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 انواع بسته بنديهاي مواد خوراكي در ظروف شكل داده شده از مواد پلي مري و ورقهاي آلومينيومي

  
  
  

 چاپ اول



 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

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

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

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

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

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

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

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

 رابريت و بندي بسته 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 – مختلف كاالهاي

 هاي الزم ( .اي و صدور گواهينامهمشخصات و اظهارنظر مقايسه اعالم

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

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

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

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.
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 شركت ابريشم چيان   ميرمحمد -چيان ابريشم

 شركت نورد آلومينيوم اراك مهندسي متالوژي قدرت اله -الهوتي 
  

 دبير
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 بسمه تعالي

 پيشگفتار

مري و ورقهاي آلومينيومي كه بوسيله استاندارد ويژگيهاي انواع بسته بنديهاي مواد خوراكي در ظروف شكل داده شده از مواد پلي 

بندي ل و دومين كميته ملي استاندارد صنايع سلولزي و بستهكميسيون فني بسته بندي , سلولزي تهيه و تدوين شده و در چه

مورد تائيد قرار گرفته , اينك با استناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و  1371/9/22مورخ 

 گردد . به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي 1349تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه 

اي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد بر 

تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون 

 د شد . فني مربوط مورد توجه واقع خواه

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

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

 يشرفته هماهنگي ايجاد شود . و استاندارد كشورهاي صنعتي و پ

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

  

  

AS – 1404 –1974  

JIS – Z 1571 – 1978 

IS – 7803 (Part 1) - 1973 

  

 مري و ورقهاي آلومينيوميويژگيهاي انواع بسته بنديهاي مواد خوراكي در ظروف شكل داده  شده از مواد پلي  

 هدف -1  

بنديهاي مواد نشانه گذاري انواع بسته -روشهاي آزمون  -برداري روش نمونه -هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها  

 باشد . مري و آلومينيوم ميپلي خوراكي در ظروف شكل داده شده از مواد



 دامنه كاربرد -2  

اي ( تا هاي گوناگون تك نفري ) جيرهبنديهاي دو تكه ) بدنه و درپوش ( در اشكال و ظرفيتكاربرد اين استاندارد براي انواع بسته 

در پوش بوسيله پرس حرارتي با بدنه گرمي از جنس فويلهاي آلومينيومي پوشش دار و مواد پليمري مناسب و مجار است .   1000

 گردد . درز بندي و محكم مي

 اصطالحات و تعاريف -3  

 بنديهاي شكل داده شده بوسيله گرمابسته  -3-1 

  1گيرد . انواعي از بسته بندي است كه كليه مراحل مربوط به شكل گيري بدنه پر كردن و دربندي بطور پيوسته انجام مي -3-1-1 

گيرد و بدنه و در پوش بندي است كه مراحل شكل گيري , پر كردن و درزبندي غير پيوسته انجام مياعي از بستهانو -3-1-2 

  2گردد . جداگانه ساخته سپس بهم الصاق مي

 ويژگيها -4  

 بدنه  -4-1 

 مري مناسب در داخل خارجبدنه ظروف ساخته شده از فويلهاي آلومينيومي  با پوشش پلي -4-1-1 

 باشد .  3010مشخصات فويل آلومينيوم مصرفي بايد مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  -4-1-1-1 

 300-400ها در يك سانتي متر مربع ريز باشد . ) اندازه دانه 3بندي آلياژ آلومينيوم مصرفي در بدنه بايد از نوع دانه -4-1-1-2 

 باشد .(عدد مي 700ها ميكرون و تعداد دانه

 دهد . مشخصات تعدادي از آلياژهاي آلومينيوم را نشان مي -2شماره جدول  



 

 مريبدنه ظروف ساخته شده از مواد پلي -4-1-2 

بندي پيوسته و غير پيوسته و اكثرا  در اشكال مخروطي ناقص با ديواره شكل اين ظروف در اندازه و اشكال مختلف به روش بسته 

 شوند . داده شده يا ساده ساخته مي

 درپوش -4-2 

 باشد . مري مناسب  و مجاز ميبا پوشش مواد پليجنس درپوش با و يا بدون فويل آلومينيوم و يا كاغذ همراه  

شود , فويل آلومينيومي در بدنه  و درپوش نبايد بكار رفته در ظروفي كه براي گرم كردن آن از روش ميكروويو استفاده مي -4-3 

 باشد . 

 ابعاد و ظرفيت  -4-4 

هاي  قاعده بايد در هر صورت ضخامت و استقامت جدار بخصوص در گوشهشود .  اين ظروف در ابعاد و اشكال مختلف ساخته مي 

 كافي و مناسب باشد . 

 نفوذناپذيري در محل درزها -4-5 

 اين استاندارد مورد بررسي قرار گيرند .  هيچگونه نشتي نبايد در محل درزها مالحظه گردد .  2-5ها طبق بند چنانچه نمونه 



 آزاد مقاومت در  برابر سقوط -4-6 

ظه بنديها نبايد مالحاين استاندار مورد بررسي قرار گيرند هيچگونه نشتي يا شكستگي در بسته 2-5ها طبق بندر چنانچه نمونه 

 گردد . 

 تأثير متقابل محتوي و ظرف -4-7 

گردند نبايد هيچگونه  اين استاندارد بررسي 6-5مري ) بدنه و درپوش (  چنانچه طبق آزمون بند بنديها از جنس مواد پليبسته 

 تأثير متقابل روي هم داشته و طعم و بوي ماده محتوي نيز تغييري نبايد بنمايد . 

 شودمري و ورقهاي آلومينيومي نشان داده ميبنديهاي مواد  خوراكي در ظروف شكل داده شده از مواد پليدر زير انواع بسته -4-8 

 . 

 آلومينيوميهاي ظروف شكل داده شده از ورقه -الف  

 ها از خارج به داخل ترتيب قرار گرفته اليه -1نمونه  

 بدنه :  

 آرايش چاپ و الك جهت محافظت  - 

 گرم بر متر مربع  7پوشش الك حداقل  - 

 ميكرون 70فويل آلومينيوم به ضخامت حداقل  - 

 گرم بر متر مربع  7پوشش الك به وزن  حداقل  - 

 درپوش :  

 ش الك جهت محافظت آرايش چاپ و پوش - 

 گرم بر متر مربع 70كاغذ مناسب به وزن حداقل  - 

 ميكرون 30فويل آلومينيوم با ضخامت حداقل  - 

 گرم بر متر مربع 7پوشش الك نرم حداقل  - 

 دهد . ها را نشان ميشماي اليه 1شكل شماره  



 

 بدنه : 

 آرايش چاپ و الك جهت حفاظت  - 

 ميكرون  50فويل آلومينيوم به ضخامت حداقل  - 

 گرم بر متر مربع  7به ضخامت حداقل  4الك چسبيده با حرارت  - 

 درپوش :  

 آرايش چاپ و پوشش الك جهت محافظت  - 

 ميكرون  70فويل آلومينيوم به ضخامت حداقل  - 

 گرم بر متر مربع  2لعاب الك به وزن حداقل  - 

 دهد . ها را نشان ميشماي اليه -2شكل شماره  

 



 هايهشماي ال -2شكل شماره 

 مريظروف شكل داده از مواد پلي -ب  

 ها از خارج به داخل ترتيب قرار گرفتن اليه -نمونه  

 بدنه :  

باشد .  درهرصورت جنس و ضخامت آن بايد مقاومت كافي ها بر اساس اندازه و شكل و زمان قابل نگهداري متغير ميضخامت اليه 

 ها را داشته باشد . براي جابجايي

 چاپ يا پوشش الك حفاظتي آرايش - 

 پلي استايرين - 

 - EVOH   ياPVDC  

 پلي اتيلين - 

 پلي پروپيلن - 

 درپوش :  

 آرايش چاپ با پوشش الك محافظتي - 

 ميكرون 40فويل آلومينيوم به ضخامت حداقل  - 

 گرم بر متر مربع 7پوشش الك حداقل به وزن  - 

 توان استفاده نمود . مي  PVDEيا  EVOHهاي مقاوم مانند با پوشش از اليهبجاي فويل آلومينيوم   - 

 دهد . ها را نشان ميترتيب قرار گرفتن اليه -3شكل شماره  



 

 روش آزمون  -5  

 ون  تعيين ضخامت آزم - 5-1 

 روش ميكرومتري 

 شود . ها اندازه گرفته ميدر اين روش بوسيله ميكرومترهاي دقيق با حساسيت به مقدار يك ميكرون ضخامت اليه 

 آزمون نفوذناپذيري درزها -5-2 

 اساس كار -5-2-1 

قرار داده و در مدت زمان مشخص تحت شرايط خالء نگه داريد .  پس از باز گرداندن بنديهاي پر شده را داخل محلول رنگي بسته 

 ها به شرايط عادي آنها را از نظر نفوذناپذيري مورد بررسي قرار دهيد . نمونه

 دستگاه و مواد مورد نياز .  -5-2-2 

 محفظه خالء -5-2-2-1 

اوي محلول رنگي و نمونه مورد آزمون و داراي شير ارتباطي با دستگاه محفظه خالء با ظرفيت مناسب به منظور قرار دادن ظرف ح 

 خالء

ظرف با عمق و ظرفيت متناسب بطوريكه نمونه مورد آزمون به آساني در داخل محلول رنگي ريخته شده در آن غوطه  -5-2-2-2 

 ور گردد . 



بايد بطور تازه مورد استفاده قرار گيرد مگر محلول درجه سلسيوس .  محلول رنگي  25محلول رنگي  با دماي حداكثر  -5-2-2-3 

 تهيه شده از قبل بتواند نتيجه مورد نظر و صحيح را نشان دهد . 

 هاي آلي استفاده شود . در تهيه محلول رنگي نبايد از حالل - 

 روش كار -5-2-3 

لسيوس قرار دهيد .  ظرف را داخل محفظه درجه س 25هاي مورد نظر  را داخل ظرف آب حاوي ماده رنگي با دماي حدود نمونه 

متر جيوه و ميلي 254گرم ميزان خالء حداقل  200بنديها با ظرفيت حداكثر دقيقه نگه داريد .  براي بسته 2خالء به مدت حداقل 

محفظه خالء به باشد , پس از طي زمان الزم و رساندن  فشار متر جيوه ميميلي 355گرم به باال حداقل  200براي بسته بنديهاي 

ها فشار معمولي , ظرف حاوي ماده رنگي را از محفظه خارج و نمونه مورد آزمون را نيز از ظرف بيرون آوريد و خشك نماييد .  اليه

بندي از محل درزها عبور را در محل درزبندي از يكديگر جدا كرده و مورد بررسي قرار دهيد .  ماده رنگي  نبايد به داخل بسته

 شد . كرده با

 آزمون سقوط آزاد -5-3 

با توجه به ظرفيت هريك  2بنديها را با آب يا محلول مورد نظر پر كنيد پس از درزبندي آنها را دو مرتبه طبق جدول شماره بسته 

 بر روي سطح صاف و سخت ) مانند بتون ( رها كنيد . 

 .  بنديها و درز نبايد مالحظه گرددهيچگونه نشتي يا شكستگي در بسته 

 

 آزمون تعيين ميزان سرعت عبور گاز -5-4 

 ها را مورد بررسي قرار دهيد . ميزان سرعت عبور گاز در اليه 3115طبق استاندارد ملي ايران به شماره  

 آزمون تعيين ميزان جذب آب  در آب جوش و رطوبت -5-5 

 عمل نماييد .  3191طبق استاندارد ملي ايران به شماره   

 آزمون ارگانولپيتيكي  -آزمون تأثير متقابل محتوي و ظروف  -5-6 



 ( 1باشد . ) گروه مري نبوده  بلكه در معرض بخارات متصاعد شده آن مييم مواد پليمحصوالتي كه در تماس مستق -5-6-1 

 ( 2باشند ) گروه مري ميمحصوالتي كه در تماس مستقيم با مواد پلي -5-6-2 

 ( 1سازي نمونه براي گروه )آماده -5-6-3 

رم از محصول مورد آزمون بريزيد . بطوريكه تا گ 100اي كم عمق و خشك ) مانند بوات دوپتري ( حدود به داخل ظروف شيشه 

مري را بر روي آن قرار دهيد . ) بين محصول و نمونه نبايد تر از لبه ظرف قرار گيرد .  ورقه ماده پليميلي متر پايين 5تا  4حدود 

 تماس باشد (. 

 اي و محصول ( نيز آماده نماييد . هاي شاهد ) شامل ظرف شيشهنمونه 

درجه سلسيوس قرار  1±20ساعت در دماي  24به مدت  -كليه ظروف شاهد و مورد آزمايش را قبول از انجام بررسيهاي الزم  

 دهيد . 

 2سازي نمونه براي گروه آماده -5-6-4 

درپوش يا بدنه ظروف مورد گرم از محصول مورد آزمون بريزيد .   100اي درب دار تميز و خشك حدود به داخل ظروف شيشه 

توان محصول را داخل نمونه ظروف مورد آزمون آزمون را در داخل محصول درون ظروف قرار دهيد .  ) به منظور سهولت كار مي

 ريخته و مورد بررسي قرار دهيد . 

اي ) نمونه و شاهد ( را با شهاي و محصول ( كليه ظروف شيهاي شاهد براي اين آزمون نيز آماده نماييد ) شامل ظرف شيشهنمونه 

درجه سلسيوس قرار  1±20ساعت در  دماي  24درپوش پيچي  تميز كه فاقد هر گونه بو و طعم باشد محكم بسته و به مدت 

 دهيد . 

 روش كار -5-6-5 

 هايي به ترتيب زير و بطور جداگانه بايد درنظر گرفته شود . تعداد نمونه 2و  1براي محصوالت گروه  

 گردد . ظرف را شامل مي 24جفت كه مجموعأ  12اي  نمونه و شاهد  به تعداد ظروف شيشه - الف 

 بندي و جهت بررسي آزمون ارگانوليتيگي منظم نماييد . كليه ظروف را به روش زير طبقه 

 سه جفت هريك شامل دو نمونه شاهد - 

 سه جفت هر يك شامل دو نمونه مورد آزمون - 

 مل  يك نمونه شاهد و يك نمونه مورد آزمونسه جفت هريك شا - 



 سه جفت هريك شامل يك نمونه آزمون و يك نمونه شاهد - 

هاي شاهد را كد گذاري و به روش رندوم بررسي كنيد . هريك از افراد آزمايش كننده كه هاي مورد آزمون و نمونهنمونه -ب  

 دهد (. كه سه جفت از نمونه را مورد بررسي قرار مي 4شماره  گيرد . ) بطور مثال : آزمايش كنندهمعادل هر جفت را مي

 كنندگان بايد هر جفت تعيين شده را بررسي و اظهار نظر كنند . آزمايش 

در بند الف در صورتي كه دو نمونه يكسان باشد تفاوتي   2و  1هاي در هنگام اظهار نظر در خصوص كيفيت يك جفت از نمونه 

در بند الف ابتدا بايد نمونه شاهد و  4و  3هاي ول يا دوم بررسي يا اظهار نظر نمايد .   اما در خصوص نمونهندارد كه كداميك از ا

 سپس نمونه مورد آزمون و يا بالعكس بررسي و به ترتيب نظر خود را اعالم نمايد . 

ظر نمايند .  اعالم مناسب بودن يا عدم آزمايش كنندگان بايد صرفأ  درباره يكسان بودن يا تفاوت داشتن هر جفت اظهار ن -ج  

 باشد . ها مورد نظر نميمرغوبيت نمونه

 نتايج و گزارش انجام كار -5-6-6 

 گردد . تعيين و مشخص مي 4و  3نتايج و گزارش كار براساس  جدول شماره  



 



 

 گزارش نتايج آزمون  -5-6-7 

 بايد جداگانه گزارش گردد .  2و محصوالت گروه  1گزارش كار در مورد محصوالت گروه  

 بردارينمونه -6  

موارد قابل قبول و مردود را گيرد و انتخاب و مورد بررسي قرار  مي 5هايي را كه از يك سري ساخت تعداد نمونه 5جدول شماره  

 نمايد . مشخص مي

 6گردد . ها به روش تصادفي ) رندوم ( انتخاب مينمونه 



 

همان نمونه باشد قابل قبول  3مون كمتر يا مساوي عدد مقابل ستون هاي معيوب براي نمونه مورد آزدر مواردي كه تعداد نمونه - 

 گردد .و بيش از مقدار تعيين شده مردود تلقي مي

گيرد .  اگر تعداد برداري و مورد آزمون قرار ميبه باال  دو برابر مقدار قبلي نمونه 3000ها در تعداد در صورت مردود بودن  نمونه - 

 گردد . همان نمونه تجاوز نمايد بهر انتخابي مردود تلقي مي 3هاي معيوب از عدد متقابل ستون نمونه

برداري و مورد آزمون قرار گيرد .  در اين صورت فقط يك نمونه بايد نمونه 64در آزمايش دوم  3001- 10000مثال : براي تعداد  

 نمونه مردود بايد نشان داده شود . 

 ذارينشانه گ -7 

 مواد زير بايد توسط سازنده فرآورده داخل بر روي  درپوش بطور كامال خوانا در نظر گرفته شود .  -7-1 

 نام  كارخانه و عالمت مشخصه آن  - 

 مشخصات و مواد متشكله محصول - 

 سري ساخت  - 

 شماره پروانه ساخت  - 



 تاريخ انقضاي ساخت  - 

 بنديها نوشته شود . روي جعبه محتوي بسته موارد زير بايد بطور خوانا بر -7-2 

 نام كارخانه و عالمت مشخصه آن  - 

 نام محصول و تعداد - 

 شماره سري ساخت  - 

 شرايط نگهداري  - 

  

  

  

  

  

1-TEHRMO forming Thermoforming  

2- THERMOForming Cup Thermoforming Cup 

3-FINE 

4-THERMOSEAL  

5- (LOT . كليه بسته بنديهاي توليد شده دريك نوبت توليد كه يك اندازه و يك نوع باشد را يك بهر گويند ) 

6-Random Sampling 
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