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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 صـنعتي  و تحقيقات استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 عهده به را ايران) يرسم(استانداردهاي ملي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران،

  .دارد

 مؤسسـات علمـي،   و مراكـز  نظـران  صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 تجـاري  و توليدي، فنـاوري  به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي،

 مراكـز  كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه ستا

 بـه  نظرخـواهي  بـراي  ايـران  ملي نويس استانداردهاي پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي

 رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي يونكميس اعضاي و نفع ذي مراجع

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح

 ملي كنند دركميتة مي تهيه شده يينتع ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 شود مي تلقي ملي بدين ترتيب، استانداردهايي .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح

-مي تشكيل ستانداردا مؤسسه كه مربوط ملي استاندارد كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه

  .باشد رسيده تصويب به دهد

(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون  1

2
(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و

(OIML) 4رابـط  تنها به عنوان و است
 ذايي كـدكس غـ   كميسـيون  

5
(CAC) در 

 پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي،

 كنندگان، حفـظ  مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 از اجـراي بعضـي   اقتصـادي،  و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 . نمايـد  اسـتاندارد، اجبـاري   عالي رايشو تصويب اب وارداتي، اقالم يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

 را آن بنـدي و درجـه  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه

 آمـوزش،  شـاوره، م در زمينـة  فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري

 )واسـنجي (كاليبراسـيون   و مراكـز  هـا  آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي،

 در و كنـد  مـي  ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل

 يكاهـا،  المللـي  بـين  دسـتگاه  ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، رايطش احراز صورت

 از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون 

 .ستا مؤسسه اين وظايف ديگر

  

                                                
 ا��ان ����� ������ت و ا����ارد ����ۀ *

1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 

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

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 

 ج
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  پيش گفتار

براي بسته بندي فراورده هاي )  PET(بطري هاي  پلي اتيلن ترفتاالت  -بسته بندي  " استاندرد

توسط  مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش كه " ويژگي ها و روش هاي آزمون - غذايي 

 اجالسيه درشصت و يكمين  و دهش تدوين و تهيه  ايران تحقيقات صنعتي و استاندارد سازمان

 اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد 21/12/87بسته بندي و سلولزي مورخ استاندارد ملي كميتة

 صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به

   .شودتشر ميمن ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران،

 و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

 براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي خدمات، استانداردهاي

 توجه مورد بوطمر فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه اين استانداردها تكميل و اصالح

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بنابراين، بايد . گرفت خواهد قرار

  

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهيه براي كه منابع و ماخذي

  

ارد و بررسي نتايج آزمايشگاهي آزمايشگاه بسته بندي هاي پالستيكي سازمان استاند - 1

  تحقيقات صنعتي ايران
 

2- BS 1133 Part 22- 1989 packaging in plastics containers 

3- BS 4839 Part 1 Blow moulded polyolefin containers 

4- BS 6119 Part 1 1981 Glass bottles for carbonated soft drinks 

5- ISO 9057 Glass containers – 28 mm tamper – evident finish for pressurized  

liquids – Dimensions 

6- ISO 7458 Glass containers internal pressure resistance test methods  

7- As 2767 – 1994 Rigid plastic containers  

10-IS 13123 1991 Packaging of liquid pesticides in polyethylene 

Terephthalate (PET) bottles  

11-IS – 8688 1988 Specification for Plastics potable Water Bottles  

 

 و



 

ورده هاي آبراي بسته بندي فر) PET(پلي اتيلن ترفتاالت بطري هاي  بسته بندي ـ 

  هاي آزمون ها و روش ـ ويژگيغذايي  

  هدف   1

نمونـه بـرداري ، بسـته بنـدي و     ، روش هاي آزمون تعيين ويژگيها ، اين استاندارد هدف از تدوين 

  . مي باشد غذايي فرآورده هاي بسته بندي  براينشانه گذاري بطري هاي پلي اتيلن ترفتاالت 

  دامنه كاربرد    2

ــتاندارد   ــن اسـ ــرايايـ ــاي    بـ ــري هـ ــواع بطـ ــي انـ ــي اي تـ PET) پـ
1
ــتفاده   ( ــورد اسـ   مـ

  . كاربرد دارد  ،غذاييدر بسته بندي انواع فرآورده هاي 

  مراجع الزامي   3

. شده است مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده 

در صورتي كه به  .محسوب مي شود  ملي ايران بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد

مورد  آن اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،

آن ها ارجاع  ذكر تاريخ انتشار بهبدون كه  مداركي در مورد. نيست اين استاندارد ملي ايران نظر

  .داده شده است ، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر است

  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است 

جـداول  و چگـونگي اسـتفاده از   روش هـاي نمونـه گيـري تصـادفي     - 2305استاندارد ملي ايران   3-1

   اعدادتصادفي

رسـيدن بـه شـرايط     شرايط محيطـي اسـتاندارد بـراي    –پالستيك ها  –2117دارد ملي ايران استان   3-2

  تثبيت و آزمون

3-3   EN 1186-1- Guide to the selection of conditions and test methods 

for overall migration  

3-4   ASTM D-4603 :Test Method for Determining Inherent Viscosity of 

Polyethylene Terephthalate   

                                                
1- Polyethylene Terephthalate  

١ 



 

3-5 ASTM D2857 –Standard Practice for Dilute Solution Viscosity of 

Polymers 

 

  اصطالحات و تعاريف   4

  :مي روداصطالحات و تعاريف زير به كار ،  استاندارداين در 

4-1    

   1) دست اول ( اوليه نو  دموا

نخستين بـار  و براي توليد  ه توسط توليدكننده پليمراطالق مي شود كنو به پليمرهايي مواد اوليه  

  . استفاده قرار مي گيرد  دمور جهت توليد ظروف پليمري

4-2    

2 مواد برگشتي از خط توليد
    

در همان  ضايعات ايجاد شده در حين توليد است كهاز خط توليد شامل آن بخش از مواد برگشتي  

  . به خط توليد برگردانده مي شود خردو ول فني مجدداً با رعايت شرايط بهداشتي و اص مكان

4-3    

   3 مواد بازيافتي

مورد استفاده قرار گرفتـه و بـه شـكل     شامل انواع محصوالت پالستيكي است كه قبالًمواد بازيافتي 

  . مي شوند هاي مختلف و متفرقه جمع آوري و بازيافت 

4-4  

  توليد كننده 

  اطالق مي گردد كه بطري هاي پي اي تي را توليد توليدي  واحدتوليد كننده در اين استاندارد به 

  . مي نمايد  

  

                                                
1- Virgin materials 

2- Reworked materials 

3- Recycled 

٢ 



 

4-5  

  اوليه مصرف كننده

  اطالق مـي گـردد كـه بـا تهيـه و اسـتفاده از        توليديواحددر اين استاندارد به  اوليه مصرف كننده

  . نمايند  را بسته بندي و عرضه مي) محتوا( محصول توليد شده خود بطري هاي پي اي تي 

4-6    

  مصرف كننده نهائي 

  مصـــرف  محتـــوي بطـــري را اطـــالق ميگـــردد كـــه  شخصـــيمصـــرف كننـــده نهـــايي بـــه 

  . مي نمايد 

4-7  

   گنجايش اسمي

حجمي از محتواي موجود در بطري است كه در چاپ و نشـانه گـذاري محصـول     گنجايش اسمي ،

  .بسته بندي شده درج مي گردد 

4-8  

   گنجايش كامل

درجه سلسيوس است كـه بطـري را بـه     23 ± 1، حجمي از آب با دماي  لب پر ياگنجايش كامل 

  .طور كامل پر مي كند 

4-9  

  رزوه پيوسته 

بر روي دهانه به رزوه هايي اطالق مي شود كه به طور ممتد يا پيوسته از ابتدا تا انتها ه پيوسته رزو

 . بطري ادامه داشته باشد 

 

 

  

٣ 



 

4-10    

  رزوه ناپيوسته 

به رزوه هايي اطالق مي شود كه از ابتدا تا انتهاي آن پيوسته نبوده بلكه در ) طعمنق(رزوه ناپيوسته 

  . قطع شده است فاصله هاي متعددي 

4-11  

  خط درز قالب 

  . خطي است كه در نقاط اتصال قطعات قالب بر روي بطري ممكن است ايجاد شودخط درز قالب 

4-12  

  1پريفورم  

هاي پي اي تي مي باشد و اين محصول نتيجـه فراينـد تزريـق    پريفورم ، اولين مرحله توليد بطري 

  .  هر پريفورم شبيه يك لوله آزمايشگاهي با يك انتهاي بااليي به شكل دهانه بطري مي باشد.است

4-13    

   2دربندي غير قابل تقلب  

دربندي غير قابل تقلب به دربندي هـائي اطـالق ميشـود كـه بـا اسـتفاده از درهـاي داراي حلقـه         

چنان بسته شده اند كه هنگام باز كردن در ، حلقه مـذكور از در جـدا   ) نوار جدا شونده ( مينان اط

  .مي شود

4-14   

  دربندي معمولي  

  . شامل دربندي هائي است كه امكان باز و بستن آن بدون هيچ نشانه اي ميسر مي باشد  

  

  

                                                
1-Preform 

2- Pilferproof 

" 



 

4- 15   

  مشابه هاي غذايي 

واد غذايي براي اندازه گيري ميزان مهـاجرت اجـزاي قابـل    به موادي اطالق مي شود كه به جاي م

  .انتقال از ظروف به درون محتوا ، به جاي مواد غذايي به كار برده مي شوند

  طبقه بندي  5

به منظور تامين نيازهاي كاربرد  دارا بودن ويژگي هاي الزمبطري هاي پي اي تي از لحاظ   

   :نهائي به انواع زير طبقه بندي مي شوند 

5-1    

   ) A(بطري هاي معمولي

دسي ليتـر   74/0ويسكوزيته ذاتي رزين مورد استفاده در ساخت بطري هاي  معمولي بايد حداقل 

  .بر گرم باشد

5-2     

  ) B(مقاوم در برابر فشار داخليبطري هاي  

بايـد   مقـاوم در برابـر فشـار داخلـي     بطري هـاي   ويسكوزيته ذاتي رزين مورد استفاده در ساخت  

  .دسي ليتر بر گرم باشد 8/0ل حداق

5-3   

   ) C(بطري هاي مقاوم در برابر شرايط پاستوريزاسيون

 مقاوم در برابر شـرايط پاستوريزاسـيون   ويسكوزيته ذاتي رزين مورد استفاده در ساخت بطري هاي

  .دسي ليتر بر گرم باشد  75/0- 85/0بايد 

از انواع بطري بسته به نوع كاربرد نهايي مي باشد به شـرط  واحد مصرف كننده اوليه موظف به استفاده :  1يادآوري 

اينكه پايداري محتوا در دوره مصرف از نظر ويژگي هاي فيزيكي ، مكانيكي و ميكروبيولوژي مطابق با استاندارد ملي 

  .محتوا باشد

  

# 



 

  مواد   6  

بايد شرايط  مواد مورد مصرف در ساخت بطري هاي پي اي تي مطابق با ويژگي هاي اين استاندارد

   :زير را داشته باشد 

بوده و داراي پروانه ساخت و  1مصرفي بايد داراي قابليت تماس با مواد غذايي مواد اوليه كليه 6-1 

   .باشد 2يا مجوز ورود و مصرف از مراجع ذيصالح

ات از اجزاي كامالً شناخته شـده و فاقـد تركيبـ   متشكل غير بازيافتي  و مواد اوليه بايد نو   6-1-1

  .مضر براي سالمت مصرف كننده باشد 

  .  استفاده از مواد برگشتي از خط توليد و مواد بازيافتي مجاز نمي باشد  6-1-2

اين استاندارد مورد آزمايش قرار گيرد نبايد هيچگونه  1-9هنگامي كه طبق روش آزمون بند   6-2

  . تأثيري بر محتواي داخل بطري داشته باشد

  ها  ويژگي  7 

  ضعيت ظاهريو  7-1

كه عالوه بر انطباق آن با ويژگي هـاي ايـن اسـتاندارد،     دطراحي و شكل بطري بايد بگونه اي باش 

  . نمايد آن استفاده ي ابتواند به راحتي از محتونهائي مصرف كننده 

آثـار   حباب ، رگه ،بو ،حفره ،  ترك ، : مانندبطري هاي توليد شده بايد فاقد هر گونه عيب و ايرادي 

  . باشد  زوائد وبوط به سوختگي يا عدم ذوب كافي مواد اوليه مر

  يا ماتيشفافيت يكنواختي  7-2

يكنواخت در كليه قسمتهايي كه نسبت بـه محـور   يا ماتي  از شفافيت بايد ليد شده وتبطري هاي  

  .برخوردار باشند مشابه دارند ،  يتوضعتقارن قائم 

                                                
1- Food Contact Material 

٢ - $%� .ح در �7ل �6�7 وزارت *5�ا(4 ، در��ن و ��2زش /.(-� ,+�ر �� *�(���)' ذ
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مـي شـوند بايـد از    رنگـي توليـد   بصـورت  كاربردي برخي نيازهاي براي بطري هاي رنگي كه به علت  : 1 يادآوري

شده باشد كه مطابق با ضوابط و مقررات بهداشتي بـوده و داراي گـواهي   استفاده  رنگدانه پالستيك يا مستربچ مجاز

  . باشد 1نامه معتبر و مورد تاييد مراجع ذيصالح 

  گنجايش 7-3

   اسمي گنجايش 3-1- 7

مقـادير   ناسـب بـا  تد بر پايه مشخصات كاربردي آنها و مبطري هاي پي اي تي بايگنجايش اسمي  

  .تعيين شده در استانداردهاي ملي مربوط به محتوي باشد

  )لب پر ( كامل گنجايش  3-2- 7

  .باشدبر پايه مشخصات محتوا بايد متناسب با گنجايش اسمي گنجايش كامل   

  جرم بطري  7-4

ذاري ، در و لوازم گبر چسب نشانه  د جرم بطري خالي ، بدونرمنظور از جرم بطري در اين استاندا 

بايـد چنـان    وزمـان مانـدگاري محتـوي   دربندي آن مي باشد جرم بطري بر اساس شرايط كـاربرد  

  . توليد شده با ويژگيهاي اين استاندارد مطابقت داشته باشد سفارش داده شود كه بطري 

 ± 3/0گـرم   30براي بطريهاي كمتر از ده بايد شرواداري جرم بطري نسبت به جرم سفارش حدود

  .گرم باشد  ± 4/0گرم  30گرم و براي بطري هاي بيشتر يا مساوي 

   ضخامت  7-5

ضخامت بطري بايد در تمام قسمتهايي كه نسبت به محور تقارن قائم وضع مشـابه دارنـد يكسـان     

بايـد  محتـوي  و زمان ماندگاري  بطري بر اساس مشخصات كاربردي ضخامت نقاط مختلف . باشد 

انتخاب شود كه بطري مورد نظر در هيچ يك از آزمون هاي تعيين شـده در ايـن اسـتاندارد    چنان 

  . دچار آسيب نگردد 

  

  

                                                
 .مرجع ذيصالح در حال حاضر وزارت بهداشت ، درمان و آزموزش پزشكي كشور مي باشد  -1

٧ 



 

  

  ي ئايستا  7-6

 درجه دارد از تعادل و 15بطري بايد هنگام قرار گرفتن بر روي صفحه صافي كه با سطح افق زاويه  

ايـن اسـتاندارد    3-9روش آزمون ايسـتائي در بنـد   . شود  ايستائي كافي برخوردار بوده و واژگون ن

  . تشريح گرديده است 

  مقاومت در برابر ضربه   7-7

اين استاندارد نبايد هيچ گونه نشـت   4-9هنگام سقوط بطري از ارتفاع تعيين شده در آزمون بند  

  . كستگي و ترك در آن مشاهده شود شغير قابل برگشت و يا تغيير شكل  ،

   مت در برابر فشار عموديمقاو  7-8

تحت فشـار عمـودي    اين استاندارد ، 5-9مطابق آزمون بند  كه بطري پر و در بندي شده ،هنگامي  

نظير شكستگي نشت ، تـرك و تغييـر شـكل    ساعت نبايد  هيچ گونه آسيبي  24قرار گيرد ، بعد از 

  . دائمي در بطري مشاهده گردد 

   1مقاومت در برابر فشار داخلي  7-9

بتواند   6-9بند آزمون فشار مطابق  انجام، بايد هنگام  ) B(ي هاي مقاوم در برابر فشار داخلي بطر 

را حداقل يك دقيقه بدون هيچگونه ) گنجايش بر اساس (  1فشار داخلي مندرج در جدول شماره 

  . د نآسيبي تحمل نماي

                                                
1- Internal Pressure Resistance 

٨ 



 

  ) B(مقاومت در برابر فشار داخلي -1جدول 

  مربع فشاربر حسب كيلوگرم بر سانتي مترحداقل   سب ميلي ليتربطري بر حاسمي  گنجايش 

  20  500الي  100از 

  12   750الي  501از 

  10  1000الي  751از 

  8  2000تا  1001از 

  

براي ايمني و محافظت آزمايش كننده  از خطرات ناشي از پرتاب قطعات آزمونه به اطراف ، آزمـايش فـوق   :  هشدار

   .محفوظ و با استفاده از آب انجام گيرد و بايد در محل مناسب 

   1سازگاري بطري ومحتوا     7-10

اين استاندارد ساخته مي شوند ، بايد هنگام اجراي آزمون بنـد  بطري هايي كه مطابق با ويژگيهاي 

  . همچنين فرآورده نيز بر بطري بي اثر باشد  تاثيري برمحتوا نداشته ، 9-1

  ويژگي هاي بهداشتي بطري   7-11

مراجـع  توسـط   و بطري هاي توليدي بايد متناسـب بـا نـوع محصـول بـوده     ويژگي هاي بهداشتي 

  .مورد تاييد قرار گيرد2 ذيصالح

  3مهاجرت عمومي مواد 7-12

      آزمـون قـرار   مـورد     EN 1186-1هنگامي كـه طبـق اسـتاندارد      مواد قابل مهاجرت از بطري ،

ميلي گرم بر دسي متر مربع  10م ماده مشابه غذايي و يا بر كيلوگر ميلي گرم 60گيرد نبايد از مي 

  .ظرف بيشتر باشد

  دربندي   7-13

                                                
1- Compatibility 

 .ور مي باشد مرجع ذيصالح در حال حاضر وزارت بهداشت ، درمان و آزموزش پزشكي كش  -٢

  
 3-Overal Migration   

 

٩ 



 

به منظور تامين دربندي مناسب ، دهانه بطري هاي پي اي تي طبـق ايـن اسـتاندارد بايـد داراي      

  :ويژگي هاي زير باشند 

   دهانه بطري   7-13-1

نسبت به بوده وتحت شرايط كاربردي خوردار كافي بردهانه بطري از سختي و استحكام    7-13-1-1

  .و فشار شرايط مناسب نگهداري دچار تغيير حالت نگرددتغييرات دما 

 عـاري از     دهانه و سـطوح رزوه هـا از صـافي ويكنـواختي كـافي برخـوردار بـوده و        لبه    7-13-1-2

  .، باشد گرددآنها كه مانع از دربندي كامل مي جوش ، آثار سوختگي و نظير  زائده ،

بسته به نوع محصول مي تواند به شكل منقطع رزوه هاي دهانه بطري هاي پي اي تي    7-13-1-3

  .يا غيرمنقطع باشد

     درب بطري    7-13-2

تقلب ماننـد حلقـه    بايد مجهز به درب هاي غير قابلبطري هاي پي اي تي  درب  7-13-2-1 

  .دهانه بطري ميسر نباشد باشد كه به راحتي جداشدن آن از) پلمپ ( اطمينان 

  عدم نشت     7-13-3

ايـن اسـتاندارد تحـت آزمـون قـرار       8-9و   7-9 هايبطري هاي پي اي تي هنگامي كه طبق بند 

  . نبايد هيچگونه نشتي از محل دربندي آنها مشاهده شود   گيرند ،

  

 

  نمونه برداري  8

ات مصرف كننده بر اساس استاندارد نمونه برداري از بطريهاي پي اي تي در محل توليد و كارخانج

  . انجام مي شود  2305ايران  لي م

  روش هاي آزمون   9

  روش آزمون سازگاري   9-1

  وسائل و مواد الزم   9-1-1

١٠ 



 

ايجاد و درجه سلسيوس  50± 2گرمخانه و يا هر محفظه مناسبي كه بتواند دما را در حدود ) الف 

  . نگهداري نمايد 

  هتعداد حداقل سه آزمون) ب

  به مقدار كافي ) محتوا( فرآورده مورد نظر جهت آزمون سازگاري ) پ

  روش كار  9-1-2

پـر  )محتـوي (اسمي آنها از فرآورده مورد نظر براي بسته بندي آزمونه ها را به اندازه گنجايش ) الف

  . ببنديد كنيد و در آنها را با درپوش هاي مربوط به طور كامل و مطمئن 

  .نگهداريد درجه سلسيوس )  50± 2(روز در داخل گرمخانه با دماي  28ها را مدت  هآزمون) ب

در پايان مدت آزمون ، آزمونه ها را با دقت از لحاظ بروز هر گونه تغييراتي از قبيل ؛ ايجاد ترك ) پ

  . تغيير شكل بررسي كنيد و نتيجه را گزارش نمائيد  تغيير وزن ، در بطري ، تغيير رنگ ،

  

  ،تجزيه و يا فسـاد قـرار گيـرد   در معرض درجه سلسيوس  )50± 2(در دماي فرآورده مورد نظر ، چنانچه: 1 يادآوري

كه از سوي توليد كننـده اعـالم مـي    فرآورده ، زمان ماندگاري يك سوم به حداقل مدت آزمايش مي توان با افزايش 

  . محيط انجام داد شود ، آزمايش فوق را در دماي 

   روش اندازه گيري گنجايش  9-2

   روش اندازه گيري گنجايش اسمي  9-2-1

فرآورده موجود در بطري را به آرامي درون يك استوانه مدرج متناسب با گنجـايش درج شـده بـر    

سـپس از مقابـل   . بايد بر روي يك صفحه صاف و تراز قرار گيرد استوانه مدرج . بطري بريزيد روي 

  . رش نمائيد يادداشت و گزاوا را بر حسب ميلي ليتر تمقدار مح آن ،

   )لب پر( نجايش كامل گروش اندازه گيري   9-2-2

پر كنيد تا سـطح آب كـامالً هـم    درجه سلسيوس  )23± 1(بطري خالي را به آرامي از آب با دماي

مقدار آب داخل بطري را با استفاده از اسـتوانه   1-2-9سپس طبق روش . سطح دهانه بطري شود 

  . مدرج يادداشت و گزارش نمائيد 

١١ 



 

  ) پايداري( روش آزمون ايستائي   9-3

  وسائل و مواد الزم   9-3-1

  . درجه داشته باشد  15افقي زاويه  سطحـ يك صفحه صاف و مسطح كه با 

   هـ تعداد حداقل سه آزمون

  روش كار  9-3-2

پر كنيد و در درجه سلسيوس  ) 23±1(ـ آزمونه ها را به اندازه گنجايش اسمي آنها از آب با دماي 

  . ا با درپوش هاي مربوطه به روش معمولي ببنديدآنها ر

ايسـتائي ،   از نظـر تعـادل ،   و از كف بر روي صفحه شـيب دار قـرار دهيـد   آزمونه ها را به طور قائم 

  .محتوا با دقت بررسي كرده و نتيجه را گزارش نمائيد واژگوني و يا ريزش 

  )سقوط آزاد ( روش آزمون مقاومت به ضربه   9-4

  و مواد الزم وسائل   9-4-1

به يك ستون يا ميله عمود بـرآن كـه بـا    متصل تخت ، صاف و سخت بتوني يا فلزي ـ يك صفحه 

  . سانتي متر نشان گذاري شده باشد  150سانتي متري تا ارتفاع  15فاصله هاي منظم و مساوي 

  ) آزمونه( بطري  10ـ حداقل 

  روش كار   9-4-2

درجـه سلسـيوس پـر     23± 1با دمـاي   محتوياز  مي آنها ،آزمونه ها را به اندازه گنجايش اس) الف

  . كنيد و در آنها را با درپوش هاي مربوطه به روش معمولي ببنديد 

  . آزمونه ها را به دو بخش پنج تائي تقسيم كنيد ) ب

بـه سـطح   كـه بـا كـف    سانتي متري چنان رها كنيـد   120آزمونه هاي بخش اول را از ارتفاع ) پ 

  . برخورد كنند 

صفحه كف به الت افقي و با بدنه حچنان رها كنيد كه بآزمونه هاي گروه دوم را از همان ارتفاع ) ت

  .برخورد كنند 

١٢ 



 

و يا نشتي مـورد بررسـي قراردهيـد و    از لحاظ بروز هر گونه آسيب در پايان ، آزمونه ها را به دقت 

  .تيجه را يادداشت و گزارش نمائيد ن

  ) عمودي( فشار روش تعيين مقاومت بطري به   9-5

  :وسايل الزم   9-5-1

  سانتي متر  40×40ـ دو صفحه صاف و تخت با ابعاد حداقل 

  . ـ وزنه يا وسائل مشابهي كه به عنوان عامل ايجاد فشار بر روي نمونه مورد استفاده قرارگيرد 

  )آزمونه( بطري  9تعداد حداقل 

  روش كار  9-5-2

درجه سلسيوس پر كنيد  )23± 1(با دماي  محتوياز آنها ،اسمي آزمونه ها را باندازه گنجايش ) الف

  .و سپس در آنها را با درپوش هاي مربوطه به روش معمولي ببنديد 

بطري ها را به طور منظم بر روي يكي از صفحه ها قرار دهيد و صفحه ديگر را چنـان بـر روي   ) ب

  . يكسان باشد  يبطري ها قرار دهيد كه فاصله آنها از لبه هاي صفحه رويي و زير

باري معادل سه برابر مجموع وزن بطـري هـاي تحـت آزمـون       با استفاده از وزنه هاي مناسب ،) پ

  . چنان بر روي صفحه روئي قرار دهيد كه فشار به طور يكنواخت بر تمام بطري ها اعمال شود 

ي بـه دقـت   ساعت بطري هاي تحت آزمون را از لحاظ بروز هر گونه آسيب و يا نشت 24بعد از ) ت

  . مورد بررسي قرار دهيد و نتيجه را يادداشت و گزاش نمائيد 

  روش اندازه گيري مقاومت در برابر فشار داخلي   9-6

  وسائل مورد نياز  9-6-1

دازه گيري آن ، هم به طور پيوسته و هم غيـر پيوسـته   ندستگاه هاي گوناگوني براي ايجاد فشار و ا

  . موجود مي باشد 

در  ان از نظر مقاومت در برابر فشار داخلي با استفاده از يك وسيله هيدرواستاتيكبطري ها را ميتو

  . مورد آزمون قرار داد  دماي محيط

  روش كار  9-6-2
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  . لوله رابط دستگاه اعمال فشار را به دهانه بطري خالي وصل نمائيد ) الف

بتركـد   بل برگشت بدهد يـا تغييرشكل غيرقا فشار آب را به تدريج زياد كنيد تا جائي كه بطري) ب

  .فشار اعمال شده رايادداشت كنيد  سپس

  . سرعت ازدياد فشار را مي توان با استفاده از دستگاه رگوالتور تنظيم نمود ) پ

 30بـار در هـر    2سرعت ازدياد فشار را مي توان به ميزان  چنانچه ازدياد فشار با دست انجام شود ،

  . ثانيه تنظيم كرد 

الزم اسـت ايـن آزمـايش را در     رعايت ايمني و جلوگيري از پرتاب ناگهاني قطعات آزمونه به اطـراف ، براي :  هشدار

  . محوطه يا محفظه امن و حفاظ دار انجام داد 

   )نشت محتوا( روش آزمون نشت دربندي   9-7 

پـر   حداقل سه بطري را به اندازه گنجايش اسمي آنها از آب يا فرآورده مورد نظر براي بسته بنـدي 

  . نيوتن متر ببنديد  )7/2±1/0(در آزمونه ها را با درپوش هاي مربوطه با گشتاور كنيد ،

به مدت ده دقيقه بـر روي يـك صـفحه سـفيد      معلق آزمونه ها را به طور عمودي و وارونه بحالت 

خـالي   مطابق روش فوق ، بيست بار متوالي آنها را پر و آزمونه ها را خالي كنيد و مجدداً. نگهداريد 

  . كنيد 

از نظر نشت محتوا با  در پايان، وضعيت دربندي آزمونه ها را با بررسي اطراف دهانه و صفحه سفيد ،

  . دقت بررسي كنيد و نتيجه را گزارش نمائيد 

  )تبادل هوا( روش آزمون نفوذ ناپذيري دربندي   9-8

  وسائل و مواد الزم     9-8-1

  قدار هواي خروجي مـ كمپرسور مجهز به دستگاه قطع و وصل 

  )آزمونه( ـ حداقل سه عدد بطري 

  روش كار     9-8-2
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بوسيله ميلـه گـردي بـا    ) ترجيحاً و در صورت امكان از وسط كف بطري ( آزمونه ها را ازكف ) الف

نيـوتن متـر    7/2±1/0در آزمونه ها را بـادرپوش مربوطـه بـا گشـتاور     . اندازه مناسب سوراخ كنيد 

  . ببنديد 

كيلو پاسكال از طريق يك لوله با روش مناسـبي از محـل سـوراخ كـف      20يي معادل فشار هوا) ب

  .بنحوي كه از محل ورود لوله به كف بطري نشت وجود نداشته باشد. داخل آن وارد كنيد بآزمونه 

آزمونه تحت فشار را از قسمت دهانه به داخل ظرف محتوي آب وارد كرده و محل دربندي را از ) پ

  . به صورت حباب بررسي و نتيجه را يادداشت و گزارش نمائيد  لحاظ خروج هوا

  روش آزمون چسبندگي چاپ  9-9

  وسائل و مواد الزم   9-9-1

  ميلي متر  18ل قـ نوار چسب پالستيكي با پهناي حدا

  ـ تعداد حداقل سه آزمونه 

  روش كار   9-9-2

به گونه اي كـه هـيچ گونـه     باچسباندن نوار چسب بر روي قسمت چاپ شده آزمونه و اعمال فشار

زير نوار وجود نداشته باشد ، انتهاي نوار را به آرامي چنان برداريد كه با قسمت چسبيده  رحبابي د

يك سانتي متر بر ثانيه از  نوارچسب را با سرعت تقريباً ثانيه ، 15پس از . داشته باشد  900ي ازاويه 

  . روي آزمونه جدا كنيد 

ن اديگر و هر بار بر روي قسمت هاي ديگـري از چـاپ روي آزمونـه بـا همـ     ـ آزمون فوق را دو بار 

  . ترتيب تكرار كنيد 

جدا شده به وسيله نوار چسب يادداشت و نتيجه را با دقت از نظر مقدار چاپ  پس از انجام آزمون ، 

  . گزارش نمائيد 

  روش اندازه گيري ويسكوزيته ذاتي   9-10

 ASTM D-4603 هايبايد بر اساس اسـتاندارد  ) مراجعه شودبه پيوست الزامي ب ( اين آزمون

(PET)   وASTM D-2857(PET)   انجام پذيرد.                      
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  روش اندازه گيري مهاجرت عمومي   11 -9

  .پذيرد انجام  EN 1186 -1 آزمون مهاجرت بايد مطابق استاندارد

  

  

  بسته بندي   10

   بطري هاي خالي بسته بندي   10-1

بطري هاي پي اي تي مطابق با اين استاندارد به منظور حفظ شرايط بهداشتي ،  بايـد  بسته بندي 

از آسيب ديدن بطري هـا بـر اثـر    نتقال مانع ادر زمان نگهداري در انبار و نقل و  بگونه اي باشد كه

و غبـار  فشار ، ضربه و ساير صدمات احتمالي و آلوده شدن بوسيله آالينده هاي مختلف مانند گـرد  

با توجه به كاربري آن بايد بر روي بسته بندي )  A,B,C(حشرات گردد و نوع بطري  وباران  ،باد  ،

   .ثانويه قيد گردد

    بطري هاي خالينشانه گذاري   11 

  :آگاهي هاي زير بايد بطور خوانا در قسمت بيروني ته هر بطري توسط توليدكننده حك گردد

   8676ملي ايران به شماره  طابق استاندارد  نشانه گذاري بازيافت م   11-1

   نام شركت توليدكننده و يا آرم تجاري آن   11-2
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  پيوست الف 

  )اطالعاتي ( 

  روش هاي ساخت

  بــا توجــه بــه مشخصــات ويــژه مــواد اوليــه   بطــري هــاي پــي اي تــي ، مطــابق ايــن اســتاندارد ، 

ويژگي هاي مورد نظـر و مناسـب بـراي كـاربرد     مورد مصرف و به منظور تأمين ) رزين پي اي تي(

  :نهائي ، طي دو فرآنيد ؛ تزريقي و دمشي طبق شرايط ذيل توليد ميگردند 

  :فرآيند يك مرحله اي   الف ـ 

ابتدا مواد بر اثر گرما به حالت مـذاب در مـي آيـد و سـپس     ) همزمان ( در فرآيند يك مرحله اي  

محصـول  . به شكل لوله آزمايش است ، تزريق مي شود  بمقدار معيني داخل قالب هاي فوالدي كه

بـا بسـته بـه نـوع     (حاصل در اين مرحله كه پس از خروج از قالب نيز غالباً به شكل لوله آزمـايش  

ناميده مي شود پريفورم بالفاصله وارد قالـب دوم كـه بـه     1است پريفورم )بطري با اشكال مختلف 

ار باد همراه با گرما به بطري مـورد نظـر تبـديل مـي     شكل بطري مورد نظر است شده و بر اثر فش

  .شود

  :دو مرحله اي  ب ـ فرآيند

در فرآيند دو مرحله اي ، هر يك از مراحل توليد پريفورم و بطري بوسيله دستگاه هاي جدا انجام  

  . مي شود 

به  يت بطري توليد شده ،مواد اوليه مورد مصرف و شرايط قالب گيري بايد به نحوي انتخاب شود كه كيف: يادآوري 

ويژه شكل دهانه و سختي و استحكام آن ، تحت شرايط محيطي وكاربردي گوناگون مخصوصاً  تحت تاثير تغييرات 

  .دما از دوام و پايداري الزم برخوردار باشد 

                                                
1- Preform 
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  پيوست ب

  )الزامي(

  روش آزمون ويسكوزيته ذاتي پلي اتيلن ترفتاالت 

مي باشد  Ubbelhodeتوسط ويسكومتر  زيته ذاتي پي اي تيهدف از اين آزمون تعيين ويسكو

 .تترا كلرو اتان حل شده است 2-2-1- 1كه در مخلوط حالل فنول و 

  :روش كار 

گرم وزن كنيد و در داخل  0001/0گرم از نمونه را با دقت   2525/0تا   2475/0 - 1

  .بشر بريزيد

 .حالل را به آن بيافزاييدميلي ليتر از  20-30به بشر يك مگنت اضافه كنيد و حدود  - 2

روي بشر را با فويل آلومينيوم بپوشانيد و سپس آن را روي هيتر با دماي تنضيم شده  - 3

نمونه بايد كامالً در داخل حالل حل شود سپس . درجه سلسيوس قرار دهيد 100

در اورده و  با مقداري از مگنت را از محلول . بشر را در محيط قرار داده تا خنك شود

 .شوييدحالل ب

ميتوان تا يك سانتي . ميلي ليتري وبا حالل به حجم برسانيد 50محلول را در بالن  - 4

 30بالن را در حمام اب كه در دماي . متر باالتر از خط نشان بالن حالل اضافه كرد

 .دقيقه قراردهيد 10درجه سلسيوس تنظيم شده است به مدت 

سپس يكبار .تا هم دما شود دقيقه 15ويسكومتر را  داخل حمام گذاشته به مدت  - 5

براي دقت .(حالل و بار ديگر محلول را در آن ريخته و زمان سقوط را اندازه بگيريد

بار اندازه بگيريد و ميانگين آن را حساب  5بيشتر زمان سقوط را براي هر نمونه 

 .)كنيد
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 :محاسبات - 6

  IV = Ln η R  /C η 

η R  = ويسكوزيته نسبيt/t0       

t   =قوط محلولزمان س  

T0   = زمان سقوط حالل  

C   = غلضت محلول  

IV η  =ويسكوزيته ذاتي   
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