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به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قووانی و مقوررات مؤسسوۀ اسوتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم موا  1331تنهوا مرجو رسومی کشوور اسو کوه وظیفوه تعیوی  ،تودوی و نشور
استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهد دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجا و دومی جلسه شورای عالی اداری مورخ 29/6/92
به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شمار  996/33333مورخ  29/3/92جه اجرا ابالغ شد اس .
تدوی استاندارد در حوز های مختلف در کمیسیون های فنی مرکوب از کارشناسوان سوازمان  ،صواحب نظوران مراکو و
مؤسسات علمی ،پژوهشی ،تولیدی و اقتصادی آگا و مرتبط انجام می شود وکوششی همگام با مصالح ملی و بوا توجوه بوه
شرایط تولیدی ،فناوری و تجاری اس که از مشارک آگاهانه و منصفانۀ صاحبان حق و نف  ،شامل تولیدکنندگان ،مصرف-
کنندگان ،صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراک علمی و تخصصی ،نهادها ،سازمان های دولتی و غیور دولتوی حاصول موی
شود .پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراج ذی نف و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال
میشود و پس از دریاف 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 سازمان های عالقه مند و ذی صالح نی با رعای ضوابط تعیی شد تهیوه موی
کنند درکمیتۀ ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب ،به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود .بدی ترتیب،
استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شد در استاندارد ملی ایران شمارۀ  3تدوی و در کمیتۀ ملوی
استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل میدهد به تصویب رسید باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بی المللی استاندارد )، 1(ISOکمیسیون بوی المللوی الکتروتکنیوک
) 9(IECو سازمان بی المللی انداز شناسی قانونی ) 3(OIMLاس و به عنوان تنها رابط 2کمیسویون کودکس غویایی
) 3(CACدر کشور فعالی می کند .در تدوی استانداردهای ملی ایران ضم توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص
کشور  ،از آخری پیشرف های علمی ،فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بی المللی بهر گیری میشود .
سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعای موازی پیش بینی شد در قانون ،برای حمای از مصرف کننودگان ،حفو
سالم و ایمنی فردی و عمومی ،حصول اطمینان از کیفی محصوالت و مالحظات زیسو محیطوی و اقتصوادی ،اجورای
بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصوالت تولیدی داخل کشور و/یوا اقوالم وارداتوی ،بوا تصوویب شوورای عوالی
استاندارد ،اجباری نماید .سازمان می تواند به منظور حف بازارهای بی المللی برای محصوالت کشور ،اجورای اسوتاندارد
کاالهای صادراتی و درجهبندی آن را اجباری نماید .همچنی برای اطمینان بخشیدن بوه اسوتفاد کننودگان از خودمات
سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینۀ مشاور  ،آموزش ،بازرسی ،ممی ی و صدورگواهی سیسوت هوای مودیری کیفیو و
مدیری زیس محیطی ،آزمایشگا ها و مراک کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه
سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحی ایران ارزیوابی موی کنود و در صوورت احوراز شورایط الزم،
گواهینامۀ تأیید صالحی به آن ها اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت می کند .ترویج دستگا بی المللی یکاها ،کالیبراسویون
(واسنجی) وسایل سنجش ،تعیی عیار فل ات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران
از دیگر وظایف ای سازمان اس .

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 فني ﺗدوين استاندارد" پالستیک ها-برچسب گذاري اقالم نهايي حاوي
پالستیک ها و پلیمرها(به شکل پوشش ها يا افزودني ها)همراه با کاغذ و ديگر
زيرآيندها ،طراحي شده براي کمپوست سازي هوازي در پسماند هاي شهري و
ﺗﺄسیسات صنعتي"
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پیش گفتار
استاندارد " پالستیک ها-برچسب گیاری اقالم نهایی حواوی پالسوتیک هوا و پلیمرها(بوه شوکل
پوشش ها یا اف ودنی ها)همرا با کاغی و دیگر زیرآیندها ،طراحوی شود بورای کمپوسو سوازی
هوازی در پسماند های شهری و تأسیسات صنعتی " که پیشنویس آن در کمیسیونهای مربوط
توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوی شود و در چهواردهمی اجوالس کمیتوه ملوی
استاندارد محیط زیس مورخ  1329/11/13مورد تصویب قرار گرفته اس  ،اینک به استناد بنود
یک ماد  3قانون اصالح قوانی و مقررات موسسه اسوتاندارد وتحقیقوات صونعتی ایوران مصووب
بهم ما  1331به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.
برای حف همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرف های ملی و جهانی در زمینه صنای  ،علوم و
خدمات ،استانداردهای ملی ایران در مواق ل وم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی کوه بورای
اصالح و تکمیل ای استانداردها ارائه شود ،هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه
قرار خواهد گرف  .بنابرای  ،باید هموار از آخری تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاد کرد.
منب و مآخیی که برای تهیه ای استاندارد مورد استفاد قرار گرفته به شرح زیر اس :

ASTM D6868-2011, Standard specification of end items that incorporated
plastics and polymers as coatings or additives with paper and pther substrates
designed to be aerobically composted in municipal or industrial facilities

" پالستیک ها-برچسب گذاري اقالم نهايي حاوي پالستیک ها و پلیمرها(به
شکل پوشش ها يا افزودني ها)همراه با کاغذ و ديگر زيرآيندها ،1طراحي
شده براي کمپوست سازي هوازي در پسماند هاي شهري و ﺗﺄسیسات
صنعتي "
1

هدف و دامنه کاربرد

 1-1هدف از تدوی ای استاندارد ،تعیی

ویژگی های اقالم نهایی کوه شوامل فویل هوا  /ورق

های پالستیکی یا پلیمری اس و به شکل المینه ،اکستروژن یا مخلوط با ماد زیرآینود ،ترکیوب
شد اس و به عنوان موادی قابل تج یوه در شورایط هووازی در کمپوسو شوهری و تأسیسوات
صنعتی(که در آن دماهای مناسب برای فعالی میکروارگانیس های گرمادوسو قابول دسوتیابی
اس ) ،طراحی شد اند.
 1-1ای ویژگی ها ،بیانگر ال اماتی برای برچسب گیاری اقالم نهایی(که در آن از پالسوتیک هوا
یا پلیمرها به عنوان پوشش یا اتصال دهند استفاد شد اس ) تح عنوان "کمپوس پوییر در
سیست هوازی کمپوس

شهری یا تأسیسات صنعتی" هستند.

 9-1ویژگی های بیان شد در ای استاندارد ،همان ال اماتی هستند که برا ی تعیی اینکه آیوا
اقالم نهایی ،9به طور رضای بخشی در مقیاس تهیه کمپوسو هووازی شوهری یوا بوا تأسیسوات
صنعتی(که در آن ماک یم بازدهی در الوی

اس

و مراحل میانی تخریب زیستی پالسوتیک بوه

1 - Substrates

 - 9اقالم نهایی شامل فیل ها  /ورق های پالستیکی یا پلیمری اس
زیرآیند ،ترکیب شد اس .

1

و به شکل المینه ،اکستروژن یا مخلوط با ماد

)سبب مالحظات زیباشناختی و حسوی توسوط مصورف کننود نهوایی نبایود قابول رویو باشود
. کاربرد دارد،کمپوس می شوند یا خیر
 در صوورت وجوود چنوی موواردی. هشدار = در ای استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی نوشوته نشود اسو
. مسئولی برقراری شرایط ایمنی و سالمتی مناسب و اجرای آن بر عهد کاربر ای استاندارد اس

مراجع الزامي

1

مدارك ال امی زیر حاوی مقرراتی اس که در مت ای استاندارد ملی ایران به آنهوا ارجواد داد
. بدی ترتیب آن مقررات ج ئی از ای استاندارد ملی ایران محسوب میشود. شد اس
 اصالحیههوا و تجدیودنظرهای،در صورتیکه به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاد داد شد باشد
 در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به. بعدی آن موردنظر ای استاندارد ملی ایران نیس
.  هموار آخری تجدیدنظر و اصالحیههای بعدی آنها موردنظر اس، آنها ارجاد داد شد اس
: استفاد از مراج زیر برای ای استاندارد ال امی اس
2-1 ASTM D883, Terminology relating to plastics.
2-2 ASTM D3715/D3715M, Practice for quality assurance of pressure- Sensitive
tapes
2-3 ASTM D5338, Test method for determining aerobic biodegradation of plastic
materials under controlled composting conditions, incorporating thermophilic
temperatures
2-4 ASTM D6002, Guide for assessing the compostability of environmentally
degradable plastics (Withdrawn 2011)
2-5 ASTM D6400, Specification for labeling of plastics designed to be aerobically
composted in municipal or industrial facilities
2-6 ASTM D6866, Test methods for determining the biobased content of solid,
liquid, and gaseous samples using radiocarbon analysis
2-7 OECD Guideline 208 terrestrial plants, growth Test
2-8 ASTM EN 13432, Packaging- Requirements for packaging recoverable through
composting and biodegradation-Test scheme and evaluation criteria for the final
acceptance of packaging

9

2-9 ISO 14851 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic
materials in an aqueous medium—Method by measuring the oxygen demand in a
closed respirometer.
2-10 ISO 14852 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic
materials in an aqueous medium— Method by analysis of evolved carbon dioxide.
2-11 ISO 14855 Evaluation of the ultimate aerobic biodegradability and
disintegration of plastics under controlled composting conditions- Method by
analysis of evolved carbon dioxide.
2-12 ISO 16929 Determination of the degree of disintegration of plastic materials
under defined composting conditions in a pilot-scale test.
2-13 40 CFR Part 503.13 Standards for the Use or Disposal of Sewage Sludge.
2-14 40 CFR Part 503.13

اصطالحات و ﺗعاريف

9

:در ای استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر به کار میرود
 مواد با منشاء طبیعي1-9

 اصالح نشد شیمیایی که اج اء سازند آن از منشاء طبیعی نظیر1مواد بسته بندی لیگنوسلول ی
.  اس9خمیر کاغی یا الیاف کنفی، نشاسته، الیاف پنبه، الیاف چوبی،چوب
 اقالم نهايي1-9

کاال به کاملتری شکل

 ای.کاالی قابل عرضه که با دارابودن ویژگی های ماد به فروش می رسد

اس و می تواند کامالً آماد و بسته بندی شد برای حمل ونقل و استفاد نهایی مستقی باشد یا
. در مرحله تولید به شکل کامل تهیه شوند،)بالفاصله قبل از بسته بندی(پرکردن بسته
.  اس9-9 و بند1-9سایر اصطالحات مندرج در ای استاندارد مطابق استاندارد بند

. ) سلول ی اس که مقدار لیگنی موجود در آن نسب به سلول بیشتر اسLigno- cellulosic(  سلول لیگنینه شد- 1
2 - Jute

3

 4طبقه بندي
ای استاندارد برای برقراری ال اماتی برای شناسایی اقالم نهایی ،که پالستیک ها یا پلیمرها در آن به
عنوان پوشش یا به گونه ای دیگر در آن گنجاند شد اند و بر قابلی کمپوس شدن آنها در
امکانات کمپوس کردن هوازی پسماند شهری یا تجاری اثر نامطلوب نمی گیارند ،می باشد .چنان
چه ویژگی اقالم با ای ال امات مطابق باشد ،ای اقالم به عنوان"کمپوس پییر در سیست کمپوس
هوازی شهری یا تأسیسات صنعتی" مطابق با دستورالعمل ،برچسب گیاری می شوند.
5

الزامات پايه

 1-5به منظور کمپوس سازی رضای بخش ،یک ماد عمد باید هر یک از موارد بیان شد در
بند 1-1-3تا  3-1-3و بند  6را برآورد کند.
 1-1-5ﺗجزيه شدن حین کمپوست سازي

اقالم نهایی حی کمپوس سازی ،بایود به گونوه ای تخریب شوود که هیچ ماد باقیمانود
ای(پالستیک ،پلیمر یا ماد زیرآیند) از دیگر مواد آلی در آن ،قابل تمای نباشد .همچنی در
مرحله الک کردن برای توزی کمپوس  ،نباید مقدار قابل توجهی از آن یاف شود.
 1-1-5ﺗخريب زيستي

برای پوشش های پالستیکی و اف ودنی ها ، ،مقداری از تخریب زیستی ،بوسیله آزمون هایی تح
شرایط کنترل شد  ،باید حاصل شود.
 9-1-5عدم ﺗاثیر نامطلوب بر روي قابلیت کمک به رشد گیاه

اقالم نهایی پس از ترکیب شدن با خاك ،نباید بر روی قابلی اثر کمپوس بر رشد گیا  ،تاثیر
نامطلوب بگیارند .اثر نامطلوب ،با مقایسه کمپوس مشتق شد از پسماند زیستی(1بدون اینکه
ماد آزمونی به آن اف ود شود) یا با استفاد از ماد مرج قابل بررسی اس  .همچنی محصوالت
پلیمری یا دیگر مواد در فرایند تج یه شدن ،نباید سبب واردشدن می ان غیرمجاز فل ات سنگی
یا دیگر مواد سمی به محیط زیس گردند.
يادآوري -برای درك بهتر از اهمی ای معیارها و ال امات ،به بند  2-9و  3-9مراجعه کنید.

1 - Biowaste

2

 6الزامات جزيي
 1-6برای اینکه اقالم نهایی با قابلی کمپوس سازی در کمپوس شهری یا تأسیسات صنعتی
هوازی تعریف شود ،باید ال امات بیان شد در بندهای 3-6 ،9-6و  ،2-6با استفاد از آزمون های
آزمایشگاهی مناسب ،را برآورد کند .آزمون هایی که بیانگر شرایط کمپوس هوازی هستند و در
آن ،دماهای مناسب برای فعالی میکروارگانیس های گرمادوس  ،قابل دستیابی اس .
اقالم نهایی ،باید به همان شکلی که مورد استفاد قرار می گیرند ،آزمون شوند .اقالمی که در
ضخام و دانسیته های متفاوت تولید می شوند(نظیر فیل ها ،ظروف و فوم ها) ،فقط ضخی
تری یا متراک تری قسم آنها آزمون می شود(به طوری که ساختار شیمیایی و اج ا آن تغییر
نکند) .فرض بر ای اس که قسم های نازك تر یا با تراک کمتر ،به می ان قابل قبولی
کمپوس خواهند شد .به طور مشابه ،چنانچه اف ودنی موجود در نمونه آزمونی ال امات را برآورد
کند ،ماد با مقادیر کمتر از همان اف ودنی نی  ،ال امات را برآورد خواهد کرد.
 1-6ﺗجزيه شدن حین کمپوست سازي

اقالم نهایی ،زمانی به عنوان ماد تج یه پییر در نظر گرفته می شوند که پس از 19طی هفته در
آزمون کنترل شد کمپوس  ،کمتر از  %19وزنی ماد اولیه خشک ،بر روی الک با قطر چشمه
 9/99میلی متر باقی بماند.
روش آزمون ذکر شد در استاندارد بند (3-9بدون تله اندازی دی اکسیدکرب ) یا استاندارد بند
 ،19-9روش های آزمایشگاهی مناسبی برای کمپوس کردن در شرایط گرمادوس هستند.
 9-6ﺗخريب زيستي

اقالم نهایی ،حاوی پوشش ها یا اف ودنی های پالستیکی ،در صورتی به عنوان ماد ای با می ان
مطلوب تخریب زیستی در نظر گرفته می شوند که با معیارهای بند  1-3-6و  9-3-6مطابق
نماید.
 1-9-6پوشش پالستیکی یا اف ودنی های پلیمری ،باید ال امات بند  3-6از استاندارد ذکر شد
در بند  3-9را برآورد کنند.
 1-9-6مواد زیرآیند مورد استفاد در اقالم نهایی باید به طور جداگانه ،ال امات بند 1-9-3-6
و  9-9-3-6و  3-3-6را برآورد کنند.
 1-1-9-6طبق آزمون استاندارد بند ،3-9طی  139روز در دمای  ،33 C° ± 9°Cباید%29
کرب آلی اقالم نهایی به دی اکسید کرب در مقایسه با ماد مثب (کنترلی) تبدیل شود.
روش آزمون ذکر شد در استاندارد بند  ،3-9هموار قابل اجراس  ،مگراینکه ،برای نود و خواص
ماد ای نامناسب باشد .در ای موارد فقط روش هایی قابلی جایگ ی دارند که در آن ،از
میکروارگانیس هوا برای تخریب زیستی موواد آزمونی استفاد شوود ،نظیر استانوداردهوای
بنود 19-9، 2-9و .11-9

3

 1-1-9-6اقالم نهایی ساخته شد از زیرآیند لیگنوسلول با توجه به اینکه تح عنوان"مواد با
منشاء طبیعی"هستند ،با ال امات بند 9-3-6کامال مطابق دارند و بنابرای با توجه به اینکه %23
کرب ای مواد از مناب با پایه زیستی 1نشات می گیرند ،با استناد به استاندارد بند ، 6-9قابل
زیس تخریب ،فرض می شود .سایر پلیمرها یا اف ودنی هایی که از مناب زیس پایه مشتق و با
لیگنوسلول آلیاژ شد اند(اگر بیش از  %1وزن خشک اقالم نهایی را تشکیل دهند) باید به طور
جداگانه ،ال امات ذکر شد در بند  3-6از استاندارد بند  3-9را برآورد کنند.
 9-9-6هر ج ء آلی موجود در اقالم نهایی ،با مقدار بیش از  %1وزن خشک اقالم نهایی ،باید با
ال امات تخریب زیستی بند 3- 6از استاندارد بند  ، 3-9مطابق داشته باشد.
 1-9-9-6مقدار کل ماد آلی یا اف ودنی که با ال امات تخریب زیستی بند  1-3-6مطابق
ندارد ،نباید بیش از  %3وزن ماد نهایی باشد.
 4-6عدم ﺗاثیر نامطلوب کمپوست بر روي قابلیت کمک به رشد گیاه

نماید به عنوان ماد

اگر اقالم نهایی یا ماد نهایی با ال امات بنودهای  1-2-6و  9-2-6مطابق
ای بی خطر بر روی خاك و آب ،درنظر گرفته می شود.
 1-4-6اقالم نهایی نباید حاوی فل ات سنگی بیش از  %39مقدار ذکر شد در بند 12-9باشد.
 1-4-6نرخ جوانه زنی و زیس تود کمپوس نمونه ،نباید کمتر از  %29کمپوس های شاهد
برای دو گیا متفاوت(طبق راهنمای بند3-9و پیوس "ث" ()Annex Eاز استاندارد بند)3-9
باشد.
1

نمونه برداري

نمونه برداری باید طبق روش آزمون مشخص شد انجام شود.
1

آماده سازي آزمونه

 1-1آماد سازی باید بر طبق روش آزمون مشخص شد انجام شود.
3

نشانه گذاري و برچسب زني

نشانه گیاری و دیگر موارد مربوط به برچسب زنی ،بر طبق مقررات ملی و محلی اس .

1 - Biobased sources
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