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  خدا نامبه
 ايران صنعتی تحقيقات و استاندارد مؤسسۀ با آشنايی

و  اسـتاندارد  مؤسـسة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
استانداردهاي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
مؤسسات  و مراكز نظران  صاحب*كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 بـه شـرايط   توجـه  بـا  و ملـي  مـصالح  بـا  همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

كننـدگان،  مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و يدي، فناوريتول
 پـيش  .شـود  مـي  حاصـل  دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

 پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي عمراج به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي
 )رسـمي ( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت
  .شود مي منتشر و ايران چاپ

كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش
بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتـشر  و چـاپ  ايـران  ملـي  استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي
  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط دارداستان

المللـي   بـين   كميـسيون 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بين سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
كـدكس   كميسيون 4رابط تنها به عنوان و  است(OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 

 هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين  در.كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 غذايي 
 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مـصرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بيني پيش موازين رعايت با تواند مي اناير صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 و محيطـي  زيـست  مالحظـات  و محـصوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حـصول  عمومي، و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ

ـ  وارداتـي،  اقالم يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،  تـصويب  اب
 اجـراي  كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخـشيدن  اطمينـان  براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد
 و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات
 ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و
 وسـايل  )واسـنجي (كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت
 اين وظايف يگرد از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،
 .است مؤسسه

  
  

                                                 
 ایران صنعتی تحقيقات و استاندارد موسسۀ *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 



  
  

مقررات کلی فيلم های پالستيکی مورد استفاده در بسته بندی ـ « کميسيون استاندارد 
   »بسته بندی مواد غذايی ـ ويژگيها و روشهای آزمون

  
  سمت يا نمايندگی                رئيس

  )مدرس(دانشگاه صنعتی امير کبير ـ دانشکده پليمر           احمدی ـ زاهد 
  )ی پليمردکترا( 
  

  دبير 
  موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتی ایران          نادری ـ علينقی 

  ) ليسانس شيمی ( 
  

  اءــاعض
  موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتی ایران           شریفيان ـ رضا

  ) ليسانس مهندسی کشاورزی( 
  

  پوشان پالستيک         طاهری ـ حميد رضا 
  ) فوق ليسانس صنایع غذایی ( 
  

  موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتی ایران        حمد علی موفقی ـ م
  ) ليسانس شيمی ( 
  

  شرکت صنایع بسته بندی فرآورده های شيری پگاه         موسوی ـ سيد مسلم 
  )ليسانس پليمر( 
  

  پالستيک ماشين الوان        روستایی ـ حسين 
  ) ليسانس شيمی( 
  

   ایرانموسسه استاندارد وتحقيقات صنعتی        ریاضی ـ سيد نادر 
  )فوق دیپلم الکترونيک( 
  

  پوشينه پالستيک         محمدی ـ منصور 
  ) ليسانس شيمی( 
  

  موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتی ایران          عبدی ـ منيژه
  ) ليسانس علوم تغذیه( 
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  پيش گفتار
  

روشـهاي  بسته بندي ـ مقررات كلي فيلم هاي پالستيكي مورد استفاده در بسته بندي مـواد غـذايي ـ ويژگيهـا و      «  استاندارد
 شده تدوين و  تهيه ايران تحقيقات صنعتي و استاندارد توسط مؤسسة مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش كه»آزمون 

 به اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد86/ 23/10 استانداردبسته بندي مورخ ملي كميتة اجالس چهل و چهارمين  در و
 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد

  .منتشر مي شود ايران ملي استاندارد عنوان به ،
 خدمات، استانداردهاي و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي
 شـود،  ارائـه  ايـن اسـتانداردها   تكميـل  و اصالح براي كه پيشنهادي هر و دش خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي

 تجديـدنظر  آخـرين  از همـواره  بنابراين، بايـد  . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام
   .كرد استفاده ملي استانداردهاي

  
  :است زیر شرح به گرفته رارق استفاده مورد استاندارد این هتهي برای که منبع و ماخذی

  
  
Jis Z 1707 : 1997  

General rules of plastic films for food packaging .



 مقررات كلي فيلم هاي پالستيكي مورد استفاده در بسته بندي مواد –بسته بندي 
گيها و روشهاي آزمونژ وي–غذايي   

  
 هدف و دامنه كاربرد  1

 ويژگيهاي كلي ، روشهاي آزمون ، بسته بندي و نشانه گذاري فيلم هاي تعيينهدف از تدوين اين استاندارد 
  كه براي بسته بندي مواد  ، ميكرون مي باشد250پالستيكي يك اليه و چند اليه به ضخامت كمتر از 

  .غذايي كاربرد دارند
مرحله به روشهاي اين استاندارد لمينيت ها را در بر نمي گيرد و شامل فيلم هايي است كه در يك : يادآوري 

  .توليد شده باشند... اكستروژن ، كواكستروژن ، غلطكي و 
  
  
  مراجع الزامي 2

بدين ترتيب . مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است 
يا تجديد نظر ، / اپ و در مورد مراجع داراي تاريخ چ. آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود 

معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين . ظر نيستاصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي اين مدارك مورد ن
. استاندارد امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند 

يا تجديد نظر ان مدارك الزامي ارجاع / خرين چاپ و در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و يا تجديد نظر ، آ
  .داده شده ، مورد نظر است 

  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است 
 روش تعيين سرعت عبور بخار آب در فيلم و ورق –پالستيك -1381سال  : 2936 استاندارد ملي ايران 1- 2
     روش وزن سنجي–
 ميزان نفوذ پذيري اكسيژن از فيلم و ورق هاي –پالستيك ها -1381سال  : 5937 ملي ايران استاندارد 2- 2

   روش حجم سنجي–پالستيكي 
 ويژگيها و روشهاي –بسته بندي فيلم هاي پلي اتيلني – 1383سال  : 7276  استاندارد ملي ايران 3- 2

  آزمون                          
      روش آزمون– تعيين خواص كششي – پالستيك ها -  1382سال  : 6621استاندارد ملي ايران  4- 2
 شرليط محيطي استاندارد براي رسيدن به –پالستيك ها – 1382سال  : 2117 استاندارد ملي ايران 5- 2

  شرايط تثبيت و آزمون
    



  تعاريف و اصطالحات            3
  :يا واژه ها با تعاريف زير به كار مي رود / در اين استاندارد اصطالحات و 

  :ورق 1- 3
 ميلي متر باشد ، اطالق مي 25/0 ميلي متر و بيشتر از 5/2به صفحات پالستيكي كه ضخامت آنها كمتر از 

  .گردد
  :فيلم 2- 3

  . شود ميلي متر باشد ، گفته مي25/0به صفحات پالستيكي كه ضخامت آنها كمتر يا مساوي 
  
  :لمينت  3- 3

به محصولي گفته مي شود كه از اتصال دو يا چند اليه از يك يا چند ماده به يكديگر به وسيله چسب يا گرما 
  .و فشار به دست مي آيد 

  
   :استحكام كششي 4- 3

يان مي  ب N/15 mmبيشترين تنش كششي قابل تحمل توسط نمونه در طي آزمون كشش كه بر حسب 
  .شود

  
  :استحكام ضربه اي 5- 3

  .ميزان مقاومت پالستيك در مقابل نيروي ضربه را گويند
  
 طبقه بندي  4
   استحكام كششي        4-1

مطابق جدول يك طبقه بندي مي  ) MD(فيلم هاي پالستيكي بر اساس استحكام كششي در جهت طولي 
  :شوند 

  
  طبقه بندي بر اساس استحكام كششي: جدول يك 

  نوع پنج  نوع چهار   نوع سه   نوع دو  نوع يك   واحد  ويژگي
استحكام كششي 

)TS( 1  N/15 mm  
 يا 100

  بيشتر
 يا بيشتر و 50

  100كمتر از 
 يا بيشتر و 25

  50كمتر از 
 يا بيشتر و 5

  25كمتر از 
كمتر از 

5  
  

                                                 
1- Tensile Strength  



  استحكام ضربه اي  2- 4
  :فيلم هاي پالستيكي بر اساس استحكام ضربه اي مطابق جدول دو طبقه بندي مي شوند 

  
  ه بندي بر اساس استحكام ضربه ايطبق: جدول دو 

  نوع پنج  نوع چهار   نوع سه   نوع دو   نوع يك   واحد  ويژگي
 ضربه اياستحكام 

)IS( 1  
N.CM    1000 يا بيشتر و 500   يا بيشتر 

   1000كمتر از 
 يا بيشتر و 100

   500كمتر از 
 يا بيشتر 50

 100و كمتر از 
از كمتر 

50  
  
   سوراخ شدن بر مقاومت در برا 3- 4
  : سوراخ شدن  مطابق جدول سه طبقه بندي مي شوند مقاومت در برابرلم هاي پالستيكي بر اساسفي
  

   سوراخ شدن مقاومت در برابرطبقه بندي بر اساس: جدول سه
  نوع پنج  نوع چهار   نوع سه   نوع دو   نوع يك   واحد  ويژگي

مقاومت در برابر 
  سوراخ شدن

) PS( 2  
N  30يا بيشتر و 20   يا بيشتر 

  30تر از كم
 يا بيشتر و 10

  20كمتر از 
   يا بيشتر5

  5كمتر از   10و كمتر از 

  
  استحكام دوخت حرارتي 4- 4

  :فيلم هاي پالستيكي بر اساس استحكام دوخت حرارتي مطابق جدول چهار طبقه بندي مي شوند 
  

  طبقه بندي بر اساس استحكام دوخت حرارتي: جدول چهار
  نوع پنج  نوع چهار   نوع سه   نوع دو   نوع يك   واحد  ويژگي

استحكام دوخت 
  HS( 3(حرارتي 

N/15 
mm  60يا بيشتر و 30   يا بيشتر 

  60كمتر از 
 يا بيشتر و 15

  30كمتر از 
 يا بيشتر و 5

  15كمتر از 
كمتر از 

5  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1- Impact strength  
2- Pancture strength 
3- Heat strength 



   بخار آبعبورسرعت  5- 4
  : بخار آب مطابق جدول پنج طبقه بندي مي شوند عبور فيلم هاي پالستيكي بر اساس سرعت 
   بخار آب عبورطبقه بندي بر اساس سرعت: جدول پنج

  نوع پنج  نوع چهار   نوع سه   نوع دو   نوع يك   واحد  ويژگي
 بخار عبورسرعت 

  WVTR( 1(آب
g/m2.d     تا 5بيشتر از    5 تا 1بيشتر از     1ماكزيمم 

20  
 20 بيشتر از 

   100تا 
بيشتر از 

100  
  
  اكسيژن عبور       سرعت 4-6

  : اكسيژن مطابق جدول شش طبقه بندي مي شوند عبورستيكي بر اساس سرعت فيلم هاي پال
  

  اكسيژن عبورطبقه بندي بر اساس سرعت :  ششجدول
  نوع پنج  نوع چهار   نوع سه   نوع دو   نوع يك   واحد  ويژگي

سرعت 
 OTR2)(اكسيژنعبور

mol/(m2.s.Pa)    تا 5بيشتر از     5ماكزيمم 
25  

بيشتر از 
 100 تا 25

از بيشتر 
  500 تا 100

بيشتر از 
500  

  
    گرمامقاومت در برابر   4-7

  : مطابق جدول هفت طبقه بندي مي شوند  مقاومت در برابر گرمافيلم هاي پالستيكي بر اساس
  طبقه بندي بر اساس پايداري ابعادي در مقابل گرما: جدول هفت

  نوع پنج  نوع چهار  نوع سه  نوع دو  نوع يك  واحد  ويژگي
برابر مقاومت در 

 يا بيشتر و 110   يا بيشترHR(   C˚  125 (گرما
  125كمتر از 

 يا بيشتر و 100
  110كمتر از 

 يا بيشتر 80
 100و كمتر از 

كمتر از 
80  

  
  شرايط بهداشتي   8 -4

در فيلم ( فيلمي كه در تماس مستقيم با مواد غذايي مي باشد  مواد اوليه و همچنينويژگيهاي بهداشتي 
توسط مراجع قانوني بايد )  اليه ، اليه اي كه در تماس مستقيم با مواد غذايي مي باشد هاي پالستيكي چند

  . تاييد گردد3و ذيصالح كشور
  طبقه بندي فيلم ها بر اساس شكل ظاهري 5

  . مي باشد لوله اي و يا تختشكل ظاهري فيلم هاي پالستيكي به صورت 
 حدود قابل قبولابعاد و  6

  .د مطابق با توافق خريدار و فروشنده باشد بايحدود قابل قبول  وابعاد

                                                 
1- water vapor Transmission  rate  
2- oxygen gas transmission  rate 

.مرجع قانونی در حال حاضر وزلرت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کشور می باشد -٣  



  
  حدود قابل قبول و ابعاد  6-1

.  بايد مطابق با توافق خريدار و فروشنده باشدها و رواداري آنفيلم تخت ، عرض فيلم لوله اي عرض وطول 
 اي و فيلم لوله مركزي براي 1قطر دروني استوانه .  نبايد كمتر از مقدار توافق شده باشد  فيلم لوله ايطول

  .  ميلي متر باشد154 تا 152 متر و  ميلي78 تا 76 آن بايد  حدود قابل قبول
  
  حدود قابل قبولضخامت و  6-2

 با توافق در غير اين صورت بايد.  با استاندارد ملي مربوطه باشد  آن بايد مطابقحدود قابل قبولضخامت و 
  .تعيين شودخريدار و فروشنده 

  ويژگيهاي ظاهري 7
 وقتيكه با چشم غير مسلح مورد بررسي قرار مي گيرد نبايد آثار نا آنظاهر  از بو بوده و فيلم بايد عاري

ايكنواختي در رنگ يا شفافيت ن درز ، چروكيدگي ، لكه ،  رگه ،مطلوبي نظير پليسه ، حباب ، سوراخ ، ترك ،
  .شد  و اليه اليه شدگي در آن وجود داشته با2اجسام خارجي ، چسبندگي ، توده اي شدن، 
  

  .سطح مقطع دو طرف رول برش خورده بايد صاف و يكنواخت باشد: 1يادآوري 
  

  .تعداد ، روش و محل هاي پيوند فيلم بايد با توافق طرفين تعيين شود : 2يادآوري
 
 روش هاي آزمون  8
  شرايط محيطي آزمون  1- 8

  . انجام گيرد 1382سال  : 2117شرايط محيطي آزمون بايد بر اساس استاندارد ملي ايران به شماره 
  
  استحكام كششي  2- 8

  . مي باشد 1382سال  : 6621روش آزمون استحكام كششي مطابق با استاندارد ملي 
  

  . مي باشد    ميلي متر بر دقيقه300± 30 ميلي متر بر دقيقه يا 200± 20سرعت انجام آزمون كشش : 1يادآوري 
  
  آزمون استحكام ضربه اي 3- 8

  . مي باشد13- 8 بند 1383سال  : 7276ق با استاندارد ملي روش آزمون استحكام ضربه اي مطاب
  

                                                 
1- Core 
2- Blocking 



  
  سوراخ شدن مقاومت در برابرآزمون  4- 8

و به  ميلي متر1 نيم دايره به قطر ميله اي با سطح مقطع مي شود و  نگه داشتهدر اين روش آزمونه ثابت
داكثر  ، هنگاميكه  ميلي متر بر دقيقه براي اندازه گيري تنش ح50±5با سرعت ميلي متر  5/0طول نوك 

 يا بيشتر در نظر گرفته شود و ميانگين 5تعداد آزمونه بايد . داخل آزمونه نفوذ مي كند ، به كار مي رود ميله
  .عددي آنها گزارش گردد 

 آزمون استحكام دوخت حرارتي   5- 8
  تهيه آزمونه 1- 5- 8
سپس به كمك دستگاه بر روي هم قرار داده و  در جهت طولي و عرضي فيلم با سايز مناسب رااليه از دو

 ميلي متر در جهت 15از اين نمونه ها  ، آزمونه هايي به عرض . دوخت انتهاي آنها را به هم دوخت بزنيد 
  . يا بيشتر و از هر دو جهت تهيه گردد5تعداد آزمونه ها بايد . طولي و عرضي ببريد 

  
  روش اجراي آزمون 2- 5- 8

ين دو فك دستگاه كشش ثابت نماييد بطوريكه قسمت  درجه باز كنيد و آن را ب180آزمونه را تحت زاويه 
 ميلي متر 300± 30 ميلي متر بر دقيقه يا 200± 20 سپس آزمون را با سرعت . دوخت در وسط قرار بگيرد 

    .  پاره يا تحت تاثير تنش حداكثر قرار بگيردآزمونهبر دقيقه  انجام دهيد تا 
  
 آزمون ميزان عبور بخار آب  6- 8
  . مي باشد1381سال  : 2936 عبور بخار آب مطابق با استاندارد ملي روش آزمون ميزان 

  
   اكسيژن آزمون ميزان عبور 7- 8

  . مي باشد1381سال  : 5937كسيژن مطابق با استاندارد ملي عبور اروش آزمون ميزان 
   مقاومت در برابر گرماآزمون  8- 8

نرا با آب پر كرده و آ و سپس بوسيله دوخت حرارتي يك كيسه كوچك از فيلم پالستيكي مورد نظر بسازيد
 دقيقه آنرا تحت شرايط دمايي مخصوص بر اساس 30به مدت . محكم ببنديد با دوخت حرارتي درب آنرا 

پس از سرد شدن،كيسه را از لحاظ .  تحت عمليات حرارتي قرار دهيد 7طبقه بندي مندرج در جدول 
دن فيلم هاي چند اليه ، پوسته اي شدن تغيير شكل قابل توجه در آن ، اليه اليه ش( وضعيت ظاهري 

  .مورد بررسي قرار دهيد ) قسمت دوخت حرارتي و غيره  
          بسته بندي   9

كي و مكانيكي و آلودگي هاي محيطي ، فيلم ها بايد بر اساس خصوصياتي يبراي جلوگيري از افت خواص فيز
استوانه  صورت رول برش داده شده ودر از قبيل وزن ، ضخامت ، طول ، عرض و با توافق طرفين ذينفع به



 به صورت قائم در كاميون هاي مسقف و دور از  و تميز به وسيله لفاف هاي شفاف پيچيده شدههاي مركزي
  . و غيره حمل شوند و با همين شرايط نيز نگهداري گردند، رطوبت مواد بودار، گرد و غبار ،نور خورشيد 

         نشانه گذاري  10
بايد به طور خوانا بر روي هر بسته محتوي رول ها به زبان فارسي به آگاهي هاي زير  10-1

  : صورت برچسب نشانه گذاري شود 
  نام و نشاني توليد كننده و عالمت تجاري آن  10-1-1
  محصول  و طبقهنام و نوع 10-1-2
 ) طول ، عرض ، ضخامت ( ابعاد  10-1-3
 شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كشور  10-1-4
 نگهداريشرايط  10-1-5
 ) به روز ، ماه و سال ( تاريخ توليد  10-1-6
 بهترين زمان مصرف 10-1-7
 زن رولو 10-1-8
 پروانه بهره برداري 10-1-9
  
  آگاهي هاي مورد نياز بر روي بسته پر شده توسط پركننده بايد مطابق بااستاندارد همان 2 -10

   .فراورده باشد
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