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 بندي آب ميوه هاكيسه هاي پالستيكي )پاكت هاي مجوف( با اليه آلومينيوم جهت بسته 

  
  
  
  

 چاپ اول



 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

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

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

 به مكك داخلي، كاالهاي كيفيت بردن باال استاندارد تدوين بمنظور تحقيقات انجام –) تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي 

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

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

مللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به ال بين بازارهاي حفظ و خارجي مشابه كاالهاي با رقابت امكانات

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

 بسته بندي و ترابري نگهداري، توليد، روشهاي درباره تحقيق و مطالعه –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 هايگواهينامه صدور و ايمقايسه اظهارنظر و مشخصات اعالم

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

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

ين ايمني و اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأم

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.

  

  



  

 هاكميسيون استاندارد كيسه هاي پالستيكي )پاكت هاي مجوف( با اليه آلومينيوم جهت بسته بندي آب ميوه
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 كارخانه ايران رول تداركات خارجي والوسيا–دانيالي فر 

 شركت چين چين فوق ليسانس صنايع غذائي عليرضا-قدس طينت
  

 دبير

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ليسانس صنايع غذائي فرزانه-صفا كيش



 فهرست مطالب

  

 ويژگيهاي كيسه هاي پالستيكي )پاكت هاي مجوف( با اليه آلومينيوم جهت بسته بندي آب ميوه ها
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 بسمه تعالي

 پيشگفتار

جهت بسته بندي آب ميوه ها كه بوسيله استاندارد ويژگيهاي كيسه هاي پالستيكي )پاكت هاي مجوف( با اليه آلومينيوم 

  كميسيون فني بسته بندي و سلولزي تهيه و تدوين شده و در چهلمين كميته ملي استاندارد سلولزي و بسته بندي مورخ

مورد تائيد قرار گرفته، اينك باستناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 70/7/9

 بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر ميگردد.1349يران مصوب آذر ماه  ا

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

ردها برسد در هنگام تجديدنظر در تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استاندا

 كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد.

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

حتي المقدور بين اين استاندارد  در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه بشرايط موجود و نيازهاي جامعه و

 و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته همآهنگي ايجاد شود.

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

DIN : 53473 - 1962 

DIN : 53471 - 1976 

DIN : 16995 - 1976 

 ويژگيهاي كيسه هاي پالستيكي )پاكت هاي مجوف( با اليه آلومينيوم جهت بسته بندي آب ميوه ها

 هدف1- 

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها، روشهاي آزمون، نمونه برداري و بسته بندي، كيسه هاي پالستيكي با اليه آلومينيوم 

 .براي بسته بندي آب ميوه ها ميباشد

 دامنه كاربرد2- 

كاربرد اين استاندارد براي انواع كيسه هاي پالستيكي با اليه آلومينيوم است كه بوسيله روش دوخت حرارتي درزبندي شده و 

 است ميباشد. 1حداكثر گنجايش آن يك ليتر 



 اصطالحات و تعاريف3- 

مراجعه  "اليه آلومينيوم براي بسته بندي مواد خوراكيويژگيهاي لفافهاي آماده شده با "  3115به استاندارد ملي ايران بشماره

 نمايد.

 ويژگيها4- 

 كيفيت1-4- 

 مواد مصرفي1-1-4- 

منا ضمواد مصرفي در ساخت كيسه هاي چند اليه بايد از نوع مناسب و مجاز با كيفيت باال جهت بسته بندي مواد خوراكي باشد. 

لكه بر روي محتوي نداشته و محتوي نيز بر روي آن بي تاثير باشد. هم چنين باعث رنگ و  -بو  -هيچگونه تاثيري از نظر طعم 

 ايجاد فساد محصول داخلي پيش از زمان تعيين شده نگردد.

 درزبندي كيسه ها بايد در برابر شرايط جابجايي كامال مقاوم باشد.2-1-4- 

الك  -از هرگونه آلودگي ها نظير گرد و خاك، ذرات فلز  كيسه ها قبل از كاربرد بايد كامال بدون عيب، تميز و عاري3-1-4- 

 )پاشيدگي رنگ و الك در مرحله چاپ( و نظائر آن بوده و به آساني آماده پرشدن باشد.

 كيسه ها بايد كامال يكنواخت و صاف و فاقد چين خوردگي و لبه هاي اضافي باشند.4-1-4- 

 زايش و كاهش دما نبايد باعث جدا شدن اليه ها از يكديگر گردد.تغييرات محيطي از قبيل افزايش رطوبت، اف5-1-4- 

 هيچگونه نشتي در محل درزبندي ها نبايد در شرايط پركردن و جابجايي رخ دهد.6-1-4- 

 باشد.4-1-9  پس از درزبندي ميزان عبور گاز و رطوبت بايد مطابق بند7-1-4- 

ميلي متر باشد. خط دوخت در تمام طول بايد غيرقابل 5 ±1بايد  روش درزبندي حرارتي است و حداقل پهناي دوخت8-1-4- 

 گسسته و كامال يكنواخت باشد.

 بر اثر فشارهاي ناشي از حمل و نقل و جابجايي نبايد هيچگونه تغييري پيدا كند.ضمنا 

 تعيين ميزان جذب رطوبت و عبور گاز در شرايط مختلف9-1-4- 

 مطابقت نمايد.2936ستاندارد ملي ايران بشماره  سرعت عبور بخار آب بايد با ا1-9-1-4- 



 مطابقت نمايد.311سرعت عبور گاز بايد با استاندارد ملي ايران بشماره  2-9-1-4- 

 مقاومت درزبندي در برابر در رفتن درز10-1-4- 

در اين استاندارد 2جدول شماره  بررسي گردد بايد با 3116استاندارد ملي ايران بشماره  5-4  چنانچه كيسه ها طبق آزمون بند

 مطابقت نمايد.

 مقاومت اليه ها در برابر جدا شدن11-1-4- 

در اين 2مورد بررسي قرار گيرند بايد با جدول شماره  3116استاندارد ملي ايران بشماره  5-5  چنانچه طبق آزمون بند

 استاندارد مطابقت نمايد.

 رفتن درز و جدا شدنمقاومت درزبندي در برابر در 2-  جدول شماره

 

 در زير مثالي براي كيسه ها با اليه آلومينيوم ارائه ميگردد.12-1-4- 

 1- نمونه

 آرايش و چاپ1- 



انواع مركب و رنگ  -مواد چاپي  -رايش و چاپ استفاده ميشود آرايش و چاپ معموال براي حفظ سطح بسته بندي و آ -رويه اول 

 چاپ

 معموال جهت حفظ سطح خارجي آلومينيوم و بخصوص ايجاد زمينه چاپ و ثبوت رنگ مواد چاپي استفاده ميشود. -رويه دوم 

 ميكرون12پلي استر با حداقل ضخامت  2- 

 ميكرون9فويل آلومينيوم با حداقل ضخامت  3- 

 ميكرون100پلي اتيلن با حداقل ضخامت  4- 

 شماي اليه هاي ذكر شده در باال را نشان ميدهد.1-  شكل شماره

 

 2- نمونه

درجه سلسيوس پر 90كه در دماي  3/8  كمتر ازpHسيديته باال با حداكثر  كيسه هاي آماده شده براي انواع آب ميوه ها يا ا

 شده باشد.

 گرم در متر مربع(16/9 ميكرون )12پلي استر با حداقل ضخامت  1- 

 چاپ يا بدون چاپ2- 

 گرم در متر مربع 4 تا 3اليه چسباننده به وزن  3- 

 ميكرون12فويل آلومينيوم با ضخامت حداقل  4- 

 گرم در متر مربع4 تا 3چسباننده به وزن  اليه 5- 

 گرم در متر مربع(.92ميكرون ) 100پلي اتيلن با دانسيته پايين حداقل  6- 



 

سانتي  1بررسي گردد مقدار جذب آب بايد كمتر از 5-2  ه طبق بندچنانچ -تعيين ميزان جذب آب در آب جوش 13-1-4- 

 ساعت باشد.24متر مكعب در شرايط فشار عادي آتمسفر در  

  بررسي گردد مقدار جذب آب بايد كمتر از5-3  چنانچه طبق بند -تعيين ميزان جذب رطوبت در شرايط مرطوب 14-1-4- 

 درصد رطوبت نسبي باشد.85درجه سلسيوس در  20گرم در مترمربع در  0/05

مورد بررسي قرار گيرد هيچگونه منفذ سوزني در اليه 5-4  چنانچه طبق بند -آزمون وجود منافذ سوزني در اليه ها 15-1-4- 

 ها نبايد مالحظه گردد.

گسيختگي، مورد بررسي قرار گيرد نبايد آثاري از لهيدگي، 5-5  چنانچه طبق بند -آزمون مقاومت به لهيدگي 16-1-4- 

 پارگي، در محل درزبندي و نيز تغيير ظاهري يا كشيدگي در اليه يا مالحظه گردد.

 روشهاي آزمون5- 

 ضخامت اليه ها 1-5- 

 بمنظور تعيين ضخامت اليه ها از دو روش وزني و يا از وسايل اندازه گيري دقيق )ميكرومتر و...( استفاده ميگردد.

ش بايد از يكديگر جدا گردند. از روشهاي شيميايي گوناگون براي جدا كردن اليه ها استفاده در هر دو حالت اليه ها براي آزماي

 ميشود كه در زير به دو مورد از آن اشاره ميگردد.

 -روش اول 

 سانتي متر انتخاب و وزن نماييد و آنرا داخل ظرف دهان گشادي وارد نماييد.20*20سانتي متر يا  10*10نمونه اي بابعاد  

را آماده و داخل ظرف حاوي نمونه بريزيد. ظرف حاوي نمونه و DOPميلي ليتر  10ميلي ليتر اتيلن گليكول و  90ل  محلو

و وزن آنرا نسبت به سطح توزين محلول را بر روي اجاق قرار دهيد و تا محلول بجوش آيد. سپس اليه هاي جدا شده را با ترازو 

 بسنجيد.



 -روش دوم 

 آلومينيوم از فيلم ها )نظير پل اتيلن(جدا كردن فويل 

 -مواد الزم

 محلول سود سوزآور

 -روش كار

 سانتي متر وزن كنيد.20*20 يا 10*10نمونه اي بابعاد  

 سپس آنرا داخل ظرف دهان گشاد حاوي سود سوزآور قرار دهيد.

 از كل وزنفويل آلومينيوم در سود سوزآور حل ميشود. نمونه را مجددا وزن و اختالف دو توزين 

 تعيين ميزان جذب آب در آب جوش2-5- 

تغييرات وزني نمونه پس از قرار دادن در آب جوش در مدت زمان مشخص مورد بررسي قرار ميگيرد جذب آب در 1-2-5- 

به  االكتريكي، حرارتي و نفوذپذيري آنها ميگردد. بطور كلي ميزان جذب آب در كيسه ه -كيسه ها باعث تغيير در خواص مكانيكي 

 سه روش براساس شرايط ايجاد شده انجام ميگيرد.

 مقدار آب جذب شده در آب جوش با مقايسه با شرايط خشك1- 

 مقدار آب جذب شده در مقايسه با شرايط خشك )با توجه به تغيير وضعيت نمونه در آب(2- 

 درجه سلسيوس(20 ±2صد و دماي در93 تا 92مقدار آب جذب شده در مقايسه با محيط معمولي )داراي رطوبت نسبي  3- 

در بررسيهاي كلي توصيه ميگردد كه مقدار جذب آب در نمونه ها در طول زمان مشخص بررسي گردد. در اين حالت براي شرايط 

ايد ها ببمنظور مقايسه نمونه ضمنا ذكر شده در باال زمان مشخص را بمنظور بررسي مقاومت در برابر جذب آب بايد درنظر گرفت. 

 ابعاد و شرايط محيطي يكسان در نظر گرفته شود. 

 شرايط آزمون 5-2-2 

نمونه ها بايد تميز باشند، ناخالصيها نظير گريس و موارد ديگر كه برروي جذب آب تاثير مي گذارند بايد بوسيله تميز كننده هايي 

 كه به روي پالستيك يا جذب آن تاثير نداشته باشد پاك گردند. 

 عدم آلودگي ثانوي نمونه ها را با گيره برداريد. بمنظور 



 عدد براي هر آزمون باشد. 3تعداد نمونه هاي مورد آزمون بايد حداقل  

 وسايل مورد نياز 3-2-5- 

 ميلي گرم  ±0/1 ترازو با دقت -

 درجه سلسيوس 50 ±2گرمخانه مجهز به سيستم جابجايي هوا با دماي  -

 ( 5O2Pمثل پنتواكسيد فسفر ) با ماده خشك كنندهدسيكاتور  -

 ظروف شيشه اي يا فلزي كه براثر جوشيدن آب تغييري در آن ايجاد نشود. -

 ميلي متر ±0/1 وسيله اندازه گيري ابعاد با دقت -

 مواد الزم4-2-5- 

 (دمينرالينزه آب مقطر )

 روش كار5-2-5- 

 انتخاب و مطابق روش زير وزن كنيد.ميلي متر باشد را  1+50نمونه هايي شكل مربع كه طول هر ضلع آن 

 تعيين وزن نمونه ها قبل از قرار دادن در آب جوش1- 

 ميلي گرم وزن كنيد.1نمونه ها را قبل از شروع به آزمون جداگانه باتقريب  

 تعيين وزن نمونه ها در شرايط خشك2- 

ساعت در دسيكاتور سرد كرده و با 2  درجه سلسيوس قرار دهيد سپس بمدت2+50ساعت در دماي 1+24نمونه ها را بمدت  

 ميلي گرم وزن نماييد.1دقت  

 شرايط نمونه ها 6-2-5- 

 نگهداري نمونه ها در آب1- 

 نمونه هايي كه براثر جذب آب اثرات متقابل به يكديگر ايجاد نميكند نگهداري ميشوند.صرفا در اين شرايط 

 نگهداري نمونه ها در آب جوش2- 



 دقيقه در آب جوش قرار دهيد. از تماس نمونه ها با ديواره ظرف و يا يكديگر جلوگيري نماييد.30ه و بمدت  نمونه ها را وزن كرد

 سرد كردن نمونه ها در آب مقطر در دماي اطاق3- 

دقيقه در ظرف حاوي آب مقطر در دماي اطاق قرار دهيد. پس از خارج كردن نمونه ها از آب مقطر، آب 1+15نمونه ها را بمدت  

 ضافي را بوسيله كاغذ خشك كن، پارچه يا وسيله ديگر خشك نماييد.ا

 تعيين جذب آب در آب جوش در مقايسه با شرايط خشك7-2-5- 

دقيقه در آب جوش قرار دهيد. سپس سرد كرده و حداكثر بفاصله  1+30ابتدا نمونه را در شرايط خشك وزن كنيد سپس بمدت  

 ميزان جذب آب را از فرمول زير محاسبه كنيد.ميلي گرم وزن كنيد. 1دقيقه با دقت  1

 

 2= mوزن نمونه در شرايط خشك 

 4=mوزن نمونه پس از انجام آزمايش 

 مقايسه با شرايط خشك با توجه به تغيير وضعيت نمونه ها در آب.تعيين ميزان جذب آب در آب جوش در 3-6-2-5- 

بررسي سپس در شرايط خشك قرار 2-6-2-5در موارديكه نمونه تحت تاثير آب جذب شده قرار گيرد ابتدا نمونه را طبق بند  

 ميلي گرم وزن نماييد. ميزان جذب آب را از فرمول زير محاسبه كنيد.1دهيد و با دقت  

 

2=mوزن نمونه در شرايط خشك اوليه 

5=m وزن نمونه در شرايط خشك در مرحله آخر 

4=mوزن نمونه پس از انجام آزمون 

 تعيين ميزان جذب آب در مقايسه با محيط معمولي8-2-5- 

دقيقه آنها را در آب جوش قرار دهيد. سپس در محيط اطاق 30 ±1ميلي گرم وزن نماييد. بمدت 1نمونه ها را با تقريب  ابتدا 

 ميلي گرم وزن نماييد. ميزان جذب آب از فرمول زير محاسبه ميگردد.1سرد كرده و بفاصله يك دقيقه با دقت  



 

3=mوزن نمونه در شرايط معمولي 

1=mوزن نمونه پس از انجام آزمون 

 يادآوري

دقيقه است. اما بررسي كيفيت محصول 31در روشهاي ذكر شده در باال زمان تعيين شده بمنظور قرار گرفتن در شرايط موردنظر  

 دقيقه و يا تا زمان اشباع نمونه در آب ميتواند ادامه داشته باشد.30در طول زمان بيش از  

در مورد نمونه هايي كه ساختمان آن تحت تاثير آب تغيير مينمايد در هر بار وزن كردن بايد از نمونه تازه استفاده گردد. در مورد 

ستفاده نمود. در صورت حل شدن نمونه در آب وزن نمونه ساير نمونه ها تغيير الزم نميباشد و تا پايان آزمون از نمونه اوليه ميتوان ا

 و تغييرات ظاهري بايد در نتيجه دخالت داده شود.

 پس از قرار دادن نمونه ها در آب وضعيت ظاهري )ابعاد، تغيير در شفافيت رنگ، وجود حباب، خراش و...( را بررسي نماييد.

وضعيت آب از نظر رنگ، بو و... و مقاديري كه در آب حل شده باشد بايد در خصوص نمونه هايي كه در آب جوش قرار داده ميشود. 

 بررسي گردد.

 گزارش نتايج كار5-6-2-5- 

 گزارش كار بايد حاوي مطالب زير باشد.

ميزان جذب آب در سه شرايط  -وزن نهايي برحسب ميلي گرم  -وزن اوليه  -شرايط آزمون  -ابعاد  -شكل  -مشخصات نمونه 

 رحسب ميلي گرم و درصد آنتعيين شده ب

 تعيين ميزان جذب رطوبت در شرايط مرطوب3-5- 

 =اساس كار

ابعاد و  -اين آزمون براي انواع پالستيكها غير از آنها كه بصورت فوم ميباشد قابل اجرا است. بر اثر جذب رطوبت تغييراتي در وزن 

 ديگر خواص ظاهري در نمونه بوجود ميآيد.

)شرايطي كه نمونه مورد آزمون قرار داده ميشود( مشخص كننده  -جذب شده با مقايسه با شرايط محيطي تعيين ميزان رطوبت 

 كيفيت مواد بسته بندي است.



مواد اكسيد كننده و ساير مواد موجود در  -پالستي سايزرها  -تغييرات وزني ناشي از عوامل گوناگون تركيبي مثل حاللهاي فرار 

 قرار گيرد. پالستيكها بايد مورد نظر

در بررسيهاي كلي نمونه ها را بايد در طول زمان مشخص قرار داد. نتايج بدست آمده در صورتي قابل مقايسه است كه ابعاد نمونه 

 هاي انتخابي با يكديگر مساوي باشند.

 شرايط نمونه ها 1-3-5- 

رطوبت ميگردند باشند. بدين منظور آنها را با حالل نمونه ها بايد عاري از هرگونه آلودگي خارجي و چربي كه باعث تغيير در جذب 

مناسب و يا پاك كننده اي كه بر روي پالستيكها تاثير نداشته باشند بايد پاك نمود. پس از حذف حالل نمونه مورد آزمون را در 

 حرارت محيط قرار دهيد تا حاللها كامال تبخير گردند.

 نبايد تحت شرايط آزمون از بين بروند. از منگنه و يا نظير آن ميتوان استفاده نمود.نمونه ها را عالمتگذاري نماييد، اما عالمات 

 وسايل مورد نياز2-3-5- 

 ميلي گرم ±0/1 ترازو با دقت -

 ظرف شيشه اي ته صاف در دار براي توزين نمونه ها  -

 درجه سلسيوس50گرمخانه با دماي   -

ل نيترات پتاسيم اشباع و يا فسفات دي هيدروژن آمونيوم به مقداري نمك جهت دسيكاتور بمنظور ايجاد شرايط مرطوب از محلو -

 درصد ميتوان استفاده نمود.93 تا 92شرايط كار در رطوبت نسبي  

 روش كار3-3-5- 

درصد نمونه اي بمساحت معين و ضخامت  93 تا 92تعيين ميزان جذب رطوبت در محيط داراي رطوبت نسبي  1-3-3-5- 

درجه  2+20ميلي گرم وزن كنيد. سپس آنها را در دسيكاتور با دماي 1تخاب كنيد. ابتدا نمونه ها را با دقت  ميلي متر ان1

نگهداريد از تغيير سريع دما بر روي 7روز و يا مضربي از  7،  5، 2، 1درصد در مدت زمان 93 تا 92سلسيوس و رطوبت نسبي  

 نمونه ها جلوگيري نماييد.

ميلي گرم وزن كنيد. تغييرات 1از محيط مزبور در آورده و در ظرف شيشه اي دربسته قرار دهيد و با دقت  بالفاصله نمونه ها را 

روز درصد گرم 7گرم محاسبه نماييد. )مثال جذب رطوبت در زمان  100بدست آمده را در وزن معين نمونه برحسب زمان براي  

 ماده محاسبه ميگردد.(

 در محيط خشكتعيين ميزان جذب رطوبت 2-3-3-5- 



 نمونه است.4مورد بررسي قرار دهيد. تعداد نمونه هاي انتخابي در اين آزمون حداقل  1ابتدا دو نمونه را طبق بند  

ساعت قرار دهيد. نمونه ها را در دسيكاتور سرد كرده و 24درجه سلسيوس بمدت   2+50دو نمونه ديگر را در گرمخانه با دماي 

انجام گيرد. بالفاصله نمونه ها را در ظرف شيشه اي دربسته يك ساعت شدن نمونه ها نبايد كمتر از به دماي اطاق برسانيد. سرد 

 ميلي گرم وزن كنيد. سپس ميزان جذب رطوبت را طبق روش باال محاسبه كنيد.1قرار داده با دقت  

 يادآوري:

در مقايسه نتايج بدست آمده اگر تفاوتي بيش از  آزمايش بايد از چند قسمت يك نمونه يا از چندين نمونه هم جنس انجام گيرد. 

 مجددا تكرار شود.2*2 يا 2درصد )نتيجه( داشته باشد آزمون بايد  10

 گزارش نتايج كار

 موارد زير بايد در گزارش قيد گردد.

يط بر روي نمونه تغييراتي كه در كليه شرا -نوع و ابعاد نمونه مورد آزمون )از نظر شكل و ساخت( شرايط آزمون  -روش آزمون 

 خراش و...( تغييرات مواد جاذب الرطوبه در دسيكاتور. -وجود حباب  -ايجاد ميگردد )تغيير رنگ 

 آزمون وجود منافذ سوزني در اليه ها )روش الكتروليتيكي(4-5- 

ابل كه بآساني قاليه ها در كيسه هاي پالستيكي تحت تاثير عوامل گوناگون مكانيكي ممكن است داراي منافذ سوزني باشند 

 هرگونه منفذ سوزني قابل تشخيص است.الكتروليتيكي تشخيص نباشد: با روش 

 لوازم و مواد مورد نياز1-4-5- 

 با ظرفيت الزمالكتروليتيكي ظرف مخصوص از جنس مس و يا فلز مناسب ديگر جهت برقراري جريان  -

 دستگاه مخصوص انعكاس عالئم و اصوات )آمپلي فاير( -

ميلي ليتر مايع 5به منظور تسريع عمليات و نرم شدن محلول  ضمنا درصد نمك طعام در آب. 2 تا 1آب نمك بميزان  محلول  -

 ظرفشويي اضافه كنيد.

 روش كار2-4-5- 



 

حجم آنرا با مايع موردنظر پر كنيد. الكترود منفي دستگاه تغذيه الكتريكي را ظرف آب را بدستگاه تغذيه الكتريكي وصل كنيد.  

ه محل اتصال مخصوص ظرف وصل كنيد. جريان برق را برقرار سازيد كيسه ها را نيز از محلول آب نمك بطوريكه حداكثر يك ب

سانتي متر لبه فوقاني آن خالي باشد پر كنيد. الكترود ديگر را داخل آب كيسه نماييد. در صورت وجود منافذ در اليه هاي چسبيده 

يجاد ميشود كه توسط الكترود منفي متصل بظرف گرفته و به دستگاه انعكاس كننده عالئم به فويل آلومينيوم ولتاژ ضعيفي ا

منعكس ميشود. با كاهش ميزان محلول آب نمك داخل كيسه و حركت دادن آن در جهات مختلف ميتوان وجود منافذ را در 

 قسمتهاي گوناگون كيسه بررسي نمود.

 آزمون مقاومت به لهيدگي5-5- 



 

 قسمتهاي نشان داده شده در اشكال بشرح زير است:

 قسمت هاي الكتريكي: -الف 

1E - كليد روشن كردن دستگاه 

2E - المپ نشان دهنده خاموش و روشن 

3E - كليد آزمون شروع كار 

4E -  توقف و برگرداندن آزمونكليد 

5E - )المپ نشان دادن كار دستگاه )المپ كنترل 

6E - كليد تنظيم زمان 

7E كليد انجام كار 

 قسمت هاي مكانيكي -ب 

1M - رگوالتور فشار 



2M - دريچه هوا 

3M - دريچه هوا 

4M - پيستون 

5M - كليد ايمني 

6M - صفحه فشار 

7M - روش آب 

8M - محفظه جمع شدن آب 

9M - صفحه محافظ 

 روش كار1-5-5- 

يان بر اثر اتصال جر -نمونه تحت تاثير فشار هوا در مدت زمان مشخص قرار ميگيرد. فشار بوسيله دريچه فشار قابل تنظيم است 

 برق دستگاه آماده كار ميشود.

ت. ون متصل و محكم گرديده اسدستگاه داراي محفظه فشار يا محل قرار گرفتن نمونه ميباشد. صفحه آلومينيومي به دسته پيست

 در طول زمان آزمون صفحه آلومينيومي فشار الزم را به نمونه موردنظر وارد و تا پايان آزمون آنرا ثابت نگه ميدارد.

زمان پس از تنظيم بطور خودكار عمل مينمايد. در هنگام آزمون بايد دقت نمود كه نمونه فاقد هر نوع عيوب و كامال سالم باشد. 

چروكيدگي ناشي از صدمات وارده و يا كشيده شده باعث تغيير آزمون ميگردد. در اين وضعيت دستگاه بطور خودكار قطع وجود 

 ميگردد.

در قسمت فوقاني محفظه فشار محل ريزش آب جهت تميز كردن نمونه قرار داده شده است. در هنگام شروع آزمون دريچه ايمني 

 دستگاه بايد كامال مسدود باشد.

را روشن نماييد. تا مطمئن گرديد كه دستگاه آماده است. 1Eبار است. ابتدا بايد دكمه    1/5روع آزمون فشار آب حدوددر ش

بار تنظيم كنيد. زمان الزم را توسط پيچ عقربه تنظيم كنيد. چنانچه دستگاه نياز به تنظيم 3عقربه دستگاه فشار سنج را بر روي  

دستگاه در وضعيت ثابت قرار ميگيرد. نمونه پر شده و درزبندي 4Eاستفاده ميشود. و با دكمه  7Eمجدد داشته باشد از دكمه  

شده را داخل محفظه فشار قرار دهيد. دقت نماييد كه كيسه بدرستي داخل محفظه و بطور ايستاده داخل محفظه فشار قرار گيرد. 

در مورد كيسه هايي كه تحت فشار قرار گرفته اند )نه نمونه  را روشن كنيد. در مرحله آزمون3Eدريچه را مسدود كرده و دكمه  

 قرار گيرد.7Eسانتي متر جلوتر از دكمه   3تا 2بايد حدود  8Eهايي كه آسيب ديده باشد( دكمه بادامي  



ثانيه است. 10بار در مدت زمان  4/5  ميلي متري مقدار فشار وارده145*100 و 150*100در مورد كيسه ها بابعاد  

 درجه سلسيوس باشد.40محتوي كيسه ها نبايد بيش از   دماي

 نمونه برداري6- 

و مورد  2در محموله هاي طبقه بندي شده كه سري ساخت آنها مشخص گرديده بايد از هر محموله، نمونه يا نمونه هايي انتخاب 

نه مربوط به آن مشخص ميگردد. جدول شماره  قبول بودن نموبا رد يا بدون هر يك از محموله ها يا رد آزمون قرار گيرد. قابل قبول 

 تعداد ظروف نمونه برداري و موارد مردود و قابل قبول نمونه ها را نشان ميدهد.1



 

جدول را در محموله مورد نظر بررسي نماييد. كيسه هايي كه فاقد ويژگيهاي قيد شده در اين استاندارد 3اولين نمونه ستون   -

 باشند معيوب تلقي ميشوند.

)قابل قبول( 4ديكه تعداد نمونه هاي معيوب در اولين نمونه گرفته شده از محموله كمتر يا مساوي عدد مقابل ستون  در موار -

 همان نمونه باشد محموله مورد قبول است.



)مردود( همان 5چنانچه تعداد كيسه هاي معيوب در اولين نمونه گرفته شده از محموله زيادتر يا مساوي عدد مقابل ستون   -

 ونه باشد محموله مردود است.نم

)مردود( همان نمونه باشد دومين نمونه از همان 5)قابل قبول( و ستون  4چنانچه تعداد كيسه هاي معيوب بين اعداد ستون   -

 محموله گرفته و مورد بررسي قرار ميگيرد.

مورد قبول( در دومين نمونه همان )4چنانچه تعداد كيسه هاي معيوب اولين و دومين نمونه مجموعأ از عدد مقابل ستون   -

 محموله كمتر باشد محموله با استاندارد مطابقت دارد.

)مردود( همان محموله بيشتر و يا مساوي 5در موارديكه تعداد نمونه هاي معيوب در نمونه دوم محموله از عدد متقابل ستون   -

 باشد محموله مردود است.

 بسته بندي و نشانه گذاري7- 

د اليه بايد بنحو مناسب جهت حمل و نقل بسته بندي شده و امكان آلودگيهاي محيطي بر روي آنها وجود نداشته كيسه هاي چن

 باشد.

 موارد زير بايد توسط سازنده فرآورده داخل كيسه در روي كيسه ها بطور خوانا درنظر گرفته شود.1-7- 

 نام كارخانه و عالمت مشخصه آن -

 مشخصات محصول -

 متشكلهمواد  -

 پروانه ساخت -

 سري ساخت -

 تاريخ انقضاي مصرف بطور واضح بترتيبي در بسته بندي مشخص گردد. -

 در صورت الزم شرايط نگهداري بايد ذكر شود. -

 اگر سازنده كيسه ها جدا از پر كننده محصول باشد. موارد زير بايد بطور خوانا بر روي بسته محتوي كيسه ها نوشته شود.2-7- 

 كارخانه و عالمت مشخصه آن نام-

 نام محصول و تعداد -



 شماره سري ساخت -

 روي هر يك از كيسه ها عالمت مشخص كننده كارخانه سازنده بايد بطريقي نشانه گذاري گردد.3-7- 
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