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 ته بندي مواد غذائي با روش آسپتيكويژگيهاي كيسه هاي قابل انعطاف چند اليه يا اليه آلومينيوم براي بس

  
  
  

 چاپ دوم



 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:

مك به اخلي، كد كاالهاي كيفيت بردن باال استاندارد تدوين بمنظور تحقيقات انجام –) تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي 

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

 فراهم منظور به نامرغوب كاالهاي صدور از جلوگيري و اجباري استانداردهاي مشمول صادراتي كاالهاي كيفي كنترل – اجباري

ابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد رق امكانات نمودن

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

 ترابري و ديبن بسته نگهداري، توليد، روشهاي درباره تحقيق و مطالعه –ن و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگا

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

 ( . الزم هايگواهينامه صدور و ايمقايسه اظهارنظر و مشخصات اعالم

استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و موسسه 

 فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.

قتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و ا

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

 مي شود.

  

  



  

اليه با اليه آلومينيوم براي بسته بندي مواد غذائي با كميسيون استاندارد ويژگيهاي كيسه هاي قابل انعطاف چند 

 روش آسپتيك

  
 رئيس

 مشاور صنايع غذايي دكترا و متخصص صنايع غذايي شهاب -واعظ زاده
  

 اعضاء

 شركت چين چين فوق ليسانس صنايع غذايي عليرضا–قدس طينت 
  

 دبير

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ليسانس صنايع غذايي فرزانه-صفاكيش



 فهرست مطالب

  

 اليه با اليه آلومينيوم براي بسته بندي مواد غذايي با روش آسپتيكويژگيهاي كيسه هاي قابل انعطاف چند 

 هدف

 دامنه كاربرد

 تعاريف و اصطالحات

 ويژگيها

 روش آزمون

 بسته بندي و نشانه گذاري
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 بسمه تعالي

 پيشگفتار

وسيله وش آسپتيك كه باستاندارد ويژگيهاي كيسه هاي قابل انعطاف چند اليه با اليه آلومينيوم براي بسته بندي مواد غذايي با ر

  كميسيون فني بسته بندي و سلولزي تهيه و تدوين شده و درسي و چهارمين كميته ملي استاندارد سلولزي و بسته بندي مورخ

مورد تاييد قرار گرفته، اينك باستناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 69/7/30

 بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي گردد. 1349آذرماه   ايران مصوب

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

سد در هنگام تجديد نظر در تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصالح با تكميل اين استانداردها بر

 كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد. 

 بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود. 

ي المقدور بين اين استاندارد در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حت

 و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود. 

 لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم اين استاندارد با استفاده از منبع زير تهيه گرديده است: 

gis 1529 - 1976 

 ا اليه آلومينيوم براي بسته بندي مواد غذايي با روش آسپتيكويژگيهاي كيسه هاي قابل انعطاف چند اليه ب

 هدف1 - 

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها و روشهاي آزمون بسته بندي و نشانه گذاري كيسه هاي قابل انعطاف چند اليه با اليه 

 مي باشد. 1آلومينيوم براي بسته بندي موادغذايي با روش آسپتيك 

 دامنه كاربرد2 - 

كاربرد اين استاندارد براي كيسه هاي بسته بندي مواد غذايي مايع و نيمه جامد با روش آسپتيك است اين استاندارد انواع بسته 

 را شامل مي گردد. 2ليتر به باال بخصوص محصوالت فله بسته بندي شده 5بنديها از ظرفيت  

 تعاريف و اصطالحات3 - 

 ات با تعاريف زير بكار مي روددر اين استاندارد اصطالح



 روش بسته بندي آسپتيك :3 - 1 - 

روش بسته بندي آسپتيك به مجموعه عملياتي گفته مي شود كه در كليه مراحل پر كردن و بسته بندي هيچگونه آلودگي ثانوي از 

 خارج در آن نفوذ ننمايد.

 كيسه هاي قابل انعطاف:3 - 2 - 

كيسه هاي قابل انعطاف به انواع كيسه هايي اطالق مي شود كه از مواد قابل انعطاف مناسب تهيه شده و در اشكال مختلف مثل 

 كيسه، پاكت و نظائر آن با حفاظ خارجي و يا بدون آن ساخته مي شوند.

 ويژگيها4 - 

 كيسه ها بايد شرايط زير را دارا باشند4 - 1 - 

 كامال غير قابل نفوذ باشندكيسه ها بايد 4 - 1 - 1 

مواد مصرفي كه در ساخت انواع كيسه ها بكار برده مي شود نبايد هيچگونه فعل و انفعال شيميايي روي محتويات بسته 4 - 1 - 2 

 بندي و همچنين محتويات بسته بندي بر روي آن داشته باشد.

خت ظروف مذكور بكار برده مي شوند از نظر شدت عبور يا فيلم هاي قابل انعطاف يا اليه هاي آستردار كه در سا4 - 1 - 3 - 

 قابليت نفوذ عوامل جوي سه گروه بشرح زير طبقه بندي مي شوند.

اليه هاي آستردار كه قابليت نفوذ و عبور عوامل جوي در آنها بسيار ناچيز و يا غير قابل اندازه گيري باشد. حداكثر ميزان  -الف 

سانتي متر مكعب در يك متر مربع سطح 0/02  درصد100درجه سلسيوس و رطوبت  23هاي در   عبور اكسيژن در اين نوع اليه

 ساعت است.24در  

سانتي 1ساعت حداكثر تا  24اليه هاي آستردار كه قابليت نفوذ و عبور عوامل جوي بخصوص اكسيژن در آنها در طول زمان   -ب 

 متر مكعب است.

 سانتي متر مكعب در متر مربع است.3ساعت حداكثر  24بور اكسيژن در آنها در طول  فيلم هاي قابل انعطاف كه ميزان ع -ج 

برحسب مورد استفاده، حجم بسته بندي، ضخامت، مقاومت نوع و تعداد اليه ها در انواع كيسه ها متفاوت مي باشد. در زير 4 - 2 - 

 انواع اليه ها شرح داده مي شود.

 بسته بندي آب ميوه با غلظت هاي متفاوت كيسه هاي چند اليه جهت4 - 2 - 1 - 

ساعت در يك متر مربع از انواع اليه ها بشرح زير 24سانتيمتر مكعب در  0/02  با قابليت نفوذ كم )حداكثر4 - 2 - 1 - 1 - 

 ميتوان استفاده نمود.



 نوع الف :

 ميكرون 100پلي اتيلن با دانسيته پايين به ضخامت حداقل   -اليه داخلي 

 گرم در متر مربع.177پلي اتيلن و پلي آميد جمعا به وزن   -فويل آلومينيوم  -پلي اتيلن  -پلي آميد  -اليه خارجي 

 نمود . در اين نوع كيسه ها به جاي تركيب اليه خارجي ذكر شده از تركيب زير نيز مي توان استفاده 

گرم در 177پلي اتيلن جمعا به وزن   -پلي آميد  -پلي استر  -يوم ميكرون فويل آلومين12  -پلي اتيلن  -پلي آميد  -اليه خارجي 

 ترتيب اليه ها در كيسه را از داخل به خارج براي نوع الف نشان مي دهد1مترمربع شكل شماره  

 

 :نوع ب 

 ميكرون70دو اليه پلي اتيلن با دانسيته پايين بميزان هر اليه حداقل   -اليه داخلي 

  -اليه خارجي 

 ميكرون(12پلي استر با پوشش فلزي )فويل آلومينيوم به ضخامت حداقل   -

 ميكرون12پلي استر به ضخامت حداقل   -

 ها در كيسه را از داخل بخارج براي نوع ب نشان مي دهد. ترتيب اليه2ميكرون شكل شماره  70پلي اتيلن به ضخامت حداقل   -



 

 كيسه هاي چند اليه جهت بسته بندي رب گوجه4 - 2 - 2 - 

ساعت در يك  24سانتي متر مكعب در 0/5  كيسه هاي چند اليه جهت بسته بندي رب گوجه با قابليت نفوذ نسبتا پايين )حداكثر

 متر مربع(

 ترتيب قرار گرفتن اليه ها بشرح زير است

 ميكرون 100مت حداقل  پلي اتيلن با دانسيته پايين به ضخا -اليه داخلي 

 ميكرون15پلي آميد به ضخامت حداقل   -اليه خارجي 

 ميكرون15پلي اتيلن به ضخامت حداقل   -

 ميكرون12پلي استر با و يا بدون پوشش فويل آلومينيوم به ضخامت حداقل   -

 ميكرون15پلي اتيلن به ضخامت حداقل   -

ترتيب اليه ها در كيسه را از داخل به خارج نشان مي 3ميكرون شكل شماره  35پلي اتيلن با دانسيته پايين به ضخامت حداقل   -

 دهد.

 



 ترتيب قرار گرفتن اليه ها جهت بسته بندي رب گوجه -  3شكل شماره  

 كيسه هاي چند اليه جهت بسته بندي مايعات4 - 2 - 3 - 

بسته بندي مايعات در شرايط عادي حمل و نقل بسته بندي خارجي در اين نوع كيسه ها  اليه هاي آستري جهت4 - 2 - 3 - 1 - 

 از انواع بشكه هاي فلزي، فيبري، مقوايي، چوبي مناسب مي تواند باشد. ترتيب قرار گرفتن اليه ها بشرح زير است:

 ميكرون100پلي اتيلن با دانسيته پايين به ضخامت حداقل   -اليه داخلي 

 ميكرون50پلي اتيلن به ضخامت حداقل   -ي اليه خارج

 ميكرون12پلي استر به ضخامت حداقل   -

 ميكرون50پلي اتيلن به ضخامت حداقل   -

 ترتيب اليه ها در كيسه را از داخل به خارج نشان مي دهد4 -  شكل شماره

  

  

 

 ترتيب قرار گرفتن اليه ها براي بسته بندي مايعات 4 -  شكل شماره

اليه هاي آستري جهت بسته بندي مايعات در شرايط سخت حمل و نقل بسته بندي خارجي در اين نوع كيسه ها 4 - 2 - 3 - 2 

تيكه از مواد ديگر استفاده مي شود مناسب و مقاوم براي شرايط سخت باشد. بايد از بشكه فلزي يا فيبري كامال مقاوم و يا در صور

 ترتيب قرار گرفتن اليه ها به شرح زير است

 ميكرون60دو اليه پلي اتيلن با دانسيته پايين به ضخامت هر اليه حداقل   -اليه داخلي 

 ميكرون15پلي آميد به ضخامت حداقل   -اليه خارجي 

 ميكرون15حداقل   پلي اتيلن به ضخامت -



 ميكرون12پلي استر به ضخامت حداقل   -

 ميكرون15پلي اتيلن به ضخامت حداقل   -

 ميكرون35پلي اتيلن با دانسيته پايين به ضخامت حداقل   -

 ترتيب اليه ها در كيسه را از داخل به خارج نشان مي دهد5 -  شكل شماره

 

 ترتيب قرار گرفتن اليه ها جهت بسته بندي مايعات در شرايط سخت حمل و نقل 5 -  شكل شماره

سانتيمتر مكعب به باال ترتيب قرار گرفتن اليه ها 0/5  كيسه هاي چند اليه جهت بسته بندي مايعات با عبور نفوذ4 - 2 - 4 - 

 بشرح زير است:

 ميكرون100پلي اتيلن با دانسيته پايين به ضخامت حداقل   -اليه داخلي 

 ميكرون100( اتيلن وينيل استات و پلي اتيلن مجموعا به ضخامت حداقل  EVACپلي اتيلن و ) -اليه خارجي 

 داخل به خارج نشان مي دهدترتيب اليه ها را از 6 -  شكل شماره

 

 ترتيب قرار گرفتن اليه ها جهت مايعات 6 -  شكل شماره



سانتيمتر  3نقل نزديك( )حداكثر  اليه هاي آستري جهت بسته بندي مواد خوراكي )براي شرايط عادي و حمل و4 - 2 - 5 - 

 ساعت در يك متر مربع سطح( ترتيب قرار گرفتن اليه ها بشرح زير است:24مكعب در  

 ميكرون50پايين به ضخامت هر اليه حداقل  دانسيته دو اليه پلي اتيلن با  -اليه داخلي 

 ميكرون50پلي اتيلن به ضخامت حداقل   -اليه خارجي 

 ميكرون12اتيلن وينيل استات حداقل   -

 ميكرون50پلي اتيلن به ضخامت حداقل   -

 ترتيب اليه ها را از داخل به خارج نشان مي دهد7 -  شكل شماره

 

 نديشرايط بسته ب4 - 3 - 

جدار داخلي بسته بندي خارجي كه كيسه در آن قرار داده مي شود )مانند كارتن، بشكه، جعبه،.....( بايد صاف و عاري 4 - 3 - 1 - 

 از ناهمواري كه باعث صدمه رساني به بسته بندي داخلي مي گردد باشد.

ه بندي داخلي بوده و در موقع دربندي گنجايش شكل و ابعاد بسته بندي خارجي بايد متناسب با شكل و ابعاد بست4 - 3 - 2 - 

كافي بخصوص در قسمت فوقاني در نظر گرفته شود. بطوريكه مثال كناره ها يا اطراف بسته بندي داخلي در لبه و كناره در بسته 

 بندي خارجي گير ننموده يا از نظر حجم بيشتر نشود.

 خواص مكانيكي اليه ها  4 - 4 -



 

 روش آزمون 5 -

ويژگيهاي لفافهاي آماده شده با اليه آلومينيوم براي 3115طبق استاندارد ملي شماره   -آزمون تعيين ميزان عبور گاز 5 - 1 - 

 اكي بسته بندي مواد خور

 ايران تعيين مقاومت كاغذ به تركيدن1821آزمون تعيين مقاومت به تركيدن طبق استاندارد ملي شماره  5 - 2 - 

 ايران تعيين مقاومت و كشش كاغذ و مقوا1115آزمون مقاومت به كشيده شدن طبق استاندارد ملي شماره  5 - 3 - 

ميلي متر فيلم هاي بكار رفته 15بندي فيلم هاي بكار رفته در تهيه كيسه در برابر در رفتن درز براي  آزمون مقاومت درز 5 - 4 - 

 در تهيه كيسه بايد بطور كامل و بدون تفكيك اليه ها مورد آزمايش قرار گيرد.

 وسايل مورد نياز -الف 

 دستگاه دوخت حرارتي1 - 



 قابل استفاده است بطور كلي در دستگاهبچسباند را بطور مناسب به يكديگر  هر نوع دستگاه دوخت حرارتي كه بتواند درز نمونه

ميلي متر قرار داده مي شود. سپس تحت فشار مشخص در 26 تا 5دوخت حرارتي محل مورد نظر بين فك ميله حرارتي به پهناي  

 دماي ثابت عمل چسباندن انجام مي گيرد. 

اي فلورو رزين يا پوشش فايبر گالس و نظائر آن الزم است نمونه با همان تركيب و در صورت استفاده از مواد واسط مانند فيلمه

 يكجا آزمايش مي شود.

 دستگاه مقاومت به كشش2 - 

 1115طبق استاندارد ملي ايران بشماره 

 آماده سازي نمونه -ب 

مونه در جهت طولي )در جهت ن5نمونه به شكل مربع مستطيل با ابعاد مشخص در جهت عرض )خالف جهت ساخت( و  5حداقل  

سانتيمتر از قسمت تا  1ساخت( انتخاب نمائيد. نمونه ها را از وسط تا زده هر يك از آنها را بر روي هم قرار دهيد به فاصله 

 8خوردگي به طرف لبه، سر تا سر محل تاخورده را بوسيله دستگاه دوخت حرارتي به يكديگر بچسبانيد مطابق شكل شماره 

 

 نحوه دوخت نمونه -8شماره شكل 

 ميلي متر انتخاب نمود.25و يا  20،  15سپس انتهاي آن را از يكديگر باز كنيد. پهناي نمونه را براساس دستگاه كشش مي توان 

 كيلوگرم بر سانتي متر مربع )1چنانچه مشخصات خاصي به منظور دوخت درز در دسترس نباشد. دوخت را با فشاري برابر  

 درجه سلسيوس انجام دهيد140 تا 130ثانيه در دماي  3 تا 2به مدت   پاسكال(0/1

 روش كار -ج 

درجه سلسيوس نگه داشته 25 تا 20نمونه هاي دوخته شده را براي مدت حداقل نيم ساعت در دماي متعارفي آزمايشگاه ) 1 - 

 سپس آنها را مورد آزمايش قرار دهيد.



ن مقاومت به كشش به دستگاه مربوطه وصل و نيروي جدا كننده محل درز دوخت را نمونه ها را براساس استاندارد آزمو2 - 

 باشد.1محاسبه نماييد نيروي جدا كننده نبايد بيش از مقدار ذكر شده در جدول شماره  

 بمنظور بررسي مقاومت محل درزبندي در برابر در رفتن در جهت طول و عرض نمونه بايد ميانگين مقاومت كليه نمونه هاي

انتخابي بمنظور تعيين حداقل نيرو جهت در رفتن محل درز محاسبه و گزارش گردد. در موارديكه پهناي نمونه انتخابي بيش از  

 ميلي متر بترتيب زير محاسبه نمائيد.15ميلي متر باشد نتيجه را برحسب پهناي  15

 

 B =مقاومت درز دوخت 

= C پهناي نمونه 

در صورتيكه كيسه هاي آماده مورد آزمايش قرار گيرد. بايد نمونه هائي در چند نقطه دوخت به اندازه هاي ذكر شده از محل 

 در دماييك ساعت دي بريده و طبق آزمايش، مقاومت آنها اندازه گيري گردد، در اين حالت نيز نمونه ها بايد قبل از آزمايش درزبن

 درجه سلسيوس( نگه داشته بشود.25 تا 20متعارفي آزمايشگاه ) 

 آزمون مقاومت درزبندي در محل گردن كيسه )محل اتصال در( 

ميلي متر 15مت درزبندي فيلم هاي بكار رفته در تهيه كيسه در برابر در رفتن درز براي  آزمون مقاو5-4  روش كار طبق بند -

مقاومت بايد براساس  ضمنا باشد، 1است. مقاومت درزبندي در محل گردن كيسه نبايد بيش از مقدار ذكر شده در جدول شماره  

 ميلي متر محاسبه گردد.15

 بسته بندي و نشانه گذاري -6 

كيسه ها بايد بنحوي بسته بندي گردند كه از جذب رطوبت و گرد و غبار ممانعت نموده و در طول حمل و نقل، انبارداري و 

 جابجائي هيچ صدمه نبيند.

 بر روي بسته بندي موارد زير بايد نوشته شود

 مشخصات كاال برحسب حجم و ابعاد -

 مشخصات كارخانه سازنده )اسم يا عالمت مشخصه( -

 سري توليد -

 تاريخ ساخت و انقضاي مصرف -



 براي فيلم هائي كه در اثر مرور زمان و شرايط جوي و نگهداري تغيير كيفيت ميدهند ذكر تاريخ انقضاي مصرف الزامي است.
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