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ويژگيهاي ظروف پالستيكي (بانضمام ورقههاي چند اليهاي براي محصوالت
سترون)

om

چاپ دوم

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون
ميتواند استاندارد رسمي فرآورده ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت

ite

شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد .وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:
(تعيين ،تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد باال بردن
كيفيت كاالهاي داخلي ،كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت

ch

خودكفائي كشور -ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري –
كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي

po

نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي
بين المللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از
مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب خارجي

ly

راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان ،توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق
درباره روشهاي توليد ،نگهداري ،بسته بندي و ترابري كاالهاي مختلف – ترويج سيستم

m

متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كاالها با استانداردهاي مربوط
 ،اعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي الزم).
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موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف
خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي
و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.
اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش

om

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.

تهيه كننده
كميسيون استاندارد فرآوردههاي الستيك و پالستيك
دكتر پليمر

دكتر پليمر
دكتر داروساز

قرهپتيان  -هراير

دكتر پليمتر

دبير
عفت  -آريانت

دكتر داروساز

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
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دانشگاه پليتكنيك تهران
اداره نظارت بر مواد غذائي وزارت بهداري
وبهزيستي
دانشگاه پليتكنيك تهران

m

مهندس پليمر

كارخانه دونباكستر
شركت سهامي پالسكوكار
دانشگاه پليتكنيك تهران

po

باقرزاده  -پرويز
پطروسيان – روبن
تقي زادگان -
غالمرضا
حقيقت كيش – دمحم
داهي  -پريدخت

ly

دكتر پليمر
فوق ليسانس
پليمر
مهندس شيمي

دانشگاه پليتكنيك تهران
دانشگاه پليتكنيك تهران

ch

اعضاء
افشار  -فرامرز
اكبريان  -ماسيس

دانشگاه پليتكنيك تهران

ite

رئيس
سمسارزاده  -دمحمعلي

فهرست مطالب
استاندارد ويژگي ظروف پالستيكي ( بانضمام ظروف ساخته شدهاز
ورقههاي چند اليهاي ) براي محصوالت سترون

ite

هدف و دامنه كاربرد
تعاريف
طرح و ساخت
انتخاب موادپالستيكي

po

اطالعاتي كه بايد با سفارش و درخواست ارائه شود
امتزاج پذيري

ly

عاري بودن از عيوب

آزمون افتادن
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عالمتگذاري

m

نفوذ ناپذيري
سترون سازي

om

روشهاي آزمون

ch

نمونه برداري

بسمه تعالي
پيشگفتار
استاندارد ويژگي ظروف پالستيكي ( بانضمام ظروف ساخته شدهاز ورقههاي چنداليه )

ite

براي محصوالت سترون كه بوسيله كميسيون فني ظروف پالستيكي تهيه وتدوين شده و
دركميته مادر الستيك و پالستيك موردتائيد قرارگرفته و در سي ودومين جلسه كميته ملي

صنايع شيميائي مورخ  1360/8/25تصويب گرديد  .پس از تائيد شوراي عالي استاندارد

ch

وباستناد ماده يك ( قانون مواد الحاقي بقانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي
ايران مصوب آذر ماه  ) 1349بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر ميگردد .

po

براي حفظ همگامي وهماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع و علوم  ,استانداردهاي

ايران در مواقعلزوم و يا در فواصل معين مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه
فني مربوطه  ,مورد توجه واقع خواهد شد .

ly

پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون

نظرآنهااستفاده نمود .

m

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد
در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بودهاست كهبا توجه به نيازمنديهاي خاص ايران
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حتيالمقدور ميان روشهاي معمول در اين كشور واستاندارد وروشهاي متداول در كشورهاي
ديگر هماهنگي ايجاد شود .

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم استاندارد حاضربا
استفاده از منبع زير تهيه گرديد .

om

استاندارد شماره  1164استراليا در سال . 1972

استاندارد ويژگي ظروف پالستيكي ( بانضمام ظروف ساخته شدهاز
ورقههاي چند اليهاي ) 1براي محصوالت سترون

ite

 -1هدف و دامنه كاربرد

2

اين استاندارد شامل ويژگي كاربرد ظروف پالستيكي ( بانضمام ظروف ساخته شده از

ch

ورقههاي مختلف پالستيكي چند اليهاي ) است و چنانچه كاربرد پيوست هاي آن براي

محصوالت سترون براي مواظبت بيمار و نيازهاي سازمان بهداشتي مربوطه مناسب باشدبايد
اين استاندارد شامل محتويات ظروف نميباشد .

 -2تعاريف

ly

بمنظور اين ويژگي تعاريف زير بكاربرده ميشود :

po

بكار برده شود .

سازنده  -شخص يا سازمان مسئول سازنده مواد پالستيكي يا ظرف و ضمائم آن خريدار -

m

شخص يا سازمان مسئول براي محتويات ظرف
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 -3نمونه برداري
از هر محموله بايد نمونههايي اختيارگردد و مطابقتآنها با ويژگي اين استاندارد و توجه به
توافق بين سازنده و خريدار تعيين گردد .

 -4طرح و ساخت

om

طرح وساخت بايد آنچنان باشد كه باملزومات اين ويژگي مطابقت نمايد .

 -5انتخاب موادپالستيكي

بمنظور اطمينان از انتخاب مناسبترين مواد پالستيكي براي ظرف  -خريدار  ,سازنده و

توليدكننده مواد اوليه بايد كليه اطالعات ( بانضمام جزئيات تركيب مواد در صورت لزوم )

را تبادل نمايند  .پس از برقرار شدن معيار مناسب بدون توافق و تصويب طرفين ذينفع نبايد

 -6اطالعاتي كه بايد با سفارش و درخواست ارائه شود

ite

هيچگونه تغييري ذر تركيب مواد ظرف و يا محتويات آن داده شود .

خريدار بايد كليه اطالعات را دراختيار سازنده بگذارد تااو بتواند بامناسبترين پالستيكها

 -7امتزاج پذيري

ch

رابراي ظروف انتخاب نمايد .

بستهبندي  3و محتوي نبايد هيچگونه تاثير متقابلي كه باعث تغيير درپايداري و سودمندي

po

محصول در طول عمر نگهداري و نفوذناپذيري كامل ظرف ميگردد داشته باشد .
يادآوري :

ly

 -1توصيه ميشود كه آزمون از نظرذخيره وسترون سازي به هر دو طريق طويلالمدت و
كوتاهمدت انجام گيرد تا از امتتزاج ظرف و محتوي آن اطمينان حاصل شود  ,پساز مشخص

m

شدن عوامل براي يك بسته و محتوي آن هر گونه تغييري در اين عوامل بايد بعنوان شرايط
جديدي تلقي گرديده و بررسي امتزاج پذيري الزم است .
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 -2روش تعيين امتزاج پذيري مواد پالستيكي با مايعات  ,مطابق بند  1-13ميباشد .

 -8عاري بودن از عيوب

ظروف بايد فاقد عيوبي نظيرمنافذ كوچك  ,نشت كردن  ,ورقه شدن و غيره كه ممكناست بر

om

كاربردآن موثر واقع گردد باشد .

يادآوري  :روش تعيين وجود منافذ كوچك در ورقههاي پالستيكي مورد استفاده ظروف

مطابق بند  2-13ميباشد .

 -9نفوذ ناپذيري
در موارديكه خريدار خصوصيات انتقال گاز در بسته بندي را الزم داشته باشد (براي مثال

ite

سترون سازي بوسيله اكسيد اتيلن) بايد اين مطلب را در درخواست و سفارش خود ذكر نمايد

 – 10سترون سازي

ch

 ،ملزومات دقيق انتقال گاز بايد طبق توافق طرفين ذينفع باشد .

po

سترون سازي ظرف بسته و بستهبندي غير قابلنفوذ بايد از طريق يكي يا تعدادي بيشتر از
روشهاي شرح داده شده در استاندارد سترون سازي فرآوردههاي بستهبندي شده  4مطابق

ly

درخواست مشخصه شده در سفارش خريدار انجام گيرد .

يادآوري  :به اين واقعيت توجه شود كه براي بستهبندي غير قابلنفوذ روشي اتخاذ گردد كه

m

عمليات ستروني را بدون ازدست دادن شرايط سترون كردن عمل نمايد .

 -11آزمون افتادن
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هنگاميكه ظروف پر شده را از ارتفاع يك متري روي سطح مقاوم به ضربه بياندازيد نبايد
ظرف صدمهاي ديده و شرايط سترون آن تغيير نمايد  .چنانچه مطابق بند  3-13آزمون شود
نبايد هيچگونه عالئم نشست كردن در ظرف مشاهده شود .
يادآوري  :محافظت ظرف پالستيكي از محصول محتواي آن در برابر ضربه جزو ملزومات

om

اين استاندارد نميباشد .

 -12عالمتگذاري
عالوه بر عالمتگذاري الزم توسط مقامات مسئول برروي بستهبندي بايد بطور واضح نشان
داده شود :

ite

اظهارنظر مبني براينكه اگر ظرف خسارت نديده باشد محصول بحالت سترون باقي خواهد
ماند .

 -1-13روش تعيين امتزاج پذيري مواد پالستيكي با مايعات

ch

 -13روشهاي آزمون

 -1-1-13قطعات آزمونه  ,قطعات آزمونه بايد از قسمتهاي مناسب ظرف بريده شود و

po

مساحت هر يك از آنها نبايد بيش از  15سانتيمتر مربع باشد  ,هر قطعه از آزمونه بايد خشك
و تميز شود  .طول  ,عرض و ضخامت آن بايدتا تقريب  0/03ميليمتر و وزن آن تاتقريب يك

ly

ميلي گرم توزين گردد .

m

يادآوري  :سطوحي كه در تماس با مايع سترون نميباشند و بهمين دليل شامل اين آزمون
نميگردند  .بايد با هر وسيله مناسبي از تماس با مايع آزمون جلوگيري بعمل آيد .
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 -2-1-13دستور كار  -مايعي را كه ظرف پالستيكي جهت انتقال آن بكار ميرود در يك
ظرف شيشه اي ريخته و قطعات آزمونه را بطور كامل در آن غوطهور نماييد و از تماس
غير الزم آنها با يكديگر يا ديواره ظرف جلوگيري بعمل آوريد .
در موارديكه وزن مخصوص مواد پالستيكي كمتر از مايع باشد بايد از وزنه هاي كوچكي

om

كه نسبت به مايع بي اثر هستند استفاده نمود تا از شناور شدن يا پيچش قطعات آزموه

جلوگيري شود  .آزمون را بايد بيش از  28روز در درجه حرارت  502درجه سلسيوس

بطور مداوم ادامه داد .
مايع و قطعات آزمونه را بايد كامالً در هر  24ساعت بشدت بهم زد .

پس از آنكه دوره الزم آزمون سپري شد بايد قطعات آزمونه را از مايع خارج نموده و بطور
مناسبي تميز و خشك كرد و سپس بصورت قبل توزين و ابعاد آنرا اندازهگيري نمود .
تغييراتيكه در جرم و ابعاد يا ساير مشخصات ( مثل رنگ  ,لكه دار شدن ) يا هر گونه

ite

تخريب در كيفيت محصول در مورد مناسب بودن ماده پالستيكي در هدف مورد نظر بايد بين
سازنده و خريدار جهت توافق مورد استفاده قرار گيرد .

ch

 -3-1-13آزمون اضافي  -چنانچه بعقيده سازنده يا خريدار اطالعات بيشتري در مورد

امتزاج پذيري الزمباشد ( براي مثال در درجه حرارت پائين ) آزمون اضافي ممكناست در

po

مورد ظرف نمونه كه با مايع موردانتقال پر شده است انجام گيرد جزئيات دقيق بايد با توافق
سازنده و خريدار تعيين گردد  .در غير اينصورت حداقل شرايط الزم براي استاندارد شدن

ly

شرايط مندرج در اين استاندارد خواهد بود .

m

 -2-13تشخيص منفذه در ورقه نازك بستهبندي
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 -1-2-13معرف  -محلول حساس نسبت به آمونياك  100 -گرم اسيد تارتريك در  600ميلي
ليتر آب حل نموده و به آن  15ميليليتر ز محلول  60درصد وزني )

( كلرورفريك

متبلور ( )FeCl3-6H2Oو  120ميليليتر از محلول  10نرمال هيدروكسيد آمونيم

om

و  500ميليليتر از محلول  12درصد وزن به حجم (

) فري سيانور پتاسيم اضافه كنيد .

اين محلولها زمانيكه در تاريكي نگه داشته شود براي هفتههاي متمادي پايدار ميماند  .ظرفي
از ورقه هاي سفيد كاغذ نيمه جاذب را كه به محلول معرف آغشته شدهاند در معرض نور

خشك كنيد .

يادآوري  :ورقهها ( ورقههاي آغشته شده به معرف ) اول داراي رنگ سبز و زيتوني
ميباشند ولي در معرض نور يونهاي فريك به يونهاي فرو احياء شده كه با فري سيانور
تركيب ميشوند و رنگ آبي فريي سيانور 5فرو توليد ميشود اين رنگ با مقدار اضافي آمونياك

ite

به هيدروكسيد فروي سفيد رنگ و فري سيانور آمونيم تجزيه ميشود .
 -2-2-13دستگاه  -وسيلهاي كه در شكل يك نشان داده شدهاست شامل يك محفظه مدور پلي

ch

متيل متاكريالت ميباشد  .كه بتوسط آزمونه بدو بخش تقسيم شده  .ابعاد اين محفظه مورد

اهميت نميباشد  .روزنه باالي محفظه توسط يك لوله الستيكي  ( 6مخصوص خال ) و لوله

po

شيشهاي  Tشكل كه در مسير فشار سنج نصب شده كنترل ميشود  .قسمت پائين محفظه از يك
طرف متصل به بطري ذخيره  7ميباشد كه تا نيمه با آمونياك پر شده و از طرف ديگر بتوسط
يك گيره قابل تنظيم به خط خالء متصل ميباشد  .ممكن است سرعت جريان را در اين سيستم

ly

بتوسط گيره قابل تنظيم ديگري كه در مسير روزنه محفظه قرار دارد و يا با قرار دادن لوله

m

مؤيني با ابعاد مناسب در مسير جريان تنظيم شود .

 -3-2-13روش آزمون  -آزمونه را روي دهانه محفظه قرار داده و سپس با كاغذ معرف
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مرطوبي كه قسمت معرف دار آن بطرف آزمونه باشد بپوشانيد  ،در مورد مواد روكش شده
قسمت روكش آزمونه بايد بطرف معرف كاغذ باشد  ,يك واشر الستيكي ( از جنس نئو پرن )
روي كاغذ قرارداده و يك توري سيمي با قطرتقريبي دو ميليمتر كمتر از قطر داخلي محفظه
و واشر برروي كاغذ معرف قراردهيد  ,توري باين منظورقرارداده ميشود كه از چسبيدن

om

كاغذ مرطوب به سطح صاف درپوش محفظه در هنگام وارد كردن خالءجلوگيري بعمل آيد .
براي جلوگيري از چروك شدن آزمونه ضخامت توري و واشر بايد مشابه يكديگر باشد  .در

پوش را روي محفظه قرارداده و بوسيله چهار عدد گيره فلزي فنر دار در محل خود ثابت

كنيد  .پمپ خالء را بكار اندازيد و گيره قابل تنظيم لوله را طوري تنظيم كنيد كه خالء در

حدود  200ميلي متر جيوه در باالي محفظه ايجاد شود  ,سپس لوله بطري ذخيره آمونياك را
به پايين محفظه وصل كنيد و با سرعت تقريبي  150ميليمتر در دقيقه جريان آمونياك را كه
از طريق پايين محفظه وارد ميشود برقراركنيد  .ميتوان جريان آمونياك را با تنظيم گيره در

ite

مسير روزنه محفظه و يا با قرار دادن يك لوله موئين مناسب در آن مسير برقرار نمود  .در
پايان دوره آزمون جريان امونياك را متوقف نموده و براي مدت تقريبا ً  30ثانيه جريان هوا

بداخل محفظه وارد كنيد تاآمونياك باقيمانده در داخل لوله ها خارج شود  .سپس محفظه را از

ch

دستگاه جدا نموده و كاغذ حساس را از نظر نقاط سفيد ايجاد شده روي آن مورد بررسي قرار

po

دهيد  ,وجود اين نقاط سفيد عدم يكنواختي سطح آزمونه را نشان ميدهد .

( در موقع باز كردن محفظه بايد دقت شود كه محيط عاري از آمونياك باشد) .
يادآوري  -زمان الزم براي يك آزمون در خالء مشخص تابع جنس ورقه نازك ميباشد زمان

ly

مناسب براي آزمون عبارتست از زماني است كه نقاط كامالً مشخص كوچك روي كاغذ
حساس ايجاد شود  .و اين زمان بايد براي هر نوع ماده آزمون مشخص شود ممكناست با كم

m

وزياد كردن خالء در قسمت باالي محفظه زمانهاي آزموني را كه بطور نامتناسبي كوتاه و يا
طوالني هستند تنظيم نمود  ,اگر مدت آزمون طوالني باشد ممكن است آمونياك از درون ورقه
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نازك ( از جنس موادآلي ) عاري از منافذ بوسيله مكانيزم نفوذپذيري محلولها در آزمونه نفوذ
نموده وموجب ايجاد تغيير رنگ يكنواخت كاغذ معرف گردد  .عبور گازها با اين مكانيزم
تابع فشار كل نبوده و فقط تابع اختالف فشار جزئي گاز در دو طرف آزمونه ميباشد  .در
حاليكه نفوذپذيري از طريق منافذ تابع فشار كل بوده باين دليل سرعت نفوذ آمونياك از طريق

om

منافذ را ميتوان با وارد نمودن خالء در باالي محفظه كنترل نمود .

ch

ite
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محفظه را كه در صورت لزوم توزين شده است در زير  10-5سانتيمتر آب در يك دسيكاتور
تحت خالء يا ظرف مناسب ديگر قرار داده و فضاي باالي سطح آب را تا خالء  250ميليمتر

ly

جيوه تخليه كنيد .

محفظه را از نظر جريان و يا جريانات منطقهاي حبابهاي گاز در  5دقيقه اول مورد بررسي

m

دقيق قرار دهيد  ,سپس فشار جو را به فضاي باالي سطح آب برگردانيد و پس از دو دقيقه
محفظه را از آب خارج كنيد سطوح بيروني آنرا خشك نموده و از نظر عالئم نفوذ آب مورد
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بررسي قرار دهيد .

يادآوري  -براي كامل كردن اين روش ميتوان يك مقدار كمي فلوئورسين را در آب حل نموده
وسپس محفظه را با استفاده نور ماورأ بنفش از نظر عالئم نفوذ آب مورد بررسي قرار دهيد
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