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بهنام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،
مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را بهه
عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصدو پنجاه و دومین جلسه شورای عهایی اداری مهور  29/6/92بهه
سازمان ملی ایران تغییر و طی نامه شماره  996 /33333جهت اجرا ابالغ شده است.
تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیونهای فنی مرکب از کارشناسان سازمان ،صاحب نظران مراکز و مؤسسات
علمی ،پژوهشی ،توییدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی همگام با مصایح ملی و با توجه به شرایط توییدی،
فناوری وتجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،شامل توییدکنندگان ،مصرفکنندگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهادها ،سازمان های دویتی و غیر دویتی حاصل می شود .پیش نویس
استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از
دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران
چاپ و منتشر می شود.
پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمانهای عالقهمند و ذیصالح نیز با رعایت ضوابط تعیین شهده تهیهه مهیکننهد
درکمیتۀ ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب ،به عنهوان اسهتاندارد ملهی ایهران چهاپ و منتشهر مهی شهود .بهدین ترتیهب،
استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملهی ایهران شهمارۀ  3تهدوین و در کمیتهۀ ملهی
استاندارد مربوط که سازمان استاندارد تشکیل میدهد به تصویب رسیده باشد.
1
سازمان ملی استانداردایران از اعضای اصلی سازمان بین ایمللی استاندارد ) (ISOکمیسیون بین ایمللی ایکتروتکنیک
5
)2(IECو سازمان بین ایمللی اندازه شناسی قانونی) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابط 4کمیسیون کدکس غذایی)(CAC
در کشور فعاییت می کند .در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور ،از
آخرین پیشرفتهای علمی ،فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینایمللی بهرهگیری میشود.
سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قهانون ،بهرای حمایهت از مصهرف کننهدگان ،حفه
سالمت و ایمنی فردی و عمومی ،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصادی ،اجرای بعضی از
استانداردهای ملی ایران را برای محصوالت توییدی داخل کشو ر و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب شورای عایی استاندارد ،اجباری
نماید .سازمان میتواند به منظور حف بازارهای بین ایمللی بهرای محصهوالت کشهور ،اجهرای اسهتاندارد کاالههای صهادراتی و
درجهبندی آن را اجباری نماید .همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سا زمانها و مؤسسات فعال
در زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیزی و صدورگواهی سیستمهای مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشگاه ها
و مراکز کاییبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش ،سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سهازمانهها و مؤسسهات را بهر اسهاس
ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم ،گواهینامۀ تأیید صالحیت به آنها اعطا و بهر
عملکرد آنها نظارت می کند .ترویج دستگاه بین ایمللی یکاها ،کاییبراسیون (واسنجی) وسهایل سهنجش ،تعیهین عیهار فلهزات
گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.
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ه

پیشگفتار
استاندارد " پالستیکها–بطریهای (پلی اتیلن ترفتاالت) ( )PETدور ریز پس از مصرف بازیافتی – قسمت
 :1سامانه شناسهگذاری و مبنایی برای ویژگیها " که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط
سازمان ملی استاندارد تهیه و تدوین شده و در سیزدهمین اجالسیه کمیته ملی استاندارد محیط زیست
مور  29/19/94مورد تصویب قرار گرفته است ،اینک به استناد بند یک ماده  3قانون اصالح قوانین و
مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  ،1331به عنوان استاندارد ملی ایران
منتشر می شود.
برای حف همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع ،علهوم و خهدمات،
استانداردهای ملی ایران در مواقع یزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصالح یا تکمیل
این استانداردها ارائه شود  ،هنگام تجدیدنظر درکمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت .بنابراین
باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.
منبع و مأخذی که برای تهیۀ این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:
ISO 12418-1: 2012, Plastics-Post-consumer poly(ethylene terephthalate) (PET) bottle
recyclates- Part 1:Designation system and basis for specifications

و

پالستیکها– بطريهاي(پلي اتیلن ترفتاالت)( )PETدور ريز پس از مصرف بازيافتي–
قسمت  :1سامانه شناسهگذاري و مبنايي براي ويژگيها

1

هدف و دامنه كاربرد

1-1

هدف از تدوین این استاندارد ،تعیین سامانه شناسهگذاری بطریهای (پلیاتیلن تر فتاالت) ()PET

1

دور ریز پس از مصرف بازیافتی است که میتوان آن را به عنوان مبنایی برای ویژگیها استفاده کرد.
 1- 1انواع بطریهای  PETبازیافتی به وسیله سامانه طبقهبندی بر اساس مقدار مناسب خواص شناسهای
زیر از یکدیگر متمایز میشوند:.
الف -گرانروی ذاتی (9)IV؛
ب -میزان آالیندگیها به دییل برچسب و سایر آالیندههای قابل مشاهده ،پلیوینیل کلرید ( 9 )PVCو
پلیاویفینها (شامل چسب)
پ -مقدار آب؛
ت -چگایی توده.
و نیز اطالعات درباره کاربرد مد نظر یا روش فراوری در طبقهبندی موثر است.
 9-1این استاندارد ،برای کلیه بطریهای  PETبازیافتی کاربرد دارد.
این استاندارد ،برای مواد آماده جهت استفاده معمویی به شکل پودر ،پرک یا حبه کاربرد دارد.
 4-1این استاندارد ایجاب نمیکند که مواد با شناسهگذاری یکسان ایزاماً عملکرد یکسانی دارند .این
استاندارد داده مهندسی یا داده مربوط به شرایط فراوری را که ممکن است برای مشخص کردن یک ماده
برای کاربرد و/یا روش فراوری ویژهای نیاز باشد ،فراهم نمیکند .اگر چنین خواص اضافی مورد نیاز باشد ،باید
مطابق با روشهای آزمون طبق استاندارد ملی ایران شماره  13193 -9معین شوند.
 1-1به منظور مشخص کردن یک ماده گرمانرم برای کاربردی ویژه یا حصول اطمینان از فراوری تجدیدپذیر،
ممکن است ایزامات اضافی در دسته داده ( 3به بند 1-3مراجعه شود) آورده شود.
 1مراجع الزامي
مدارک ایزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنهها ارجهاع داده شهده اسهت.
بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد ملی ایران محسوب میشود.
)1- poly(ethylene terephthalate
2- Intrinsic viscosity
)3- Poly (vinyle coloride

1

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصالحیههها و تجدیهدنظرهای بعهدی آن
مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشهار بهه آنهها ارجهاع داده
شده است ،همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیههای بعدی آن ها مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد ایزامی است:
1-1

استاندارد ملی ایران شماره  :16999سال  ،1329پالستیک ها – بازیابی و بازیافت پسماند – آئین کار

 1-1استاندارد ملی ایران شماره  :13193-9سال  ،1329پالستیکها – بطریهای پلهی(اتیلن ترفتهاالت)
( )PETدور ریز پس از مصرف بازیافتی – قسمت  :9آمادهسازی آزمونه و تعیین خواص
9

سامانه شناسهگذاري

1-9

كلیات

سامانه شناسهگذاری برای پالستیکهای گرمانرم بر اساس ایگوی استاندارد ارائه شده در جدول  1آمده است.
جدول  -1شناسهگذاري بطريهاي  PETدور ريز پس از مصرف بازيافتي
شناسهگذاري
1

دسته شناسايي
دسته توصیفي
(اختیاري)

1

دسته شماره
استاندارد ملي

دسته مشخصات جداگانه
دسته داده 1

دسته داده 1

دسته داده 9

9

دسته داده 4

دسته داده 1
1

Identity block
Optional
3
Individual – item block
2

شناسهگذاری شامل یک دسته توصیفی اختیاری است که در آن کلمۀ «گرمانرم» نوشته میشود ،یک دسته
شناسایی شامل شماره استاندارد ملی ،و دسته مشخصات جداگانه.
برای شناسهگذاری واضح ،دسته مشخصات جداگانه را به پنج دسته برای اطالعات مختلف به شکل زیر
تقسیم کنید:
دسته داده  :1موقعیت  :1مشخصات پالستیک با نماد اختصاری آن ( )PETمطابق با استاندارد ملی ایران
شماره ( 4246به بند 1-9-3مراجعه شود)؛
موقعیت  :9فرایند بازیافت مورد استفاده (به بند 9-9-3مراجعه شود)؛
موقعیت  :3شکل فراورده (به بند 3-9-3مراجعه شود)؛
موقعیت  :4برای فراوردههایی در شکل حبه یا پرک ،اندازه پرکها یا حبهها (به بند4-9-3
مراجعه شود)؛

9

موقعیت  :3اندازه مش صافی 1استفاده شده در مورد روزنرانی 2حبهای (به بند 3-9-3مراجعه
شود).
دسته داده  :9پرکنندهها یا مواد تقویتکننده ،شکل و محتوای آنها در ماده بازیافتی (به بند 3-3مراجعه
شود)؛.
دسته دادههای  :3موقعیت  :1کاربرد مد نظر و/یا روش فراوری (به بند 4-3مراجعه شود).
موقعیت  :9اطالعات روی بستهبندی غذا (به بند 4-3مراجعه شود).
موقعیت  :3رنگ شده با بیرنگ (به بند 4-3مراجعه شود).
دسته داده  :4شناسهگذاری خواص (به بند 3-3مراجعه شود).
دسته داده  :3برای تعیین ویژگیها میتوان دسته داده  3را به شکل اطالعات اضافی افزود (طبق بند .)6-3
اویین نویسه 3در دسته مشخصات جداگانه باید یک خط تیره باشد.
دستههای داده باید با کاما از یکدیگر جدا شوند.
اگر دستهای از داده مورد استفاده قرار نگیرد ،باید با به وسیله دو عالمت جداسازی یعنی دو کاما ( ),,نشان
داده شود.
1-9

دسته داده 1

 1-1-9كلیات

در این دسته داده پس از خط تیره ،باید پالستیکهای پلی (اتیلن تر فتاالت) در موقعیت  1با نماد اختصاری
« »PETمشخص شود .در موقعیت  9تا ( 3به بند 9-9-3تا بند  3-9-3مراجعه شود) ،اطالعات در مورد
فرایند بازیافت و شکل فراورده داده شده است .کدهای عددی و کدهای حرفی طبق جدول  9مشخص شود.
 1-1-9فرايند بازيافت

در موقعیت  9این دسته داده ،فرایند بازیافت به وسیله کدهای حرفی داخل پرانتز به صورت زیر نماش داده -
شود:
 ( )MRGبرای بازیافت مکانیکی معمول ،مفهوم بازیافت مکانیکی طبق استاندارد ملی ایران شماره 16999است؛
 ( )MRAبرای بازیافت مکانیکی همراه با عملآوری با قلیا؛ ( )MRPبرای بازیافت مکانیکی همراه با عملآوری به جز عملآوری با قلیا ،مانند پلیمریزاسیون فاز جامدیا تبخیر کردن در خال؛
9-1-9

شکل فراورده

در موقعیت  3در این دسته داده ها شکل فراورده با کد حرفی  P ،Fیا  Wنمایش داده شود.

1- Filter opening
2- Extrusion
3- Character

3

اندازه پرکها يا حبهها در فراورده

4-1-9

در موقعیت  4در این دسته داده اندازه پرکها و حبههای به دست آمده از فراورده به کد حرفی  M ،Sیا L

نماش داده شود.
اندازه مش صافي

1-1-9

در موقعیت  3در این داده دسته ،اندازه مش صافی در مورد روزنرانی حبه با کد عددی دو رقمی نمایش داده
شود.
جدول  - 1كدهاي عددي به كار رفته براي نمايش تركیب در دسته داده 1
موقعیت 1

كد حرفي

فرايند بازيافت

موقعیت 9

موقعیت 1

موقعیت 4

كد

شکل

كد

حرفي

فراورده

عددي

(در مورد حبهها)

اندازه

اندازه

a

b

پرک

حبه

اندازه
كد

مش

عددي

صافي
33
33

mm

mm

()MRG

بازیافت مکانیکی کلی

F

پرک

S

3

9

33

()MRA

بازیافت مکانیکی  +عمل-
آوری با قلیا

P

حبه

M

اما 3
19

اما 9
3

22

بازیافت مکانیکی +
سایر عملآوریها

W

پودر

L

19

3

()MRP

یادآوری -پیش عملآوری پلیمریزاسیون فاز جامد یا تبخیر کردن در خال مناسب ،فرایند اضافی برای .MRP
a

اندازه پرک به وسیله چشمههای مش ایک آسیاب به دست آمده است.

 bاندازه حبه به وسیله اندازه سورا دای در حبه ساز به دست آمده است و با استفاده از خط کش یا کوییس اندازهگیری می-
شود.
 cبه عالوه فرایند بازیافت مکانیکی معمول ،یک یا چند فرایند فیزیکی و شیمیایی به جز عملآوری با قلیا برای بهبود خلوص
استفاده میشود.
9-9

دسته داده 1

در این دسته داده نوع مواد پر کننده و/یا تقویت کننده به طور معمول با یک کد حرفی در موقعیت  1و شکل
فیزیکی آن با کد حرفی دوم در موقعیت  9نمایش داده شود .پس از آن (بدون فاصله) مقدار جرم ممکن
است با کد عددی دو رقمی نشان داده شود .در مورد بطریهای  PETبازیافتی معمول ،در هر حال اضافه
کردن عمدی پر کننده و/یا تقویت کننده مجاز نیست مقدار بازیافت ممکن است با کد حرفی  Rبدون فاصله
به دنبال مقدار جرم که کال بین دو پرانتز قرار داده میشود ،آورده شود.
مثال PET :بدون پر کننده و  199%مواد بازیافت شده با ( )R100نمایش داده میشود.

4

4-9

دسته داده 9

در این دسته دادهها ،اطالعات مربوط به کاربردهای مد نظر و روش فراوری در موقعیت  1داده شود ،اطالعات
در مورد بسته بندی مواد غذایی در موقعیت  9و این که فراورده رنگ شده یا بیرنگ است در موقعیت 3
نمایش داده شود .کدهای حرفی مورد استفاده طبق جدول  3است .اگر اطالعات مشخص نباشد بسته به
موقعیت ،حرف  Xیا حروف  XXباید درج شود (به جدول  9مراجعه شود).
جدول  - 9كدهاي حرفي به كار رفته در دسته داده 9
موقعیت 1
كد حرفي روش مورد نظر فراوري

موقعیت 9

موقعیت 1

كد حرفي رنگ

كدحرفي

كاربرد مورد نظر

B

قایبگیری دمشی یا
قایب گیری تزریقی

FD

تماس مستقیم غذا

E

روزنرانی فیلم یا ورق

FI

تماس غیر مستقیم

F

ییف

NF

کاربرد غیر غذایی

X

نا مشخص

XX

نامشخص

a

C

رنگ شده

N

بیرنگ (بدون افزدن رنگ)

X

نامشخص

یادآوری -نمونههایی از قوانین ملی و منطقهای در تماس با مواد غذایی در پیوست ایف داده شده است.
a

بسته بندی مواد غذایی باید ایزامات مشروع تماس با مواد غذایی که در آن کشور یا منطقه که مورد استفاده قرار میگیرد را داشته باشد.

1-9

دسته داده 4

 1-1-9كلیات

در این دسته داده ،گستره گرانروی ذاتی را با کد حرفی/عددی مرکب در موقعیت  ،1مقدار آالیندگی به دییل
برچسب یا سایر آالیندههای قابل مشاهده را با کد حرفی/عددی مرکب در موقعیت  ،9مقدار آالیندگی به
دییل  PVCرا با کد حرفی/عددی مرکب در موقعیت  ،3مقدار آالیندگی به دییل پلیاویفینها (و شامل
چسب) را با کد حرفی/عددی مرکب در موقعیت  ،4مقدار آب را با کد حرفی/عددی مرکب در موقعیت  3و
چگایی توده را با کد حرفی/عددی مرکب در موقعیت  6نمایش دهید .کد حرفی/عددی مرکب مورد استفاده
طبق جدول  4است.
اگر مقدار یکی از خواص ،نزدیک یا روی مرز یک محدوده قرار گیرد ،تویید کننده باید محدوده شناسهگذاری
ماده را مشخص کند .اگر مقادیر آزمونهای جداگانه بعدی به دییل رواداریهای تویید ،بر روی یا در دو طرف
مرز گستره واقع شوند ،شناسهگذاری تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.
يادآوري -پلیمرهایی که امروزه در دسترساند ،تمامی ترکیبهای ممکن برای شناسهگذاری را شامل نمیشوند.

 1-1-9گرانروي ذاتي

گرانروی ذاتی باید طبق روش ارائه شده در جدول  1استاندارد ملی ایران شماره  13193-9یا از نر جریان
حجمی مذاب مطابق پیوست پ استاندارد ملی ایران شماره  13193 -9با استفاده از معادیه تبدیل داده شده
در آن پیوست اندازهگیری کنید.

3

مقادیر ممکن گرانروی ذاتی را به پنج گستره ،که هر یک به وسیله کد حرفی/عددی مرکب مطابق جدول 4
تقسیم کنید.
 9-1-9آاليندگي به دلیل برچسب و ساير آاليندههاي قابل مشاهده PVC ،و پلياولفینها

میزان آالیندگی به دییل برچسب و سایر آالیندههای قابل مشاهده PVC ،و پلیاویفینها (و شامل چسب) را
باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره 13193 -9اندازهگیری کنید.
میزان ممکن آالیندگی به چهار گستره تقسیم میشود که هر یک را به وسیله کد عددی/حرفی مرکب طبق
جدول  4تقسیم کنید.
 4-1-9مقدار آب

مقدار آب را باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره  13193 -9اندازهگیری کنید.
 1-1-9چگالي توده

چگایی توده را باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره  13193 -9اندازهگیری کنید.
جدول  -4كدهاي حرفي/عددي به كار رفته در دسته داده 4
موقعیت 1

موقعیت 1

موقعیت 9

مقدار آاليندگي (فقط پرکها)
mg/kg
برچسب

كد

IV10

موقعیت 4

1/ 9

 IV08اما9/3

كد

و

L02

99

V20

L10

اما99
199

V10

اما99
199

V30

اما199
399

V99

399

19
 IV07اما9/3

 L30اما199
399

 IV06اما9/6

L99

9/ 3

399

كد

كد

PVC
99

موقعیت 1
كد

مقدار

موقعیت 6
كد

چگالي

آب

پلي

توده
3

Kg/m

%

اولفینها

O02

99

W1

1/9

D1

499

O10

اما99
199

W2

اما1/9
1/ 3

D2

اما399
499

O30

اما199
399

W9

1/ 3

D9

399

O99

399

9/ 3
IV00

6-9

9/ 6

دسته داده 1

نشان دادن ایزامات اضافی در این دسته داده اختیاری روشی برای تبدیل شناسهگذاری یک ماده به یک
ویژگی برای کاربرد خاص آن است .این کار ممکن است به عنوان مثال با ارجاع به یک استاندارد ملی یا سایر
مدارک که حاوی ویژگیهای تعیین شده است ،انجام شود.
4

مثالي از شناسهگذاري

یک بطری  PETبازیافت شده (نر بازیافت  )199 %با بازیافت مکانیکی همراه با عملآوری با قلیا ](،[)MRP
به شکل پرک ( )Fدر اندازه  ،3 mmبدون پر کننده ]( ،[)R100در نظر گرفته شده برای قایهبگیهری دمشهی

6

( )Bو برای کاربردهای مستقیم با غذا ( ،)FDIبی رنگ ( ،)Nگرانروی ذاتی  ،)IV08( 9/33 dl/gآالیندگی به
دییل برچسب و سایر آالیندههای قابل مشاهده  ،)L02( 13 mg/kgآالیندگی بهه دییهل 39 mg/kg PVC
( ،)V10آالینههدگی بههه دییههل پلههیاویفههینههها  ،)O02( mg/kgمحتههوای آب  )W1( 9/3 %و چگههایی تههوده
 )D2( 339 kg/m3بازیابی شده و مطابق شکل شناسهگذاری میشود:
دسته مشخصات جداگانه
4

3

IV08-L02-V10-O02-W1-D2

3

BFIN,

1

9

)PET(MRP)FM, (R100
,,

دسته شماره
استاندارد ملی

دسته
توصیفی
(اختیاری)

13193

گرمانرمها

.

شماره استاندارد
نماد :موقعیت  :1دسته داده 1
اختصاری
فرایند 1
موقعیت 9
بازیافت:
پویک :موقعیت 3
اندازه پویک :موقعیت4
مقدار  : PETموقعیت  :1دسته داده 9
روش مد نظر فرآوری :موقعیت  :1دسته داده 3
تماس مستقیم با غذا :موقعیت9
معمویی :موقعیت3
گرانروی ذاتی :موقعیت  :1دسته داده 4
برچسب و سایر آالیندههای قابل مشاهده :موقعیت9
مقدار  : PVCموقعیت3
مقدار  : POموقعیت4
مقدار آب :موقعیت3
چگایی توده :موقعیت6
استفاده نشده است :دسته داده 3
شناسهگذاري:
INSO 17105 – PET (MRP)FM,(R100),BFIN,IV08-L02-V10-O02-W1-D2

3
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