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 به نام خدا 

 استاندارد ایران ملیآشنایی با سازمان 

قانون اصالح قوانین و مقرررا  مسسسرا اسرتاندارد و تققیقرا  صرنعتی       3زمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک مادۀ سا

تنها مرجع رسمی کشوراست که وظیفا تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی )رسرمی( ایرران    1371ایران، مصوب بهمن ماه 

 .را به عهده دارد

نظرران مراکرو و مسسسرا     صراحب  ،های فنی مرکب از کارشناسان سرازمان  ای مختلف در کمیسیونهتدوین استاندارد در حوزه

شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شررایط تولیردی،   علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می

کننردگان،  ، شرام  تولیدکننردگان، مصرر    صراحبان حرو و نفرع    افناوری و تجاری اسرت کره از مشرارکت آگاهانره و منصرفان     

نروی    شرود. پری   دولتری حاصر  مری   های دولتی و غیرکنندگان، مراکو علمی و تخصصی، نهادها، سازمانصادرکنندگان و وارد

شرود و پر  از دریافرت     های مربوط ارسرا  مری   کمیسیون نفع و اعضایملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی استانداردهای

به عنوان استاندارد ملی )رسمی( ایران چرا  و   ،ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صور  تصویب او پیشنهادها در کمیت نظرها

 شود.منتشر می

کننرد   نیو با رعایت ضروابط تعیرین شرده تهیره مری      صالحذیمند و  های عالقه که مسسسا  و سازمان نوی  استانداردهایی پی 

شرود. بردین ترتیرب،     چرا  و منتشرر مری    ملری ایرران   ور  تصرویب، بره عنروان اسرتاندارد    بررسی و درصر  ،درکمیته ملی طرح

ملی اسرتاندارد مربروط    اتدوین و در کمیت 5 رۀاستاندارد ملی ایران شما مقررا  شود که بر اساس ملی تلقی می استانداردهایی

 به تصویب رسیده باشد. شود تشکی  میایران استاندارد  در سازمان ملیکه 

(ISO)المللی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بیند مان ملی استاندارساز
و  2(IEC) المللی الکتروتکنیک ،کمیسیون بین1

(OIML)شناسی قانونی المللی اندازه سازمان بین
(CAC)کمیسریون کردک  غریایی    4است و به عنوان تنها رابط 3

در کشرور   5

هرای خراک کشرور، از آخررین      ایران ضمن ترروجه بره شررایط کلری و نیازمنردی      ملی کند. در تدوین استانداردهای فعالیت می

 شود. گیری می المللی بهره های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین پیشرفت

کنندگان، حفر  سرالمت    بینی شده در قانون، برای حمایت از مصر  تواند با رعایت موازین پی  سازمان ملی استاندارد ایران می

مقیطری و اقتصرادی، اجررای بعضری از      ایمنی فردی و عمومی، حصو  اطمینران از کیفیرت مقصروو  و مالحظرا  زیسرت      و

 استانداردهای ملی ایران را برای مقصوو  تولیدی داخ  کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شرورای عرالی اسرتاندارد، اجبراری    

المللری بررای مقصروو  کشرور، اجررای اسرتاندارد کاوهرای صرادراتی و          نتواند به منظور حف  بازارهرای بری  . سازمان میکند

ها و مسسسرا  فعرا  در    کنندگان از خدما  سازمان به استفاده بخشیدن. همچنین برای اطمینان کند بندی آن را اجباری درجه

هرا و   مقیطری، آزمایشرگاه   مدیریت کیفیت و مدیریت زیست هایسیستم مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیوی و صدورگواهی ازمین

ها و مسسسا  را بر اسراس ضروابط نظرام     گونه سازمان استاندارد این سازمان ملیوسای  سنج ،  (الیبراسیون)کمراکو واسنجی 

هرا  ها اعطا و بر عملکررد آن کند و در صور  احراز شرایط وزم، گواهیناما تأیید صالحیت به آن تأیید صالحیت ایران ارزیابی می

یکاها، واسنجی وسای  سنج ، تعیین عیار فلوا  گرانبها و انجام تققیقرا  کراربردی    المللیکند. ترویج دستگاه بینینظار  م

 .است سازمانملی ایران از دیگر وظایف این  برای ارتقای سطح استانداردهای

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (OrganisationInternationale de MetrologieLegals) 

4-Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 کمیسیون فنی تدوین استاندارد

  -ی غیر نانوها: کاشی1قسمت -های سرامیکی با خاصیت ضدمیکروبیکاشی »

 «های آزمونو روش هاویژگی

 سمت و/یا محل اشتغال: رئیس:

 مختاری، فهیم دخت

 )کارشناسی ارشد میکروبیولوژی(

   علمی گروه پژوهشی میکروبیولوژیاعضو هی

 پژوهشگاه استاندارد
  

  دبیر:

 سامانیان، حمید

 سرامیک( -)کارشناسی ارشد مهندسی مواد 

 رانپژوهشگاه استاندارد ای

  

  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا(اعضا: 

 اسالمی پور، الهه

 )کارشناسی ارشد زیست شناسی(

 ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

  

 پوشک، لیال

 )کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی(

کمیته نانو سازمان غیا و داروی وزار  

 بهداشت، درمان و آموزش پژشکی
  

 پوی پوی، حسن

 شد شیمی()کارشناسی ار

 ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

  

 حسینی، سید مجتبی

 )کارشناسی ارشد مهندسی شیمی(

 شرکت کاشی پارس

  

 مریمحسینی، 

 (دکتری مهندسی مواد و متالورژی)

 گاه رنگ  علمی گروه پژوهشاعضو هی

  

 دکمه چین، علی

  سرامیک( -)کارشناسی ارشد مهندسی مواد 

 شرکت کاشی مرجان

  

 رحیمی فرد، ناهید

 )دکتری میکروبیولوژی(

آزمایشگاه غیا و داروی وزار  بهداشت، درمان 

 و آموزش پژشکی
  

 زارعین، مقمدرضا

  سرامیک( -)کارشناسی مهندسی مواد 

 شرکت کاشی نوین سرام یود

  

 سمت و/یا محل اشتغال: )اسامی به ترتیب حرو  الفبا(اعضا: 
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 سید معصومی، مهران

 شیمی معدنی()دکتری 

 شرکت نانوپیشتاز پارس

 شکری، سیما

 )کارشناسی شیمی کاربردی(

 آزمایشگاه همکار تسنیم بنای پارس

  

 صداقت آهنگری حسین زاده، علی

 سرامیک( -)دکتری مهندسی مواد

   علمی پژوهشگاه مواد و انرژیاعضو هی

  

 طالبی، احسان

 )کارشناسی مهندسی صنایع(

 مون سرام یودآزمایشگاه همکار آز

  

 عباسی رزگله، مقمد حسین

 سرامیک( -)کارشناسی مهندسی مواد 

 سازمان ملی استاندارد ایران

  

 غضنفری، سید مقمود حسین

 (نانو فناوری -مهندسی مواد)دکتری 

 ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

  

 غالمی، امیر

  )کارشناسی ارشد مهندسی عمران(

 رانسازمان ملی استاندارد ای

  

 فاضلی، فخرالدین

  سرامیک( -)کارشناسی مهندسی مواد 

 شرکت مهندسی ژرفانگر

  

 قاسم زاده، علی

 )کارشناسی ارشد مهندسی شیمی(

کمیته نانو سازمان غیا و داروی وزار  

 بهداشت، درمان و آموزش پژشکی
  

 قشقایی، مقمد مهدی

 )کارشناسی ارشد مهندسی معدن(

 ایران پژوهشگاه استاندارد

  

 قعری، هما

 )کارشناسی ارشد مهندسی شیمی(

 پژوهشگاه استاندارد ایران

  

 ، مهنازیکرباس

 )دکتری مواد پیشرفته(

 الوند و سرامیک کاشی کارخانجا 

  

 کریمی، مجید

 سرامیک( -)کارشناسی ارشد مهندسی مواد 

 انجمن صنفی کارفرمایان کاشی و سرامیک یود

  

 مجتبوی، علیرضا

 سرامیک( -کارشناسی مهندسی مواد )

 سازمان ملی استاندارد ایران

  

  

 سمت و/یا محل اشتغال: )اسامی به ترتیب حرو  الفبا(اعضا: 

 جامعه کنتر  کیفیت یود منتظری، مقمد رضا
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 )کارشناسی مهندسی شیمی(
  

 مهدی خانی، بهواد

 سرامیک( -)دکتری مهندسی مواد

 ستاندارد  علمی پژوهشگاه ااعضو هی

  

 مهرابی مریم آبادی، عباسعلی

  )کارشناسی ارشد شیمی تجویه(

 شرکت کاشی مدرن سرامیک پارسیان

  

 مهر اکبری، مرتضی

  )کارشناسی شیمی(

 پژوهشگاه استاندارد ایران

  

 مهر پور، رام 

  صنایع(مهندسی )کارشناسی 

 گروه پژوهشی میکروبیولوژی

 پژوهشگاه استاندارد 
  

 کاظمی، سید مقمدمیر

 سرامیک(-)دکتری مهندسی مواد

   علمی دانشگاه علم و صنعت ایراناعضو هی

  

 نور مقمدی، سعید

  (مواد)کارشناسی مهندسی 

 شرکت کاشی ایفا سرام

  

 ویراستار:
 

 قشقایی، مقمد مهدی

 )کارشناسی ارشد مهندسی معدن(

 پژوهشگاه استاندارد ایران
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 حهصف عنوان

 ح گفتار پی 

 1 هد      1

 1 مراجع الوامی    2

 2 اصطالحا  و تعاریف    3

 6 های آزمونها و روشویژگی    4

 6 های عمومیویژگی 4-2

 6 های ضد میکروبیویژگی 4-3

 7 گیاریبندی و نشانهبسته    5

 7 بندیبسته 5-1

 8 گیارینشانه 5-2

باکتریرایی کاشری سررامیکی بردون خاصریت      ن فعالیرت ضرد  روش تعیری پیوست الف )الوامری(  

 فتوکاتالیتیک

10 

قررارچی کاشرری سرررامیکی برردون خاصرریت  روش تعیررین فعالیررت ضررد ( الوامرریپیوسررت ب )

 فتوکاتالیتیک

13 

کاشرری سرررامیکی برردون خاصرریت  ویروسرریروش تعیررین فعالیررت ضررد( الوامرریپیوسررت   )

 فتوکاتالیتیک

15 
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 گفتارپیش

های و روش هاویژگی -های غیر نانوکاشی :1قسمت -یضدمیکروببا خاصیت های سرامیکی کاشی»دارد استان

پی  نوی  آن در کمیسیون های مربوط بر اساس پژوه  های انجام شده تهیه و تردوین شرده   که  «آزمون

-و فررآورده مهندسی ساختمان و مصالح ملی استاندارد اجالسیه کمیتا  هشتصد و چه  و هشتمیندر است، 

قرانون اصرالح    3به استناد بند یک مادۀ  تصویب شد. اینک این استاندارد 26/6/1398مورخ های ساختمانی 

، بره عنروان اسرتاندارد    1371و تققیقا  صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه  استانداردقوانین و مقررا  مسسسه 

 شود. ملی ایران منتشر می

 ملی ایران به شرح زیر باط  و این استاندارد جایگوین آن می شود:استاندارد با انتشار این استاندارد، 

، کاشی هرای سررامیکی آنتری باکتریرا  )خرود تمیرو       1390:سا  14499استاندارد ملی ایران شماره  -

 ویژگی ها–شونده( 

وۀ سراختار و شری   -)استانداردهای ملی ایرران  5استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

ملی و جهرانی در زمینره    هایتقوو  و پیشرفت با حف  همگامی و هماهنگی برای شوند.نگارش( تدوین می

کره   د شد و هر پیشرنهادی نلووم تجدیدنظر خواه صور ایران در  ملی هایصنایع، علوم و خدما ، استاندارد

قررار   توجره یسیون فنی مربوط موردنظر در کماین استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید تکمی برای اصالح و 

 بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.خواهد گرفت. 

 و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:  نتایج پژوهشی که برای تهیه

هرا و  ویژگری  ،بنردی طبقره  ،تعراریف  -سررامیکی هرای   کاشی، 1393: سا 25 استاندارد ملی ایران شماره -1

 گیاری نشانه

هرا و  ویژگری  -مقاوم در برابر اسرید یکی سرام های یکاش، 1397: سا  3051استاندارد ملی ایران شماره  -2

 های آزمونروش

 موزائیکی گروهی های یکاش، 1397: سا  4289استاندارد ملی ایران شماره  -3

 هاویژگی -سرامیکی تویینی هایکاشی ،1392ا س: 17010استاندارد ملی ایران شماره  -4

 سرامیکی هایکاشیهای آزمون روش ،9169-16تا شماره  9169-1شماره استاندارد ملی ایران  -5
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  -های غیر نانوکاشی :1قسمت -یضدمیکروببا خاصیت های سرامیکی کاشی

 نهای آزموو روش هاویژگی

 و دامنه کاربرد  هدف 1

هرای سررامیکی برا خاصریت     انواع کاشری  های آزمونو روش هایرن استاندارد تعیین ویژگیهرد  از تردوین ا

یرا دو یرا هرر سره      4و ضرد ویروسری   3، ضردقارچی 2است که یکی ازخصوصریا  ضردباکتریایی   1ضدمیکروبی

 زمان را داشته باشند.طور همخصوصیت را به

 این استاندارد در موارد زیر کاربرد دارد:

  هایی به غیرر از روش از طریو روش های سرامیکی که خصوصیت ضدمیکروبی آنکاشیفقط برای انواع-

 های فناوری نانو ایجاد شده باشند.

مقسروب  ایرران  شوند که مورد تایید مراجع ذیصرالح کشرور   نانو مقسوب می فناوریهای هایی به عنوان روشروش –ییادآور

 گردند.

 های مروزائیکی گروهری،   کاشی مقاوم در برابر اسید،یکی رامس های یکاشهای سرامیکی، برای انواع کاشی

 لعاب باشند.دار یا بدونهای تویینی و موارد مشابه که لعابکاشی

 یا بدون خاصیت فتوکاتالیتیک،  5های با خاصیت فتوکاتالیتیکبرای انواع کاشی 

 مراجع الزامی 2

 ها ارجاع داده شرده اسرت.  صور  الوامی به آندر مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به

 شوند. ترتیب، آن ضوابط جوئی از این استاندارد مقسوب میبدین

های بعدی آن برای تجدیدنظرها و هاصالحیکه به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، درصورتی

هرا ارجراع داده شرده اسرت،     تاریخ انتشار بره آن  در مورد مراجعی که بدون ذکر .آور نیستاین استاندارد الوام

 آور است.های بعدی برای این استاندارد الوامهاصالحیهمواره آخرین تجدیدنظر و 

 استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الوامی است:

                                                 

1-Antimicroberial 

2- Antibacterial 

3- Antifungal 

4- Antiviral 

5 - Photocatalyic 
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2-1 ISO13006, Ceramic tiles — Definitions, classification, characteristics and marking 

برا   یگریار  ها و نشانه ویژگی ،طبقه بندی ،تعاریف -های سرامیکی کاشی، 1393: سا  25استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است.  ISO 13006: 2012استفاده از استاندارد

ی هرا هرا و روش ویژگری  -مقاوم در برابر اسرید یکی سرام های یکاش، 3051استاندارد ملی ایران شماره  2-2

 آزمون

 موزائیکی گروهی های یکاش، 4289استاندارد ملی ایران شماره  2-3

 هاویژگی -های سرامیکی تویینی، کاشی17010استاندارد ملی ایران شماره  2-4

2-5 ISO 27447, Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - 

Testmethod for antibacterial activity ofsemiconducting photocatalytic materials 

های صنعتی سرامیک-های پیشرفته های ظریف )سرامیکسرامیک، 1388: سا  12659استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

تردوین    ISO 27447: 2009با استفاده از اسرتاندارد  روش آزمون -هادی فعالیت ضدباکتری مواد فتوکاتالیتیک نیمه پیشرفته(

 شده است.

هرای  سررامیک -هرای پیشررفته   هرای ظریرف )سررامیک   سرامیک، 12659استاندارد ملی ایران شماره  2-6

 روش آزمون -هادی فعالیت ضدباکتری مواد فتوکاتالیتیک نیمه صنعتی پیشرفته(

2-7 ISO 13125:2013, Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - 

Test method for antifungal activity of semiconducting photocatalytic materials 

هرای برا روش پیشررفته (    های پیشرفته، سرامیکهای )سرامیکسرامیک،  13125ایوو شماره  -استاندارد ملی ایران -یادآوری

 تدوین شده است.  ISO 13125: 2013با استفاده از استاندارد روش آزمون -هادی فعالیت ضدقارچی مواد فوتو کاتالیک نیمه

2-8 ISO 18061, Fine Ceramics (Advanced Ceramics, Advanced Technical Ceramics) - 

Determination of antiviral activity of semiconducting photocatalytic materials - Test method 

using bacteriophage Q-beta 

2-9 ISO 18071, Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - 
Determination of antiviral activity of semiconducting photocatalytic materials under indoor 

lighting environment - Test method using bacteriophage Q-beta 

 اصطالحات و تعاریف 3

 رود:در این استاندارد اصطالحا  و تعاریف زیر به کار می

3-1  

 های سرامیکی کاشی

ceramic tiles 
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وارهرا  یهرا و د که عموماً بره عنروان پوشر  کرف    قطعه نازک ساخته شده از رس و/یا دیگر مواد اولیه معدنی 

شوند امرا ممکرن    شک  داده می  2یا پرس کردن  1اکسترود معمووً در دمای اتاق به وسیله شود واستفاده می

شود تا خواک مورد نیاز را  3پختدر دمای کافی سپ  خشک و د و نداده شوگر نیو فرم یهای داست به روش

 د. یکسب نما

   باشند. در برابر نور می داریمقصوو  غیر قاب  سوختن و پا باشند؛ این لعابها ممکن است لعابدار یا بدون کاشی -1یادآوری

 نی کاشی سرامیکی است.در این استاندارد هرجا کلمه کاشی به کار رفته است به مع –2 یادآوری

 ]1393، سا 25 ملی ایران شماره استاندارد ،1-1-3: زیربندعمنب[

3-2  

 کاشی سرامیکی ضد میکروبی

antimicrobial ceramic tiles  
قرارچی و ضرد ویروسری را بره     باکتریایی، ضدضدهر سه خاصیت زمان صور  همبهکاشی سرامیکی است که 

 دارا باشد.، 3-2-4و 2-2-4، 1-2-4زیربندهایترتیب مطابو با 

3-3  

 سرامیکی ضد باکتریایی  کاشی

antibacterial ceramic tiles 
 ، را داشته باشد.1-2-4زیربندضدباکتری مطابو با کاشی سرامیکی است که فقط خاصیت 

3-4  

 سرامیکی ضد قارچی  کاشی

antifungal ceramic tiles 
 ، را داشته باشد.2-2-4دمطابو با زیربنضدقارچی کاشی سرامیکی است که فقط خاصیت 

3-5  

 سرامیکی ضد ویروسی  کاشی

antiviral ceramic tiles 
 ، را داشته باشد.3-2-4زیربندضد ویروس مطابو با کاشی سرامیکی است که فقط خاصیت 

                                                 

1- Extruding 

2- Pressing  
3- Fired  
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3-6  

 فتوکاتالیست

photocatalyst  
 و احیاء دارد. های اکسیداسیون(، عملکردهای فراوانی بر اساس واکن UVای که تقت تاب  فرابنف  )ماده

های ضدباکتریایی، خود تمیو شروندگی و  های هوا و آب، دفع عفونت و فعالیتاز جمله تجویه و حی  آوینده

 ضدقارچی.

 ]1388، سا 12659 ملی ایران شماره استاندارد ،1-3: زیربندعمنب[

3-7  

 مواد فتوکاتالیتک

photocatalytic materials 

 شود.دهی، اشباع سازی، اختالط و غیره اضافه میها با پوش رون آنموادی که فتوکاتالیست روی سطح یا د

-استفاده می 6-3سازی برای حصو  خواک میکور در زیربند مواد  فتوکاتالیتیک در مصالح ساختمان سازی و جاده -یادآوری

 شوند.

 ]1388، سا 12659 ملی ایران شماره استاندارد ،2-1-3: زیربندعمنب[

3-8  

 ضدباکتریفعالیت 

antibacterial activity 

 کند.  های با سطح صا  جلوگیری می شرایطی که از رشد باکتری در سطح مواد یا پارچه

 ]1388، سا 12659، استاندارد ملی ایران شماره 3-1-3: زیربندعمنب[

3-9  

 یفعالیت ضدقارچ

antifungal activity  

 شود. اسپورهای قارچی گفته می 2سازی یا غیرفعا  1به جلوگیری از )تندش( زای 

                                                 

1- Germination 

2- Inactivation 
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 ]2013 سا  ،INSO-ISO 13125، استاندارد 4-3: زیربندعمنب[

3-11  

 ضدویروسیفعالیت 

antiviral activity 

 .دهد می کاه در سطح مواد ها را  زایی ویروس عفونتشرایطی که 

 ]2014 سا  ،ISO 18061، استاندارد 3-3: زیربندعمنب[

3-11  

 باکتریوفاژ

bacteriophage 

 کند میها را آلوده  ویروس که باکتری نوعی

 ]2014 سا  ،ISO 18061، استاندارد 4-3: زیربندعمنب[

     باکتریوفراژ اسرت.   F-فاژهرای اختصاصری   RNAبتا اسرت کره یکری از     -Qمورد استفاده در این روش،  باکتریوفاژ -1یادآوری 

Q-  هستند. زا انسان بیماریهای آنفلوانوا است که برای  ویروس زا نبوده، ولی عملکرد آن مشابه برای انسان و حیوان بیماریبتا 

3-12  

 پالک          

  plaque 
 است. میوبان قاب  مشاهده که از نظر تئوری، نتیجه عفونت با یک باکتریوفاژ زنده و لیو سلو  مناطو روشنِ

 ]2014، سا  ISO 18061، استاندارد 5-3: زیربندعمنب[

 های آزمونها  و روشویژگی 4

 عمومی  های ویژگی 4-1

قرارچی و ضرد ویروسری(    باکتریایی، ضدمیکروبی )ضدهای سرامیکی با خاصیت ضدهای عمومی کاشیویژگی

ها با توجره بره نروع کاشری بایرد مطرابو برا        های فیویکی، شیمیایی، ظاهری و کیفیت سطح آنشام  ویژگی

 ،4289تاندارد ملری ایرران شرماره    اسر  ،3051، استاندارد ملری ایرران شرماره    25استاندارد ملی ایران شماره 

 و یا برای انواع دیگر مطابو با استاندارد مربوطه باشد. 17010استاندارد ملی ایران شماره 
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   میکروبیهای ضدویژگی 4-2

 باکتریاییضدهای ویژگی 4-2-1

باکتری کاشی سرامیکی با خاصیت فتوکاتالیتیک باید مطابو با استاندارد ملی ایران فعالیت ضد 4-2-1-1

تر از مقدار (، مساوی یا بی ΔRآن ) باکتریایی، مورد آزمون قرار گیرد و باید میوان فعالیت ضد12659شماره 

 کننده، باشد. اعالم شده توسط تولید

تر از صفر صور  یک عدد بورگشود، باید به( که توسط تولیدکننده اعالم میΔR) باکتریاییمقدار فعالیت ضد

 باشد. 

امیکی بدون خاصیت فتوکاتالیتیک باید مطرابو برا روش آزمرون    باکتری کاشی سرفعالیت ضد 4-2-1-2

   (، مسراوی یرا   ΔRآن ) باکتریرایی ، مورد آزمون قرار گیرد و بایرد میروان فعالیرت ضرد    الفمندرج در پیوست 

 کننده، باشد. تر از مقدار اعالم شده توسط تولیدبی 

تر از صفر صور  یک عدد بورگشود، باید بهمیتولیدکننده اعالم  ( که توسطΔR) باکتریاییمقدار فعالیت ضد

 باشد. 

 قارچیهای ضدویژگی 4-2-2

فعالیت ضدقارچی کاشی سرامیکی با خاصیت فتوکاتالیتیک باید مطابو با استاندارد ملی ایران  4-2-2-1

ترر از مقردار   (، مساوی یا بی ΔSآن ) ، مورد آزمون قرار گیرد و باید میوان فعالیت ضدقارچی13125شماره 

 کننده، باشد. ده توسط تولیداعالم ش

ترر از صرفر   صور  یک عدد بورگشود، باید به( که توسط تولیدکننده اعالم میΔS) مقدار فعالیت ضدقارچی

 باشد. 

فعالیت ضدقارچی کاشی سرامیکی بدون خاصیت فتوکاتالیتیک بایرد مطرابو برا روش آزمرون      4-2-2-2

ترر از  (، مساوی یا بری  ΔSآن ) فعالیت ضدقارچی ، مورد آزمون قرار گیرد و باید میوانبمندرج در پیوست 

 کننده، باشد. مقدار اعالم شده توسط تولید

ترر از صرفر   صور  یک عدد بورگشود، باید بهاعالم می ( که توسط تولیدکنندهΔS) مقدار فعالیت ضدقارچی

 باشد.
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 ویروسیهای ضد ویژگی 4-2-3

ک بایررد مطررابو بررا          فعالیررت ضررد ویروسرری کاشرری سرررامیکی بررا خاصرریت فتوکاتالیتیرر      4-2-3-1

آن  ، مورد آزمون قرار گیرد و باید میوان فعالیت ضرد ویروسری  ISO 18071واستاندارد  ISO 18061استاندارد

(ΔV مساوی یا بی ،)کننده، باشد. تر از مقدار اعالم شده توسط تولید 

تر از صفر ر  یک عدد بورگصوشود، باید به( که توسط تولیدکننده اعالم میΔV) مقدار فعالیت ضد ویروسی

 باشد. 

فعالیت ضد ویروسی کاشی سرامیکی بدون خاصیت فتوکاتالیتیک باید مطابو با روش آزمرون   4-2-3-2

تر از (، مساوی یا بی ΔVآن ) مندرج در پیوست ج، مورد آزمون قرار گیرد و باید میوان فعالیت ضد ویروسی

 کننده، باشد. مقدار اعالم شده توسط تولید

تر از صفر صور  یک عدد بورگشود، باید به( که توسط تولیدکننده اعالم میΔV) الیت ضد ویروسیمقدار فع

 باشد.

 گذاری بندی و نشانهبسته 5

 بندیبسته 5-1

قارچی و ضد ویروسی( با توجه به نوع کاشری  باکتریایی، ضدمیکروبی )ضدهای سرامیکی ضدبندی کاشیبسته

، استاندارد ملی ایران شرماره  3051، استاندارد ملی ایران شماره 25ن شماره باید مطابو با استاندارد ملی ایرا

 و یا برای انواع دیگر مطابو با استاندارد مربوطه باشد. 17010استاندارد ملی ایران شماره  ،4289
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 گذارینشانه 5-2

بر قارچی و ضد ویروسی( عالوه باکتریایی، ضدمیکروبی )ضدهای سرامیکی ضدکننده کاشیتولید 5-2-1

، اسرتاندارد ملری   25گیاری مطابو با استاندارد ملی ایران شماره اینکه باید با توجه به نوع کاشی، موارد نشانه

و یرا بررای انرواع     17010، استاندارد ملی ایران شماره 4289، استاندارد ملی ایران شماره 3051ایران شماره 

و  2-2-5رج نماید، باید موارد مندرج در زیربنردهای  بندی ددیگر مطابو با استاندارد مربوطه را بر روی بسته

 گیاری کند.بندی، نشانهصور  واضح و مشخص بر روی بستهنیو به 5-2-3

 تاریخ تولید؛ 5-2-2

( و یا ضرد ویروسری   ΔS(، ضدقارچی )ΔRصور  ضدباکتری )درج نوع خاصیت ضد میکروبی به 5-2-3

(ΔVبر روی بسته ).بندی الوامی است 

 مثال:

 شود.می مشخص «باکتریاییکاشی سرامیکی ضد»باکتریایی دارد با نام ه فقط خاصیت ضدکاشی سرامیکی ک -

 شود.میمشخص  «قارچیکاشی سرامیکی ضد»قارچی دارد با نام کاشی سرامیکی که فقط خاصیت ضد -

 شود.میمشخص  «کاشی سرامیکی ضد ویروسی»کاشی سرامیکی که فقط خاصیت ضد ویروسی دارد با نام  -

کاشری سررامیکی            »زمران هرر دو خاصریت ضردباکتریایی و ضردقارچی را دارد برا نرام        صور  هممیکی که بهکاشی سرا -

 شود.میمشخص  «ضدباکتریایی و ضد قارچی

کاشری  »زمان هر سه خاصیت ضدباکتریایی، ضدقارچی و ضد ویروسری را دارد، برا نرام    صور  همسرامیکی که بهکاشی  -

 شود.یم مشخص «سرامیکی ضدمیکروب
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هرای ضردقارچی و مقردار    برای کاشی ΔSهای ضدباکتریایی ، مقدار برای کاشی ΔRدرج مقدار  5-2-4

ΔV بندی الوامی استهای ضد ویروسی بر روی بستهبرای کاشی 

یرا بردون خاصریت     1کننده باید نوع کاشری تولیردی را از لقراا خاصریت فتوکاتالیتیرک     تولید 5-2-5

 کند. گیاری اعالمفتوکاتالیتیک را در نشانه

گیاری درج را در نشانه« های غیر روش فناوری نانوتولید شده به روش» تولیدکننده باید جمله  5-2-6

 کند.

قارچی و ضد ویروسی را اعالم کند. این باکتریایی، ضدتولیدکننده باید زمان انقضای خاصیت ضد 5-2-7

 گردد. زمان انقضاء از زمان تولید مقسوب می

برداری را بره  داری و همچنین روش شستشو در زمان بهرهنگههای نصب، تولیدکننده باید روش 5-2-8

 خریدار اعالم کند. 

 ارجاع به این استاندارد ملی ایران.  5-2-9

                                                 

1 - Photocatalyic 
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 پیوست الف

 )الزامی(

 کاشی سرامیکی بدون خاصیت فتوکاتالیتیک اییباکتریروش تعیین فعالیت ضد

 12659 ملی ایرران ، طبو استاندارد ککاشی سرامیکی بدون خاصیت فتوکاتالیتی اییباکتریفعالیت ضدتعیین 

 شود: با تغییرا  زیر انجام می

از ش  آزمونره تیمرار    ،آزمونه تیمار نشده 9جای  ، به12659استاندارد ملی ایران  7بند هنگام اجرای  1-الف

 استفاده کنید.  شدهزمونه تیمار آ سهشده، از زمونه تیمار آ 6جای  بهنشده و 

جای آن،  شود . به ، فرایند پرتوافکنی انجام نمی12659استاندارد ملی ایران  1-8 هنگام اجرای زیربند 2-الف

 عم  کنید: 1-1-طبو زیربند الف

 ها گذاری آزمونه گرمخانه 1-1-الف

( و رطوبت 1± 37) °Cدر دمای  h 8به مد  را پ  از تلقیح،  آزمونه تیمار شدهو سه  شدهنآزمونه تیمار سه 

 کنید.  گیاری گرمخانه 75نسبی حداق  %

شستشرو و   12659اسرتاندارد ملری ایرران     3-1-8 زیربنددیگر، بالفاصله پ  از تلقیح طبو  سه آزمونه تیمار نشده -یادآوری

 شوند.   شمارش می 4-1-8طبو زیربند 

  روش محاسبهاعتباربخشی آزمون و   3-الف

 . شوند می گرد اعشار رقم دوتا  معمو  طور به شده مقاسبه مقادیر .شود می مقاسبه زیر روش به آزمون نتایج 

 معیارهای یک آزمون معتبر 1-3-الف

 4-8  بنرد زیر در آمرده  دسرت  بره  هرای  براکتری  غلظرت  ازاسرتفاده  را برا   زنده های باکتری تعداد 1- 1-3-الف

 ( مقاسبه کنید:1-و معادله )الف 12659استاندارد ملی ایران 

 N= P × V                                               (1-الف)

 که در آن: 

N  ؛زنده های باکتری های سلو  تعداد 

P 12659استاندارد ملی ایران  4-8  بندزیر در آمده دست به های باکتری غلظت (cfu/ml)؛ 

V مقیط حجم SCDLP شستشو برای (ml). 
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 2- 1-3-الف

 آزمرون نشرود،   برآوردهمعیار  چند یا یک اگر .زدسا برآوردههمه معیارهای زیر را  که است اعتبار دارای آزمونی

 .شود اجرا دوباره باید و است نامعتبر

 :( باشد2-معادله )الف باید طبو تلقیح از پ  نشده تیمار آزمونه زنده های باکتری تعداد لگاریتم -الف

≥ (Lmean) / (Lmax – Lmin)2/0                                     (2-الف)

 :نآ در که

Lmax      زنده؛ های باکتری لگاریتمی مقدار بیشینه  

Lmin    زنده؛ های باکتری لگاریتمی مقدار کمینه  

Lmean    آزمونه 3 برای زنده های باکتری لگاریتمی مقدار متوسط. 

 cfu105×4ترا   cfu 105×1پ  از تلقیح، باید بین تیمار نشده  های آزمونه زنده های باکتریتعداد متوسط  -ب

 .باشد

 cfu 103 ×1تمراس، نبایرد کمترر از    h 8پر  از  تیمار نشرده   های آزمونه زنده های باکتریتعداد متوسط  -پ

 .باشد

 ضد باکتریاییروش محاسبه فعالیت   3- 1-3-الف

های تیمرار شرده را برا     نمونه ضد باکتریاییفعالیت اگر آزمون براساس معیارهای بیان شده، دارای اعتبار بود، 

 ( مقاسبه کنید.3-الف) ه از معادلهاستفاد

 ΔR = (Et-E0) - (At- E0) = Et- At                                    (3-الف)

 که در آن: 

ΔR  ؛شدهتیمار های  نمونه ضد باکتریاییفعالیت 

E0  له پر   ، بالفاصشدهتیمار نهای  نمونه، بازیابی شده از زنده های باکتری های سلو  تعدادمتوسط لگاریتم

 از تلقیح؛

Et  زمران  نشده، پر  از  تیمار های  ، بازیابی شده از نمونهزنده های باکتری های سلو  تعدادمتوسط لگاریتم

 ؛ساعتt (8 )تماس 

At  شده، پر  از زمران   تیمار های  ، بازیابی شده از نمونهزنده های باکتری های سلو  تعدادمتوسط لگاریتم

 .ساعتt (8 )تماس 
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 شرده تیمار های  بازیابی شده از نمونه زنده های باکتریرا برحسب درصد تعداد  ضد باکتریاییت توان فعالی می

 شرده تیمرار ن هرای   بازیابی شده از نمونه زنده های باکتریتعداد در مقایسه با  ساعتt (8 )پ  از زمان تماس 

 بیان کرد. 
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 پیوست ب

 )الزامی(

 خاصیت فتوکاتالیتیک قارچی کاشی سرامیکی بدونروش تعیین فعالیت ضد

با  INSO-ISO 13125، طبو استاندارد ی کاشی سرامیکی بدون خاصیت فتوکاتالیتیکقارچفعالیت ضدتعیین 

 شود: تغییرا  زیر انجام می

 مورد نیاز نیست.  4-7و  3-7، 2-7زیربندهای  1-ب

 شود: اعما  می زیر در روش آزمون ، تغییرا INSO-ISO 13125استاندارد  8هنگام اجرای بند  2-ب

آزمونه تیمار نشده، از شر  آزمونره تیمرار     9جای  ، بهINSO-ISO 13125استاندارد  1-8بند در زیر 1-2-ب

 آزمونه تیمار شده، از سه آزمونه تیمار شده استفاده کنید.  6جای  نشده و به

جرای آن، طبرو    . به شود فرایند پرتوافکنی انجام نمی ،INSO-ISO 13125استاندارد  2-8بند در زیر 2-2-ب

 عم  کنید: 1-1-2-ببند 

 ها گذاری آزمونه گرمخانه   1-1-2-ب

و  C° (5± 25)در دمرای  در  h 8را پ  از تلقیح، بره مرد     سه آزمونه تیمار نشدهو  آزمونه تیمار نشدهسه 

 گیاری کنید.  گرمخانه 75رطوبت نسبی حداق  %

 شوند.    از تلقیح شستشو و شمارش میسه آزمونه تیمار نشده دیگر، بالفاصله پ -یادآوری

 شود: زمون اعما  میآ، تغییرا  زیر در روش INSO-ISO 13125استاندارد  9هنگام اجرای بند  3-ب

 شود. انجام نمی 2-9زیربند  1-3-ب

(( انجرام  5± 25) °Cدر در دمای  گیاری گرمخانهبا در نظر گرفتن شرایط این پیوست ) 5-9زیربند  2-3-ب

 شود. می

 روش محاسبهاعتباربخشی آزمون و      4-ب

 . شوند می گرد اعشار رقم دوتا  معمو  طور به شده مقاسبه مقادیر .شود می مقاسبه زیر روش به آزمون نتایج 

 شوند. میبه همان صور  انجام  2-10 و1-10مقاسبا  بیان شده در زیربندهای   1-4-ب

 آزمون  اعتباربخشی   2-4-ب

، با در نظرر گررفتن   INSO-ISO 13125استاندارد  3-10همه معیارهای زیربند  که است اعتبار دارای آزمونی

  شود.  برآوردهنکته زیر در آن 

طرور   ، بره INSO-ISO 13125استاندارد  3-3-9و  2-3-9اسپورهای قارچی تهیه شده طبو زیربندهای  -الف

 مناسب و یکنواخت توزیع شده باشند. 



  1398: سال( چاپ اول)14499-1مارۀ ایران ش ملیاستاندارد 

14 

 باشد.cfu 105×1و  cfu 104×1پ  از تلقیح، باید بین تیمار نشده  های زمونهآها در  تعداد متوسط کلنی -ب

        در در دمرای سراعت تمراس    8پر  از  تیمرار نشرده    هرای  آزمونره بر روی  زندهتعداد متوسط اسپورهای  - 

C° (5± 25 )%   نباید کمتر ازگیاری گرمخانه 75و رطوبت نسبی حداق ،cfu 103×5  باشد. 

   فعالیت ضدقارچی حاسبهمروش    3-4-ب

هرای تیمرار شرده را برا      نمونره ضردقارچی  فعالیرت  اگر آزمون براساس معیارهای بیان شده، دارای اعتبار بود، 

 ( مقاسبه کنید.1-)ب استفاده از معادله

 ΔS = (Et-E0) - (At- E0) = Et - At                                         (1-ب)

 که در آن: 

ΔS   ؛شدهتیمار های  نمونهضدقارچی فعالیت 

E0   بالفاصله پر  از  شدهتیمار نهای  نمونه، بازیابی شده از زندهاسپورهای قارچی  تعدادمتوسط لگاریتم ،

 تلقیح؛

Et   زمران  نشرده، پر  از   تیمرار  هرای   ، بازیابی شده از نمونهزندهاسپورهای قارچی  تعدادمتوسط لگاریتم

 ؛ساعتt (8 )تماس 

At شده، پ  از زمان تماس تیمار های  ، بازیابی شده از نمونهزندهاسپورهای قارچی  تعدادیتم متوسط لگار

t (8 )است. ساعت 

تیمرار  هرای   بازیابی شرده از نمونره   زندهاسپورهای قارچی را برحسب درصد تعداد ضدقارچی توان فعالیت  می

هرای   بازیرابی شرده از نمونره    زندهی اسپورهای قارچتعداد در مقایسه با  ساعتt (8 )پ  از زمان تماس  شده

 بیان کرد.  شدهتیمار ن
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 پیوست پ

 )الزامی(

 روش تعیین فعالیت ضدویروسی کاشی سرامیکی بدون خاصیت فتوکاتالیتیک

با  ISO 18061:2014، طبو استاندارد باکتری کاشی سرامیکی بدون خاصیت فتوکاتالیتیکفعالیت ضدتعیین 

 شود: تغییرا  زیر انجام می

 وزم نیست.  ISO 18061:2014استاندارد  7-8و  7-7، 7-6وجود تجهیوا  بیان شده در زیربندهای  1-پ

از ش   ،آزمونه تیمار نشده 9جای  ، بهISO 18061:2014 استاندارد "ب"زیربند - 8هنگام اجرای بند  2-پ

 فاده کنید. است شدهزمونه تیمار آ سهشده، از زمونه تیمار آ 6جای  بهآزمونه تیمار نشده و 

جرای آن،   شود . به فرایند پرتوافکنی انجام نمی ،ISO 18061:2014استاندارد  5-9اجرای زیربند هنگام  3-پ

 عم  کنید: 1-3- بند زیرطبو 

 ها پس از تلقیح داری آزمونهشرایط نگه 1-3-پ

( قررار  5± 25) °C در دمرای  h 8بره مرد    را پ  از تلقریح،   آزمونه تیمار شدهو سه  شدهنآزمونه تیمار سه 

 دهید. 

شستشرو و   12659استاندارد ملری ایرران    3-1-8 زیربنددیگر، بالفاصله پ  از تلقیح طبو  سه آزمونه تیمار نشده -2یادآوری

 شوند.   شمارش می 4-1-8طبو زیربند 

  روش محاسبه  4-پ

 . شوند می گرد اعشار رقم دوتا  معمو  طور به شده مقاسبه مقادیر .شود می مقاسبه زیر روش به آزمون نتایج 

 تیتر باکتریوفاژتعیین  1-4-پ

 شود. مقاسبه می ISO 18061:2014ستاندارد ا 2-10انند زیربند ها م آزمونهتیتر باکتریوفاژ 

 اعتباربخشی آزمون 2-4-پ

 آزمرون  نشرود،  برآوردهمعیار  چند یا یک اگر .سازد برآوردههمه معیارهای زیر را  که است اعتبار دارای آزمونی

 .شود اجرا دوباره باید و است نامعتبر

( 1-پ  از تلقیح، باید مطرابو معادلره )   تیمار نشده  های آزمونهمقدار لگاریتمی تعداد تیتر باکتریوفاژ  -الف

 باشد.

( -1)                                                 2/0(Lmax – Lmin) / (Lmean) ≤ 

 :آن در که

Lmax     ؛تیتر باکتریوفاژ لگاریتمی مقدار نهبیشی  
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Lmin    ؛ تیتر باکتریوفاژ لگاریتمی مقدار کمینه  

Lmean      آزمونه 3 برای تیتر باکتریوفاژ لگاریتمی مقدار متوسط. 

 .باشد cfu 106×4تا  cfu 106×1پ  از تلقیح، باید بین تیمار نشده  های آزمونهتیتر باکتریوفاژ  -ب

 . باشد cfu 104 ×1ساعت تماس، نباید کمتر از 8پ  از تیمار نشده  های آزمونه تیتر باکتریوفاژ - 

 روش محاسبه فعالیت ضدویروسی   3-4-پ

هرای تیمرار شرده را برا      نمونره ضدویروسی فعالیت اگر آزمون براساس معیارهای بیان شده، دارای اعتبار بود، 

 ( مقاسبه کنید.2-)  استفاده از معادله

( -2)                                         ΔV = (Et-E0) - (At- E0) = Et - At 

 که در آن: 

ΔV  ؛شدهتیمار های  نمونهضدویروسی فعالیت 

E0   بالفاصله پ  از تلقیح؛شدهنمار یهای ت نمونه تیتر باکتریوفاژمتوسط لگاریتم ، 

Et   مان تماس زمار نشده، پ  از یهای ت نمونهتیتر باکتریوفاژ متوسط لگاریتمt (2  8تا )؛ساعت 

At  مار شده، پ  از زمان تماس یهای ت نمونهتیتر باکتریوفاژ متوسط لگاریتمt (2  8تا )است. ساعت 

     tپر  از زمران تمراس     مرار شرده  یهای ت نمونهتیتر باکتریوفاژ را برحسب درصد ضدویروسی توان فعالیت  می

 بیان کرد.  شدهنمار یهای ت نمونهوفاژ تیتر باکتریدر مقایسه با  ساعت( 8تا  ساعت 2)

 

 

 

 


