

استاندارد  2طبق جدول شماره ) كف يا ديوار) (داخل يا خارج ساختمان(نوع مصرف  ،درجه مرغوبيت ) ج
  ؛1- 2بند ملي 

  ؛بندي حاوي كاشيبندي و وزن تقريبي بستهمساحت تقريبي و تعداد كاشي موجود در بسته) چ
دارد ذكرشده در استاندار طبق استاندارد ملي هاي كف لعاببراي كاشي ،رده مقاومت در برابر سايش) ح

  ؛1-2بند 
  ؛هاي ضداسيدكلمه ضداسيد براي كاشي) خ
  ؛هاي موزائيكي گروهيكلمه موزائيكي گروهي براي كاشي) د
  ؛عالمت استاندارد ملي با توجه به نوع كاشي) ذ
  11- 2يا  10-2، 1- 2هاي ملي بندهاي در استاندارد كه به نحوي با توجه به نوع كاشي موارد مرتبط) ر

  .الزامي شده است گذاريبراي نشانه
بندي شده بستگي دارد موارد زير نيز بايد براي هر كارتن هاي بستهعالوه بر مواردي مندرج كه به نوع كاشي –يادآوري 

  :بندي درج شودبندي بر روي يكي از وجوه بستهبسته) با هر نوع جنس(

 ؛وزن ناخالص بسته بندي -

 ؛نام و نشاني سازنده بسته بندي -

  .باشندبراي توليد كنندگاني كه داراي عالمت استاندارد ملي بسته بندي ميايران د ملي المت استاندارع -
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  پيوست الف

  )اجباري(

  بنديهاي بستههاي كارتنويژگي

  جنس كارتن  1-الف
شوند كه اكثراً به اي، تهيه مياليه كنگره 2اليه با  5اي، يا ها از مقواي سه اليه با يك اليه كنگرهكارتن
بوده و سطح بيروني آن كامالً صاف و ) يا بنابه توافق خريدار و فروشنده(مكعب يا مكعب مستطيل  اشكال

اي و چسب آن هاي الينر، اليه كنگرهمقاومت كارتن توليدي، به جنس و گرماژ اليه. باشديكنواخت مي
  .بستگي دارد كه هنگام مصرف بايد مورد توجه قرار گيرد

  اتصاالت كارتن  2-الف
  .باشد 2-2بند استاندارد ملي  6-4و  5- 4الت كارتن بايد برابر بندهاي اتصا

  هاي فيزيكيويژگي   3-الف
  .اين استاندارد باشد 1بندي انواع كاشي بايد طبق جدول هاي فيزيكي كارتن براي بستهويژگي

راساس اعداد داده شده در ستون گرماژ كاغذ الينر بايد ب. باشد g/m2112حداقل جرم پايه كاغذ فلوتينگ، بايد  –يادآوري 
گرم بر مترمربع از كاغذ كرافت الينر براي اليه  390اي با جرم پايه در مورد كارتن، يك ديواره كنگره. باشد 1جدول  4

  .شودگيري ميهاي دروني از كاغذ تست الينر بهرهرود و در ديگر اليهكار ميتي بهي و يك اليه داخلي از كاغذ بازيافبيرون

  



5 

 

  بندي انواع كاشيهاي فيزيكي ورق كارتن جهت بستهويژگي -1- جدول الف
 نوع مقوا

  )كارتن(
 1حداقل لهيدگي سطح لبه ورق

(ECT) 

 2حداقل مقاومت به تركيدن
Kpa 

 هاگرماژ مجموع اليه
(g/m2) 

جذب آب اليه بيروني به 
 (G/m3) 3روش كب

  وزن محتوي
(Kg) 

  5/2  اييك ديواره كنگره
3  
5/3  
5/4  
5/5  
5/6  

350  
550  
660  
880  
1080  
1270  

390  
400  

5%± 450  
550  
650  
750  

45  
45  
45  
45  
45  
45  

  5كمتر از 
5  
10  
15  
20  
30  

  5/4  ايديواره كنگره ود
2/5  
5/6  

810  

810  
910  
1110  
1470  

675  
725  

5%± 825  
1025  

45  
45  
45  
45  

15  
20  
30  
40  

  -  3-ببند    1-ببند   4-ببند    2-ببند   بندهاي روش آزمون
  

  
  
  
  
  

                                                 
1- Edge crush test 

  .در صورت استفاده از يقه بايد مقاومت يقه نيز درنظر گرفته شود -2
3- Cobb test 
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  بردارينمونه    4-الف
تعداد نمونه . انجام شود 12-2استاندارد ملي بند و  7-2بند استاندارد ملي  6برداري بايد برابر با بند نمونه

  .باشدكارتن مي 5ها جهت انجام آزمون

  مشروط كردن     5-الف
ر شرايط مندرج در سايو يا  درصد)50±2( درجه سلسيوس و رطوبت نسبي )23±1(ها در دماي آزمونه

  .دنمشروط شو 9- 2بند استاندارد ملي با مطابق و  9- 2استاندارد بند 
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  پيوست ب
  )اجباري(

  بندي كاشيهاي بستههاي آزمون كارتنروش

  هاآزمون جرم پايه مجموع اليه  1- ب
  لوازم       1- 1-ب

  گرم 01/0ترازو با دقت 
  تهيه آزمونه       2- 1-ب

 )100×100(به ابعاد  آزمونه 10تعداد، 4-الفبرداري شده، برابر بند نمونه) اهمجموع اليه(از هر ورق 
  .ها بايد از قسمت سالم و بدون چروك تهيه شوندمتر تهيه شوند، آزمونهميلي
  روش آزمون       3- 1-ب

 10وزن آزمونه را تعيين نموده و براساس آن جرم يك مترمربع را برحسب گرم و ميانگين نتايج حداقل 
  .بار آزمون محاسبه نماييد

  آزمون تعيين مقاومت به لهيدگي لبه ورق مقوا  2- ب
  لوازم       1-2-ب
  ماشين ايجاد فشردگي     1-1-2-ب

  .اين ماشين شامل دو صفحه بااليي و پاييني كامالً موازي است كه در جهت عمودي حركت دارند
گيري موازات دو صفحه، ترتيب كه در اندازه بدين. تجاوز كند 2000/1ها نبايد از اختالف موازات صفحه

  .اختالف فاصله آنها از يكديگر، در نقاط مختلف نبايد از اين مقدار تجاوز نمايد

كيلوگرم در ثانيه  )3/11±7/2(افزايش بارگذاري نرخ كيلوگرم نيرو است و  )200-500(ظرفيت ماشين تقريباً  –يادآوري 
  .است) پوند 5±25(

  اه برشدستگ     2-1-2-ب
  طوري كه دستگاه برش نمونه بايد به نحوي باشد كه سه اليه نمونه را يكباره با يكديگر برش دهد، به

توان به نمونه را مي. هاي برش لهيدگي ايجاد نشودهاي نمونه بريده شده كامالً صاف بوده و در حاشيهلبه
  .شكل گرد، مربع يا مستطيل بريد

  ؛ثانيه 2/1دي شده تا بندرجه ،كرنومتر     3-1-2-ب
  ؛مترميلي 025/0با دقت  ،ميكرومتر     4-1-2-ب
  هاسازي آزمونهآماده     2-2-ب
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ها گرد بريده شوند مترمربع ببريد، بهتر است نمونهسانتي 5/64يا  3/32از هر نمونة سالم سطحي به اندازه 
رش خورده يا قالب شده بايد هاي چاپ شده بو فاصلة خط محل بريدن نمونه در سطح مقوا از قسمت

ها مدور نيستند بايد دقت نمود كه بهرحال مساحت نمونه كامالً برابر اگر نمونه. متر باشدميلي 38حداقل 
  .مساحت تعيين شده در اين بند باشد

  روش آزمون     3-2-ب
به موازات هاي آن پس از برش نمونه، آن را در قسمت مركزي صفحة پايين طوري قرار دهيد كه كنگره

ها كامالً بر هاي نمونه آنقدر فشار وارد آوريد تا ديواره كنگرهبراي له كردن كنگره. جلو ماشين قرار گيرد
  شاخص بار، در حداكثر ) همراه با صدا(ها كه قبل از شكست فلوتدر صورتي. روي هم نشست كند

  .بندي قرار گيرد آزمون را تكرار كنيددرجه
هاي حاشيه نمونه فروكش نموده و به حالت ه انتهاي يك يا هر دو قسمت كنگرهطور كلي هنگامي كبه

ليكن اين نتيجه را نبايد با نتيجه نهايي كه مقواي فشنگي . آيدمسطح درآيند، نقطه نهايي اوليه بدست مي
ر اي آنقدر تدريجي باشد كه حداكثر بااگر نشست مقواي كنگره. كند اشتباه كردطور كلي نشست ميبه
  .طور مشخص تعيين نشود اين مورد را در گزارش قيد كنيدبه

، )كه عبارت است از نشست كامل دو اليه بر روي هم(اي را نتيجه آزمون لهيدگي كامل مقواي كنگره
  .مترمربع گزارش كنيدبرحسب كيلوگرم بر سانتي

  آزمون تعيين جذب آب الينر بيروني  3- ب
  .انجام شود 3-2بند ملي تعيين جذب آب بايد طبق استاندارد 

  آزمون تعيين مقاومت ورق كارتن به تركيدن  4- ب
  .تعيين گردد 5- 2بند ميزان ايستادگي به تركيدن ورق كارتن بايد براساس استاندارد ملي 
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  پيوست پ
  )اجباري(

  هاي خاصنمادهايي براي نشان دادن استفاده
  
  

  .باشدورد نياز ميها ماستفاده از نمادها بر روي بسته بندي و يا نامه
  
  
  
  
  
  
  

  براي كاربرد در كف            براي كاربرد بر روي ديوار
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  مقاومت در برابر سايش            مقاومت در برابر يخ زدگي
  
  
  
  
  
  
  
  


