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 چاپ دوم



 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

ها را ميتواند استاندارد رسمي فرآوردهموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون 

 تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

ك به خلي، كمدا كاالهاي كيفيت بردن باال استاندارد تدوين بمنظور تحقيقات انجام –)تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي 

 اجراي بر نظارت –ترويج استانداردهاي ملي  -بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور 

 بمنظور نامرغوب كاالهاي صدور از جلوگيري و اجباري استاندارد مشمول صادراتي كاالهاي كيفي كنترل – اجباري استانداردهاي

ا كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد ب رقابت امكانات نمودن فراهم

اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و 

لعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري مطا –فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان 

 ربوط،م استانداردهاي با كاالها نمونه تطبيق و آزمايش – سنجش وسايل كاليبراسيون و متريك سيستم ترويج –كاالهاي مختلف 

 (.الزم هاي گواهينامه صدور و اي مقايسه اظهارنظر و مشخصات اعالم

ضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني موسسه استاندارد از اع

 و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد.

ث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باع

ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه

 ميشود.



  

 تهيه كننده

 كميسيون و كنترل روشهاي بسته بندي

 بررسي و كنترل روشهاي بسته بندي
  

 رئيس

 دانشيار دانشكده تهران دكتر ماشين آالت   فريدون -تابش 
  

 اعضاء

 شركت صنعتي چيت ساز بندي كارشناس بسته  حسن -بالدي 
  

 دبير

 كارشناس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مهندس كشاورزي   خليل -نادري 



 فهرست مطالب

  

 استاندارد ويژگي كاغذ الف پشت نماي براق ) شفاف پشت نما (

 هدف

 دامنه كاربرد

 اصطالحات و تعاريف

 ويژگيها

 گذاري برچسب بستننشانه

 بنديبسته

 بردارينمونه

 روشهاي آزمون
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 بسمه تعالي

 پيشگفتار

دوين شده در بندي تهيه و تسي و كنترل روشهاي بستهاستاندارد ويژگي كاغذ لفاف پشت نماي براق كه بوسيله كميسيون فني برر 

عالي استاندارد و تصويب گرديد . پس از تائيد شوراي 36/11/26بندي مورخ چهاردهمين جلسه كميته ملي چوب و كاغذ بسته

( بعنوان 1349باستناد ماده يك ) قانون موادالحاقي بقانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه 

 استاندارد رسمي ايران منتشر ميگردد .

براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين  

د در هنگام تجديدنظر در مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها برس

 كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

 بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود . 

ميان روشهاي معمول در اين المقدور در تهيه اين استاندارد سعي برآن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص ايران حتي 

 كشور و استاندارد و روشهاي متداول در كشورهاي ديگر همآهنگي ايجاد شود .

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

 1133كد راهنماي استاندارد انگلستان شماره  -1 

 آوري اطالعات ملي .........جمع -2 

  

 استاندارد ويژگي كاغذ الف پشت نماي براق ) شفاف پشت نما (  

 هدف -1  

رده بندي برخي از موادغذائي بكار باين استاندارد در بردارنده ويژگيهاي كاغذ لفاف پشت نماي براق است كه بعنوان لفاف در بسته 

 ميشود .

 دامنه كاربرد -2  

 اين استاندارد براي تعيين ويژگي كاغذ لفاف پشت نماي براي بكاربرده ميشود . 



 اصطالحات و تعاريف -3  

 ها و اصطالحات زير بكار گرفته شده است .در اين استاندارد واژه 

اين نوع كاغذ يك كاغذ ضدچربي است كه مرطوب شده و سپس تحت تاثير حرارت و پايه  -كاغذ لفاف پشت نماي براق  -3-1 

 نمائي آن افزايش يابد .فشار قرار ميگيرد تا قابليت پشت

 گردوغبار به كاغذهاي پشت نماي براق نميچسبد و در نتيجه داراي نسبت تركيدن باالتري ميباشد . -3-2 

 ويژگيها -4 

 يد داراي ويژگيهاي زير باشد .كاغذ لفاف پشت نماي براق با 

 جرم مترمربع : جرم مترمربع كاغذ لفاف پشت نماي براق در سه نوع سبك متوسط و سنگين بشرح زير است : -4-1 

 گرم هر مترمربع 30سبك تا  -4-1-1 

 گرم بر مترمربع 36تا  31متوسط از  -4-1-2 

 گرم بر مترمربع 41تا  39سنگين  -4-1-3 

 پارگيمقاومت به  -4-2 

 گرم برسانتيمتر مربع باشد . 30ميزان مقاومت كاغذ لفاف پشت نماي براق نسبت به پارگي بايد حداقل  

 مقاومت به كشش -4-3 

 گرم برسانتيمتر مربع باشد . 20ميزان مقاومت كاغذ لفاف پشت نماي براق به كشش بايد حداقل  

 معايب -4-4 

 كاغذ لفاف پشت نماي براق بايد فاقد عيوبي نظير چروك خوردگي لك و پارگي باشد . 

 لعاب -4-5 

درجه سانتيگراد بتواند الاقل  100لعاب با حرارت و فشار به كاغذ داده ميشود و بايد طوري باشد . كه در درجه حرارت باالي  

 ساعت مقاومت كند . 24بمدت 

 گذاري برچسب بستننشانه -5  



 جرم هر مترمربع -5-1 

 طول و عرض هر لفاف پيوسته -5-2 

 نام كاال -5-3 

 نام و نشان سازنده -5-4 

 تاريخ ساخت -5-5 

 كشور مقصد -5-6 

 بنديبسته -6  

 باي پيچيده و لفافي از كاغذ مقاوم نسبت به نفوذ آب و بخار آكاغذ لفاف پشت نماي براق را ابتدا بدور يك محور افقي بطور لوله 

 بندي گردد .هاي مقوائي و يا در صورت امكان كارتن بستههاي كاغذ درون استوانهداده شود و لوله

 بردارينمونه -7  

 ايران انجام شود ) نمونه برداري كاغذ براي آزمايش ( 133برداري و تعداد آزمونه بايد مطابق استاندارد ملي شماره نمونه -7-1 

 ها تحت شرايط قراردادن نمونه -7-2 

هاي آزمايشي كاغذومقوا ( تحت شرايط ) مشروط كردن نمونه 106براي آزمايش نمونه را بايد طبق استاندارد ملي ايران شماره  

 قرار داد .

 روشهاي آزمون -8  

 آزمون وزن -8-1 

 شده ( را اندازه گرفته وزن يك مترمربع آنرا حساب كنيد .وزن يك دسيمتر مربع كاغذ براق ) لعاب داده  

ايران ) روش آزمون مقاومت به پارگي كاغذومقوا (  1297آزمون مقاومت به پارگي بايد طبق استاندارد ملي ايران شماره  -8-2 

 صورت گيرد .

 مقاومت به كشش كاغذ ( انجام گيرد .گيري ) اندازه 1115آزمون مقاومت به كشش طبق استاندارد ملي ايران بشماره  -8-3 

 آزمون لعاب -8-4 



ميلي ليتر سود يك درصد بجوشانيد محلول حاصله را صاف كنيد و  10دقيقه با  5تا  3گرم از نمونه مورد آزمايش را بمدت  0/5 

ول را با كنيد . بعد محلبگذاريد تا سرد شود سپس بآن معرف فنل فنالئين اضافه و با محلول رقيق شده اسيدنيتريك آنرا خنثي 

 به يك مخلوط كنيد رسوب سفيد رنگ حاصله مؤيد وجود لعاب در كاغذ نمونه ميباشد . 2معرف اسميت به نسبت 

 يادآوري : 

 تهيه معرف اسميت 

 O2M07021, 4H 6)4(NHگرم مولييدات آمونيم   3مقدار  

 (1ميلي ليتر آب مقطر حل كنيد . ) محلول شماره  140را در  

 2و  1( در موقع آزمايش محلولهاي 2ليتر آب مقطر رقيق كنيد ) محلول شماره ميلي 130ميلي ليتر اسيدنيتريك غليظ را با  10 

 را با حجم مساوي با هم مخلوط كنيد .

 وسائل كار 

 ميلي ليتري 250و  50بشر  

 اي بهم زن شيشه 

 لوله آزمايش 

 ميليمتري 200و  10استوانه مدرج  

 قيف . 
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