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  خدا به نام 

 ملي استاندارد ايرانسازمان  با آشنايي

 ايـران،  صـنعتي  و تحقيقـات  استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به سازمان ملي استاندارد ايران

 عهده به را ايران) رسمي(استانداردهاي ملي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب

   .دارد
به سازمان ملـي اسـتاندارد    29/6/90دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ  و به موجب يكصد و پنجاه سازمان ملي استاندارد ايران

   .جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206ايران تغيير و طي نامه شماره 
مؤسسـات   و مراكـز  نظـران  صـاحب  سـازمان ، كارشناسـان   از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   بـه شـرايط   توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 و صادركنندگانكنندگان، مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

 ملـي  نويس استانداردهاي پيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد

 پيشـنهادها  و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در
كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

،  بـدين ترتيـب    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  ، تصـويب  درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملي استاندارد كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران 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
 و (IEC)2المللي الكتروتكنيـك   بين كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

 كشـور  در(CAC)5 كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنها به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان

   آخـرين  از ، كشـور  خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شـرايط  بـه  توجـه  ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در . كند مي فعاليت
   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني ، علمي هاي پيشرفت

 و سالمت ، حفظ كنندگان مصرف از حمايت براي ، قانون در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند ميايران  سازمان ملي استاندارد
 از اجـراي بعضـي   ، اقتصـادي  و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  ، عمـومي  و فردي ايمني

. نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا /و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي
 آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي ، كشور محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان 

 ، مشـاوره  در زمينة فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را
 و مراكـز  هـا  آزمايشـگاه  ، محيطـي زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  گواهي صدور و مميزي ، بازرسي ، آموزش

 نظـام  ضـوابط  اسـاس  بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون 

 هـا  آن عملكـرد  بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة ، الزم شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت

 انجـام  و گرانبهـا  فلـزات  عيار تعيين ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون  ، يكاها المللي بين دستگاه ترويج . كند نظارت مي

  . است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي

                                                 
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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 كميسيون فني تدوين استاندارد

ويژگي ها وروش هاي – اتيلنپلي ومصرف دواليه از جنس كاغذ  سفره يكبار- يكبارمصرفسفره  «
  »آزمون

  
  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس

  نوري خراساني ، سعيد
  )دكتراي مهندسي شيمي( 

  دانشگاه صنعتي اصفهان

                                                          
    :دبير 

  مهشيدگنجي ، 
  )كارشناس شيمي(

  صنايع توليدي اصفهان مقدم

  
    : اعضاء 

  اكبر، اخوان مقدم
  ) ديپلم رياضي( 

  صنايع توليدي اصفهان مقدم 

  
  اصغر، اخوان مقدم

  ) ديپلم رياضي( 
  صنايع توليدي اصفهان مقدم

  
  مريم، اسماعيليان

  )كارشناس ارشد مهندسي نساجي(
  اصفهاناداره كل استاندارد استان 

  
  احمدرضا، خسروپور

  )دكتراي شيمي آلي(
  دانشگاه اصفهان 

 
  سعيد، عزيزي

  )كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي(
  

  سيد ابوذر، قريشي
  ) كارشناس صنايع غذايي(
  

  اداره كل استاندارد استان اصفهان 
  
  

  معاونت غذا و دارو استان اصفهان
  
  



 د 

  

 
  ندا، قسامي

  )كارشناس ارشد شيمي تجزيه(

  
  معاونت غذا و دارو استان اصفهان

  
  
  عصمت، قياسي

                        )كارشناس ارشد شيمي تجزيه(
  

   دا، نولدي
  )دانشجوي كارشناسي ارشد شيمي آلي(
  

 شركت پوشش رها
  
  
    

  دانشگاه آزاد اسالمي شهرضا
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 صفحه

 ب استاندارد آشنايي با سازمان ملي

  ج استاندارد تدوين فني كميسيون
  پيش گفتار

  مقدمه
  و
  ز



 و 

  

 گفتاريشپ

  ويژگي ها وروش هاي آزمون–اتيلن پليو سفره يكبار مصرف دواليه از جنس كاغذ -سفره يكبارمصرفاستاندارد 
تهيه و تدوين شده است و در  ايرانملي استاندارد  سازمانكه پيش نويس آن در كميسيون هاي مربوط توسط 

تصويب قرار گرفته است،  مورد 8/3/1392مورخ  بنديبستهاستاندارد اجالس كميته ملي  يكصد و بيست و دومين
مصوب   قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، 3اينك به استناد بند يك ماده 

  .شود، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي1371بهمن ماه 
، علوم و خدمات، يعهاي ملي و جهاني در زمينه صنابراي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت

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

  .اي ملي استفاده كردهمواره از آخرين تجديد نظر استاندارده
  

  :خذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير استأمنبع و م
 استاندارد استان اصفهان  اداره كلييد أبررسي نتايج آزمايشگاهي انجام شده مورد ت 
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  مقدمه
با  2داده شده شده يا پوشش 1 گذاري اليهكاغذ از جنس دواليه مصرف  سفره يكبار به دليل استفاده روزافزون از

وجود  ،و اهميت توليد استاندارد و بهداشتي اين محصوالت به علت تماس مستقيم آن با مواد غذايي اتيلنپلي
عدم استفاده از مواد اوليه بهداشتي مانند كاغذ و مواد  محصوالت نامرغوب و غير بهداشتي در سطح عرضه،

كنندگان اين تا در اختيار توليد ،تدوين استاندارد ملي براي اين محصوالت الزم ديده شد بهداشتي،پليمري غير 
  .صنعت قرار گرفته و ملزم به رعايت مفاد اين استاندارد ملي گردند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1- Laminated 
2 -Coated 
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ويژگي ها –اتيلن پليو سفره يكبار مصرف دواليه از جنس كاغذ -يكبارمصرفسفره 
  »وروش هاي آزمون

  
  هدف و دامنه كاربرد              1

سفره    گذاري و نشانه  بندي هاي آزمون، بسته برداري، روش ، نمونهها تعيين ويژگيهدف از تدوين اين استاندارد 
 .باشد مياتيلن پليبا  يا پوشش داده شده شده گذاري اليهكاغذ  از جنس دواليهمصرف  يك بار

  .كاربرد دارد شده بري اندازهبه صورت رول يا   2پلي اتيلن و1 كاغذ از جنسدواليه  سفره براياين استاندارد 
  .و پلي اتيلن قرار داددر بين دواليه كاغذ  تور توان يك اليهمي جهت استحكام بيشترسفره - 1آوريياد

ي  از واژه اتيلنپلي وسفره يكبار مصرف دواليه از جنس كاغذ از اين پس در متن استاندارد به جاي  - 2يادآوري
  .شود سفره دواليه استفاده مي

  
  الزاميمراجع    2

  :خذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير استأمنبع و م
بدين . ها ارجاع داده شده استدر متن اين استاندارد ملي ايران به آنمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه 

  .شودترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي
نظرهاي بعدي آن مورد ها و تجديددر صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه

دارد امكان كاربرد آخرين نفع اين استانمعهذا بهتر است كاربران ذي. نيستنظر اين استاندارد ملي ايران 
در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ  .نظر هاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهندها و تجديداصالحيه

  .مورد نظر استها هاي بعدي آن، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيهباشدها ارجاع داده شده انتشار به آن
  :استاندارد الزامي استاستفاده از مراجع زير براي اين 

  
  ، مراحل كردن  استاندارد مشروط  محيطي  شرايط -خمير كاغذ، كاغذ و مقوا، 106 شماره  ايران  استاندارد ملي1- 2

   آزموني  هاي و آزمون نمونه  كردن  و مشروط  محيطي  بر شرايط  نظارت
   آزمون  براي  برداري نمونه  روش -كاغذ و مقوا ،133 شماره  ايران  استاندارد ملي 2- 2
   پايه  جرم  تعيين  روش -كاغذ ،471 شماره  ايران  استاندارد ملي 3- 1
  آوندر   كردن  خشك  طريقه  به  رطوبت  ميزان  تعيين -مقوا كاغذ و ،559 شمارهايران   استاندارد ملي 4- 2
  اتيلن پلي نازك هايورقه، 1091 شماره ايران ملي استاندارد 5- 2
  ماشين  ساخت  جهت  تعيين  روش -كاغذ و مقوا ،1544شماره ايران  رد ملياستاندا 6- 2

                                                 
1‐Tissue paper   
2-Polyethylene 
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  هاي حوله كاغذي ويژگي ،2421 شماره  ايران  استاندارد ملي 7- 2 
  كاغذ رنگبري شدهروش تخمين تراشه و لكه در خمير - خمير كاغذ، 4324 شماره  ايران  استاندارد ملي 8- 2
  روش تعيين ثبات رنگ-كاغذ و مقوا در تماس با مواد غذايي ،  5755شماره   ايران  استاندارد ملي 9- 2
  كشش  به  مقاومت  تعيين  روش -كاغذ و مقوا،   8273  -2 شماره  ايران  استاندارد ملي 10- 2

    
   و تعاريف  اصطالحات          3

  :روند زير به كار مي  ها با تعاريف يا واژه و  استاندارد اصطالحات  در اين
  
3 -1  

  :1طولي  جهت
  .سو باشد هم ماشين  بر روي و پلي اتيلن كاغذ  الياف  اليه  حركت  با جهت  كه محصول  جهت

  
3 -2  

   :2عرضي  جهت
  .باشد  آن  طولي  عمود بر جهت  كه محصول  جهت

  
3 -3   

   ):حلقه( 3رول
  .شودمي گفتهبه آن رول  باشد صورت يك تكه و نواري پيوستهبه دواليه  سفرهاگرمحصول 

  
3 -4   

 :شدهبري سفره اندازه

  .گويند بري شده سفره اندازه  به صورت قطعاتي توليد شود به آندواليه  سفرهمحصول  اگر
 
3 -5  

  :بسته
  .كرد بندي را بتوان در آن بستهدواليه  سفره و ورق كه يك يا چند روليا اليه محافظي  ظرف

 

                                                 
1-Machine Direction  
2 - Cross Direction 
3- Roll  



3 

  

  
3 -6      

  :بهر
هاي يكنواخت يا مختلف، از يك مبدأ و  ، رنگ با ابعاد يكسانشده برياندازه دواليه سفره  /بسته شامل رول  تعدادي

 .هاي فيزيكي و شيميايي يكسان باشد گيژو داراي ويتوليد يك زمان 

  
3 -7   

  :  1آزموني  نمونه
  .شود تهيه مي 2و از آن آزمونه  است  شده  برداشته  آزمون  جهت  كه مشابه  ورقرول و   تعدادي

    
3 -8  

  :  پايه  جرم
  .شود مي  تعيين  471 شماره استاندارد ملي ايران  آزمون  روش  طبق  كهدواليه سفره   واحد سطح  جرم

  
3 -9   

  :مادر  رول
يا پوشش داده شده ،چاپ و سپس  گذاري اليهتوسط توليد كننده ابتدا كه دواليه سفره فيلم  از  نوار پيوسته

  .باشد  شده  پيچيدهلوله مياني دور   به  حلقه  صورت  به  وتاخورده 
 
3 -10  

   3پرفوراژ
  .از يكديگر جدا شودبه راحتي  سفرهقطعات شود  مي  باعث  است كهدواليه  سفرهايجاد شده در عرض   هاي برش

  
3 -11    

  اكستروژن دهيپوششروش 
مقاوم در برابر عبور آب و آن را پوشانده روشي در توليد كه يك اليه مواد پلي اتيلن مذاب سطح يك اليه كاغذ را 

 .مي نمايد به سطح زيرين

                                                 
1- Test sample 
2-Test speciment 
3  - Perfurage 
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3 -13  

  1چسبي دهيپوششروش 
مقاوم در آن را و  گذاري شده اليهروشي در توليد كه يك اليه فيلم پلي اتيلن و يك اليه كاغذ بهداشتي با چسب 

  .نمايدمي برابر عبور آب به سطح زيرين
 
  هاـ ويژگي 4
  هاي فيزيكي و شيميايي ويژگي 4-1

سفره يكبار  .باشد 2421جز جرم پايه مطابق استاندارد ملي شماره   ال بوده، ويژگي آن به كاغذ پايه بايد يك
  :باشد  داشتـه  مطابقت  آن  هاي و زيرنويس 1  در جدول  شده  ارائـه  هاي بايد با ويژگيدواليه  مصرف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1- Lamination 
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  پلي اتيلن/ بهداشتي دواليه كاغذ سفره يكبار مصرف -1  جدول

 رديف
 بهداشتي دواليه كاغذ سفره هاي ويژگي

پلي اتيلن/  
 واحد اندازه گيري حدود قابل قبول

  بند
 روش آزمون

30:چسبي پوشش دهياز نوع   2-8  گرم بر متر مربع  40 :پوشش دهي اكستروژناز نوع   *دواليه  سفرهحداقل جرم پايه   1  

  3-8  ميليمتر عرض 15بر نيرو  گرم700ينشحداقل مقاومت به كشش در جهت ما 2

حداقل مقاومت به كشش درخالف جهت   3
  3-8  ميليمتر عرض 15بر  نيرو  گرم 300 ماشين

ميلي ليتر آب02/0حداكثر زمان جذب   4
درجه سلسيوس 20±2مقطر   4-8  ثانيه 50 

اندازه بري شدهسفره طول حداقل   5   1-8  متر مربعسانتي  100 

دواليه حداقل عرض سفره  6  
  

80 :كم عرض  

100 :متوسط  1-8  متر يسانت  
  120: بزرگ

  140: خيلي بزرگ
  7-8  گرم 480حداقل جرم رول بدون لوله مياني 7
  8-8  درصد 8 حداكثر رطوبت موجود  8
  9-8  درصد 130 حداقل درصد مجموع جذب آب  9

در صورت استفاده از لوله(قطر لوله مياني  10
40±5/0  ) مياني   6-8  ميليمتر 

در صورت استفاده از لوله (ضخامت لوله مياني  11
)مياني  05/0±3   6-8  ميليمتر 

  10-8  متر مربع 12 حداقل مساحت يك رول سفره دواليه  12
 كاغذ  گرم بر متر مربع 30اتيلن و گرم بر متر مربع پلي10 :شامل پوشش دهي اكستروژندر روش  حداقل جرم پايه*

  چسببر متر مربع گرم  2و  گرم  بر متر مربع كاغذ بهداشتي 18گرم بر متر مربع پلي اتيلن و 10: چسبي پوشش دهيدر روش 
  

سفره مربوط به  5بند  .تعريف گرديده است شده بري اندازهرول و به صورت  سفرهجهت 9و1،2،3،4،6،8بندهاي  :1يادآوري
  .  مربوط به رول مي باشد ،7،10،11،12و بندهاي شده  بري اندازه

  .مقدار اظهار شده باشد برابرمتراژ رول بايستي حداقل  :2يادآوري
 .محصول داراي پرفوراژ باشد، تعداد و ابعاد قطعات در رول سفره بايد مطابق اظهار شده بر روي بسته باشد كه در صورتي :3يادآوري
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  :  رنگ چاپ            4-2

 رسمي  و يا مراجع ازكشور سازنده 1بهداشتي  گواهينامه  داراي بايد رنگ چاپ هاي چاپ شده در مورد سفره

 .باشد  تأييد شده 5755  استاندارد ملي  طبق  آن  باشد و ثبات  ذيصالح

  
   :پلي اتيلنو دواليه كاغذ بهداشتي  سفره  رول            4-3

  .شود  پيچيده  مياني  دور لوله  به  و محكم  بايد بطور يكنواختاتيلن پليبهداشتي و دواليه كاغذ  سفره
  .مقطع باشندها بايد فاقد فرورفتگي، يك اليه شدن و ناصافي سطح رول   1- 4-3
  
  :پرفوراژ   4-4

بايد به سبب پرفوراژ و در طول خط پرفوراژ  قطعاتشدن جدا  .جدا شود  از هم  ژاپرفور  بايد از محلدواليه  سفره
  .باشد

  
  پلي اتيلنو دواليه كاغذ بهداشتي  سفره مادر  رول  هاي ويژگي   4-5
  ، يك رول  وسط  ، فرورفتگي ، چروك رول  طرفين  بودن  و سفت  ، شل خوردگي ها بايد فاقد تاب رول   4-5-1

  .باشند   رول  مقطع  سطح  و ناصافي  شدن  اليه
  :ظاهري ويژگي            6 - 4
نايكنواختي  ،ناهمواري ساختفاقد هر گونه يكنواخت بوده سطح آن  توليد شده بايد از نظر ساخت كامالًسفره  

بوده بوي نامطلوب در حالت خشك و خيس لكه و  حفره، سوراخ  ، 2جداشدن دو اليه از يكديگر ، سطحي ،چروك
رول  .نشود مشاهدهصاف بوده و بريدگي و شكاف و يا پوسيدگي در آن  هاي ورق بايد كامالً كناره.  احساس نگردد

  .اي پيچيده شده باشد كه به راحتي قابل باز شدن باشد به گونه
 )محصول(پلي اتيلن و دواليه كاغذ بهداشتي  سفرهاز رول   برداري نمونه              5

و يا موارد  133شمارهاستاندارد ملي ايران هاي شرح داده شده در اين آزمون بايد طبق  برداري براي آزمون نمونه 
  .شرح داده شده در متن هر آزمون انجام گيرد

  .برداري بايد بطور تصادفي صورت گيرد نمونه 
  بازرسينمونه برداري براي   1- 5

 2  در ستون  تعداد ذكر شده  به  بطور تصادفي 2  شماره  جدول  يك  در ستون  تعداد قيد شده  نسبت  از هر بهر به
رول خارج  5از داخل هر بسته مادر تعداد  شتهبردا بندي شدهرول محصول بستههاي مادر يا  رول مذكور  جدول
  .شود

                                                 
1-Health Certificate  
2 - Delamitation  
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پلي اتيلنو دواليه كاغذ بهداشتي  سفرهمحصول   از رول  برداري نمونه - 2  جدول  
  

  تعداد نمونه
 براي آزمون

   تعداد نمونه براي بازرسي
تعداد نمونه مورد قبول  هاي بهر تعداد كارتن

  معيوب
  تعداد بسته مادر  تعداد رول

4  0  10 2 100-1  
5  1  15 3 300-101  
6  2  20 4 1000-301  
7  3  30 6 4000-1001  
8  4  40 8 10000-4001 

  

  برداري براي آزموننمونه  2- 5
 2جدول  5هايي به تعداد داده شده در ستون  بطور تصادفي رول يا بسته 1-5هاي برداشته شده طبق بند  از نمونه

 .شته شودبردا

 
  قبول   1- 2- 5

  :بهر با توجه به ويژگي هاي الزم قابل قبول خواهد بود اگر 
 2جدول  4، تعداد معيوب از تعداد داده شده در ستون 1-5طبق بند هاي برداشته شده بعد از بازرسي نمونه - الف

  .بيشتر نشود
هيچگونه نقصي نبايد  2-5هاي تهيه شده طبق بند  بعد از كنترل ابعاد و انجام آزمايشات الزم بر روي نمونه -ب

  .باشد هاي آن داشته و زيرنويس 1ها نبايد هيچ مغايرتي با جدول  نمونه. ها مشاهده شود در نمونه
 
  مادر  از رول  برداري نمونه   6
  .باشند 5- 4در بند   ذكر شده  ها بايد فاقد نقايص رول  كليه   6-1
  1  با جدول  مطابقت  مادر براي  از رول  برداري نمونه   6-2

  صدمه  هاي اليه  و تمام شود   انتخاب  تعداد دو رول ها آناز  وجدا   تصادفي  صورت  به  توليدي  هايدرصد از رول پنج
  مورد نياز جهت  تعداد نمونه  بعنوان  بايد از هر رول  را كه  اييه تعداد ورقه 3  از جدول. گرددجدا   بيروني  ديده
 .گردد، كنار گذاشته شود  انتخاب  آزمايش  انجام
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  بهر  از يك  شده  برداشته  تعداد ورق  حداقل -3  جدول
بهر  در يك  تعداد ورق  بهر  از يك  شده  برداشته  تعداد ورق  حداقل    رديف 

  1  1000كمتر از   10
  2  5000تا  1001از   15
  3 به باال5001از  20

  
  ها  آزمونه سازيمشروط   7

  صورت  سلسيوس  درجه 23 ±1  درصد و دماي 50 ±2  نسبي  رطوبت  شرايط  ها بايد تحت آزمونه سازي1مشروط
  زمان  در طول.  قرار گيرد  محيط  شرايط  آنها در معرض  سطح  تمام  كه باشد  نحوي  به بايد  آزموني  هاي نمونه. گيرد

  . دشو  حاصل  اطمينان سازي مشروط  يا اتاق  در آزمايشگاه  از انتشار هوا بطور يكنواخت  آزمايش
    ساعت 24استاندارد   و شرايط  آزموني  هاي نمونه  و دما بين  رطوبت  تعادل  به  رسيدن  جهت  كافي  زمان  مدت
  )106روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران شماره (. باشدمي
  
    آزمون  هاي روش   8
  ابعاد  گيري اندازه   1- 8

  حداقل بايد  آزمايش  اين. شود گيري  متر اندازه ميلي  يك  با دقت  آن  و عرض  ، طول كردهجدا   از رول  ورق  يك
  .شود  گزارش  )عرض× طول (سطح   و ميانگين  عرض  ميانگين گردد و تكرار   ورق 10  براي

  
    پايه  تعيين جرم   2- 8
  مورد نياز  وسايل   1- 2- 8

    گرم يك ميليحداقل   ترازو با حساسيت
  
   آزمون  روش   2- 2- 8

  طور تصادفي  را به  ورق 10تعداد  6بند برداري از رول مادر طبق نمونهيا  5بند   طبق  شده  برداشته  هاي از نمونه
  .بريده شود  متر مربع سانتي 100  حداقل  سطح  آزمونه به  يك  و از هر ورق  برداشته
  جرم يك  آن  و براساس شود  تعيين  گرم ميلييك   با دقت  آن  و جرم  متر مربع سانتي  يك  با دقت  هر آزمونه  سطح

 )471روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران شماره ( .گردد  اعشار بيان  و با دو رقم  محاسبه  متر مربع

  

                                                 
1- Conditioning 
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   ماشين  جهت عمود برو   ماشين  در جهت  كشش  به  تعيين مقاومت   3- 8
  مورد نياز  وسايل   1- 3- 8

را   گسيختگي  موجود در لحظه  قادر باشد تنش  كه 1كشش با نرخ ثابتاز نوع   كشش  به  مقاومت  آزمايش  دستگاه
  )8273-2روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران شماره .(نمايد  گيري درصد اندازه ±2  با دقت

 
    آزمون  روش   2- 3- 8
  آزمونه  ، يك همسان  نمونه  از هر ورق. شته شودبردا 6يا  5بند   طبق  را بطور تصادفي  ورق 10تعداد    2-1- 3- 8

  با جهت  موازي  آزمونه  طول گردد  ، دقتبرش شودمتر  ميلي 150  حداقل  متر و طول ميلي 15  عرض  به  دقت  را به
  .در كاغذ باشد  ماشين

بريده باشد،   عرضي  در جهت  آزمونه  طول  كه  طريقي  باال به  با روش نمونه  از همان  باقيمانده آزمونه   2-2- 3- 8
  .شود

  .باشد  و تا خورده  ديده  صدمه  هايها نبايد از قسمت آزمونه   2-3- 3- 8
  محكم  فك  هاي در گيره  دقت  ها به و آزمونه  كرده  متر تنظيم ميلي 100  در اندازه  دو فك  بين  فاصله   2-4- 3- 8

  .گردد
  و آزمايش شودآورده نمي  حساب  بهآن نمونه شود   پاره  گيره  بلغزد و يا از لبه  در گيره  اگر آزمونه   2-5- 3- 8

ميلي متر بر 100با سرعت ( كشش  به  مقاومت  نتايج  ميانگين. گيردمي  ديگر انجام  اضافي  هاي نمونه  روي
  .شود  گزارش متر ميلي 15  عرض  براي نيرو  گرم  و برحسب  محاسبه  جداگانه  هر دو جهت  براي)دقيقه

  
   آب  جذب  سرعت  تعيين   4- 8
  مورد نياز  وسايل   4-1- 8
  .ليتر باشد  ميلي 01/0  با دقت  كه  مناسب حبابدار  پتييا پ  تريليميكرو  سرنگ   1- 4-1- 8
  2زمان سنج   2- 4-1- 8
   آزمون  روش   4-2- 8

 ابعاد  و به  را جدا كردهنمونه   ، دو ورق6 رول مادر طبق بنديا 5بند   طبق  شده  برداري نمونه  يا رول  از هر بسته

  .ريده شودمتر ب ميلي 75×75
  درجه 20±2 با دمايمقطر  از آب  سرنگ. گيردمتر قرار  ميلي 50  قطر تقريبي  بشر به  يك  دهانه  بر روي  آزمونه

  با خط  درجه 20حدود   اي با زاويه  سرنگ .اشته باشدهوا ند  حباب  كه اطمينان حاصل شودو  شودپر   گرادانتيس

                                                 
1  - Constant Rate of Elongation(CRE) 
2  - Chronometer 
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مقطر   ليتر آب  ميلي 02/0مقدار  .باشد  كاغذ در تماس  تقريباً با وسط  آن  نوك  كه  طوري  به داشته شود نگه  افقي
  آب  را در قطره  سرنگ  و نوك شود  كار انداخته  به آب مقطر زمان سنج با ريختن  همزمانريخته و   آزمونه  رويبر 

  محاسبه  ثانيه  برحسب  آب  جذب  و سرعت  شود نگهداشته مي  نور مشخص  انعكاس  با قطع  كه  آن  كامل  تا جذب
  .گردد  و گزارش  محاسبه  يا رول  هر بسته  براي  ثانيه  برحسب  آب  جذب  سرعت  ميانگين. گردد

  )2421روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران شماره (
  
    مياني  لوله ضخامتو  خارجيقطر   گيري اندازه   5- 8
  مورد نياز  وسايل   1- 5- 8

  متر ميلي  ا دقتب كش خط
   آزمون  روش   2- 5- 8
  .گردد  متر گزارش  ميلي  برحسبلوله مياني   خارجيقطر  كش خطبا   1- 2- 5- 8
  .گرددضخامت لوله مياني تعيين  كش خطبه وسيله   2- 2- 5- 8
  .گرددضخامت لوله مياني تعيين  كش خطبه وسيله  3- 2- 5- 8
  
   مياني  لوله  بدون  رول  اندازه گيري جرم   6- 8
  مورد نياز  وسايل   6-1- 8

  گرم يك ميلي  ترازو با حساسيت
  
   آزمون  روش   6-2- 8

ها را  آن  مياني  و لوله  را جدا كرده  رول 3  حداقل  است  شده  برداري  نمونه 5بند   طبق  ره دواليه كهفس  هاي از رول
  ميانگين .دشو  يادداشت  هر رول  و جرم  كرده  خارج  دست  و يا با كمك)  نظير انبردست(ابزار مخصوص  با استفاده

  )2421ملي ايران شماره روش آزمون طبق استاندارد .(گردد  گزارش  گرم  و برحسب  كرده  را محاسبه  رول 3  جرم
  
  موجود  رطوبت  تعيين   7- 8
  مورد نياز  وسايل   1- 7- 8
  گرم يك ميلي  ترازو با حساسيت   1- 1- 7- 8
   سلسيوس  درجه 105±2  دمايي  با گستره آون   2- 1- 7- 8
 .تغيير نكند  آزمون  شرايط  در مقابل  كه  آزمونه  انتقال  ظروف   3- 1- 7- 8
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   آزمون  روش  2- 7- 8
  .شود انجام مي 559آزمون طبق استاندارد ملي ايران شماره 

  
  درصد مجموع جذب آب  8- 8
  وسايل مورد نياز  1- 8- 8
  يا بيشتر گرم يك ميليترازو با حساسيت   1- 1- 8- 8
  حجم يك ليتربشر با   2- 1- 8- 8
  شيشه ساعت   3- 1- 8- 8
  روش آزمون    2- 8- 8
ورق برداشته و از هر ورق يك آزمونه  2، تعداد 6يا  5بند برداري شده طبق از هر بسته يا رول نمونه  1- 2- 8- 8

  .بريده شودميلي متر  75 ×75به ابعاد تقريبي 
  دقيقه در آب مقطر با دماي  2توزين نموده و به مدت  گرم يك ميلي با دقت آزمونه را با ترازوي  2- 2- 8- 8
يك گوشه به يك نوار نمونه مرطوب به ، سپس آن را خارج نموده و از داده شودقرار  گرادانتيدرجه س 20 2±

 يك ليتريو از گوشه مقابل آن را در باالي ديواره بشر  هميلي متر با فشار دست چسانيد 40ميلي متر در  3ابعاد 
شر را گذاشته و به مدت نيم درِ بِ). دار درون بشر قرار مي گيردنمونه شبيه به يك بادبادك دنباله(اده شودقرار د

. گرددپس از نيم ساعت آزمونه را با گيره خارج كرده و دنباله آن جدا . شود صورت نگهداريساعت به همان 
 ه قرار داده و جرم آزمونه اندازهشدكه جرم آن قبالً تعيين) 3-1- 11-8(سپس آزمونه را در شيشه ساعت بند 

  :دشومحاسبه  1 فرمولمجموع جذب آب طبق و درصد  گيري
  

  :1  شماره فرمول
  جرم ثانويه آزمونه       -   آزمونه  اوليه  جرم      
  درصد مجموع جذب آب=    ×                                                     100                 

  آزمونه  اوليه  جرم              

  
  .گردداين آزمايش را بر روي آزمونه ديگر تكرار كرده و ميانگين دو اندازه گيري بر حسب درصد گزارش 

  )2421روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران شماره (
  
  كل رول  مساحتگيري روش اندازه  9- 8
سپس طبق  ورا تعيين كرده جرو پايه  2- 8و مطابق بند جرم رول بدون لوله مياني  7- 8طبق بند   1- 9- 8

   .گرددتعيين  متر مربعكل رول برحسب  مساحت 2 شماره فرمول
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  : 2 شماره فرمول

  جرم رول بدون لوله مياني                                  
         كل رول مساحت=                                                                                            

  پايهجرم                                   
  

اين آزمايش بر روي آزمونه ديگر تكرار  .مي باشدو مساحت بر حسب متر مربع برحسب گرم  جرمكه در آن 
  .دشو، سپس ميانگين دو اندازه گيري محاسبه و گزارش گردد

  
 بندي بسته         9

هاي مطمئن كه هنگام حمل و نقل عادي به آنها  بايد در بسته به صورت رول يا ورقدواليه  سفره يكبار مصرف
 و بسته بندياز بيرون به داخل بسته وجود نداشته باشد  ثانوي آلودگي و امكان نفوذ آلودگياي وارد نشود  صدمه
كه محصول رنگي يا داراي چاپ بوده و از لفاف شفاف استفاده  در صورتي .گرددمي و به بازار عرضه شده تهيه

  .درج رنگ و طرح بر روي بسته الزامي است نشده باشد
  
  گذارينشانه       10

بصورت خوانا و زبان مورد توافق در مورد صادرات بايد به زبان فارسي در مورد توليدات داخل و به  اطالعات زير
  :پاك نشدني بر روي بسته نوشته شود

  ؛كنندهتوليدنام تجارتي و نشاني ، نام  10-1
يا عبارت ديگري كه  اتيلنپلي وسفره يكبار مصرف دواليه از جنس كاغذ بهداشتي  محصول؛نام   10-2

  .مفهوم را برساند
  داراي پرفوراژ يا بودن پرفوراژ  10-3
  )در صورت داشتن پرفوراژ(تعداد قطعات در رول  10-4
  عرض رول  10-5
  ؛ )باشد درج مساحت به عهده توليدكننده مي(كل رول متراژ  10-6
  اتيلن كاغذ و پلي :مواد تشكيل دهنده  10-7
  شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ 10-8
  ؛كد رهگيري استاندارد ذكر شده در پروانه استانداردذكر  10-9
  ؛سري ساخت يا تاريخ توليد  10-10
  ؛عبارت ساخت ايران  10-11
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  هاي داخل هر بسته ؛تعداد رول      10-12
بري  سفره اندازهدر صورتي كه بسته بندي به صورت ( بري شده بسته سفره اندازههر  تعداد در و ابعاد     10-13

  ؛).باشد شده
 


