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 »بسمه تعالي « «

 ا مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانآشنايي ب
 

 است كه عهده دار    مرجع رسمي كشور   تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها       و مؤسسه استاندارد 

 .ميباشد) رسمي ( استانداردهاي ملي  نشر وظيفه تعيين، تدوين و

ناسان مؤسسه، صاحبنظران تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارش
سعي بر اين . مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد         

است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن                      
توليدكنندگان ،مصرف كنندگان،   :  شامل آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع            

پيش نويس استانداردهاي ملي جهت     .بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد          
نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات                 

) رسمي( طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي          وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته          
 .چاپ و منتشر مي شود

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين                
شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان                           

بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد              . ي چاپ ومنتشرمي گردد    استاندارد مل 
تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به             )) ٥((مندرج در استاندارد ملي شماره      

 .تصويب رسيده باشد

ي استاندارد ميباشد كه در      مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين الملل              
تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي                 

 .علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد

ده در قانون به منظور     مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني ش               
حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و 
مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد                  

ي براي محصوالت كشور، اجراي      مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين الملل           . اجباري نمايد 
 .استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد

همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه                     

مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست                    

يطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را               مح

بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم،                        

ترويج سيستم بين المللي    . گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد              

يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح    

 استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد



 

 فیلم های سه الیه پالستیکی جهت بسته بندی –بسته بندی «کمیسیون استاندارد 
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 پیشگفتار

کی جهت بسته بندی فرآورده های لبنی آبگونه        يه پالست يلم های سه ال   ي ف –بسته بندی   «  استاندارد
که پيش نويس آن در کمسيون های مربوطه تهيه و           » ژگی ها و روشهای آزمون      ي  و  -زه  يرپاستو

 مورد  ٢٤/١١/٨٤تدوين شده و در سی و يکمين جلسه کميته ملی بسته بندی وسلولزی مورخ                   
 قانون اصالح قوانين و      ٣اينك اين استاندارد به استناد بند يك ماده           . تصويب قرار گرفته است      

 به عنوان استاندارد    ١٣٧١ستاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه           مقررات موسسه ا  
  .گرددملي ايران منتشر مي

 بـراي حفظ همگامي وهماهنگي با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم و          
ادي كه  خدمـات ، اسـتانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنه                

بـراي اصـالح و يـا تكميل اين استاندارد ارائه شود در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط                    
بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از          . مـورد توجـه قرار خواهد گرفت        

 .آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد

ست كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي         در تهـيه و تدويـن ايـن اسـتاندارد سـعي شـده ا              
جامعـه ، در حـد امكـان بيـن ايـن اسـتاندارد و اسـتانداردهاي ملـي كشورهاي صنعتي و پيشرفته                  

 . هماهنگي ايجاد شود 

 :منابع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد بكار رفته به شرح زير است 

ه ي گنجا–ری آبگونه ي فرآورده های ش–ندی  بسته ب- ۱۳۸۱ سال ۴۴۹۴ران ي  استاندارد ملی ا-۱
 ژگی ها و روشهای آزمون ي و–کبار مصرف ي يهای مقوای

وم برای مواد ينيه آلوميی با اليه مقواي بسته های چندال- ۱۳۸۱ سال ۶۰۲۱ران ي استاندارد ملی ا-۲
 )ویژگی ها وروشهای آزمون (خوراکی 

شگاه يری پگاه و آزمايدی فرآورده های ش بسته بنيعج آزمایشگاهی شرکت صناي بررسی نتا-۳
 ران يموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ا
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 فیلم های سه الیه پالستیکی جهت بسته بندی فرآورده های -سته بندی ب
 لبنی آبگونه پاستوریزه ـ ویژگی ها و روش های آزمون

 

 هدف و دامنه كاربرد  ۱

 دف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها ، روشهاي آزمون ، نمونه برداري ، بسته بندي و                      ه

هاي لبنی آبگونه    كي مي باشد كه براي بسته بندي فرآورده       يستنشانه گذاري فيلم هاي سه اليه پال      

 . مانند شیر ، دوغ بدون گاز و خامه كاربرد دارند ه پاستوریز

 مراجع الزامي  ۲

دارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه درمتن استاندارد به آنها ارجاع داده شده است بدين                   م

درمورد مراجع داراي تاريخ چاپ     . مي شود    سوبترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد مح        

معهذا بهتر  .  اصالحيه ها و تجديد نظر هاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست              ،يا تجديد نظر    / و

است كاربران ذينفع اين استاندارد ، امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديد نظر هاي مدارك                   

يا تجديد نظر ، آخرين /ومراجع بدون تاريخ چاپ    ورددر م . الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند        

 .چاپ و يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است 
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 :ستفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است ا

ي اد بر  ـ پالستيك ها ـ شرايط محيطي استاندار         ۱۳۸۲سال   : ۲۱۱۷استاندارد ملي ايران     ) ۲-۱

 رسيدن به شرايط تثبيت و آزمون 

 ـ پالستيك ـ فيلم و ورق ـ تعيين ضخامت به روش            ۱۳۸۱سال   : ۶۲۳۱استاندارد ملي ايران    ) ۲-۲

 تقطيع مكانيكي 

 ـ پالستيك ها ـ ميزان نفوذ پذيري اكسيژن از فيلم و           ۱۳۸۱سال   : ۵۹۳۷استاندارد ملي ايران    ) ۲-۳

 جيرق هاي پالستيكي ـ روش حجم سنو

 ـ پالستيك ـ روش تعيين سرعت عبور بخار آب در           ۱۳۸۱سال   : ۲۹۳۶استاندارد ملي ايران    )۲-۴

 فيلم و ورق ـ روش وزن سنجي 

  ـ پالستيك ها ـ تعيين خواص كششي ـ روش آزمون ۱۳۸۲سال  : ۶۶۲۱استاندارد ملي ايران )۲-۵

 ها ي پالستيكرختصا ـ نمادها و عالئم ا۱۳۷۸سال  : ۴۹۴۶استاندارد ملي ايران ) ۲-۶

 ـ فيلم ها و ورق هاي پالستيكي قابل انعطاف ـ             ۱۳۸۱سال    : ۵۹۴۱استاندارد ملي ايران    ) ۲-۷

 تعيين ضخامت به روش وزن سنجي 

ویژگی ها و    –لن  يلم های پلی ات   ي بسته بندی ف   -۱۳۸۳سال   : ۷۲۷۶ران  ياستاندارد ملی ا   ) ۲-۸

 روشهای آزمون 

روشهای نمونه گیری تصادفی و چگونگی         – ۱۳۷۱سال  :  ۲۳۰۵ران  ياستاندارد ملی ا  ) ۲-۹
 استفاده از جداول اعداد تصادفی

ن دمای  ييتع –مواد گرمانرم    –پالستیک ها    – ۱۳۸۳سال   : ۶۹۸۲ران  ياستاندارد ملی ا  ) ۲-۱۰
 روش آزمون   - )VST(کات ينرمی وا

 لنيتلی اورقه های نازک پ – ۱۳۷۱سال  : ۱۰۹۱ران ياستاندارد ملی ا) ۲-۱۱

 ن ييتع –لم و ورق     يف –ک ها    يپالست – ۱۳۸۴سال   : ۸۱۹۰ران  ياستاندارد ملی ا    ) ۲-۱۲

 روش آزمون  –زان کدری يم
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1995 standard  test method for seal strength of flexible barrir materials  :2- 13 -ASTM F88 
2-14- ASTM E 1870 : 1998 standard test method for odor and taste transfer from 

polymeric packaging film                
2-15- ASTM  D 1922- 94 a : standard test method for propagation tear resistance of                                 
         plastic film and thin sheeting by pendulum method  
2-16- ASTM  D 4060 : 95 : Test  Method for Abrasion Resistance of organic 
           coatings by the Taber Abraser . 
2-17- ASTM  D 3359 : 97 : Test Method for measuring Adhesion tape test .  
2-18- ASTM  D 1894: standard  test Method for static and kinetic coefficients of       
          friction of plastic film and sheeting. 

 اصطالحات وتعاريف  ۳

 :يا واژه ها با تعاريف زير به كار مي رود / ر اين استاندارد اصطالحات و د

 ١ (HDPE) نگینسپلي اتيلن  ۳-۱

متر  انتي گرم بر س   ۹۴۱/۰ه پالستيكهاي پلي اتيلني با ساختار خطي گفته مي شودكه دانسيته آنها              ب

 . مكعب يا بيشتر باشد 

 ٢   (LDPE)پلي اتيلن سبک  ۳-۲

فته مي شود كه دانسيته آن در محدودة         گ ٣ه پالستيك پلي اتيلن با ساختار مولكولي شاخه دار            ب

 . گرم بر سانتي متر مكعب باشد ۹۲۵/۰ تا ۹۱۰/۰

  (LLDPE)٤پلي اتيلن سبك خطي  ۳-۳

 تا  ۹۱۹/۰ن در محدودة    آطي گفته مي شود كه دانسيته       خكول  ه پالستيك پلي اتيلن با ساختار مول      ب

 .  گرم بر سانتي متر مكعب باشد ۹۲۵/۰

 ٥فيلم  ۳-۴

 .  ميلي متر باشد گفته مي شود ۲۵/۰ه صفحات پالستيكي كه ضخامت آنها كمتر يا مساوي ب

                                                 
1- High density polyethylene  
2- Low density polyethylene  
3- Branched 
4- Linear low density polyethylene  
5- Film 
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 ١ورق  ۳-۵

لي مترباشد  ي م ۲۵/۰ ميلي متر و بيشتر از         ۵/۲ه صفحات پالستيكي كه ضخامت آنها كمتر از            ب

 . اطالق مي گردد

 ٢فيلم دمشي  ۳-۶

يلم پالستيكي گرما نرم كه در آن تيوب پالستيكي اكسترود شده به طور پيوسته توسط فشار هوا                  ف

ضخامت فيلم  . منبسط شده و بعد از خنك شدن ، توسط غلتك هايي جمع آوري مي شوند                     

 . ي گردد مترل توسط تغيير در فشار هواي داخلي و سرعت اكستروژن كن

 ٣فيلم پالستيكي چند اليه   ۳-۷

 . لم پالستیکی كه ساختار آن از چند اليه مواد پالستيكي تشكيل شده است فی

  ٤اكستروژن   ۳-۸

با فشار به   ) داي  (رآيندي است كه در آن مواد پالستيكي مذاب از ميان يك منفذ شكل دهنده                  ف

 .  ، ميله و يا لوله در مي آيده ورقطور يكنواخت عبور مي نمايد و بصورت فيلم ،

 ٥كو اكستروژن  ۳-۹

رآيندي است كه در آن از چند اكسترودر مجزا جهت توليد فيلم يا ورق پالستيكي چند اليه به                    ف

 . روش اكستروژن  استفاده مي شود 

 
 
 

                                                 
 
1-  Sheet 
2-Blown film 
3- Multilayer plastics 
4-Extrusion  
5-CO-Extrusion 
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 ١اكسترودر  ۳-۱۰

سته به نوع   بن  ژاکستروستگاهي است كه مواد پالستيكي را به طور پیوسته با استفاده از فرآیند              د

 قالب خروجي دستگاه به پروفيل ، لوله ، ورق ، ميله ، تيوپ ، كابل و غيره تبديل                                  

و  ٥،كلگي ٤ مارپيچ   ،   ٣ سيلندر   ،٢اين دستگاه شامل قسمت هاي مختلفي چون قيف            .ي كند م

  ٦داي

 .ي باشدم

 ٧كرنش  ۳-۱۱

ن گفته مي شود كه معادل با تغيير        وه آزم رآزمون كشش ، به نسبت ازدياد طول به طول اوليه نمون          د

 .طول به ازاي واحد طول اوليه مي باشد 

 ٨تنش  ۳-۱۲

يرويي است كه بر واحد سطح يك صفحه گذرنده از جسم وارد شده و در آن تغيير شكل ايجاد                    ن

 . مي نمايد 

 ٩استحكام كششي  ۳-۱۳

  مگاپاسكال بيان   ببر حس يشترين تنش كششي قابل تحمل توسط نمونه در طي آزمون کشش كه             ب

 . ي شود م

 ١٠ازدياد طول نهايي  ۳-۱۴

                                                 
1- Extruder 
2- Hopper 
3-Barrel 
4-Screw 
5-Head 
6- Die 
7-Strain 
8-Stress 
9-Tensile strength 
10-Ultimate Elongation 
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 . ر آزمون كشش ، به ميزان ازدياد طول يك جسم در نقطه پارگي گفته مي شود د

 1استحکام نهایی  3-15

ن تنشی گفته مي شود كه يك جسم مي تواند هنگام اعمال بارهاي مختلف از قبيل فشار                 يشتريه ب ب

 . كشش يا برش تحمل كند 

 ٢نقطه تسليم  ۳-۱۶

ر آزمون كشش ، به اولين نقطه اي از نمودار تنش كرنش گفته ميشود كه در آن با افزايش كرنش،                      د

 . تنش كاهش مي يابد 

 ٣استحكام پارگي ۳-۱۷

 ویژگی مكانيكي در فيلم هاي پالستيكي است که بیان کننده انرژی الزم برای رشد پارگی                یک

 .در فیلم می باشد 

 ٤حکام ضربه است ۳-۱۸

 . روی ضربه را گويند ييزان مقاومت پالستيك در مقابل نم

 ٥نفوذپذيري  ۳-۱۹

سبت سرعت عبور گاز به اختالف فشار گاز در دو طرف ماده نفوذ پذير مي باشد كه بر حسب                     ن

 .بيان ميشود  (ml/m2.day.atm)ميلي ليتر بر متر مربع در روز و در  فشار معين 

 ٦عبور بخار آب ۳-۲۰

                                                 
1-Ultimate strength  
2-Yield point  
3-Tear Strength 
4-Impact  Strength 
5-Permeability 
6-Water vapor transmission 
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مشخصي از يك ورق يا فيلم پالستيكي در يك زمان معين              ان بخار آب عبوري از سطح      زه مي ب

گفته مي شود كه نفوذ در شرايط دمايي ثابت و رطوبت هاي نسبي متفاوت در دو سوي ورق يا                      

 . بيان مي شود  (g/m2.24h) ساعت ۲۴فيلم صورت مي گيرد و بر حسب گرم بر متر مربع در 

 ١افزودني  ۳-۲۱

 . گردد كه جهت ايجاد يا بهبود خاصيت ويژه اي به پليمر پايه اضافه مي گردد ي اطالق ميده مواب

 ٢تيرگي  ۳-۲۲

درون نمونه و يا    ) تفرق(ه ظاهر كدر ومات يك آزمونه شفاف گفته مي شود كه بر اثر پراش نور                 ب

 . از سطوح آن حاصل مي گردد 

 اخت و طرز تهيهس ٤

تولید شده و میتواند ساختار زیر را         از روش کواکستروژن   هستفاديلم هاي سه اليه باید با ا       ف

 :داشته باشد 

 لن سبک خطی تيلن سبک و پلی اياژی از پلی اتيآل :یه درونی ال

 لن سبک خطی ودی اکسید تیتان يلن سبک و پلی اتياژی از پلی اتيآل :انی يیه مال

 ک خطی لن سبيلن سبک و پلی اتياژی از پلی اتيآل :رونی يیه بال

و همچنین در الیه بیرونی هیچگونه      )  الیه در تماس با محصول      ( در الیه درونی      :1اد آوری ی
 .افزودنی نباید استفاده شود 

 
 
 
 
 

                                                 
1-Aditive 
2- Haze 
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 ويژگيها  ۵

 ویژگی های  مواد اولیه         5-1

د مطابق با مفاد پیوست های اطالعاتی الف        يه با يکی مواد اول  نيکی و مکا  يزيهای ف  ژگیيو

 . اشد و ب ب

ویژگی های بهداشتی مواد مصرفی در تولید فیلم باید توسط مراجع قانونی و ذیصالح                 : 1ادآوری ی
 .تائید گردد 1کشور 

 . استفاده از مواد برگشتی در فرآیند تولید فیلم مجاز نمی باشد   :2ادآوری ی

  ژگی های محصولوی  ۵-۲

  ویژگی های ظاهری     5-2-1

 باب ، ذرات ، اجسام خارجي ، خراش ،           حخط ، سوراخهاي ريز،     ز رگه ،  يلم ها بايد عاري ا     ف

 . باشد ....ين خوردگي ، مواد خام ذوب و توزيع نشده ، پارگي ، جمع شدگي ، رنگ دهي ، بو و چ

 مورد آزمون قرار گیرند ضخامت کل        8-8چنانچه فیلم های سه الیه مطابق با بند            5-2-2
 . متر باشدک ن میکرو70فیلم های سه الیه  نباید از 

 . میکرون باشد 10  اختالف ضخامت در عرض فیلم نباید بیشتر از     5-2-3

 :ویژگی های  فیزیکی و مکانیکی  فیلم های سه الیه باید مطابق جدول یک باشد   5-2-4

 
 
 
 
 

                                                 
ت هبداشت ، درمان و آموزش رمراجع قانونی و ذیصالح کشور در حال حاضر وزا  - 

.پزشکی می باشد 1  
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 کی و مكانيكي فيلم هاي سه اليهيزيژگی های فيک ـ ويجدول 

یفدر واصخ مقدار واحد روش آزمون
 ۱ شی درجهت طولی، حداقلشحكام كتسا ۲۰ گاپاسکالم ۱-۸طبق بند   

 ۲ ستحكام كششي در جهت عرضی، حداقلا ۱۵ " ۱-۸طبق بند  

 ۳ ستحكام پارگی در جهت طولیا ۳۰۰ رمگ ۳-۸طبق بند  

 ۴ ستحكام پارگی در جهت عرضیا ۴۰۰ رمگ ۳-۸بق  بند ط

 ۵  در جهت طولی، حداقلفزایش طول نهائیا ۴۵۰ رصدد ۲-۸طبق بند  

فزايش طول نهائی در جهت عرضی، حداقل ا ۵۱۰ رصدد ۲-۸طبق  بند   ۶ 

 ۷ ستحکام ضربه ، حداقلا ۲۰۰ رمگ ۴-۸طبق بند  

/۵ا ت ۲/٠ - ۱۱-۸طبق بند  

۰ 

 ۸ ریب اصطکاکض

 ۹ ، حداقل ١ستحکام دوختا ۶/۰ - ۷-۸طبق بند   

 ۱۰ راقیت ب ۵۰تا  ۳۰ - ۱۲-۸طبق بند  

 ۱۱ دریک ۲۵تا  ۱۰ رصدد ۱۳-۸طبق بند  

 ۱۲ و ، حداکثرب ۵/۳ - ۹-۸بق بند ط

 ۵-۸بق بند ط
hm

ml

 ۱۳ فوذ پذیری اکسیژن، حداکثرن ۱۰۰۰ 242

 ۶-۸بق بندط
hm

gr

24
 ۱۴ بور بخار آب ، حداکثرع ۷ 2

 
 

                                                 
ستحکام دوخت نسبت استحکام کششی منونه دوخت شده به استحکام کششی منونه            ا  1  

  . باشد می )اولیه(دوخت نشده 
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ا ي پخش   کنواخت باشد و از   يد  يلم ها با  يری حرارتی ف  يوخت پذ د: دوخت پذیری حرارتی      5-2-5

 . مورد آزمون قرار می گیرد۷-۸که مطابق با بند . د ي نمايريت بسته بندی جلوگياده شدن محتويپاش

لم های سه الیه     يچنانچه ف  :ثرمتقابل بین محصول و فیلم سه الیه            ا   5-2-6

نند تغییر طعم   ان محصول و بسته ، م     يچگونه اثرمتقابل ب  يد ه ي بررسی شوند نبا   ۹-۸مطابق با بند    

  . جاد شود يبو ، مزه  و رنگ در محصول ا، 

 مورد آزمون قرار    ۱۰-۸د سه الیه بوده و مطابق با بند         يلم با يف : عداد الیه ها  ت   5-2-7

 .گیرد

 درصد ازسطح فیلم وروی     ۳۰د حداکثر   يسطح چاپ با    :فیت چاپ کی طح و س   5-2-8

 .د استفاده شول در آب برای چاپوحاً از مرکب محليبسته بندی اعمال گرددو ترج

 نانچه بسته پر شده مطابق با بند        چ) :فرو افتادن    (مقاومت در برابر سقوط آزاد           5-2-9

 .د هیچگونه پارگی و نشتی در بسته مشاهده شود يرد نبايمورد آزمون قرار گ ۸-۱٤ 

 نمونه برداري   ۶

  . انجام گیرد ۱۳۷۱ سال ۲۳۰۵ره امونه برداری باید مطابق با استاندارد ملی ایران به شمن

 شرايط محيط آزمون   ۷

 تا  ۵  بندهای    ۱۳۸۲ سال   ۲۱۱۷ط آزمون باید براساس استاندارد ملی ایران به شماره          يط مح يراش
 . رد ي انجام گ۷

 روش هاي آزمون   ۸

 ستحکام کششیا  ۸-۱

   .د می باش۱۳۸۲ سال ۶۶۲۱وش آزمون استحکام کششی مطابق با استاندارد ملی ر

 طول نهائیفزایش ا  ۸-۲

 .  می باشد ۱۳۸۲ سال ۶۶۲۱وش آزمون استحکام کششی مطابق با استاندارد ملی ر
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 ستحکام پارگیا  ۸-۳

 .انجام می گیرد ...... ١ران يستحکام پارگی طبق استاندارد ملی اا

 ستحکام ضربها ۸-۴

 ۱۳-۸ند   ب ۱۳۸۳سال    ۷۲۷۶ ران به شماره  ايوش آزمون استحکام ضربه مطابق با استاندارد ملی          ر
   .می باشد 

 یزان نفوذ اکسیژنم ۸-۵

 سال  : ۵۹۳۷ژن مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره                يزان نفوذ اکس   يوش آزمون م   ر

 می باشد ۱۳۸۱

  میزان عبور بخار آب ۸-۶ 

 ۱۳۸۱سال   : ۲۹۲۶ران به شماره     يزان عبور بخار آب مطابق با استاندارد ملی ا          يوش آزمون م  ر
 .باشديم

 ازه گیری میزان استحکام دوختندا ۸-۷

 .انجام می گیرد ....   ٢ران يستحکام دوخت طبق استاندارد ملی اا

  ندازه گیری ضخامت فیلما ۸-۸

سال  : ۶۲۳۱لم مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره           يری ضخامت ف  يوش آزمون اندازه گ    ر
 . می باشد ۱۳۸۱

  زمون بوآ  8-9

 . رديانجام می گ ... ٣ ران ياق استاندارد ملی بزمون بو طآ

                                                 
.راجعه شود م      ASTM  D 1922- 94 a  بوطه به ا هتیه و تدوین استاندارد ملی مرت

 1    استاندارد
.راجعه شودم     ASTM F 88 -1995    تا هتیه و تدوین استاندارد ملی مربوطه به

    2 استاندارد

.مراجعه شود     ASTM E 1870 : 1998   ا هتیه و تدوین استاندارد ملی مربوطه به ت
 3  استاندارد
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  زمون تعیین تعداد الیه هاآ  8-10

 کروسکوپ با  يلم با استفاده از م      يه شده و سطح مقطع ف        يه مقطع عرضی ته    يلم سه ال   يز ف ا

 .ن می گرددييه ها تعياز آنجا تعداد ال.رد ي برابر مورد بررسی قرار می گ۱۰۰۰زرگ نمائی  حداقل ب

 اصطکاک ضریب   8-11

 .انجام می گیرد... ١ران  يب اصطکاک طبق استاندارد ملی اين ضرييتعوش آزمون ر

  2براقیت    8-12

 .  می باشد ۶ بند ۱۳۷۱سال  : ۱۰۹۱ت مطابق با استاندارد ملی ين براقييوش آزمون تعر

 3دریک   8-13

 .د  می باش۱۳۸۴سال  : ۸۱۹۰ن کدری مطابق با استاندارد ملی ييوش آزمون تعر

 )ن فرو افتاد( ن مقاومت  به سقوط آزاد بسته آزمو      8-14

 با توجه به وزن محصول       ۲ه عدد از بسته های پرشده را از ارتفاع مشخص شده در جدول                  س

 .از جهات مختلف رها کنید )مانند بتون (برروی سطح صاف و سخت 

  جدول فرو افتادن بسته های پرشده-2دول ج

 زن محصول به گرم و فاع به سانتی متر ترا

  ۱۰۰متر از ک  ۱۷۰

 ۴۰۰و کمتر و مساوی  ۱۰۰ ۱۵۰

 ۱۰۰۰ و کمترومساوی ۴۰۰شتر از يب ۱۳۰

 و بیشتر  ۱۰۰۰ ۱۱۰

                                                 
ی مربوطه به ا هتیه و تدوین استاندارد ملت ASTM  D 1894  .راجعه شودم  

 1   استاندارد
2 Gloss 
3 Haze 
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 بسته بندي   ۹

لم هاباید براساس يطی ، فيکی  و آلودگی های محيکی و مکانيزيری از افت خواص فيرای جلوگب

نفع به صورت رول    ين ذ يق طرف  ، عرض  و با تواف       لل وزن  ، ضخامت ، طو       بياتی از ق  يخصوص

ده شده و به دو     يچيله لفاف های شفاف پ    يز به وس  يکی تم يهای پالست  برش داده شده و در دوک     

 : ر بسته بندی شوند يروش ز

کی به رنگ   يلم پالست يرول های برش خورده را داخل پالت گذاشته و روی پالت را با ف               :  الف  

 . مود نده و یا استرچ يچيباشد پد را داشته ي خورشرت جذب نوياه که قابليس

رول های برش خورده را در داخل کارتن گذاشته تا محافظ خوبی در مقابل نور خورشید                 :   ب

 . باشد 

رول ها باید به صورت قائم درکامیون های مسقف و دور از نور مستقیم خورشید و                 : 1اد آوری   ی
  .رایط نیز نگهداری گردندل شوند وبا همین شمگردو غبار و مواد بو دار و غیره ح

 نشانه گذاري     ۱۰

 گاهی های زیر باید به طور خوانا برروی هر بسته محتوی رول های فیلم                         آ   ۱۰-۱

 :ه الیه به زبان فارسی به صورت برچسب نشانه گذاری شودس

 نام و نشانی تولید کننده و عالمت تجاری آن    10-1-1

  محصول عنام و نو   10-1-2

 ) ضخامت ، عرض( ابعاد    10-1-3

 شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی    10-1-4
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 شرایط نگهداری    10-1-5

 ) به روز ، ماه و سال (د يخ توليتار   10-1-6

 )دي سال پس از تولکي(  خ انقضاء قابلیت مصرفيارت  10-1-7

  زن رولو  10-1-8

سط پرکننده بسته فیلم سه الیه بر روی هر بسته            های زیر باید تو    هیگاآ   10-2
 :اپ شود چبه طور خوانا به زبان فارسی 

 د کننده و عالمت تجاری آن ينام و نشانی تول   10-2-1

 نوع محصول   10-2-2

 شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   10-2-3

 سری ساخت   10-2-4

 ) به روز ، ماه و سال ( د يتاریخ تول  10-2-5

 )به روز ، ماه و سال ( ت مصرف لياریخ انقضاء قابت  10-2-6

 ط نگهداری محصول يشرا  10-2-6

 وزن خالص محصول   10-2-7

 بات يترک  10-2-8

 زان چربی يم   10-2-9

 پروانه بهره برداری    10-2-10

 وطه ستاندارد ملی مربار آگاهی های مربوط به محصول براساس يو سا
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 »الف « وستپی

 ژگی ها ی فیزیکی و مکانیکی پلی اتیلن مصرفی در تولید فیلموی

 )اطالعاتی (

 ژگی وی احدو مقدار

  دقیقه۱۰رم بر گ ۱نه        يشيب
  ١ )MFI(ان ذوب ياخص جرش

)Kg ۱۶/۲  / OC ۱۹۰( 

 )ته يدانس(گالی چ رم بر سانتی متر مکعب گ ۹۱۰/۰ -۹۲۸/۰

 کاتيمای نرمی واد رجه سلسیوس د ۱۰۰نه      يمک

 رصدد ۲۰۰نه      يمک
زدیاد طول نسبی درنقطه ا

  ٢پارگی در جهت طولی

 رصدد ۳۰۰نه      يمک
زدیاد طول نسبی درنقطه ا

 ٣پارگی در جهت عرضی

 گاپاسکال م ۲۰نه      يکم
ستحکام کششی در نقطه  پارگی ا

 در جهت طولی

 گاپاسکالم  ۱۵نه       يمک
قطه پارگی نم کششی در ستحکاا

 در جهت عرضی 

 رگی يت رصدد ۱۰نه       يکم

 تيراقب -- ۳۰نه       يمک

  )دارت ( ستحکام ضربه ای ا رم گ ۱۰۰نه      يمک

                                                 
1 Melt  flow  index 
2 Machine direction (MD)  
3 Transverses  direction (TD) 
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 »ب « وستپی

 ژگی های مستربچ و دی اکسید تیتانوی  

 )اطالعاتی(

 ژگیوی احدو قدارم

لن سبک خطی يا پلی اتيلن سبک يلی اتپ  لی مره پياپ -

 تانيد تيزان دی اکسيم رصدد ۵۰نه           يمک

 ان مذابياخص جرش  دقیقه۱۰رم بر گ ۸ تا ۵/۱

 تهيانسد رم بر سانتی متر مکعبگ     ۲نه          يم                ک

 اکستر باقی ماندهخ رصدد ۵۰نه         يمک

 زان رطوبتيم  )ppm(ونيليسمت در مق ۴۰۰ ه      ينشيب

 نگر - ديفس
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