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ويژگيها و روشهاي آزمون كيسه پالستيكي زباله

تجديد نظر دوم
چاپ چهارم

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها
سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند
استاندارد رسمي فرآوردهها را تعيين و تدوين و اجراي
آنها را با كسب موافقت 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 خودكفائي كشور -ترويج
استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي
اجباري – كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول
استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي
نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با
كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي
كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري
به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان
داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب خارجي
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 متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش –
آزمايش و تطبيق نمونه كاالها با استانداردهاي مربوط،
اعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسهاي و صدور
گواهينامههاي الزم ) .

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 به نفع تمام مردم و
اقتصاد كشور است و باعث افزايش 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.
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بسمه تعالي
پيشگفتار
استاندارد ويژگيها و روشهاي آزمون كيسه پالستيكي
زباله كه نخستين بار در سال  61/3/9تهيه گرديد بر
اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تائيد كميسيون
فني بسته بندي پالستيكي براي دومين بار مورد تجديد
نظر قرار گرفت و در سي و هشتمين جلسه كميته ملي
استاندارد سلولزي و بسته بندي مورخ 1370/6/27
تصويب شد  .اينك باستناد ماده يك قانون مواد الحاقي
به قانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي
ايران مصوب آذر ماه  1349بعنوان استاندارد رسمي
ايران منتشر ميگردد
براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و
جهاني در زمينه صنايع و علوم  ,استانداردهاي ايران در
مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر
گونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استاندارد
برسد در تجديد نظر بعدي مورد توجه واقع خواهد شد .
بنابر اين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد
همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده كرد .
در تهيه و تجديد نظر اين استاندارد سعي شده است كه
ضمن توجه بشرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي
المقدور بين اين استاندارد 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 منبع زير
تهيه گرديده است :
1- DIN –55465 1976

ويژگيها و روشهاي آزمون كيسه
پالستيكي زباله
 - 1هدف
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها  ,روشهاي
آزمون  ,بسته بندي  ,نشانه گذاري و نمونه برداري
كيسههاي پالستيكي مخصوص جمع آوري زباله در
منازل و اماكن عمومي ميباشد .

 - 2دامنه كاربرد
اين استاندارد در بردارنده  ,كيسههاي پالستيكي از
جنس پلي اتيلن ميباشد كه در منازل و اماكن عمومي
براي جمع آوري زباله مورد مصرف قرار ميگيرد .

 - 3ويژگيها
 -1-2براي تهيه كيسههاي زباله از ورق هاي نازك پلي
اتيلن با دانسيته پائين 1و دانسيته باال  2ميتوان استفاده
نمود .
 -2-2مواد اوليه  ,ورق هاي پلي اتيلن با دانسيته پائين (
فيلم گريد )  3براي تهيه كيسه زباله داراي انديس ذوب
( 5 190/2/16 4 )MFIبا حداكثر  1/5گرم در دقيقه
ميباشد .

 -3-2مواد اوليه ورقهاي پلي اتيلن با دانسيته  ,باال
براي تهيه كيسه زباله داراي انديس ذوب (190/5 )MFI
با حداكثر  0/2 - 0/4گرم در ده دقيقه ميباشد .
 -4-2درز دوخت در اين كيسهها بايد حداقل مقاومتي
معادل  72ساعت با بار  75گرم باشد  .روش تعيين
مقاومت دوخت مطابق استاندارد ملي شماره  2038ايران
ميباشد .
يادآوري  -ورقهاي نازك پلي اتيلن براي تهيه كيسه
زباله بايد فاقد هر گونه نقصي كه در مقاومت كيسه تاثير
بگذارد باشد .
 -5-2ابعاد  ,ابعاد كيسههاي زباله بايد مطابق جدول
شماره ( )1باشد .

 -6-2ضخامت :
 -1-6-2ضخامت ورقهاي پلي اتيلن با دانسيته پائين
براي ساخت كيسههاي زباله بايد مطابق جدول شماره
( )2باشد .

 -2-6-2ورقهاي پلي اتيلن با دانسيته باال براي ساخت
كيسههاي زباله بايد داراي ضخامتي مطابق جدول
شماره ( )3باشد .

 -7-2تعداد كيسههاي داخل هر بسته بايد مطابق جدول
شماره ( )4باشد .

 -8-2رنگ كيسههاي زباله بايد تيره باشد .
 -9-2مقاومت به كشش  :ورقههاي پلي اتيلن براي
ساخت كيسههاي زباله بايد داراي حداقل مقاومت به
كشش در جهت ساخت ماشين  8/5نيوتن و در جهت
عمود بر ساخت ماشين  4نيوتن بر روي نمونهاي يك
اليه به ابعاد  25 * 15ميلي متر باشد .
 -10-2گرماژ  :وزن يك متر مربع از يك اليه ورق پلي
اتيلن با دانسيته  ,باال براي ساخت كيسههاي زباله بايد
حداقل  11گرم باشد .

 - 4روش هاي آزمون
 -1-4اندازهگيري ابعاد :
ابعاد را با دقت يك ميلي متر اندازهگيري نمائيد و
كيسههاي داخل هر بسته را كه طبق بند  6نمونه برداري
گرديدهاند جهت مطابقت با مشخصات داده شده در بند
 5-3براي  10كيسه كه بطور تصادفي از بستهها بر
ميداريد تعيين كنيد .
 -2-4ضخامت  :براي اندازهگيري ضخامت به
استاندارد ملي ايران شماره  6 ....مراجعه نمائيد .

 -3-4مقاومت به كشش  :براي اندازهگيري مقاومت به
كشش به استاندارد ملي ايران شماره  7 ...مراجعه نمائيد
.
 -4-4گرماژ
 -1-4-4لوازم  :ترازو با حساسيت يك ده هزارم گرم
 -2-4-4تهيه آزمونه  :از هر بسته كيسه نمونه برداري
شده طبق بند  6نمونهاي به طول  100ميليمتر و عرض
 100ميليمتر تهيه نمائيد  .نمونهها بايد از قسمتهاي سالم
و بدون چروك كيسه تهيه شود .
 -3-4-4طريقه آزمايش  :سطح و وزن نمونه را تعيين
نموده و بر اساس آن وزن يك متر مربع را بر حسب
گرم و ميانگين حداقل  10بار آزمايش محاسبه نمائيد .

 - 5بسته بندي و عالمتگذاري
كيسههاي زباله پالستيكي ميبايست در بستههاي
مناسب بسته بندي گردند  .بر روي اين بستهها بايد
اطالعات زير به زبان فارسي ذكر گردد .
 -1-5نام محصول
 -2-5نام و آدرس توليد كننده
 -3-5نام تجارتي محصول
 -4-5تعداد كيسههاي زباله در هر بسته
 -5-5ذكر ابعاد كيسههاي زباله در هر بسته يا ذكر
اندازه ( كوچك  ,متوسط  ,بزرگ )

 - 6روش نمونه برداري
نمونه برداري بايد طبق استاندارد ملي ايران شماره
 2220انجام گيرد .

Low density-1
High density -2
Film grade -3
Melt flow index -4
 190/2/16-5بيانگر  190درجه سلسيوس و دما و
 2/16كيلوگرم نيرو ميباشد .
 -6استاندارد روش اندازهگيري ضخامت ورقهاي
پالستيكي در دست تهيه ميباشد .
 -7استاندارد روش اندازهگيري مقاومت به كشش
ورقهاي پالستيكي در دست تهيه ميباشد .
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