
 
  

  
 
 
 

  اسالمي ايرانجمهوري  ايران ملي استاندارد
Islamic  Republic of Iran  

ISIRI  

 1871  سازمان ملي استاندارد ايران   1871

 Institute of Standards and Industrial Research of Iran 2nd. Revision  دومتجديدنظر 

      

   
 

وجعبه هاي  مقواكاغذ، –بسته بندي
ويژگي ها - صابون هاي قالبي مقوايي

  و روش هاي آزمون
  
  
  
  

  
Packaging - Paper ,board and box 
board of soap -Specifications and 

test methods 
 
  
  
  
  
  
  
  

ICS:55.040  

 

   
 

  

 

  



 ب 

 

  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 نشـر  و تـدوين  تعيـين،  وظيفـه  كـه  اسـت  كشـور  رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

   .دارد عهده به را ايران) رسمي(استانداردهاي ملي 
و دومين جلسه شـوراي عـالي اداري   موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه  نام

جهـت    24/7/90مورخ  35838/206به سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره  29/6/90مورخ 
  . اجرا ابالغ شده است 

 و مراكـز  نظـران  صاحب كارشناسان سازمان ، از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
به  توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، مؤسسات علمي،

 توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و توليدي، فناوري شرايط

 دولتـي  غيـر  و دولتـي  هـاي  سازمان دها،نها تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگانمصرف

 فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش .شود مي حاصل

 تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ي مل استاندارد عنوان به
 تهيـه  شـده  تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بدين  .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي كنند دركميتة مي
 در و تـدوين  5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي يترتيب، استانداردهاي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه ملي استاندارد كميتة
المللـي   بـين  يسـيون ،كم 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصـلي  اعضـاي  از ايـران  سـازمان ملـي اسـتاندارد   

 4رابـط  تنها به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 

 ضـمن  ايـران  ملـي  استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 كدكس غذايي  كميسيون

 و جهـان  صنعتي و فني علمي، هايپيشرفت  آخرين از كشور ، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه
   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي

كننـدگان،   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي
 اقتصـادي،  و يمحيط زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ

 شـوراي  تصـويب  اب وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد استاندارد، اجباري عالي

 از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد

 مـديريت  هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات

مان ملي استاندارد ساز سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت
 احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين ايران

 المللـي  بـين  دسـتگاه  ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط

 بـراي  تحقيقات كـاربردي  انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها،

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

                                                 
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
  صابون هاي قالبيو جعبه هاي مقوايي  مقوا ،كاغذ-بسته بندي "

   "ويژگي ها و روش هاي آزمون 
  )دومتجديد نظر( 

   
 :يا نمايندگي / سمت و  :رئيس 
  سازمان ملي استاندارد ايران  فريبا ،پيغامي

   )ليسانس فيزيك(
   :دبير 

  سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  جاويد،الله
   )ليسانس شيمي(
   

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا( : اعضاء 
  دي گروه پژوهشي سلولزي و بسته بن  فرحناز،بهزادي 

 
  )فوق ليسانس چوب و كاغذ(

   اكرم ،شادكام
  كارشناس استاندارد )ليسانس كشاورزي(

 
  شركت معيار گستر صدر  مليحه ،عاليانصياد

 
  )فوق ليسانس كشاورزي(

  شركت پاكسان  ،رضاعلي قارداشي
 

  )اقتصاد صنعتي ليسانس(
  مجتبي ،كبيري

  )مديريتليسانس (
  شركت شيميايي بهداد

  
 

  كارشناس استاندارد  فريده ،وثوقي ناصح
  )ليسانس كشاورزي(
  

  فرحناز  ،همايونفر
  )ليسانس بيولوژي(

  اداره نظارت بر اجراي استاندارد
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  پيش گفتار
وش هـاي  ويژگي ها و ر – كاغذ ،مقوا و جعبه هاي مقوايي صابون هاي قالبي–بسته بندي  "استاندارد 

اين استاندارد بر اساس پيشنهاد هاي رسيده و بررسي . تدوين شد 1357 نخستين بار در سال" آزمون 
بار مورد  دومينتوسط سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و تأييد كميسيون هاي مربوط براي 

يب تصـو  7/4/91مـورخ  يكصدو پنجمين اجالسيه كميته ملي  بسته بندي تجديد نظر قرار گرفت و در 
رد و تحقيقـات  ح قـوانين و مقـررات سـازمان اسـتاندا    قانون اصـال  3به استناد بند يك مادة اينك . شد

  .به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود 1371مصوب بهمن ماه ، صنعتي ايران ، 
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملـي و جهـاني در زمينـه صـنايع، علـوم و      

ات ، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهند شد و هـر پيشـنهادي كـه بـراي     خدم
اصالح و تكميل اين استانداردها ارايه شود، هنگام تجديد نظر در كميسيون  فني مربـوط مـورد توجـه    

 .كردبنابراين، بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده . قرار خواهد گرفت
  ".است 1371سال 1871اين استانداردجايگزين استاندارد ملي "

  :  خذي كه براي تهية اين استاندارد مورداستفاده قرار گرفته به شرح زير استĤو م منابع
گروه پژوهشـي سـلولزي و بسـته بنـدي      بسته بندي سولزيبررسي نتايج آزمايشگاهي در آزمايشگاه  -

  1390عتي ايران در  سال سازمان استاندارد و تحقيقات صن
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  صابون هاي قالبيو جعبه هاي مقوايي  مقوا كاغذ، -بسته بندي

   ويژگي ها و روش هاي آزمون 
  )دومتجديدنظر( 

 
  هدف          1

مقوا و كاغـذ، هـاي آزمـون بـراي    ها، نمونـه بـرداري و روش  هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي
  بهداشتي و رختشوييانواع صابون هاي قالبي منظور حفظ و نگهداري و جابجايي  هاي مقوايي بهجعبه
  .باشدمي

  دامنه كاربرد  2
انـواع  مورد استفاده بـراي بسـته بنـدي     وجعبه هاي مقواييمقوا كاغذ و  اين استاندارد شامل كليه2-1

  .كاربرد دارد بهداشتي و رختشوييصابون هاي قالبي 
  .كاربرد نداردبسته بندي هاي سلوفاني  داين استاندارد در مور 2-2
  مراجع الزامي   3

بدين . به آن ها ارجاع شده است حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي  الزامي زير مدارك
  .ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود

ها و تجديـدنظرهاي بعـدي    اصالحيه ،شده باشد در صورتي كه مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده
در مورد مداركي كه بدون ذكـر تـاريخ انتشـار بـه آن هـا      . آن موردنظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه هاي بعدي آن ها موردنظر استارجاع داده شده است
  :زامي استاستفاده از مراجع زير براي اين استاندارد ها ال

  شرايط محيطي استاندارد مشروط كردن  ،106 شمارهاستاندارد ملي ايران    3-1
  روش نمونه برداري از كاغذ و مقوا براي آزمون-كاغذو مقوا ،133شماره استاندارد ملي ايران   3-2
ــران   3-3 ــي اي ــتاندارد مل ــماره اس ــدي  ،150 ش ــته بن ــومي    –بس ــدي عم ــت بســته بن ــارتن جه ــا  –ك ــي ه                          ويژگ
  روش هاي آزموند

  روش اندازه گيري جرم پايه –كاغذ و مقوا ، 471شماره استاندارد ملي ايران   3-4
  ثانيه 60تعيين جذب آب به روش كب در مدت -كاغذ ،475شماره  استاندارد ملي ايران 5 -3
  يين ضخامتتع –كاغذ  ،560 شماره  استاندارد ملي ايران 3-6 

  روش خمش استاتيك –تعيين شقي  –كاغذ و مقوا  ،1118شماره  استاندارد ملي ايران 7- 3
ــران شــماره  اســتاندارد 3-8 ــر  –بســته بنــدي  ،1287ملــي اي   آزمــون ضــربه بوســيله ســقوط آزاد ب

  بسته هاي حمل و نقل
  تعيين نفوذپذيري به هوا به روش گرلي–كاغذ  ،1421استاندارد ملي ايران شماره    3-9
  آزمون فشار بسته پرشده جهت حمل ونقل –بسته بندي   ،1641استاندارد ملي ايران شماره  3-10
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 تعيين مقاومت به تركيدن –كاغذ  ،1821شماره   استاندارد ملي ايران  3-11

  اصطالحات و تعاريف       4
  : به كار مي رودريف زير اتع و حاتدر اين استاندارد ، اصطال

4-1    
  صابون قالبي

  .به صابون هاي جامدي اطالق مي شود كه داراي شكل مشخصي باشد
4-2    

  صابون رختشويي
   .دو بدست مي آيد صابوني است كه از تركيب سود با چربي ها يا اسيدهاي چرب و يا مخلوط اين

4-3  
  كاغذ 1جهت طولي

  .ت اليه تر بر روي ماشين كاغذسازي باشدجهتي از كاغذ و مقوا است كه مطابق با جهت حرك
4-4  

  كاغذ 2جهت عرضي
  .نسبت به جهت طولي آنها مي باشد راست جهتي از كاغذ و مقوا است كه داراي زاويه

4-5  
  بهر

و بسته بنـدي مشـابه بـوده و     جرمبه حجمي از كاال گفته مي شود كه شامل محصوالتي با مواد اوليه، 
  .يد كننده ساخته شده باشدتحت شرايط يكسان توسط يك تول

 

  ويژگي ها       5
كاغـذ و مقـواي بكـار    ويژگي . رختشويي مي باشدبهداشتي ومتداول صابون هاي قالبي  جرم با توجه به
  :به شرح ذيل مي باشدبسته بندي آنها  رفته در

  آماده مصرف لفاف كاغذي  5-1
بايـد قابليـت   ني بـه كـار مـي رود،    كه براي بسته بندي صابون هاي بهداشت آماده مصرف لفاف كاغذي

ضمناً از قابليت تا خـوردگي  . را داشته باشد 6-9به هوا طبق بند و نفوذ پذيري 4-9طبق بند جذب آب
مناسبي برخوردار باشد، بطوري كـه در صـورت تـا زدن كامـل كاغـذ هـيچ گونـه شكسـتگي در خـط          

-9طبـق بنـد   (مترمربـع  بـر گـرم   85پايه  جرم حداقل لفاف فوق بايد داراي. تاخوردن مشاهده نگردد
  .باشدو همراه با مقواي آستري مورد استفاده قرار گيرد)1

                                                 
1. Machin direction 
2. Cross direction 
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  مقواي آستري  5-2

لفـاف، در داخـل لفـاف وروي     گـرفتن مترمربع مي باشد كه براي فرم  برگرم  130حداقلپايه  جرمكه از جنس مقوا با
  .صابون قرار مي گيرد

  مقوايي صابون ورق  5-3
  .باشد1مقوا بايد مطابق جدول  ورق يزيكيويژگي هاي ف 5-3-1

  
 ويژگي هاي ورق مقوا-1جدول                                                 

  
  رديف

  روش آزمون  حدود قابل قبول ويژگي ها

1  
  
2  

  
  

3  
  
  

4  
  
  
  
  

5  
  

6  

  )مترمربع برگرم (پايه مقوا  جرمحداقل
  

  )ميلي متر(حداقل ضخامت مقوا 
  
  
  

بـا زاويـه خمـش     طوليقوا در جهت حداقل شقي م
15   
  

با زاويـه خمـش    عرضيحداقل شقي مقوا در جهت 
15   
  
  

  )كيلوپاسكال(حداقل مقاومت به تركيدن 
  

حداكثر جذب آب  سطح رويي به روش كب در 
  )گرم بر متر مربع(ثانيه 60مدت 

250  
3/0  

  1-9بند 
  

  2-9بند 
  
  

  3-9بند 
  
  
  
  
  
  
  

  4-9بند 
  
  
  5-9بند

  به روش 
Taber  

گرم بر (
 )سانتي متر

  به روش
L&w 

ميلي (
نيوتن 
)متر  
  

120  
  
  
50  
  

24 
 
 
10 

  

400  
  

20  

  
در صـورتي كـه   . جدول شماره يك مربوط به مقواي قبل از چاپ و تهيه مـي باشـد   5و  4مشخصات رديف  –يادآوري 

و  جهت طوليداد بدست آمده براي جعبه هاي ساخته شده حاوي صابون از روي خط توليد برداشته و آزمايش شود، اع
  .ضرب و گزارش شود 07/1بايد در عدد  جهت عرضي
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  صابونويژگي هاي فيزيكي جعبه پرشده 5-4
  مقاومت جعبه در برابر فشار عمودي5-4-1

مـورد آزمـون    1641شـماره  ايران طبق استاندارد ملي مقاومت چعبه پرشده در برابر فشار عمودي بايد
مقـدار نيـروي بدسـت     وهيچگونه شكستگي و يا پاره شدن روي آن مشاهده نگردد قرار گيرد،بطوريكه 

  : شده و گزارش شودمحاسبه با فرمول زير  (F)آمده 
  

w
h

h
F 


 5/1

300  
  :كه در آن 

h  ارتفاع بسته برحسب سانتي متر  
w  گرمكيلومحتوي برحسب  جرم  
  ضريب ثابت   5/1
F  گرم نيرو( فشار(  
  ت بسته در برابر سقوط آزادمقاوم    5-4-2

) 1287شـماره  ايـران  طبق اسـتاندارد ملـي  (سانتي متري  75جعبه پرشده بعد از سقوط آزاد از ارتفاع 
خـارج نشـدن محتويـات    (نبايد دچار هيچگونه پارگي، شكسـتگي و بازشـدن محـل چسـب خـوردگي      

  .شود)جعبه
  
  
  كاغذ و مقوا نمونه برداري        6
  هبرداري جعب نمونه  6-1

و مورد آزمون قرار گيرد،  برداشته شودتعداد نمونه هايي كه بايد بطور تصادفي از يك بهر بعنوان نمونه 
  .باشد2بايد مطابق جدول شماره 

  
  نمونه برداري - 2جدول 

 تعداد بسته هاي موجود در بهر
  )حجم بهر (

اد نمونه هائيكه بايد برداشته تعد
 شود

حداكثر تعداد بسته معيوب قابل 
 اض اغم

  9600تا  6
  45600تا  9601
  96000تا  45601
  168000تا  96001
  264000تا  168001
  386400تا  264001
  537600تا  386401

6  
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51  
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2  
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6  
7  
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عـدد باشـد، آن را بـه     537600در صورتي كه تعداد بسته هاي موجـود در بهـر يـا محمولـه بـيش از      
  تقســيم گــرده و ســپس از هــر واحــد جداگانــه  ) عــددي 537600حــداكثر تــا (واحــدهاي كــوچكتر 
  .نمونه برداري نماييد

  .انجام گيرد 133نمونه برداري كاغذ و مقوا بايد بر اساس استاندارد ملي ايران شماره 6-2
  
  آزمونه هامشروط كردن        7
  

مشـرو   106ندارد ملـي شـماره   طبق استادرصد رطوبت نسبي  50 ±2درجه سلسيوس و 23 ±2را در دماي   ه هاآزمون
  .كنيد

  
  روش هاي آزمون       8
  جرم پايه كاغذ و مقواتعيين   8-1

  .شودانجام  1379 سال 471مطابق استاندارد ملي ايران  جرم پايه كاغذ و مقوا
  تعيين ضخامت مقوا  8-2

  .انجام پذيرد 560 شماره تعيين ضخامت مقوا بايد مطابق استاندارد ملي ايران
  مقاومت به تركيدن مقوان تعيي 8-3

  .شود انجام  1821شماره آزمون اندازه گيري مقاومت به تركيدن مقوا بايد مطابق استاندارد ملي ايران 
  صابون كاغذي لفاف جذب آب تعيين  8-4
  :وسايل   8-4-1

  : سرنگ ) الف
  .شته باشدگنجايش دا ليترميلي  02/0ا پي پت مناسب كه بتواند بطور دقيق ييك سرنگ ميكرومتري 

  : زمان سنج با دقت) ب
  : روش انجام آزمون   8-4-2

بـه  آزمونـه  دو ورق بطور تصادفي برداشته و از هر ورق يـك   6از هر بسته نمونه برداري شده طبق بند 
ميلـي   50نمونه مورد آزمايش را بر روي دهانه يك بشربه قطر تقريبي . ميلي متر ببريد) 75×75 (ابعاد

كرده و مطمئن شويدكه حبـاب هـوا   درجه سلسيوس پر )20±2(گ را از آب مقطر سرن. متر قرار دهيد
وسط كاغـذ در   درجه با خط افقي به طوري كه نوك آن تقريبا 20با زاويه اي حدود و سرنگ را  ندارد،

ميلـي ليتـر آب مقطـر را روي     02/0تماس باشد، نگهداريد و كرنومتر را بكار انداخته و همزمان مقدار 
و نوك سرنگ را در قطره آب تا جذب كامل آنكه با قطع انعكاس نور مشـخص مـي شـود    يزيدبر آزمونه

طرفين هـر آزمونـه را بـه طريـق فـوق      . ،نگهداشته و سرعت جذب آب را بر حسب ثانيه محاسبه كنيد
گـزارش  محاسـبه و   براي هـر بسـته يـارول     جذب آب را برحسب ثانيهآزمايش كرده و ميانگين زمان 

  .كنيد
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  :به روش كب  سطح رويي مقوا تعيين درصد جذب آب  8-4-2

مورد آزمـون قـرار    475 ايران شماره تعيين درصد جذب آب به روش كب بايد مطابق با استاندارد ملي
  .گيرد

  تعيين شقي مقوا  8-5
   1118 ايـران شـماره   و مطابق با استاندارد ملي (L&W)شقي مقوا به روش خمش استاتيك  8-5-1

  .وداندازه گيري ش
  ..اندازه گيري شوددرجه  15با زاويه خمش  1000 با وزنه  Taberشقي مقوا به روش    8-5-2
  نفوذ پذيري به هوا تعيين 8-6

  .انجام پذيرد  1421به شماره بايد مطابق استاندارد ملي ايران  آزمون نفوذ پذيري به هوا
  :مقاومت جعبه پرشده در برابر فشار    تعيين   7 -8

ايـن   1-6و يـا بنـد    1641ايران بـه شـماره  به پرشده از محتوي بايد مطابق استاندارد ملي مقاومت جع
  .استاندارد انجام شود

  :مقاومت جعبه پرشده در برابر سقوط آزاد  تعيين  8-8
  .مورد آزمون قرار گيرد اين استاندارد1-4-5بند مقاومت جعبه پرشده از محتوي بايد مطابق 

  
  بسته بندي         9

بايـد در كـارتن هـاي     در لفاف كاغـذي يـا جعبـه مقـوايي     ون هاي قالبي پس از بسته بندي شدنصاب
كـارتن  ( 150مقوايي از جنس مقواي فشنگي با ويژگي هايي مطابق استاندارد ملـي ايـران بـه شـماره     

محفـوظ   شكه در مراحل جابه جايي و حمل و نقل و انبـار . بسته بندي گردند) جهت مصارف عمومي
  .و كليه جعبه هاي هم نوع بايد با هم بسته بندي شوندبمانند 

  
  نشانه گذاري        10

نشانه گذاري بسته بندي صابون هاي قالبي بايد بطور روشن و خوانا به زبان فارسي نوشـته شـود و در   
  .صورت تمايل سازنده مي توان عالوه بر نشانه گذاري به زبان فارسي از زبان دومي نيز استفاده كرد

  : نشانه گذاري بر روي قالب صابون  10-1
   .شود حكتجارتي كاال بايد بر روي قالب صابون  و يا عالمت  نام

  و جعبه مقوايي  بر روي لفاف كاغذي نشانه گذاري  10-2
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در بازار داخلـي بايـد    5249مطابق استاندارد ملي ايران شماره  نشانه گذاري بر روي جعبه هاي صابون
براي كاالهاي صادراتي براساس توافق خريدار و فروشـنده زبـان مـوردنظر قابـل      به زبان فارسي باشد و

  .درج است
ايـران شـماره    5249مشخصات بر روي جعبه بايد طبق بند نشانه گذاري استانداردهاي ملـي    10-1

  .باشد
  نشانه گذاري بر روي بسته هاي حمل و نقل  10-2

  :پاك نشدني بر روي كارتن حمل و نقل قيد شود اطالعات زير بايد به زبان فارسي، بطور خوانا و 
  و نام تجاري) نوع صابون(نوع كاال  -
 نام شركت توليد كننده -

  خالص هر جعبه محتوي جرمتعداد جعبه هاي داخل كارتن با -
  
 


