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 ويژگيها و روشهاي آزمون -سلوفان بدون پوشش 

 

 

 

 چاپ اول



 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

ها را ميتواند استاندارد رسمي فرآوردهموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون 

 تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

ك به خلي، كمدا كاالهاي كيفيت بردن باال استاندارد تدوين بمنظور تحقيقات انجام –)تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي 

 اجراي بر نظارت –ترويج استانداردهاي ملي  -بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور 

 بمنظور نامرغوب كاالهاي صدور از جلوگيري و اجباري استاندارد مشمول صادراتي كاالهاي كيفي كنترل – اجباري استانداردهاي

ا كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد ب رقابت امكانات نمودن فراهم

اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و 

لعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري مطا –فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان 

 ربوط،م استانداردهاي با كاالها نمونه تطبيق و آزمايش – سنجش وسايل كاليبراسيون و متريك سيستم ترويج –كاالهاي مختلف 

 (.الزم هاي گواهينامه صدور و اي مقايسه اظهارنظر و مشخصات اعالم

ضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني موسسه استاندارد از اع

 و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد.

ث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باع

ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه

 ميشود.



  

 و ويژگيها –كميسيون استاندارد سلوفان بدون پوشش 

 روشهاي آزمون  

  
 رئيس

 -جهان لتيباري 

 احمد

دكتراي مهندسي مواد چسبندگي و تبديل شيميائي 

 چوب

 موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع

  
 اعضاء

 شركت پالشيمي ليسانس اقتصاد بهمن –احمدي 

 اداره كل نظارت بر مواد غذائي و بهداشتي فوق ليسانس تكنولوژي مواد غذائي ناصر –امين نعيمي 

 شركت مينو خرمدره ليسانس تغذيه سعيد -برادران مطيع 

 شركت مينو پارس متخصص فني محرم –خندابي 

 شركت پالشيمي متخصص فني فريبرز –روح بخش 

 مركز تهيه و توزيع مواد شيميائي فوق ديپلم صنايع شيميايي بيژن –سياقي 

 شركت سالمين ليسانس علوم تغذيه عظيم –عباسي 

 شركت دخانيات ليسانس شيمي محمدمهدي –فتاحي 

 شركت سهامي ايران هوخست ليسانس اقتصاد سعيد –ماهوتچي 

 آزمايشگاه كنترل غذا و دارو ليسانس شيمي زهرا –محمدي 

 مركز تهيه و توزيع مواد شيميائي فوق ليسانس شيمي امير –مهرابي 

 شركت نان شهر ليسانس تغذيه بهجت –منظري 

  
 دبير

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  مهندس كشاورزي اكرم –شادكام 

 ايران



 فهرست مطالب

  

 سلوفان بدون پوشش ـ ويژگيها و روشهاي آزمون

 هدف

 دامنه كاربرد

 تعاريف و اصطالحات

 ويژگيها

 بردارينمونه

 هامشروط كردن نمونه

 هاي آزمونروش

 گذاريبندي و نشانهبسته

 انبارداري حمل و نقل
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 ه تعاليبسم

 پيشگفتار

ده و بندي و سلولزي تهيه و تدوين شاستاندارد سلوفان بدون پوشش ـ ويژگيها و روشهاي آزمون كه بوسيله كميسيون فني بسته 

مورد تائيد قرار گرفته , اينك باستناد ماده يك  67/5/5بندي مورخ در بيست و هفتمين كميته ملي استاندارد سلولزي و بسته

بعنوان استاندارد رسمي ايران  1349حاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه قانون مواد ال

 گردد .منتشر مي

براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد  

رفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در تجديدنظر قرار خواهند گ

 كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

 بنابراين براي مراجعه به استاندارهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود . 

المقدور بين اين استاندارد دارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتيدر تهيه و تدوين اين استان 

 و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته همآهنگي ايجاد شود .

 ده است :هاي الزم اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديلذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايش 

JIS Z 1521 – 1974 

Cellophane  (regenerated cellulose film) 

Handbook of package engineering 

Ly: jeseph F. hanlan 1971 

  

  

  

 سلوفان بدون پوشش ـ ويژگيها و روشهاي آزمون  

 ـ هدف 1  

 باشد .) بدون پوشش ( مي هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها و روشهاي آزمون سلوفان معمولي 



 ـ دامنه كاربرد 2  

ي , مواد بندشوند جهت بستههائي كه به كمك چسب ساخته مياين استاندارد در مورد سلوفانهائي كه به صورت پيچشي و كيسه 

 هاي داروئي كاربرد دارد .غذائي , بهداشتي , صنعتي و جعبه

چسبند ) المينه شده ( و همچنين در هائي كه به وسيله حرارت ميچسب و ورقههائي كه در توليد نوار ولي شامل سلوفان 

 باشد .بنديهاي اتوماتيك كه نياز به دوخت حرارتي دارند مناسب نميبسته

 شود .بندي تزئيني استفاده ميـ نوع رنگي آن براي بسته 

 ـ تعاريف و اصطالحات 3  

 شوند :ميدر اين استاندارد تعاريف زير بكار گرفته  

باشد كه لغت فرانسوي است و به معني شفاف مي diaphaneو نيمه دوم لغت  1سلوفان : لغت سلوفان از نيمه اول سلولز  -3-1 

وبت شود و در مقابل تغييرات رطاي است كه به وسيله حرارت نرم نميتشكيل شده است . از نظر شيميائي سلوفان سلولز بازيافته

 باشد .حساس مي

 20 2هاي كاغذ را در محلول هيدروكسيد سديم شود براي ساخت ابتدا ورقهطرز ساخت : سلوفان از خمير كاغذ ساخته مي -3-2 

بدست  3دهند مواد اضافي آن خارج شده و سلولز قليائي درجه سلسيوس براي مدت نيم ساعت قرار مي 20درصد تحت حرارت 

باشد رنگ ميآيد اين ماده بيبدست مي 5قرار داده و زانتات سلولز سديم  4كربن  آيد سپس اين ماده را تحت تاثير دي سولفيدمي

 آورد .چنانچه ناخالصي مثل تيوكربنات در آن وجود داشته باشد رنگ زرد يا نارنجي را بوجود مي

نمايند مقدار و نوع نده ميجهت سفيد كردن اين ماده , آن را داخل حمام كلر قرار داده و بعد آن را شسته و وارد محلول نرم كن 

 باشد .مواد نرم كننده نسبت به كاربرد سلوفان متفاوت مي

 جهت ماشين: جهتي از سلوفان كه منطبق بر جهت جريان مواد در ماشين ساخت سلوفان باشد. -3-3

نده , ابعاد وزن كه توسط بهر : حجمي از كاال , اعم از ورق يا رول داراي خصوصيات يكسان از نظر رنگ , مواد تشكيل ده -3-4 

 يك توليد كننده جهت بازرسي و آزمايش عرضه شده باشد .

اي از آنها كه ميانگين ويژگيهاي تعيين شده آنها در كليه موارد مطابق استاندارد : يك بهر , بسته يا رول سلوفان يا مجموعه -3-5 

 مطابق با اين استاندارد باشد .

اي از آنها كه ميانگين ويژگيهاي تعيين شده آنها در يك مورد يا ر , بسته يا رول سلوفان يا مجموعهمغاير استاندارد : يك به -3-6 

 بيشتر مغاير با ويژگيهاي اين استاندارد باشد .

 ـ ويژگيها 4  



 سلوفان بايد به صورت فيلم و به طور يكنواخت تهيه گردد . -4-1 

اخ , لكه , فرورفتگي , تاوچين خوردگي بوده و بايد فاقد خاصيت چسبندگي كه سلوفان بايد عاري از هرگونه پارگي , سور -4-2 

 گذارد باشد .تأثير بر قابل استفاده بودن آن مي

 باشد .مي 1ويژگيهاي سلوفان بدون پوشش طبق جدول شماره  -4-3 

 



گيرد و در اين حالت به د آزمون قرار ميميليمتر باشد نمونه با عرض موجود مور 15يادآوري ـ در صورتيكه عرض رول كمتر از  

 نيوتن خواهد بود . 15گردد كه مقدار آن حداقل گيري ميدليل استفاده مشخص آن تنها مقاومت كششي در جهت طولي اندازه

 سرعت عبور بخار آب : -4-4 

 (4-7اشد ) روش آزمون بند بساعت مي 24گرم بر مترمربع در  500هاي بدون پوشش حداقل سرعت عبور بخار آب از سلوفان 

 شكل و اندازه : -4-5 

 شكل : -4-5-1 

 سلوفان بايد به صورت ورق يا رول تهيه گردد . 

 اندازه : -4-5-2 

عرض رول سلوفان بايد به وسيله قرارداد بين خريدار و فروشنده معين شود و ابعاد آن به صورت ورق كه با توافق بين طرفين  

 باشد .ا حد روداري يك درصد مجاز ميشود بقرارداد ساخته مي

گردد و رنگ بكار رفته در خمير سلولز بازيافته مخلوط در صورت رنگي بودن سلوفان , رنگ آن طبق سفارشات انتخاب مي -4-6 

 باشد .گردد كه اين ويژگي با چاپ و رنگ كردن مستقيم ورق سلوفان متفاوت ميشده و بعد از آن ورق منعقد مي

 آور باشد .سلوفاني كه در تماس مستقيم با مواد غذائي است نبايد از لحاظ سالمتي زيان -4-7 

 برداريـ نمونه 5  

ايران ـ  2305هاي مورد آزمون بايد معرف واقعي خواص كاال در بهر بوده و به طور تصادفي ) طبق استاندارد شماره نمونه -5-1 

 انتخاب شوند . 2گيري تصادفي با توجه به جدول شماره نمونهروش 



  

ابي بايد دست نخورده و از شود واحدهاي انتخواحد در نظر گرفته نمي 20يادآوري : در تعيين انتخاب واحدها , باقي مانده كمتر از  

 نظر وضع ظاهري نيز بدون عيب باشند .

 گيرد .انجام مي 6 133برداري از رول يا ورق مطابق استاندارد شماره ـ نمونه 

 ها بايد صاف و عاري از هرگونه تاوچين خوردگي باشند .ـ نمونه 

 باشد .گيري براي يك بار ديگر مجاز ميرهاي مورد اندازهبرداري براي حصول اطمينان از مقادير متوسط پارامتـ تكرار نمونه 

 هاـ مشروط كردن نمونه 6  

ساعت جهت مطابقت با شرائط استاندارد در اطاق كليماتيزه ) دماي  8قبل از انجام آزمون سلوفان بدون پوشش را بايد حداقل  

 درصد رطوبت ( قرار دهيد . 2±65درجه سلسيوس و  20±2

 آزمونهاي ـ روش 7  

 وزن پايه : -7-1 

 الف : نمونه آزموني : 

سانتيمتر مربع باشد بايد در امتداد عرض و با  1000نمونه كه سطح هر يك  5, حداقل 6هاي آزموني با بند بعد از مطابقت نمونه 

 دقت يك ميليمتر در هر ضلع نمونه برداشته شود .

 ب : لوازم : 



 گرم را نيز توزين نمايد . 50گرم كه بتواند وزن بيشتر از  0/01ترازوي حساس با دقت  

 ج : مراحل كار : 

 ها بايد با هم و يكباره وزن گردند و وزن پايه بر حسب گرم بر مترمربع محاسبه و گزارش گردد .تمام نمونه 

 ضخامت : -7-2 

 الف : نمونه آزموني : 

 نمائيم .ميليمتر انتخاب مي 50ود نمونه مربع با ضلع حد 10, 6بعد از مطابقت با بند  

 ب : لوازم : 

 ضخامت سنج با خصوصيات زير : 

 2ميليمتر باشد و سطوح  14/3تر حدود بندي شده داراي دو سطح مسطح , كامال صاف كه قطر سطح كوچكشامل صفحه درجه 

 ميليمتر باشد : 0/005صفحه بايد موازي هم و با دقت كمتر از 

كيلوگرم بر مترمربع بايد بر سطح نمونه وارد گردد  0/05±0/55گيرد فشار ثابت وني بين دو صفحه قرار ميزماني كه نمونه آزم 

 بندي گردد .ميليمتر درجه 0/001صفحه مدرج بايد با دقت 

 ب : مراحل كار : 

 آنها را براي هر نمونه محاسبه نمائيد .نقطه تعيين و ميانگين  10ميليمتر در  0/001ضخامت نمونه را با دقت  

 مقاومت كششي و ازدياد طول : -7-3 

 الف : نمونه آزموني : 

ميليمتر در دو جهت نمونه به طوري بايد  200تا  150ميليمتر و طول  15, با عرض 6هاي آزموني را بعد از مطابقت با بند نمونه 

 ميليمتر باشد . 100ها بايد گيري فاصله گيرهي و لكه باشد در اين اندازهها تيز و عاري از چين تاخوردگبريده شوند كه لبه

 ب : لوازم : 

 ماشين كششي با خصوصيات زير : 

هاي آزموني به طور محكم و مراكز دو گيره بايد در روي صفحه موازي جهت ماشين كششي باشد و بايد قادر به نگهداري نمونه 

 بدون لغزش و يا سرخوردن باشد .



 درصد خوانده شود . 2±هاي آزمايشي بايد با دقت ها در لحظه شكستن نمونهبار و فاصله گيره ـ 

 درصد ظرفيت ماشن كششي باشد . 85تا  15ـ بار در لحظه شكستن نمونه بايد بين  

 ميليمتر در دقيقه باشد . 2±300ـ سرعت ماشين بايد  

 ب : مراحل كار : 

هاي آزموني را بايد در روي ماشين آزمايش بين دو گيره قرار داده و مقاومت كششي و ازدياد طول آن را در لحظه شكستن نمونه 

 گيري نمائيد .اندازه

 ازدياد طول بر حسب درصد طبق فرمول زير محاسبه كنيد . 

 

 L فاصله اوليه دو گيره بر حسب ميليمتر = 

 ها در لحظه شكستن ) بر حسب ميليمتر (= فاصله گيره 1 

 E ) ازدياد طول ) درصد = 

ول زدياد طگيري بايد براي هر دو جهت طولي و عرض انجام گرفته و ميانگين مقاومت كششي را بر حسب نيوتن و ااندازه 5حداقل  

 را بر حسب درصد با عدد صحيح يادداشت نمائيد .

 سرعت عبور بخار آب : ) استاندارد آن در دست تهيه است ( 

 گذاريبندي و نشانهـ بسته 8  

 بندي :بسته -8-1 

ط حمل و ندي , شرائبشود . الزم است در تنظيم قرارداد بستهبندي بر طبق توافق بين طرفين قرارداد مشخص ميابعاد و نوع بسته 

 نقل و انبارداري در نظر گرفته شود .

 گذاري :نشانه -8-2 

 ها قيد گردد :اطالعات زير بايد بطور خوانا بر روي بسته 

 الف : سلوفان بدون پوشش 



 ب : اندازه ابعاد و گرماژ 

 ج : نام و يا عالمت كارخانه 

 د : كد توليد 

 ه : تعداد ورق : در صورت ورق بودن سلوفان , تعداد ورق در بسته بايد مشخص شود . 

 و : شرائط حمل و نقل نگهداري 

 ـ انبارداري حمل و نقل 9  

حرارت , رطوبت , فشار در مدت انبارداري و حمل و نقل و كاربرد ممكن است بر روي كيفيت سلوفان اثر بگذارد بنابراين رعايت  

 باشد .زير جهت نگهداري سالم كاال الزم ميشرايط 

 ـ رطوبت نسبي و دما : 

خورد . كه در اثر آن مقاومت به شكستن ورقه سلوفان كاهش يافته و سلوفان تحت شرائط هواي خشك هم كشيده شده و ترك مي 

 نمايد .بندي ايجاد اشكال ميبر روي ماشين بسته

باشد در صورتي كه درصد مي 60درجه سلسيوس و رطوبت نسبي حدود  20فان دماي بنابراين بهترين شرائط براي انبار سلو 

 ساعت مشروط گردد . 24سلوفان در زمستان مصرف شود بهتر است قبل از مصرف در اطاق كليماتيزه با شرائط فوق به مدت 

 ـ سلوفان نبايد در معرض نور مستقيم خورشيد قرار گيرد . 

 هاي بر روي هم انبار شده نبايد در تماس مستقيم با كف انبار قرار گيرند .نـ در زمان انبارداري سلوفا 

 ـ از وارد آمدن فشار زياد بر روي سلوفان در مدت انبارداري اجتناب شود . 

ورق ( بيشتر روي هم انبار نمود در صورتيكه زمان  500دسته ) يك دسته =  20گرمي به صورت ورق را نبايد از  30ـ سلوفان  

 بندي تجديد گردد .بارداري طوالني باشد الزم است دستهان

 ـ سلوفان به صورت رول بايد به طور عمودي بر يك انتها قرار گيرد . 

 ـ سلوفان به صورت ورق نبايد به صورت تا خورده انبار شود . 

 ن باز شود .بندي آبندي شده است در زمان انبارداري بايد بستههاي چوبي بستهـ اگر سلوفان در جعبه 

 بندي شده نگهداري شود .ـ سلوفان بايد تا زمان مصرف به صورت بسته 



 روز تجاوز نمايد . 60ـ بيشترين زمان انبارداري اين كاال نبايد از  

 ـ در زمان حمل و نقل , سلوفان بايد از صدمات مكانيكي و يا ضربه در امان باشد . 

  

  

  

  

  

  

1-Cellulose 

2-NaoH 

3- nOna)4O9H6(C 

4- C2S 

5- ocssnacellR 
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