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گروه پژوهشی بسته بندی و سلولزی در آزمونفراورده های مورد  فهرست  

 فرآورده ردیف

شماره 

استاندارد 

 ملی

 نام آزمون
روش های 

 آزمون مرتبط

 A,Bقوطی کششی نوع  1

3232-

1881-3052-

3500 

  - کلیه آزمونها

 Cقوطی کششی نوع  3

3232-

1881-3052-

3500 

  - کلیه آزمونها

 A,B 3052-3500وع پوشش خام قوطی ن 2
نقطه  5-2زمونها به غیر از بند آکلیه 

 اشتعال
-  

 C 3052-3500پوشش خام قوطی نوع  5
نقطه  5-2کلیه آزمونها به غیر از بند 

 اشتعال
-  

 A,Bقوطی سه تکه نوع  0

3232-

1881-3052-

3500 

 15 -1-2کلیه آزمونها به غیر از بند 

تعیین مقاومت قوطی در برابر فشار 

تعیین مقاومت قوطی در  2-3-15

 برابر خلاء

-  

 Cقوطی سه تکه نوع  6

3232-

1881-3052-

3500 

 15-1-2کلیه آزمونها به غیر از بند 

تعیین مقاومت قوطی در برابر فشار 

تعیین مقاومت قوطی در  2-3-15

 برابر خلاء

 - 

 -  کلیه آزمونها 1881-3232 قوطی روغن 2

 قوطی پر شده 8
3232-

1881-3052-
 -  آزمونهاکلیه 
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 فرآورده ردیف

شماره 

استاندارد 

 ملی

 نام آزمون
روش های 

 آزمون مرتبط

3500 

2 
قوطی آئروسل جهت حشره کش 

 های خانگی
252 

   1 -1-0کلیه آزمونها به غیر از بند 

آزمون نفوذ  3-1-0 آزمون فشار هوا

میزان خالی شدن  5-3-0پذیری 

 محصول آئروسلی

 - 

15 
قوطی آئروسل جهت مصارف 

 عمومی
 -  یه آزمونهالک 2122

 3152 تیوب آلومینیومی نرم 11
 2-0بند  کلیه آزمونها به غیر از

 آزمون نرم کاری
 - 

13 
تیوب نرم فلزی جهت پماد های 

 چشمی
 -  آزمونهاکلیه  2115

12 
درپوش آلومینیومی با حلقه 

 نگهدارنده
  - آزمونهاکلیه  2511

15 
رای شیشه درپوش آلومینیومی ب

 های استریل
 -  کلیه آزمونها 5032

 -  کلیه آزمونها 3150 رنیهاقوطی گرد برای رنگها و و 10

 -  کلیه آزمونها 11655 ظروف پلی پروپیلن 16

 -  کلیه آزمونها 11052 ظروف پلی استایرن 12

18 
)  بطری های پلی اتیلن ترفتالات

PET ) 
11615 

کلیه آزمونها به جز آزمونهای فشار 

 و تعیین مقدار استالدئید داخلی

 قیماندهبا
 - 
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 فرآورده ردیف

شماره 

استاندارد 

 ملی

 نام آزمون
روش های 

 آزمون مرتبط

12 
جهت بسته  لفاف های چند لایه

 (ساشه)آزمونی تکنفره 
11058 

آمین های  آزمونکلیه آزمونها به جز 

 باقیمانده آروماتیک
 - 

35 

کیسه های پلاستیکی با لایه 

آب  بندیآلومینیوم جهت بسته 

 میوه

 -  کلیه آزمونها 2121

31 
فیلم های پلاستیکی مورد استفاده 

 در بسته آزمونی مواد غذایی
  - ه جز آزمون ضربه دارتکلیه آزمونها ب 2052

 -  کلیه آزمونها 6531 چند لایه مقوایی با لایه آلومینیوم 33

  - تعیین آلیاژ کلیه آزمونها به جز آزمون 2515 فویل آلومینیوم 32

 -  کلیه آزمونها 2116 سپتیکاکیسه  35

30 

لفافهای آماده شده با لایه 

مواد  بندیآلومینیوم برای بسته 

 خوراکی 

  - کلیه آزمونها 2110

36 

بندی های مواد خوراکی انواع بسته

در ظروف شکل داده شده از مواد 

 پلیمری و ورقهای آلومینیومی

  - کلیه آزمونها 2221

 -  آزمونهاکلیه  2816 بسته بندی ماکارونی 32

 -  آزمونهاکلیه  3223 کیسه های پلاستیکی پلی اولفین 38

32 
ت بسته فیلم پلاستیکی سه لایه جه

 آزمونی فراورده های لبنی آبگونه
8015 

کلیه آزمونها به جز آزمون کدری، 

 ضربه دارت و پارگی
 - 

  - آزمونهاکلیه  3502 کیسه زباله 25
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 فرآورده ردیف

شماره 

استاندارد 

 ملی

 نام آزمون
روش های 

 آزمون مرتبط

 -  کلیه آزمونها 3555 کیسه فریزر 21

23 
کیسه های پلی پروپیلنی روکش 

 دار سیمان و گچ
15255 

کلیه آزمونها به جز تعیین منافذ 

 (ژپرفرا)
-  

 2326 فیلم پلی اتیلنی 22
کلیه آزمونها به جز آزمون وزن 

 مخصوص و ضربه دارت
-  

 BOPP 8222فیلم پلاستیکی  25
کلیه آزمونها به جز آزمون های جلا و 

 درجه کدری
 - 

 -  کلیه آزمونها 632 دستمال کاغذی 20

 -  کلیه آزمونها 3531 حوله کاغذی 26

  - زمونهاکلیه آ 3535 کاغذ توالت 22

  - کلیه آزمونها 2025 دستمال سفره کاغذی 28

  - کلیه آزمونها 0855 دستمال مرطوب 22

 -  کلیه آزمونها 2552 دستمال کریر 55

 -  کلیه آزمونها 162 پاکت پستی 51

 -  تاخورگیبجز  کلیه آزمونها  5135 کاغذ تحریر و چاپ سفید و رنگی 53

 6610 فتوکپی 52

ضریب اصطکاک بجز  ا کلیه آزمونه

استاتیکی، ضریب استاتیکی، مقاومت 

در برابر خمش، تاب خوردگی،کیفیت 

 برش

 - 

 - آزمون مواد قابل بجز  کلیه آزمونها  3355 کاغذ پارشمینه 55
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 فرآورده ردیف

شماره 

استاندارد 

 ملی

 نام آزمون
روش های 

 آزمون مرتبط

ارسنیک،  مواد احیاکننده، حل در آب،

 آهن کل، سرب اسید بنزوییک، مس،

 ژلاتین، کازئین، فرمالدهید، گلیسیرین

 -  کلیه آزمونها 1252 ذ روزنامهکاغ 50

 1253 کاغذ صافی 56
، مس موجودبجز  کلیه آزمونها 

 مقاومت به ترکیدن در حالت تر
 - 

 1512 کاغذ سیگارت 52

 نیترات موجود،بجز  کلیه آزمونها 

استات و تارتارات موجود و سرعت 

 سوزش کاغذ

 - 

 -  سطحی کششبجز  کلیه آزمونها  2555 منسوج نبافته بهداشتی 58

52 
کاغذ کاربن یکبار مصرف و چندبار 

 مصرف

و 5255

5250 
 -  کلیه آزمونها

 -  کلیه آزمونها 0583 کاغذ بدون کاربن 05

  - آزمونهاکلیه  0585 کاغذ پیوسته کامپیوتری 01

 -  آزمونهاکلیه  5250 کاغذ تورنسل 03

02 
کاغذ چروک دار برای بسته بندی 

 کیلوازم پزش
0580 

سولفات و کلرید بجز  آزمونها کلیه 

 موجود
 - 

 8203 کاغذ واترمارک 05
)روش آزمون زبری بجز  کلیه آزمونها 

 شفیلد(
 - 

 -  کلیه آزمونها 11286 لایه اکوزیشن 00

 - آزمون انرژی رشته بجز  کلیه آزمونها  0025 خمیر لینتر 06
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 فرآورده ردیف

شماره 

استاندارد 

 ملی

 نام آزمون
روش های 

 آزمون مرتبط

 شدن، مواد آلی استخراجی، کلرکل

1021 خمیر کاغذ بهداشتی 02  
آزمون انرژی رشته بجز  کلیه آزمونها 

 شدن، مواد آلی استخراجی، کلرکل
 - 

 -  کاغذ اورلی 08
نوع  -مقاومت در برابر کشش -گرماژ

 خمیر

521-  8322-

1512 

  - سطحی   pH  -  کاغذ حرارتی 02

 - کلیه آزمونها 12028 کاغذ گلاسه 65

 مقاومت آغشتگی، ضخامت، گرماژ،  - کاغذ فیلتر 61
521-101-1052-

8322 

 مقاومت مرطوب ضخامت، گرماژ، -  کاغذ پایه روکش 63
521-101-1052-

8322 

 و چسبندگی و ضخامت ... گرماژ ،  - کاغذ تمبر 62

521-101-1822  

  

 کلیه آزمونها 12028 کاغذ نازک یکرو گلاسه 65
 

 1052-101-521 ...و چسبندگی و ضخامت گرماژ ،  -  کاغذ پشت چسبدار 60

 ...و چسبندگی و ضخامت گرماژ ،  -  کاغذ عکاسی 66
521-101-1052-

8322 

 1512 تعیین ماهیت  - لایه منسوج ضد آب 62

 101-521 ...گرماژ وضخامت و   - کاغذ پایه کاربن 68

 1512 تعیین ماهیت  - کاغذ آغشته به موم 62
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 فرآورده ردیف

شماره 

استاندارد 

 ملی

 نام آزمون
روش های 

 آزمون مرتبط

 -  کلیه آزمونها 058 دفاتر درسی 25

 -  کاغذ کالک 21
نوع  -مقاومت در برابر کشش -رماژگ

 خمیر
521- 1512 

 15352 کاغذ الکترورادیوگرافیک 23
مقاومت بجز آزمون  کلیه آزمونها 

 چاپ
 - 

 ...ضخامت و آغشتگی و و گرماژ  -  کاغذ سولفیت 22

521-101-8322-

1052  

  

 1512 تعیین ماهیت  - ملحفه بهداشتی 25

  1512 اژلایه هاتعیین ماهیت و گرم -  پد جاذب 20

 521-101-1512 ...تعیین ماهیت وگرماژ و ضخامت و -  کاغذ جوجه کشی 26

 5052 پاکت کاغذی سیمان و گچ 22
کلیه آزمون ها بجز مقاومت در برابر 

 ترکیدن
-  

 5051 کاغذ کرافت سبک 28
آزمون ها بجز مقاومت در برابر  کلیه

 ترکیدن
-  

 2588 کاغذ فلوتینگ 22
     ن ها بجز آزمون هایکلیه آزمو

cct و cmt وrct   
 - 

 2505 کاغذ کرافت لاینر 85
کلیه آزمون ها بجز مقاومت به 

 ترکیدن
 - 

 31 کبریت 81
کلیه آزمونها بجز مقاومت در دمای 

 درجه و مقاومت در برابر سایش125
 - 
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 فرآورده ردیف

شماره 

استاندارد 

 ملی

 نام آزمون
روش های 

 آزمون مرتبط

 2180 مقوای بسته بندی کبریت 83
کلیه آزمونها بجزمقاومت به ترکیدن و 

 ردگیتاخو
-  

 1822 آب چسب کاغذی 82
کلیه آزمونها بجز مقاومت در برابر 

 ترکیدن
 - 

 15255 مقوای پشت خاکستری 85
کلیه آزمونها بجز مقاومت در برابر 

 ترکیدن
 - 

 1825 بسته بندی پودر شوینده 80
بجز مقاومت در برابر  کلیه آزمونها

 ترکیدن
 - 

 1821 بسته بندی صابون های قالبی 86
بجز مقاومت در برابر   ه آزمونهاکلی

 ترکیدن
 - 

82 
-گنجایه های فراورده های آبگونه

 یکبار مصرف
5525 

کلیه آزمونها بجز مقاومت در برابر 

 ترکیدن
 - 

 105 کارتن بسته بندی عمومی 88

مقاومت در برابر بجز  کلیه آزمونها 

آزمون  -لهیدگی کارتن -ترکیدن

CFT وECT 

-  

82 
ی میوه و سبزیجات کارتن بسته بند

 تازه صادراتی
3232 

مقاومت به بجز  کلیه آزمونها 

 لهیدگی -ترکیدن
 - 

 2251 جعبه مواد خوراکی 25
مقاومت در برابر بجز  کلیه آزمونها 

 آزمون های کامل شیمیایی -ترکیدن
 - 

 -  جدول شیمیاییبجز  کلیه آزمونها  3056 بسته بندی چای کیسه ای 21

 3153 واد خوراکیکیسه کاغذی م 23
مقاومت به بجز  کلیه آزمونها 

 پرتاپ -ترکیدن
 - 
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 فرآورده ردیف

شماره 

استاندارد 

 ملی

 نام آزمون
روش های 

 آزمون مرتبط

 -  کاغذ و مقوای عایق 22
نوع  -نوع قشرزدگی -ضخامت -گرماژ

 خمیر

بنا به نوع 

درخواست در برگه 

-1512- 521آنالیز

101 

 -  -  کاغذ کرافت پایه ساینده ها 25

بنا به نوع 

درخواست در برگه 

 آنالیز

 -  -  رنگ شده در سطحکاغذ و مقوای  20

بنا به نوع 

درخواست در برگه 

 آنالیز

 16366 کاغذ دیواری 26
بجز تعیین منومر وینیل  کلیه آزمونها

 کلراید
- 

22 

انواع ظروف شیشه ای مخصوص 

بسته بندی مواد غذایی و 

 آشامیدنی

 - کلیه آزمونها 1552

 - کلیه آزمونها  2352 انواع مداد 28

 وک ساچمه این انواع خودکار 22

1- 16868 

 16868 -3و 

 - کلیه آزمونها 

 انواع خودکار ژله ای 155
و  1-16655

3-16655 
 - کلیه آزمونها 

 - کلیه آزمونها  5603 انواع ماژیک تخته سفید 151

 - کلیه آزمونها  5602 انواع ماژیک معمولی 153
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 فرآورده ردیف

شماره 

استاندارد 

 ملی

 نام آزمون
روش های 

 آزمون مرتبط

 - کلیه آزمونها  3252 انواع پاک کن 152

 - کلیه آزمونها 2285 راشانواع مداد ت 155

 روان نویس 150
و  1-11213

3-11213 

کلیه آزمونها بجز آزمون مدت زمان 

 ماندگاری
- 

156 
انواع مداد شمعی و پاستل های 

 روغنی
 - کلیه آزمونها بجز تعیین عناصر مضر 15626

152 
انواع مدادهای طراحی برای مدارس 

 و نقشه کشی های دقیق
 - جز تعیین جنس بدنهکلیه آزمونها ب 15620

 2655 لاک غلط گیر 158
کلیه آزمونها بجز آزمون نسبت 

 مقایسه ای بازتاب و قابلیت انبار داری
- 

 ذراتکلیه آزمونها بجز تعیین  5605 آبرنگ 152
 

 - مرکب 115

انجام آزمونهای پایداری مرکب بر روی 

کاغذ، مقاومت مرکب در برابر آب ، 

رکب مدت زمان خشک شدن خطوط م

 میلی متردر دمای 5/2با ضخامت 

 C   ْ3±35 ویسکوزیته در دمای ، 

  C ( ْ0/5±35و پایداری ) 

تجربیات 

آزمایشگاهی و 

استانداردهای 

کارخانه ای و بر 

 اساس برگه آنالیز

 - جوهر مایع خودکار 111

جوهر ،  PH  انجام آزمونهای میزان

نقطه اشتعال، دمای احتراق، قابلیت 

دی )نگهداری در احتراق خودبخو

ساعت(، قابلیت  35دمای اتاق به مدت 

انفجار )نگهداری در دمای اتاق به 

ساعت(، حلالیت / اختلاط  35مدت 

تجربیات 

آزمایشگاهی و 

استانداردهای 

کارخانه ای و بر 

 اساس برگه آنالیز
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 فرآورده ردیف

شماره 

استاندارد 

 ملی

 نام آزمون
روش های 

 آزمون مرتبط

 جوهر در آب ، رنگ جوهر خودکار

113 
 تخته –چوب و فرآورده های آن 

 معمولی های لایه
2523 

به جزء مقاومت کششی،  کلیه آزمونها 

 و مقاومت برشی در سطح اتصال
-  

 تخته خرده چوب 112

2555-

0285 -

8280 

جزء مدول  کلیه آزمونها به

 الاستیسیته، و استحکام سطح
-  

 2516-0 دی اف خام ام 115
 مدول جزء به آزمونها کلیه

 سطح استحکام و الاستیسیته،
Apr-20 

 -  - 1325 روکش چوبی 110

116 
متشکل از لایه های )کفپوش چوبی

 (چوبی
856 -  

تجربیات 

 آزمایشگاهی

 16603  جهت دار تراشهتخته  112
 مدول جزء به آزمونها کلیه

  الاستیسیته

تجربیات 

 -آزمایشگاهی

 EN300استاندارد

 -  -  پودر چوب 118
تجربیات 

 آزمایشگاهی

 -  -  قاب های تزئینی چوبی 112
 تجربیات

 آزمایشگاهی

 -   - (لامینت)کفپوش چوبی اچ دی اف 135

تجربیات 

آزمایشگاهی و 

استاندارد 

EN13329 
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 فرآورده ردیف

شماره 

استاندارد 

 ملی

 نام آزمون
روش های 

 آزمون مرتبط

131 
تخته خرده چوب با روکش ملامینه 

 برای مصارف داخل ساختمان
15522 

مقاومت به  جزء به آزمونها کلیه

خراشیدگی، مقاومت در برابر سایش، 

مقاومت در برابر تغییر رنگ قوس 

براقیت، و مقاومت در  زنون، سطح

برابر ضربه با ساچمه فولادی با قطر 

 بزرگ

-  

 


