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 آزمون روشهاي و ويژگيها –بسته بندي ماكاروني 

  
  
  

 چاپ اول



 و تحقيقات صنعتي ايرانموسسه استاندارد 

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

 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 –) تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي 

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

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

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

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

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

وط، ها با استانداردهاي مربكاال نمونه تطبيق و آزمايش – سنجش وسايل كاليبراسيون و متريك سيستم ترويج – مختلف كاالهاي

 هاي الزم ( .اي و صدور گواهينامهاعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسه

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

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

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

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

 مي شود.
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 تعاليبسمه

 پيشگفتار

روشهاي آزمون كه به وسيله كميسيون فني بسته بندي و سلولزي تهيه وتد وين شده ويژگيها و  -استاندارد بسته بندي ماكاروني  

 1مورد تأييد قرار گرفته , اينك به استناد بند  74/12/16و در پنجاه و پنجمين كميته ملي استاندارد سلولزي و بسته بندي مورخ 

به عنوان استاندارد  1371ماه تي ايران مصوب بهمنقانون اصالحي قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنع 3ماده 

 گردد . رسمي ايران منتشر مي

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

ل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكمي

 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 .  

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

 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 منابع زير تهيه گرديده است : 

 ) ويژگيهاي ماكاروني ( 213ماره استاندارد ملي ايران به ش - 1 

 ) ويژگيهاي جعبه مقوايي شيريني ( 3341استاندارد ملي ايران به شماره  - 2 

3- IS 9738 –1990 - Polyethylene bags for general purposes(specificatien) 

 ويژگيها و روشهاي آزمون -بسته بندي ماكاروني 

 هدف - 1 

تعيين ويژگيهاي بسته بندي ماكاروني و مواد مورد مصرف در بسته بندي آن به منظور تأمين شرايط هدف از تدوين اين استاندارد  

) ويژگيهاي ماكاروني ,( نحوه استفاده از اين موارد و روش آزمون آنها  213استاندارد ملي ايران به شماره  1 - 5عنوان شده در بند 

 باشد . مي

 دامنه كاربرد - 2 

 اين استاندارد در مورد بسته بندي انواع ماكاروني كاربرد دارد .  



 تعاريف و اصطالحات - 3 

 شود :ها و اصطالحات با تعاريف زير بكار برده ميدر اين استاندارد واژه 

 :(PE) 1پلي اتيلن  - 1 - 3 

و قابل دوخت با حرارت است و رطوبت در آن  پلي اتيلن فرآورده ايست كه از تركيبات نفتي تهيه شده كه نور از آن عبور كرده 

د استفاده ها موربندينفوذپذير نيست ولي نسبت به گازها كم و بيش نفوذپذير است و به صورت پوشش , ورقه يا كيسه در بسته

 گيرد . قرار مي

 :(PP)2پلي پروپيلن  - 2 - 3 

 .  مانند كاغذ سلوفان قابليت عبور مناسبي از ماشين بسته بندي گردداي است كه از تركيبات نفتي تهيه ميپلي پروپيلن فرآورده 

 كند ولي گازهاي در آن قابليت نفوذ دارند . باشد .  رطوبت در آن نفوذ نميدارد و تقريبأ شفاف مي

 : 3آلومينيوم فويل  - 3 - 3 

درصد خلوص بوده ,  99باشد و داراي مي ميليمتر و يا كمتر 0/15هاي بسيار نازكي از آلومينيوم با ضخامت عبارت از ورقه 

 پذير و نسبت به رطوبت , گازها و نور نفوذناپذير است . انعطاف

 كاغذ : - 4 - 3 

 گرم در متر مربع باشد .  205هاي سلولزي است كه وزن پايه كمتر از بافت نمدي حاصل از رشته 

 مقوا : - 5 - 3 

 گويند . گرم در متر مربع باشد .  كه اصطالحأ به آن پشت خاكستري مي 205كاغذي است كه وزن پايه آن بيش از  

 وزن پايه : - 6 - 3 

 شود . عبارتست از جرم واحد سطح كاغذ يا مقوا كه معموال بر حسب گرم در متر مربع بيان مي 

 ويژگيهاي  - 4 

) ويژگيهاي  213استاندارد ملي ايران به شماره  1 - 5رود مواديست كه در بند اي كه در بسته بندي ماكاروني بكار ميمواد اوليه 

 ماكاروني ( قيد گرديده است .

 ويژگيهاي بسته پلي اتيلن و پلي پروپيلن : - 1 - 4 



و مطابق با استاندارد  4رود بايد مناسب مواد غذائي پلي اتيلن و پلي پروپيلني كه براي بسته بندي ماكاروني بكار مي - 1 - 1 - 4 

 باشد .     5....ملي ايران به شماره 

 رنگ : - 2 - 1 - 4 

 بسته پلي اتيلني و پلي پروپيلني مورد استفاده بايد در قسمتهاي بدون چاپ بي رنگ و محتواي آن قابل ديدن باشد .  

 مقاومت دوخت : - 3 - 1 - 4 

گرم و پهناي  500ساعت با بار  72بايد حداقل داراي مقاومتي معادل  2 - 7ها پس از آزمايش طبق بند درزهاي دوخت بسته 

 ميليمتر باشد .  10دوخت از هر دو لبه بسته بايد حداقل 

 ضخامت : - 4 - 1 - 4 

 ميكرون كمتر باشد .  40رود نبايد از هاي پلي اتيلن و پلي پروپيلن كه براي بسته بندي ماكاروني بكار ميضخامت ورقه 

 ويژگيهاي بسته مقوايي ماكاروني : - 2 - 4 

 رود بايد داراي ويژگيهاي زير باشد :مقوائي كه براي بسته بندي ماكاروني بكار مي - 1 - 2 - 4 

نوع فشرده چند اليه ) حداقل دو اليه ( باشد .  اليه دروني كه در تماس با ماكاروني است بايد مناسب مواد  - 1 - 1 - 2 - 4 

 و يا دوخت حرارتي باشد .  6استاندارد ملي ايران به شماره ....  غذايي و مطابق با

 گرم در متر مربع .  10±گرم در متر مربع با حد رواداري  300وزن پايه  - 2 - 1 - 2 - 4 

 ميلي متر 0/05±0/37ضخامتي معادل  - 3 - 1 - 2 - 4 

 گرم در متر مربع .  50جذب آب در مدت يك دقيقه حداكثر  - 4 - 1 - 2 - 4 

استاندارد  3ويژگيهاي ميكروبي مقواي مورد استفاده در ساخت بسته مقوايي ماكاروني بايد مطابق جدول شماره  - 5 - 1 - 2 - 4 

 ) جعبه مقوايي شيريني ( باشد .  3341ملي ايران به شماره 

باشد و در بندي آن بايد دوخت حرارتي لي جداگانه نميگيري شود نيازي به لفاف داخيادآوري : اگر از مقواي المنيت شده بهره 

 باشد . 

 ابعاد بسته مقوايي : - 2 - 2 - 4 

 ابعاد بسته مقوايي بايد طوري انتخاب شود كه : 

 حجم آن بتواند وزن مورد نظر فرآورده را در برگيرد .  - 



ميليمتر ( بيشتر از طول فرآورده مورد بسته بندي باشد  3اي معادل يا كمي بيشتر ) حداكثر طول بسته در مورد ماكاروني رشته - 

.  پس از ريختن مقدار معيني از فرآورده مورد نظر در بسته , حجم بسته بايد بطور كامل پر شده ولي ماكاروني در آن فشرده نباشد 

 . 

 دربندي بسته مقوايي : - 3 - 2 - 4 

هاي باال و پائين بسته پس از پر شدن دقيقأ در محل خود قرار گيرد انجام گيرد كه لبهدربندي بسته مقوايي ماكاروني بايد طوري  

 و به آساني باز نشود . 

 چاپ بسته : - 3 - 4 

ها بايد عاري از عيب بوده و با جوهر ثابت چاپ شود .  بطوريكه در نتيجه جابجايي و اصطكاك به راحتي پاك هاي روي بستهنشانه 

 داخل بسته نفوذ نكرده و اثر نامطلوب روي محتواي آن نگذارد .   و ضمنأ به 7نشده

 نمونه برداري - 5 

هاي كشاورزي بسته ) نمونه برداري از فرآورده 2836استاندارد ملي ايران به شماره  3نمونه برداري بايد مطابق جدول شماره  

 بندي شده كه مصرف خوراكي دارد ( انجام گيرد . 

شود بايد با وسايل كامال خشك , تميز و سترون برداشته شود و در هايي كه براي انجام آزمون ميكروبي در نظر گرفته مينمونه 

 هاي سترون بسته بندي و به آزمايشگاه ارسال شود . گنجايه

 آماده سازي - 6 

 2±27درصد و دماي  2±65ايد در رطوبت نسبي باشد و بنمونه برداري گرديد معرف كل محموله مي 5هائي كه طبق بند نمونه 

 ساعت مشروط گردد .  24درجه سلسيوس به مدت 

 روشهاي آزمون - 7 

هاي پلي اتيلن يا پلي پروپيلن را در جهات مختلف در مقابل نور نگاه كرده ماكاروني موجود در آن بايد آزمون رنگ : بسته - 1 - 7 

 بطور روشن قابل ديدن باشد . 

) روش تعيين مقاومت دوخت  2038هاي پالستيكي : مطابق استاندارد ملي ايران به شماره آزمون مقاومت دوخت بسته - 2 - 7 

 هاي پالستيكي انجام گيرد . كيسه

 آزمون تعيين وزن پايه : - 3 - 7 

 ترازو با حساسيت يك هزارم گرم .  -وسايل الزم  - 1 - 3 - 7 



ميليمتر  100ميليمتر و عرض  100هايي به طول نمونه 5بسته نمونه برداري شده طبق بند  از هر -تهيه نمونه  - 2 - 3 - 7 

 هاي سالم و بدون چروك تهيه شوند . ها بايد از قسمتتهيه نمائيد .  نمونه

گين حداقل سطح و وزن آزمونه را تعيين نموده و بر اساس آن وزن يك متر مربع را بر حسب گرم و ميان -روش كار  - 3 - 3 - 7 

 بار آزمايش محاسبه نمائيد .  10

 آزمون تعيين ضخامت : - 4 - 7 

 ) تعيين ضخامت كاغذ و مقوا ( انجام گيرد .  560مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  

ت يك ) تعيين جذب آب كاغذ و مقوا ( در مد 475مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  -آزمون قابليت جذب آب  - 5 - 7 

 دقيقه انجام گيرد . 

 هاي پالستيكي :آزمون مقاومت چاپ بسته - 6 - 7 

ميليمتر از نوارچسب شفاف سلوفاني بر روي سطح چاپ  25براي تعيين مقاومت اليه چاپ شده , دو قطعه نوارچسب به عرض  

 و ديگري در جهت عرضي كيسه زده و به شرح زير عمل كنيد . شده كيسه , يكي در جهت طولي كيسه 

سانتي متر در ثانيه  1ثانيه محكم فشار دهيد , سپس به آرامي با سرعتي تقريبأ معادل  15ابتدا نوارها را روي كيسه براي مدت  - 

يد بر روي نوار مشاهده شود و چاپ بايد خوانا اي از چاپ نبادرجه نوار را از يك انتها بلند كنيد . انتقال قابل مالحظه 90و با زاويه 

 مانده باشد . 

 بسته بندي  - 8 

اي و از كيسه پلي اتيلن براي نوع فرم و هاي رشتهتوان از كارتن براي فرآوردههاي ماكاروني ميبه منظور ترابري و نگهداري بسته 

ده از كارتن بايد ويژگيهاي فني آن مطابق با استاندارد ملي ورميشل بسته بندي شده ) غير فله ( استفاده نمود . در صورت استفا

هاي پلي ) كارتن جهت بسته بندي ميوه و سبزيجات تازه صادراتي ( باشد و در صورت استفاده از كيسه 2923ايران به شماره 

هاي پلي اتيلن ( ويژگيهاي كيسه ) 1872كم و مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  8اتيلن بايد از نوع پلي اتيلن با وزن مخصوص 

 باشد و از دوخت ماشيني يا حرارتي براي دربندي كيسه استفاده گردد . 

ها بايد متناسب با ابعاد كانتينر مورد استفاده با در نظر گرفتن يادآوري : در مورد صادرات بايد از كارتن استفاده شود .  ابعاد كارتن 

 ) ابعاد و طبقه بندي و ظرفيت وزني كانتينر ( باشد .  1131استاندارد ملي ايران به شماره 

 نشانه گذاري - 9 

اطالعات زير بايد به زبان فارسي و در مورد صادرات به زبان فارسي و انگليسي و يا به زبان مورد نياز به صورت خوانا روي بسته ,  

 كارتن و كيسه پلي اتيلن به نحويكه پاك نشود نوشته شود :



) ويژگيهاي  213( استاندارد ملي ايران به شماره 2 - 5هاي كوچك ماكاروني بايد مطابق بند )انه گذاري بر روي بستهنش - 1 - 9 

 ماكاروني ( باشد . 

 باشد . نشانه گذاري بر روي كارتن و كيسه پلي اتيلن به شرح زير مي - 2 - 9 

 نام فرآورده - 

 وزن بسته ) خالص و ناخالص ( - 

 تعداد بسته - 

 نام و نشان توليد كننده فرآورده با عالمت تجارتي .  - 

 نام و نشان توليد كننده كارتن يا عالمت تجارتي - 

  

  

  

1- Polyethylene  

2- Poly Propylene  

3- Aluminum foil  

4- Food grade  

 باشد .  اين استاندارد در دست تدوين مي-5

 باشد اين استاندارد در دست تدوين مي-6

 پوشانند در بعضي موارد براي جلوگيري از پاك شدن چاپ آن را با يك اليه شفاف ) معموال سلوفان ( مي-7

8- Low density  
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