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  خدا به نام 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي اتتحقيق و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

   .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
بـه   29/6/90دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ   و ي ايران به موجب يكصد و پنجاهموسسه استاندارد و تحقيقات صنعت نام

   .جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
مؤسسـات   و مراكز نظران حبصا سازمان ،كارشناسان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نويس  پيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز دگان،كنن وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب رتصو در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

،  بـدين ترتيـب    .شـود  يمـ  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملي استاندارد عنوان به ، تصويب درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه دنشو مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيلسازمان ملي استاندارد ايران  كه مربوط استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  نسـازما  اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قـانوني  شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML)  كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و اسـت 
5(CAC)خـاص  هـاي  ينيازمنـد  و كلـي  شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در . كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني ، علمي هاي پيشرفت آخرين از ، كشور
 ، حفـظ  كننـدگان  مصـرف  از حمايـت  براي ، قانون در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند ميايران  سازمان ملي استاندارد

 اجراي بعضي ، اقتصادي و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول ، عمومي و فردي ايمني و سالمت

 استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا /و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  ، كشـور  محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 ، محيطـي زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  گـواهي  صدور و مميزي ، بازرسي ، آموزش ، مشاوره در زمينة
 را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه

 ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة ، الزم شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر

 تعيـين  ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون  ، يكاها المللي بين دستگاه رويجت . كند نظارت مي ها آن عملكرد بر و اعطا

  . است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار
  

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 استانداردتدوين كميسيون فني 

 بندي دانسيته پايين براي مصارف عمومي و بسته تيلناساخته شده از پلياتيلني  هاي پلي فيلم  «
  »ويژگي ها –

  
  نمايندگييا / سمت و  : رئيس
  حسين حمادي،

  )دكتري شيمي آلي(
 هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز

    :دبير
  نقدي، تينا

  )ليسانس شيمي فوق(
  

  كارشناس

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  آتشي، مژگان

  )يسانس شيميفوق ل(
  

  آقايي، زهرا
  )فوق ليسانس شيمي(
  

  جليليان، زينب
  )فوق ليسانس شيمي(
  

  حسينچراغي، 
  )ليسانس متالوژيفوق(
  

  خوشنام، فرزانه                                                 
  )فوق ليسانس شيمي(
  

  شاكرزاده، احسان
  )فوق ليسانس شيمي(
  

  طاهران،مهرداد
  )هندسي شيميفوق ليسانس م(
  

  ، مهنازنيافتاحي
  )ليسانس شيميفوق(
  

  كارشناس
  
  

  كارشناس
  
  

  غروب سرخ شمدير فني آزمايشگاه آرياسنج
  
  

اداره كل استاندارد و تحقيقات كارشناس 
  صنعتي استان خوزستان

  
اداره كل استاندارد و تحقيقات كارشناس 

  صنعتي استان خوزستان
  

  كارشناس
  
  

  كارشناس
  
  

  كارشناس
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  فالحيان، هاله
  )ليسانس مهندسي شيمي(
  

  كاظمي، نرگس
  )ليسانس مهندسي شيمي(
  

  علي، مريم كريمي چشمه
  )ليسانس شيميفوق(
  

  گل محمدي قانع، حامد
  )فوق ليسانس شيمي(
  

  زاده، مرجانمنجم
  )فوق ليسانس شيمي(
  
  
  
  
  

  كارشناس
  
  

  كارشناس
  
  

شركت پارس ليان  تكيفي مسئول كنترل
  اروند

  
  ي جهاد دانشگاهي خوزستانت علمئهي
  
  

  كارشناس
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  مندرجات فهرست
  

 صفحه عنوان

 ب   استاندارد ملي آشنايي با سازمان

  ج    استاندارد تدوين فني كميسيون
  و    پيش گفتار

  1    هدف و دامنه كاربرد  1
  2    مراجع الزامي  2
  3    اصطالحات و تعاريف  3
  3      بندي طبقه  4
  3    يا واكنشگرها/ ومواد  5
  3    الزامات فيزيكي  6
  6    ابعاد  7
  7    ساخت، پرداخت و ظاهر    8
  8    برداري نمونه  9

  8    آزمون انجام روش  10
  10    بازرسي و تاييد  11
  10    گذاري بستهنشانهبندي و  بسته  12
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  گفتارپيش 

با دانسيته پايين براي مصارف عمومي و  اتيلنساخته شده از پلي اتيلني هاي پلي فيلم  " استاندارد
 تهيه ايراناستاندارد  سازمان مليتوسط  مربوط هايدركميسيون آن نويس پيش كه "ها  ويژگي - بندي بسته

 3/2/1391يميايي و پليمر  مورخ ش استاندارد ملي كميتة اجالس در نهصد و بيست و يكمين و شده تدوين و

 مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است گرفته قرار تصويب مورد 

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنابراين،  .گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

 .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از ههموار بايد

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي
ASTM D 4635: 2008, Standard specification for polyethylene films made from low-density 
polyethylene for general use and packaging applications  
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با دانسيته پايين براي مصارف عمومي و  اتيلنساخته شده از پلي اتيلني هاي پلي فيلم
 ويژگي ها-بندي بسته

  

 و دامنه كاربرد هدف      1

با دانسيته اتيلني بدون رنگدانه و تقويت نشده  هاي پلي هاي فيلم ويژگيتعيين ، هدف از تدوين اين استاندارد
يك  دستهدر  ASTM D 4976ها در استاندارد  اين فيلم .باشد ميبندي  ي مصارف عمومي و بستهبراپايين 
 . گيرند قرار مي

گيري شده از همان رزين برابر هاي توليد شده از يك رزين لزوماً با دانسيته صفحات ضخيم قالبدانسيته فيلم – 1يادآوري
 .نخواهد بود

  . رسدب g/cm929/0 3 ممكن است بهدانسيته پايين با  اتيلن پلي و EVA(1( استات -نيلوي -يلنات  دانسيته مخلوط -2يادآوري

 توان آن را براي  ميشود و محدود به آن نمياما  كاربرد دارداتيلن  پلي هموپليمرهاياين استاندارد براي 
 .كار بردبهاستات  وينيل - اتيلن هاياتيلن شامل كوپليمر پليهموپليمرهاي  و كوپليمرهاهاي توليد شده از فيلم

  .كاربرد دارد m 3  حداكثر صفحهو عرض  μm100 اكثر ها حد كه ضخامت آن هايي فيلم براي اين استاندارد
  .شوند، كاربرد نداردهايي كه در برابر حرارت منقبض مياين استاندارد براي فيلم

به عنوان كل يا بخشي از ماده ها  رزينيا شده اتيلني بازيافت  هاي پلي بر اساس اين استاندارد استفاده از فيلم 
تعيين شده در اين استاندارد و همچنين الزامات توافق شده بين خريدار و  اوليه، البته با رعايت الزامات

  ).را ببينيد 3يادآوري ( ، مجاز استمشتري

  .يافت شده شرح داده شده استهاي باز اصطالحات و تعاريف مربوط به پالستيك ASTM D 7209در استاندارد  -3يادآوري
. اتيلن براي كاربردهاي مختلف تعيين شده است هاي پلي فيلم مختلفن استاندارد مقادير خواص فيزيكي در اي

بايد  7هاي بيان شده در بند با رواداري طبتهاي مرآورده شده است، با اين حال قسمت 6اين مقادير در بند 
  .رعايت شود 4- 1و  1- 1شاره شده در بندهاي هاي ابدون تغيير در مورد همه فيلم

رواداري  .شده است تعيينآزمون هاي روش ،ذاتي بندي، الزامات كيفي دسته، رواداري ابعادي در اين استاندارد
را  2ح و پرداختوسط ، هادسته ع،انواشامل  بنديخواص دسته ،بازدهيا  طولو  عرض ،ضخامتشامل ابعادي 

 قابليت درزبنديومت كششي، ا، مق3ساختكيفيت شامل بو، دانسيته،  ـت ذاتيكيفيالزامات  .كندتعريف مي

                                                 
1- Ethylene/vinylacetate 
2- Finish 
3- Workmanship 
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 عملياتمقاومت ضربه، ضريب اصطكاك، خواص نوري و  بندي برايدستهو همچنين شامل خواص  1حرارتي
  .برداري نيز لحاظ شده استيك روش نمونه. است 2سطحي

در صورت چنين مواردي مسئوليت برقراري . شده استدر اين استاندارد تمام موارد ايمني نوشته ن -هشدار 
  .شرايط ايمني و سالمتي مناسب بر عهده كاربر اين استاندارد است

  .وجود ندارد ISOمشابه اين استاندارد در مجموعه  -4يادآوري 

  مراجع الزامي     2
.                  ارجاع داده شده است به آنها ايران متن اين استاندارد ملي مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در

  . شود ي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميئبدين ترتيب آن مقررات جز
هاي بعدي آن  نظرها و تجديددر صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه

ها ارجاع داده شده  ن ذكر تاريخ انتشار به آندرمورد مداركي كه بدو. مورد نظر اين استاندارد ملي نيست
  .است ها مورد نظر هاي بعدي آن نظر و اصالحيهاست، همواره آخرين تجديد

  .جع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي استااستفاده از مر
2-1    ASTM D 618, Practice for conditioning plastics for testing. 

2-2    ASTM D 882, Test method for tensile properties of thin plastic sheeting. 

2-3    ASTM D 883, Terminology relating to plastics. 

2-4   ASTM D 1003, Test method for haze and luminous transmittance of transparent Plastics. 

2-5    ASTM D 1505, Test method for density of plastics by the density- gradient technique. 

2-6    ASTM D 1709, Test methods for impact resistance of plastic film by the free-falling. 
dart method. 

2-7    ASTM D 1984, Specification for tall Oil Fatty acids. 

2-8    ASTM D 2103, Specification for polyethylene film and sheeting. 

2-9     ASTM D 2457, Test method for specular gloss of plastic films and solid plastics. 

2-10   ASTM D 2578, Test method for wetting tension of polyethylene and polypropylene 
Films. 
2-11  ASTM D 4321, Test method for package yield of plastic film. 

2-12   ASTM D 4703, Practice for compression molding thermoplastic materials into test 
specimens, plaques, or Sheets. 

2-13  ASTM D 4976, Specification for polyethylene plastics molding and extrusion materials. 
  

                                                 
1- Heat sealability 
2- Surface treatment 
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2-15  ASTM E 1870, Test method for odor and taste transfer from polymeric packaging film. 

2-16  ASTM F 88, Test method for seal strength of flexible barrier materials. 
 

هاي  روند تابع مقررات سازمان بندي مواد غذايي، داروها و مواد آرايشي به كار مي اتيلني كه براي بسته هاي پلي فيلم -يادآوري
هاي ديگر، خريدار و  شده توسط سازمان بنابراين در صورت نياز براي تطابق با الزامات تعريف. باشند ت و كشاورزي نيز ميبهداش

  . فروشنده بايد در مورد موارد الزم توافق داشته باشند

  و تعاريف اصطالحات     3

كه مگر اين ،رودميكار هب ASTM D 883استاندارد تعيين شده در  اصطالحات و تعاريف ،در اين استاندارد
  .مشخص شده باشد

  بندي دسته     4
   و چهار پرداخت دستهچهار  ،سطحاتيلني با دانسيته پايين به سه نوع، سه  هاي پلي فيلمدر اين استاندارد 
  .آورده شده است 1- 6بندي در بند  جزييات اين طبقه. تقسيم مي شوند

  واكنشگرها يا / مواد و    5 
ايي مشخص و فقط از آب مقطر يا آب با خلوص معادل جزيه فقط از واكنشگرهاي با خلوص تجزيهر طول تد

 .استفاده كنيد

از هموپليمرها، كوپليمرها يا هر  مخلوطيهاي مورد نظر بايد از هموپليمر اتيلن، كوپليمر اتيلن يا  فيلم   1- 5
  .ه در اين استاندارد را رعايت كندالزامات بيان شد دانسيته و ها به نحوي توليد شود كه دوي آن

اين . باشد ٣kg/m 0/925 تا ٣kg/m 0/910بايد بين در ساخت فيلم هاي مورد استفاده  دانسيته رزين  2- 5
استاندارد        (باشد مي اتيلن با دانسيته پايين پليدانسيته، محدوده دانسيته استاندارد در تعريف  گستره

ASTM D 883  گيري شده با ضخامت  سيته استاندارد به دانسيته ماده قالبدان). را ببينيدmm 9/1  در
  ).را ببينيد 1بند  از 1يادآوري ( كندمي اشاره ASTM D-4703پيوست الف در استاندارد  Cكار شرو

  .باشد) رنگاساساً بي(هاي توليد شده به رنگ طبيعي فيلم   3- 5

  الزامات فيزيكي       6
  خواصبندي  دسته    6-1

  نوع  1- 6-1
 3و  2، 1اتيلني براي نوع هاي فيلم پليبراي همه ضخامت 1افتادن دارت آزموننتايج مقاومت ضربه به وسيله 

  . اند آورده شده 1در جدول 

                                                 
1- Dart drop 



4 

  

  اتيلني هاي پلي انواع فيلم بنديدسته -1جدول 

 aدارت حداقل جرم

g  ضخامت فيلم 

µm  1نوع  2نوع  3نوع 

 25  كمتر از تعريف نشده نشدهتعريف  تعريف نشده

105 75 40 25 

140 105 65 38 

175 135 85 50 

245 195 125 75 

315 255 165 100 
aشونديابي بين مقادير متوالي اين جدول تعيين ميوسيله بروناند، بههايي كه در اين جدول ذكر نشدهحدود ضربه براي ضخامت.  

  سطح  2- 6-1
  . اند آورده شده 2جدول در  3و  2، 1سه سطح براي  اتيلني هاي پلي مفيل ضريب اصطكاك جنبشي

 اتيلني هاي پلي فيلم سطوحبندي  دسته - 2جدول 

 سطح ضريب اصطكاك
 1 5/0بيشتر از  

 2 5/0تا  2/0 بيشتر از

 3 كمتر يا 2/0

  دسته  6-1-3 
براقيت و  خواص نوري،. اند ورده شدهآ 3در جدول  3و  2، 1 دستهسه  رايب اتيلني هاي پلي فيلمخواص نوري 

بنابراين براي هر كاربرد خاص بايد خاصيتي كه اهميت بيشتري دارد  .هميشه به هم بستگي ندارند كدريت
  .كننده باشدو در مواردي كه تضاد وجود دارد، بايد مقدار اين ويژگي تعيين مورد بررسي قرار گيرد

  هادستهبراي  نوريخواص  -3جدول 
  كدريت

(%) 
 براقيت

(%) 
 دسته

 1 يا كمتر30  25بيشتر از  

 2 50تا30بيشتر از 25تا  10 بيشتر از

 3 70تا50بيشتر از 10تا  5 بيشتر از

 4 70بيشتر از 5تا  0

  پرداخت  4- 6-1
  .اند آورده شده 4در جدول  4و  3، 2، 1چهار پرداخت  براي فيلم سطح عملياتميزان 
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  اتيلني هاي پلي فيلم هاي پرداختي بند هدست -4جدول 
  1كشش تر شدن

mN/m 
 پرداخت

32،33،34 1 

35،36،37 2 

38،39،40 3 

 4 و بيشتر41

  خواص ديگر     6-2

  خواص كششي  6-2-1
  .باشد 5ها بايد مطابق جدول  براي تمامي ضخامت 3در نقطه شكست ازدياد طولو  2استحكام كششي

  اتيلني هاي پلي فيلم خواص كششي -5جدول 

 خاصيت  در جهت طولي  در جهت عرضي

 (MPa)استحكام كششيحداقل  7/11 3/8

 (%)در نقطه شكست  حداقل ازدياد طول 225 350

    حرارتي قابليت درزبندي   6-2-2
 در دو جهت اصلي ،فيلم كششياستحكام  بهشده  فيلم در حالت درزبندي استحكام كششينسبت حداقل 

  .باشد 6ول بايد مطابق جد
 aقابليت درزبندي حرارتي -6جدول 

 تماسسطوح  پرداخت bقابليت درزبندي حرارتيحداقل 

60/0 2-2 

60/0 1-2 

75/0 1-1 
a شده به نسبت استحكام كششي نمونه در حالت درزبندي ، قابليت درزبندي حرارتي

  .باشداستحكام كششي نمونه فيلم اوليه مي
b كاربرد ندارد، ولي به  2خت بزرگتر از داهايي با پرراي فيلمقابليت درزبندي حرارتي ب

  .توانند درزبندي شوندنمي 2هايي با پرداخت بزرگتر از اين معنا نيست كه فيلم

   بو   6-2-3
  .باشدبيشتر  5/3 مجاز اتيلني نبايد از سطح هاي پلي بوي فيلممتوسط سطح 

                                                 
1- Wetting tension 
2- Tensile strength 
3- Elongation at break 
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   ابعاد     7

   اندازه  7-1
تامين  خريدار و متقابل بين با توافق بايد فيلم بازدهو  رول قطريا  1رول هر  سميا عرضو  طول ،ضخامت
 .تعيين شود كننده

   رواداري ضخامت  7-2
  .باشد 7فيلم بايد مطابق جدول در طول تغييرات ضخامت 

 aضخامت اسميدرصد  ،رواداري - 7جدول 

  bفيلم رواداري در طول

(%) 

 ضخامت اسمي

µm 

  عرض فيلم
mm 

 كمتريا1250 100تا25  20±
 3000تا1250 بيشتر از 100تا25  25±

a  مورد  مقداربراي حداقل . متوسط عبارات بازده استفاده كنيد مقدارعنوان جدول كنترل براي به 9از جدول
شده در آمده از كمترين درصد رواداري آورده  دستاسمي بزرگتر از حداقل مورد نياز به مقدار نياز، مرتبه فيلم،
  . دهدجدول، نشان مي

b اسمي تفاوتي بيشتر از رواداري آورده شده در جدول داشته باشد مقداردر  ايدبگيري منفردي نهيچ اندازه.  
  رواداري عرض  7-3

  .باشد 8رواداري آورده شده در تغييرات عرض بايد مطابق 

 اييا فيلم لولهمسطح صفحه عرض  هايرواداري -8جدول 

  عرض فيلم  ضرواداري عر
mm  1اي فيلم لوله  

mm 

 مسطحصفحه

mm
5+  
0-  

5+  
0- 

  كمتر يا 375

10+  
0- 

6+  
0- 

  750تا  375 شتر از بي

16+  
0-  

10+  
0- 

  1500تا  750بيشتر از  

25+  
0-  

13+  
0-

 3000تا  1500بيشتر از  

  بازده رواداري  7-4
 .باشد 9بايد مطابق رواداري داده شده در جدول اسمي  بازدهواقعي از بازده  انحراف

 
                                                 
1- Roll 
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  اسمي بازده واقعي از بازده aانحراف - 9جدول 
  رواداري

(%) 
  مقدار

kg 

 هر  رول 10±
 و كمتر500  10±
 1000تا500يشتر ازب  ± 5
 1000بيشتر از  ± 3

aاين است كه بازده متوسط از بازدهدهندهنشانطور كليبهمنفيانحراف
دهنده كوچكتر بودن نشانطور كلي انحراف مثبت به  .استبزرگتر اسمي 

  .بازده متوسط از بازده اسمي است

  1تخت بودن  7-5
  .تعيين شود تامين كننده خريدار و متقابل بين با توافق بايد فيلم تخت بودن

تامين  دار وخري متقابل با توافق بايد ،شكل J صفحاتبراي كناره و عمق  هاي ابعادي رواداري   7-6
  .تعيين شود كننده

  ساخت، پرداخت و ظاهركيفيت         8
  فيلم    8-1

 سوراخ، رگه،، ژلوجود شامل  فيلم كيفيت. هاي مناسب تجاري باشد كيفيت ساخت فيلم بايد مطابق با روش
 وافقت با بايد و تاول ، پارگياوليه پخش نشدهمواد  بادكردن، چروك، و چين خراش، خارجي، ماده ذرات

  .تعيين شود تامين كننده و خريدار بين متقابل

  رول تشكيل      8-2

تعيين  تامين كننده و خريدار متقابل توافقشود بايد با كه فيلم به دور آن پيچيده مي  هسته قطر  1- 8-2
د تا   توان تر باشد ولي مي شود نبايد از عرض فيلم كوتاه به دور آن پيچيده مي فيلم كه اي هسته قطر .شود

mm 6 هاي خود  هسته دگيشهايي كه به علت له رول. از هر طرف بلندتر از عرض فيلم در نظر گرفته شود
  . قابليت نصب روي دستگاه را ندارند مردود هستند

 فيلم پس از بازشدن است، غير قابل 4شدن و شل 3كردن و نقاط نرمي كه نتيجه پف 2هابرآمدگي  2- 8-2
شود، است در صورتي كه اين شرايط منجر به عملكرد ضعيف فيلم در انتهاي كاربرد ميباشد و بهتر ميقبول 

  .توسط خريدار رد شود

                                                 
1- Flatness 
2- Ridge 
3- Bagginess 
4- Looseness 
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  شكل Jصفحه -1شكل

 ختالليها نبايد در بازكردن رول ا آن كلي هاي رول بايد فاقد خراش و بريدگي باشند و شرايط گوشه  3- 8-2
 .ايجاد كند

 ، كاهنده اتصاالتشوند بايد تعداد و نوع اتصاالت طعه فيلم تشكيل ميق يكاز  بيشتر از هايي كه رول 4- 8-2
تعيين با توافق متقابل بين خريدار و تامين كننده ) در صورت متصل نبودن قطعات(هاي فيلم  يا تعداد قطعه

 .شود

 برداري نمونه     9

هاي  ي كه بر پايه روشهاي مورد نياز در صورت انتخاب نمونه جهت ارزيابي تطابق محصول با ويژگي 9-1
  .آماري مناسب براي محصول خاص انجام شود مجاز است

را به 1عبارت اندازه بهرطور كلي بهكننده و خريدار،  هاي مورد نياز تامين جهت تسهيل در بيان ويژگي 2- 9
دفي از هاي انتخاب شده به صورت تصا برداري را به رول ها در يك محموله، عبارت واحدهاي نمونه تعداد رول

 برداشتن نمونه واحد. كنند اطالق مي شده از يك رول را به نمونه فيلم برداشتهواحد يك بهر و عبارت نمونه 
ابتدا رول را باز كنيد و چند دور اول آن را رد كنيد و سپس بيش از مقدار نمونه . بايد با دقت الزم انجام شود
 مطمئن شويد كه .نمونه جلوگيري كنيد شدن از آلوده. يدجدا كنهاي تعيين شده، الزم براي انجام همه آزمون

  .بيش از حد از تا نخورد و چروك نخوردنمونه 

  آزمونانجام روش       10
  شرايط تثبيت    10-1

 ارداستاند  مطابق  )C )2 ±  23°   دماي  در  ساعت  40  حداقل  مدت  به را نمونه  آزمون  انجام   قبل از

   ASTM D 4976 در صورت عدم توافق رواداري بايد  .داري كنيدنگه ر اساس توافق بين طرفينيا ب°C 1±  
  .باشد

  شرايط آزمون   10-2
. نجام دهيدا يا بر اساس توافق بين طرفين ASTM D 4976مطابق استاندارد ) C )2± 23° در دمايآزمون را 

  . باشد  C 1±°در صورت عدم توافق رواداري بايد 

                                                 
1- Lot  
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ديگر هاي  كننده ها يا اصالح رنگدانه كومونومرها، ،دوستي آبها پركننده ها شاملفيلمكه در صورتي   10-3
در صورت عدم توافق بين . انجام شود )50 ±10(%آزمون بايد در رطوبت نسبي  تثبيت شرايط و ،است

  .باشد رطوبت نسبي ±5 %رواداري بايد  ،طرفين

  گيري عرض اندازه   10-4
  .گيري كنيد اندازه± mm 1 دقت گيري باا قابليت اندازهكش فلزي ب طعرض فيلم را با يك خ 

  ضخامت   10-5
 با اصالح اين كه نمونه بايد به صورت يك نوار ASTM D 2103استاندارد  ضخامت فيلم را مطابقگيري اندازه
mm50 از  در چند نقطه با فاصله كمتررا گيري  اندازه .از عرض بافت برداشته  شود، انجام دهيدmm50  از

  .دهيديكديگر انجام 

  بازده   10-6
 .گيري كنيد اندازه ASTM D 4321استاندارد  فيلم را مطابق بازده

  تخت بودن   10-7
  .گيري كنيد ندازها خريدار و تامين كننده شده توافقروش بر اساس را  تخت بودن

  دانسيته   10-8
گيري  اندازه ASTM D 1505استاندارد  مطابقرا شود  كه براي ساخت فيلم استفاده مي هاييدانسيته رزين

  .كنيد

  ضريب اصطكاك   10-9
صورت فيلم آزمون بايد به .گيري كنيد اندازه ASTM D 1894ضريب اصطكاك جنبشي را مطابق استاندارد 

  .دو جهت طولي و عرضي انجام شودهر در  به فيلم

  خواص نوري    10-10

  شفافيت  10-10-1
 ،شده توافق خريدار و تامين كنندهبين   ، به طوري كهفافيت به صورت چشمي يا با دستگاهشگيري اندازه

  ..شودانجام مي

  براقيت  10-10-2
  .گيري كنيد اندازه 45 ° 1براق با استفاده از هد ASTM D 2457براقيت را مطابق استاندارد 

                                                 
1- Gloss head 
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  كدريت  10-10-3
  .يري كنيدگ اندازه ASTM D 1003را مطابق استاندارد  كدريت

 كشش ترشدن  10-11

  . گيري كنيد اندازه ASTM D 2578مطابق استاندارد  كشش ترشدن را

 ضربهدر مقابل مقاومت   10-12

بايد  Aبه استثناي اين كه روش آزمون  ،گيري كنيد اندازه ASTM D 1709مطابق استاندارد  را مقاومت ضربه
  .كار رودهاي فيلم بهگيريي اندازهبراي همه

 خواص كششي  10-13

  . گيري كنيد اندازه ASTM D 882مطابق استاندارد  در نقطه شكست را ازدياد در طولاستحكام كششي و 

 قابليت درزبندي حرارتي  10-14

گيري  اندازه ASTM F 88از استاندارد  آزمون بارگذاري ديناميك، B را مطابق روش قابليت درزبندي حرارتي
   .كنيد

  بو    10-15
 .گيري كنيد اندازهمقياس كم تا متوسط  ASTM E 1870و را مطابق استاندارد ب سطح

 
  بازرسي و تاييد     11
 الزامات هاي مواد با ت دادن ويژگيمطابقبراي بازرسي و تاييد مواد تامين شده تحت اين استاندارد بايد    11-1

  .باشدوضع شده  مشخص شده،
اي از بهر بايد  بازرسي نمونه .اي پذيرش يا رد كردن بهر قرار گيردمبن بهر بايد اي از نمونهبازرسي   11-2

  .باشد مي 4- 11هاي الزم براي بند  هاي كنترل فرآيند در حين توليد و آزمون شامل آزمون

هاي مشخص شده براي تمامي الزامات مشخص شده در اين  اي بايد شامل آزمون بازرسي دوره  11-3
  .قابل تاييد باشد 4-11اي باشد كه محصول بر اساس بند  ها بايد به گونه بازرسي فاصله زماني. استاندارد باشد

هاي محصول با الزامات  برداري، آزمون و بازرسي براي مطابقت ويژگي تاييديه بايد شامل توليد، نمونه  11-4
  .باشد 95 %اين استاندارد تا سطح اطمينان 

اي از بهر و  گزارش بايد شامل نتايج بازرسي نمونه. ماده شودبايد براي متقاضي آ آزموننتايج گزارش   11-5
  .اي باشد هاي دوره نتايج آخرين بازرسي
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  گذاري بستهنشانهبندي و  بسته     12
  بندي بسته  12-1

بندي  هاي توليدشده بايد در ظروف تجاري مورد قبول براي همه و مناسب براي حمل به مقصد بسته فيلم
  .بندي خاصي را تقاضا نموده باشد دار بستهشوند، مگر اينكه خري

  هاي روي آن و نوشته زنيبرچسب  12-2
. اي باشد كه خريدار بداند محصول با اين استاندارد مطابقت دارد بايد به گونه هاي روي آن برچسب و نوشته

تورهاي خود فاك يا پيش  ها كننده براي تاكيد بيشتر عباراتي مناسب روي برچسب شود كه تامين توصيه مي
  .بنويسد

  مشخصات محصول   12-3
  :مشخصات محصول بايد شامل موارد زير باشد

  ؛نام توليدكننده  12-3-1
  ؛نوع  12-3-2
  ؛سطح  12-3-3
  ؛دسته  12-3-4
  ؛)وضوح مشخص شودآوري فيلم بايد بهآوري شده، عملاگر عمل( پرداخت  12-3-5
  .ليروش آزمون مطابق با اين استاندارد م  12-3-6

    

 


