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 به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ایران با آشنایی

 استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 نشهر  و تهدوین  تعیهین،  وظیفهه  که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی و تحقیقات

  .دارد عهده به را استانداردهای ملی )رسمی( ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومهین جلسهه شهورای عهادی اداری مهور        نام

جهت  اجرا ابالغ شده  92/3/29مور   33333/996تغییر و طی نامه شماره به سازمان ملی استاندارد ایران  92/6/29

 نظهران  صهاحب  کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد است . تدوین

 و ملی مصادح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تودیدی پژوهشی، مؤسسات علمی، و مراکز

 شهام   نفهع،  و حه   صهاحبان  منصهفانۀ  و آگاهانهه  مشارکت از که است تجاری و تودیدی، فناوری به شرایط توجه با

 دودتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان،

 اعضهای  و نفهع  ذی مراجهع  بهه  نظرخواهی برای ایران ملی نویس استانداردهای پیش  .شود می حاص  دودتی غیر و

 رشهته  آن بها  مهرتبط  ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها از دریافت پس و شودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون

 .شود می منتشر و ایران چاپ ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح

 تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالح ذی و مند عالقه های مانساز و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

  .شهود  مهی  منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب ، درصورت و بررسی و طرح ملی کنند درکمیتۀ می

 3 ارۀشهم  ایهران  ملهی  اسهتاندارد  در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی بدین ترتیب ، استانداردهایی

 .باشد رسیده تصویب به دهدمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکی  مربوط که ملی استاندارد کمیتۀ در و تدوین

(ISO)اسهتاندارد   ادمللهی  بهین  سهازمان  اصهلی  اعضهای  از ایهران  سازمان ملی اسهتاندارد 
ادمللهی   بهین  ،کمیسهیون  1

9ادکتروتکنیک 
(IEC) 3 انونیق شناسی اندازه ادمللی بین سازمان و

(OIML) 2رابط تنها به عنوان و است
 کمیسیون 

 کدکس غذایی 
3
(CAC)و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در .کند  می فعادیت کشور در 

-بههره  ادمللهی  بهین  اسهتانداردهای خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و  های نیازمندی

 از حمایهت  بهرای  قهانون ،  در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می .شودمی گیری

 زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی ، و فردی ایمنی و سالمت کنندگان ، حفظ مصرف

 اقهالم  یها  /و کشهور  داخه   دیدیتو محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای از اجرای بعضی اقتصادی ، و محیطی

 برای ادمللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می سازمان نماید.  استاندارد، اجباری عادی شورای تصویب اب وارداتی،

 اطمینهان  بهرای  همچنهین  نمایهد .  اجباری را آن بندیو درجه صادراتی کاالهای استاندارد اجرای کشور ، محصوالت

 و ممیزی بازرسی ، آموزش ، مشاوره ، در زمینۀ فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از ندگانکن استفاده به بخشیدن

کادیبراسیون ) واسهنجی   و مراکز ها آزمایشگاه محیطی ،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت های سیستم صدور گواهی

تأییهد   نظهام  ضهوابط  اسهاس  بهر  را مؤسسهات  و هها  سازمان گونه این سازمان ملی استاندارد ایران سنجش ، وسای  (

 عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ الزم ، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران صالحیت

 فلزات عیار تعیین سنجش ، وسای  کادیبراسیون ) واسنجی ( یکاها ، ادمللی بین دستگاه ترویج .کندنظارت می آن ها

 .است سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای کاربردیتحقیقات  انجام و گرانبها

 
 

                                                 

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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 10    مشروط کردن آزمونه ها7
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 استاندارد   ي تدوين    كميسيون

 " آزمون  هاي ها و روش ويژگي -كاغذ توالت"

 (ومد)تجديدنظر

 

  يا نماي دگي  و/ سمت     :  رئيس
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کر        محمد جواد، سپیده دم

  (چوب و کاغذ )دکترای

 

 :دبير
 پژوهشگاه استاندارد       ، فرحنازبهزادی

  ( فوق دیسانس چوب و کاغذ)

 اسامي ب  ترتيب حروف ال با((ضاء:ا 
 

 شرکت رایزن دانش ارتفاعی، مهشید

  )دیسانس زبان انگلیسی(

  
 شرکت معیارگسترصدر مریم، اکبری زرین

  )دیسانس میکروبیودوژی(

  

 شرکت پارس کرپ امینیان، مریم

  )دیسانس میکروبیودوژی(

  

 بابویی، مریم
 )دیسانس میکروبیودوژی(

 
 بیات، مهدی

 )دیسانس شیمی کاربردی(
 

 بیات، مهسا

 شرکت معیارگسترصدر
 
 

 شرکت ماریناسان
 
 

 شرکت دطیف

  )فوق دیسانس شیمی آدی(

  
 مان ملی استاندارد ایرانساز فریبا پیغامی،

  )دیسانس فیزیک(

  
 گروه صنعتی پرقو ربابه، جوادی

  )دیسانس شیمی محض(

 
 

 

 پژوهشگاه استاندارد حافظی، بهنام

  (دکترای شیمی)



 ه

 

 
 خرقانی، آمنه

 )دیسانس شیمی(
 

 معصومه،  خدابنده دو
 )فوق دیپلم حسابداری(

 
 

 دطیف گستر دیبا
 
 

 پژوهشگاه استاندارد

 
 خسرونژاد،  خسرو

 )فوق دیسانس مکانیک(
 

 رحیمی، اعظم
 )دیسانس شیمی کاربردی(

 
 نالد، رشیدیان

 
 شرکت تافته آرین

 
 

 شرکت پارس کرپ
 
 
 

 شرکت پارس حیات

 )دیسانس میکروبیودوژی(
 
 

 روحانی، مهدی
 )دکترای چوب و کاغذ(

 
 روح نیا، مهران

 )دکترای چوب و کاغذ(
 

                                          عذری    رویگر ح  رو،
 )دیسانس میکروبیودوژی(                                                                                                                         

 
 
 

 پژوهشگاه استاندارد
 
 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کر 
 
 

 شرکت سلودزی آذربایجان
 

  
 رودشرکت سنب   زهرا ، زمان زاده

  )دیسانس بیودوژی(

 
 سامان،  سارنگ پور

 )فوق دیسانس بازاریابی(
 
 

 
 شرکت نازگ  ادبرز

 شرکت فراتاپ نیره، شیرازی

  )دیسانس میکروبیودوژی(

  
 شرکت دطیف مریم،  عبادی

  )دیسانس چوب و کاغذ(

  
 شرکت پاکان محمد،  غفاری

  )دیسانس بیودوژی(

  
 ارشناس استانداردک فیروز آبادی، آزاده

  )دیسانس شیمی(



 و

 

 
 ادهام،  فوالدی

 )فوق دیسانس مهندسی شیمی(
 

 مریم،  قاراگزدی
 )دیسانس شیمی کاربردی(

 
 

 
 شرکت سودماز

 
 

 ایران بهداشتی، انجمن صنایع سلودزی

 اداره ک  استاندارد سمنان نسیم، قدرتی

  )دیسانس شیمی(

  
 قربانی، پدرام

 (وژیدکترای ایمونود)
 
 

 کتابداری، علیرضا

 م  رمدیفاکیش شرکت 
 
 
 

 شرکت گ  ریز

  )دیسانس میکروبیودوژی(

 
 کرد، بهزاد                                                                                  

 )دکترای چوب و کاغذ(
 

 فائقه،  گائینی
 )دیسانس میکروبیودوژی(

 
 مجید،  مسعودنیا

 )دیسانس صنایع(
 

 
 اردپژوهشگاه استاند

 
 

 شرکت نوابهداشت پنبه ریز
 
 

 اداره ک  استاندارد تهران

 شرکت هیدروفی  دنیای حریر مریم ، نبوی

  )دیسانس میکروبیودوژی (

 
 

 

 شرکت حریرپارسیان ایمانه ، هدائی نیا

  بیودوژی(میکرو)دیسانس 
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 گ تار  پيش

  شد. این  تهیه  1363   بار در سال  اودین "  آزمون   های روش ها و ویژگی -کاغذ توادت " ارداستاند

بار  میندو  برای  مربوط  های و تأیید کمیسیون  و بررسی  رسیده  پیشنهادهای  استاندارد براساس

چوب و فرآورده    ملی  کمیتۀ  جلسۀ  دویست و هفتادو سومینو در  مورد تجدیدنظر قرار گرفت

استناد بند   استاندارد به  این  شد. اینک  تصویب 92/92/1323   غذ  مور های چوبی، سلودزی و کا

  به 1331  ماه  بهمن  مصوب  استاندارد ایران سازمان ملی  و مقررات  قوانین  اصالح  قانون 3  مادۀ  یک

 .شود منتشر می  ایران  اندارد ملیاست  عنوان

  ، علوم صنایع  در زمینه  و جهانی  ملی  های رفتو پیش  با تحوالت  و هماهنگی  همگامی  حفظ  برای

  که  پیشنهادی  تجدیدنظر خواهد شد و هر گونه  دزوم  در مواقع  ایران  ملی  ، استانداردهای و خدمات

.  قرار خواهدگرفت  مورد توجه  شود، در تجدیدنظر بعدی  استاندارد ارائه  این  و تکمی   اصالح  برای

  تجدیدنظر آنها استفاده  از آخرین  باید همواره  ایران  ملی  استانداردهای  به  جعهمرا  برای  بنابراین

 کرد.

 است. 1339سال 9299این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره:

 : زیر است  شرح  به  کار رفته  استاندارد به  این  تهیه  برای  که  خذیاو م  بعمن

  ، و تافته آرین، پارس کرپ جام شده در شرکت های معیارگستر صدر،بررسی نتایج آزمایشگاهی ان -1

 ، پژوهشگاه استانداردایرانملی استاندارد چنین آزمایشگاه کاغذ سازمان  همو ،گروه صنعتی پرقو

 1329درسال  
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  آزمون  هاي ها و روش ويژگي - كاغذ توالت 

 

 كاربرد  و دام    هدف 9

و   بندی بسته آزمون، های برداری، روش نمونه ها، ویژگی  دارد، تعییناستان  این  از تدوین  هدف

 .  است کاغذ توادت   گذاری نشانه
 9رول محصول  ، 1رادههم  رولو چند الیه به صورت  یهال  یک  انواع کاغذ توادتمورد استاندارد در  این

 دارد. اربردک، و/یا بدون دوده میانی باشد که می تواند با  3خورده/ یا تاو

این استاندارد برای رول مادر یک الیه که در کارخانجات تبدی  کننده به کاغذ توادت چندالیه 

 تبدی  خواهد شد، کاربرد ندارد.

  الزامي  مراجع  2

  شده  داده  اعههها ارج آن  استاندارد به  این  در متن  که  است  یههههههمقررات  زیر حاوی  ادزامی  مدارك

 . است

  چاپ  تاریخ  دارای  شود. در مورد مراجع می  استاندارد محسوب  از این  جزئی  مقررات  آن  رتیبت  بدین

  . معهذا بهتر است مورد نظر نیست  مدارك  این  بعدی  ها و تجدیدنظرهای و/ یا تجدید نظر، اصالحیه

زیر   ادزامی  مدارك  ظرهایها و تجدید ن اصالحیه  کاربرد آخرین  استاندارد امکان  این  ذینفع  کاربران

و/ یا   چاپ  و/ یا تجدیدنظر، آخرین  چاپ  تاریخ  بدون  قرار دهند. در مورد مراجع  را مورد بررسی

 . مورد نظر است  شده  داده  ارجاع  ادزامی  مدارك  تجدیدنظر آن

 : است  استاندارد ادزامی  کاربرد این  زیر برای  از مراجع  استفاده

،  کردن  استاندارد مشروط  محیطی  شرایط -کاغذ و مقوا خمیر کاغذ، ،196  ایران  رد ملیاستاندا 9-1

  آزمونی  های نمونهو آزمون   کردن  و مشروط  محیطی  بر شرایط  نظارت  مراح 

  آزمون  برای  برداری  نمونه  روش -کاغذ و مقوا ، 133ایران   استاندارد ملی 9-9

                                                 
1
در   اودیه  ماده ه عنوانب  که  است کاغذ سازی  در کارخانجات  تودید شده  استاندارد رول  مادر در این  منظور از رول

 رود. کار میه ( ب کننده  )تبدی   کننده  بندی  بسته  کارخانجات
2
منظور از رول محصول در این استاندارد رول تودید شده در کارخانجات تبدی  کننده است که به عنوان محصول 

 .می شود و اختصاراً رول نام دارد در بازار عرضه
3
 باشد. ه در دستگاه میاین نوع کاغذ توادت مخصوص استفاد 
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های معیارخاکستری برای ارزیابی  ویژگی –رنگ کاالی نساجی  ثبات  ، 333استانداردملی ایران  9-3

 گذاری دکه

  پایه  جرم  تعیین  روش -کاغذ ، 231ایران   استاندارد ملی  9-2

 اتوودر  کردن خشک  طریقه  به  رطوبت  میزان  تعیین-کاغذومقوا ،332ایران  استانداردملی 9-3

 مقدار خاکستر  تعیین  روش -اغذ و مقواک، 1112  ایران  استاندارد ملی 9-6

مقوا پس از  و کشش کاغذ مقاومت به  تعیین  روش -کاغذ و مقوا ،1323  ایران  ملیاستاندارد 9-3

 وری در آب غوطه

  ماشین  ساخت  جهت  تعیین  روش -کاغذ و مقوا ، 1322  ایران  استاندارد ملی 9-3

 محلول استخراجی pH   تعیین  روش - غذ، کاغذ و مقواخمیر کا ، 3363  ایران  استاندارد ملی 9-2

  شده درخمیرکاغذ رنگبریدکه  و  تراشه  تخمین  روش -خمیرکاغذ   ،2392  ایران ملیاستاندار  9-19

  و ویسکوز درتعیین ثبات  جنس پنبه همراه از های پارچه ویژگی   ،2339ایران استانداردملی 9-11

 کاالی نساجی  رنگ

  ویژگی های میکروبی و روش های آزمون کاغذهای بهداشتی ، 2333  ایران  دارد ملیاستان 9-19

 –پارچه همراه از جنس پلی استر  –ثبات رنگ  –، نساجی 2223استاندارد ملی ایران  9-13

 ها ویژگی

  نگر  ثبات  تعیین  روش - با مواد غذایی  در تماس  کاغذ و مقوای، 3333  ایران  استاندارد ملی 9-12 

قسمت دوم: ازدیاد  –اندازه گیری ویژگی کششی  -کاغذ و مقوا  ،3933-9ایران استاندارد ملی 9-13

  روش آزمون –طول با سرعت ثابت 

 

  و تعاريف  ا طالحا   3

 روند: کار میه زیر ب  ها با تعاریف و/ یا واژه  استاندارد اصطالحات  در این

3-9  

   9طولي  جهت 

 سو باشد. کاغذ هم  ماشین  کاغذ بر روی  ادیاف  الیه  حرکت  هتبا ج  کاغذ که  جهت

 

 

                                                 

1Machine Direction 
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3-2   

   9 رضي  جهت

 باشد.  آن  طودی  عمود بر جهت  کاغذ که  جهت

3-3  

  ستب 

 بندی کرد .بتوان در آن بسته بصورت رول یا تاخورده را  کاغذ توادتظرفی که یک یا چند 

3-4   

 بهر

ی زمانی                                         تهیه شده از ماده اودیه یکسان در بازه،  با ابعاد یکسان دتکاغذهای توابسته شام    تعدادی

 د.ناز یک مبدأ که دارای ویژگی های فیزیکی و شیمیایی یکسان باش مشخص

3-5  

  ورق 

 است که دارای یک یا چند الیه است. کاغذ توادتسطحی از 

3-6  

   آزموني  نمون  

 نمونه برداری شده است.  آزمون  جهت  که  ورق  دادیتع

3-7  

  جآ 

  بهکننده تبدی   در کارخانجات بر روی سطح کاغذ توادت که  فرو رفتهو   برجسته  از نقاط  عبارتست

تنوع  و و هم چنین افزایش حجم، و باال بردن سرعت جذب آب کاغذ توادت  سطح  منظور افزایش

 .کنندایجاد می در این نوع کاغذ محصول

3-8  

   پاي   جرم 

 شود. می  تعیین 231 ایران  ملی استاندارد  آزمون  روش  طب   که کاغذ توادت  سطح واحد جرم

 
 

 

                                                 

1Cross Direction 
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3-1  

 9مادر  رول 

خود دور   به  حلقه  صورت  به  تودید شده و سازی کاغذ  در کارخانجات که کاغذ توادت  پیوسته نوار

 باشد.  شده  پیچیده

3-90  

  9 از مصرف  قبل  كاغذ باطل  

 باشد و  نرسیده  نهایی  کننده  مصرف  بدست  که  است  هایی روزنامه و  ، مجالت نشریات  شام 

 باشد. می  ها خانه از چاپ  شده  آوری  جمع  های پوشالشام    همچنین

3-99  

   3بعد از مصرف  كاغذ باطل  

  نهایی  کننده مصرف  بدست  که  است  و غیره  اداری  ذهایهاو کاغ و روزنامه  ، مجالت نشریات  شام 

 . شدمی با  ، و باطلهشده  و استفاده  رسیده

3-92  

  4بازيا تي  الياف 

از   درصدی  بصورت  که  است  بعد از مصرف  وکاغذ باطله  از مصرف  قب   کاغذ باطلهادیاف   مجموع

 گردد. می  بیان  در هر محصول  مورد استفاده  میزان

3-93   

 پر وراژ 

کاغذهای شود  می  باعث  که است کاغذهای توادتهای ایجاد شده در عرض ورق  سوزنی  های برش

 از یکدیگر جدا شوند.براحتی  توادت

 

 

 
 

 

 

                                                 

1Role 

2Pre consumer 

3Post consumer 

4Recovered fiber 
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3-94  

9لک  
  

اسهت کهه رنگهی بهوده و یها دارای       کاغذ توادتهر گونه ذرات غیر دیفی یا قاب  رؤیت بر روی ورق 

سهطح آن    2392مایز از بقیه ورق دستمال باشد و مطاب  استاندارد ملی ایران وضوح مشخصی مت

 ها اندازه گیری می شود.



3-95 

 2تراش 

تراشه ها یا دسته های ادیاف که در مراح  تودید کاغذ به صهورت ناپختهه بهاقی مهی مانهد و قابه        

 می شود. سطح آن ها اندازه گیری 2392مشاهده است و مطاب  استاندارد ملی ایران 

 

3-95  

 كاغذهاي حجيم شده 

 برجسته حداق  دو الیه بطور جداگانه آجدار شده و سپس نقاط کاغذ جاذبی است که در تودید آن

روی یکدیگر هههروب 3(ذیصالح )تأئید شده توسط مراجع رسمی با استفاده از چسب بهداشتی

2به نقطه  قرارگرفته و بصورت نقطه
 سبند .چ می3حهههو یا نقطه به سط

 

 ها ويژگي  4

یا  /و  بازیافتی  سلودزی  و یا خمیر ادیاف 6ربک  سلودزی  باید از خمیر ادیاف کاغذ توادت  4-9

ده ههکرپ شا یو   شده  باید کرپ کاغذ توادتدیگر باشد.   سفید یا رنگهای  رنگ  دو، به  از این  ترکیبی

با   رویت  قاب   خارجی  ماده  و یا هرگونه  شده  هکلوخ  و فاقد ادیاف  باال بوده  آب  جذبآجدار با  و

 باشد.  غیرمسلح  چشم

  مطابقت 2333شماره:  ایران  استاندارد ملی طب باید  کاغذ توادت  انواع  میکروبی  های ویژگی   4-2

 باشد.  داشته
  

                                                 

1Dirt 

2Shive 

 .باشد درمان و آموزش پزشکی می ، وزارت بهداشتحاضر مراجع رسمی و ذیصالح در حال 3

4Point- to- point 

5Point-to-flat 

6Virgin 
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 : ايييو شيم   يزيکي  هاي ويژگي  4-3

 

 :باشد  ههداشت  مطابقت  آن  های رنویسو زی 1  باید با جدول کاغذ توادتویژگی های 
 

 كاغذ توالت  ويژگيهاي -9  جدول

واحد اندازه  حدود قابل قبول كاغذ توالتويژگي هاي  رديف

 گيري

 ب د

روش 

 آزمون

 تا خورده  رول

چند  یک الیه 

 الیه 

 چند الیه  یک الیه 

 9-3 متر مربعبر گرم 39 99 39 99 کاغذ توادت ورق پایه یک جرم حداق  1

حداق  مقاومت به کشش در جهت  9

 ماشین در حادت خشک

 13نیرو بر  گرم 919 339 919 339

 متر عرض میلی

3-3 

حداق  مقاومت به کشش درخالف  3

 جهت ماشین در حادت خشک

 13نیرو بر  گرم 39 169 39 169

 متر عرض میلی

3-3 

 13نیرو بر  گرم 139 929 139 929 میانگین مقاومت در دوجهتحداق   2

 متر عرض میلی

3-3 

حداکثر زبری )انعطاف ناپذیری(برای  3

 رول مادر

 2-3 میلی نیوتن --- 299 --- 299

دیتر آب  میلی 99/9جذب  حداکثرزمان 6

 سلسیوسدرجه  99±9مقطر

 6-3 ثانیه 19 19 19 19

3   pH3-3 - 3/3-2 3/3-2 3/3-2 3/3-2  محلول استخراجی 

 1-3 متر  میلی --- --- 199 199 1کاغذ توادت ورقیک  طول ق حدا 3

 1-3 میلی متر مربع 93999 93999 --- --- کاغذ توادتیک ورق حداق  سطح  2

تا199 محصول کاغذ توادترول   ارتفاع  19

199 

تا  199

199 

 1-3 متر میلی -- --

دوده میانی   داخلیقطر حداکثر 11

 کاغذ توادت محصول رول 

 3-3 متر لیمی -- -- 39 39

دوده  محصول بدون رول جرم حداق  19

 3و2و3و9میانی

 2-3 گرم -- -- 113 113

 19-3 درصد 3 3 3 3 حداکثر رطوبت موجود 13

 11-3 درصد 3 3 3 3 حداکثر خاکستر 12
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و  ژ ندارندراوصورت رول که پرف هب کاغذهای توادتراژ داشته باشد و برای واست که پرف کاغذهای توادتاین فاکتور برای  -1

 .شوند گیری نمی اندازه  ، شوند راژ داده میوپرف توسط دستگاه

 .صورت رول است  همحصول ب کاغذتوادتفقط برای  کاغذ توادتجرم رول محصول  -9

 .گرم باشد 199جرم رول بدون دوده میانی باید حداق  به صورت رول  حجیم شده کاغذهای توادتدر  -3

 گرم باشد. 99سانتی متر بوده و جرم رول باید حداق   3جی رول حداکثر باید در کاغذهای توادت مسافرتی قطر خار -2

گیری  اندازه  شوند،  صورت رول که پرفوراژ ندارند و توسط دستگاه پرفوراژ داده می به این فاکتور برای کاغذهای توادت -3

 شوند. نمی

 میلی متر باشد. 199یکی از ابعاد کاغذ توادت تا شده باید حداق   -6

  .ول کاغذ توادت محصول باید حداق  برابر مقدار اظهار شده باشدطول ر -3

 .تعداد ورق کاغذ توادت باید حداق  برابر مقدار اظهار شده باشد -3
 

   رنگ  4-4

ازکشور  1بهداشتی  گواهینامه  باید دارای کاغذتوادت   سازنده  در کارخانجات  مورد استفاده  های رنگ

 باشد.  تأیید شده 3333  استاندارد ملی  طب   آن  باشد و ثبات 9 صالحذی  رسمی  و یا مراجع  سازنده

  ، 333شود و درجه ثبات طب  استاندارد ملی ایران  انجام می 3-3روش آزمون ثبات رنگ طب  بند  -9  يادآوري

 باشد .  2 حداق  باید

  طب   رنگ  ثباتچاپ شود نیز باید  تکاغذ تواد  برروی کاغذ توادتبعد از تودید   رنگ  که  در صورتی -2 يادآوري

 تأیید شود. 3333  استاندارد ملی

 بـو          4-5

 چه در حادت خشک و چه در حادت خیس باید فاقد بوی نامطبوع باشد. کاغذتوادت 

معطر،اسانس های مورد مصرف باید مورد تأیید مراجع رسهمی   کاغذ توادتاسانس در  درصورت استفاده از-يادآوري

 صالح کشور باشد.و ذی

  از الياف  خالي  سطح  4-6

 عدد 3تواند  میمتر،  میلی 119× 199با ابعاد  کاغذ توادت  الیه 19در های موجود  میانگین سورا 

با حداکثر قطر یاد   سورا  9از   بیش  الیهدر هر   که  بر این  متر باشد مشروط میلی 3ر ثبا قطر حداک

 باشد.  وجود نداشته  شده

 . آیند نمی  حساب  به  متر، در شمارش میلی یکتا قطر   از ادیاف  خادی  سطوح - ورييادآ
                                                 

1Health Certificate 

 .باشد درمان و آموزش پزشکی می ، وزارت بهداشتحاضر مراجع رسمی و ذیصالح در حال 2



8 

 

 و تراش   لک   4-7

  دکه 3تواند  می متر، میلی 119× 199با ابعاد  کاغذ توادت  الیه 19در میانگین دکه و تراشه موجود 

یا   دکه 3از   بیش  الیههر در  که بر این  باشد مشروط  متر مربع میلی  حداکثر یک  با سطح  یا تراشه

 باشد.  وجود نداشتهمربع متر میلی سطح یکبا   تراشه
 آیند. نمی  حساب  به  و کمتر در شمارش  متر مربع میلی 2/9  با سطح  های دکه - يادآوري

  كاغذ توالتم صول   رول  4-8

شود، تعداد   پیچیدهر خود یا به دو  میانی  دور دوده  به  محکمو  باید بطور یکنواخت کاغذ توادت

 باشد.  ورق 3از   نباید بیش  آخر رول  ناقص  های ورق

 .و ناصافی سطح مقطع رول باشند  پارگی در الیه هاها بایدفاقد فرورفتگی،  رول  4-8-9

جدا   هم ها از الیه نباید ،باشدداشته    الیه 9از  بیشو    الیه 9  کاغذ توادت  رول  چنانچه  4-8-2

 د.باشن

 پر وراژ  4-1

های شدن ورق جداو  جدا شوند  از هم  پرفوراژ  و از مح   تک  و تک  براحتی باید کاغذهای توادت

 باید به سبب پرفوراژ و در طول خط پرفوراژ باشد . کاغذ توادت

تا به اندازه  های مخصوصی که تیغه دارند قرار بگیرند راژ ندارند باید در دستگاهوکه پرف کاغذهای توادت- يادآوري

 ددخواه مصرف کننده جدا شوند . 

  كاغذ توالتمادر   رول  هاي ويژگي  4-90

  ، فرورفتگی ، چروك رول  طرفین  بودن  و سفت  ، ش  خوردگی  ها باید فاقد تاب رول  4-90-9

 . باشند  رول  مقطع  سطح  و ناصافی  شدن  الیه  ، یک رول  وسط

 باشد.  داشته  در عرض  انقطاع 9از   نباید بیش  هر رول  4-90-2

 شود. می  تعیین  فروشنده و خریدار  بین  تواف   برحسب  رول قطر و  عرض ، وزن  4-90-3

 

 )م صول(  كاغذ توالتاز   برداري نمون   5

 نمون  برداري براي بازرسي 5-9
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  تعداد ذکر شده  به  بطور تصادفی 9  شماره  لجدو  یک  در ستون  تعداد قید شده  نسبت  از هر بهر به

رول  3ها را بردارید از داخ  هر بسته مادر تعداد  های مادر یا کارتنبستهمذکور   جدول 9  در ستون

 را خار  کنید .
    

 كاغذ توالتم صول   از رول  برداري نمون  -2  جدول

5 4 3 2 9 

 

 تعداد نمون 

 براي آزمون

  بازرسيتعداد نمون  براي 

تعداد نمون  مورد  هاي بهر تعداد كارتن

 قبول معيوب

بست  تعداد 

 يارول

 تعداد بست  مادر

2 9 19 9 199-1 

3 1 13 3 399-191 

6 9 99 2 1999-391 

3 3 39 6 2999-1991 

3 2 29 3 19999-2991 

 

 نمون  برداري براي آزمون 5-2

هایی به تعداد داده شده در  ر تصادفی رول یا بستهبطو 1-3از نمونه های برداشته شده طب  بند 

 بردارید . 9جدول  3ستون 

 قبول  5-2-9

 های الزم قاب  قبول خواهد بود  اگر : محموده )بهر( با توجه به ویژگی

، تعداد معیوب از تعداد داده شده در 1-3بعد از بازرسی نمونه های برداشته شده طب  بند  -ادف

 نشود .بیشتر  9جدول  2ستون 

 9-3بعد از کنترل ابعاد و انجام آزمایشات الزم بر روی نمونه های تهیه شده طب  بند  -ب

و  1ها نباید هیچ مغایرتی با جدول  ها مشاهده نشود . دقت نمایید نمونه هیچگونه نقصی در نمونه

 های آن داشته باشند . زیرنویس
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 مادر  از رول  برداري نمون   6

  کننده  تبدی   های شرکت  مادر برای  تودید کننده  از شرکت  که  تودیدی  یها رول  کلیه  6-9

 باشند. 19-2در بند   ذکر شده  گردد باید فاقد نقایص می  ارسال

 

 

 9  با جدول  مطابقت  برايمادر   از رول  برداري نمون   6-2

را   تعداد دو رول  جدا شده  های جدا کنید. از رول  تصادفی  صورت  را به  تودیدی  های درصد از رول 3

  صدمه  الیه  سه  مراهه را به  انتخابی  رول  یک  بیرونی  دیده  صدمه  های الیه  و تمام  کرده  انتخاب

و از   شود برآورد کرده  بریده  میانی  تا دوده  را چنانچه  رول  های از کاغذ، جدا کنید. تعداد ورق  ندیده

  آزمایش  انجام  مورد نیاز جهت  تعداد نمونه  بعنوان  باید از هر رول  را که  هایی تعداد ورق 3  جدول

 کنید.  شوند، تعیین  انتخاب

  ماشین  جهت  ببرید که  نحوی  متر به میلی 399×299ابعاد   را با حداق   الزم  تعداد ورق  از هر رول

 قرار بگیرد.  آن  طودی  در جهت

 

 رول مادربهر  از يك  شده  رداشت ب  تعداد ورق  حداقل -3  جدول

 از  شده  برداشت   تعداد ورق  حداقل

 بهر  يك

  رديف بهر  در يك  تعداد ورق

19 

13 

99 

 1999کمتر از 

 3999تا  1991از 

 به باال 3991از 

1 

9 

3 

 تغییر دهید.  در هر رول  مختلف  از نقاط  مونهن  تهیه  ها را جهت ورق  برش  مح  -9  يادآوري

شود   بریده  عرض  در تمام  شوند و یا رول  برداشته  مستقیماً از رول  است  ممکن  شده  انتخاب  های ورق -2  دآورييا

در هر   شده  بریده  های و ورق  داده  را حرکت  ، رول ریخته  دو طرف  را به  شده  بریده  های ورق  توده  صورت  در آن  که

 را جدا کنید.  توده

 ها  ن آزمو  دنكر  مشروط  7

 درجه 93±1 دمای و درصد 39±9 نسبی رطوبت  شرایط  تحت دبای ها مونهآز  کردن مشروط

  محیط  شرایط  معرض ها درآن  سطح  تمام  که  نحوی به را  آزمونی  های نمونه گیرد. صورت  سلسیوس
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  یا اتاق  در آزمایشگاه  تاز انتشار هوا بطور یکنواخ  آزمایش  زمان  نمایید. در طول  معل  ،گیردقرار

 کنید.   حاص   اطمینان 1 سازیمشروط

 92 استاندارد  شرایط و  آزمونی   های نمونه  بین  دما و  رطوبت  تعادل   به  رسیدن   جهت  کافی  زمان مدت

 . است ساعت

   آزمون  هاي روش  8

 ابعاد  گيري اندازه  8-9

  این بگیرید.  اندازه ترم میلی  یک  را با دقت  آن  عرض و  ول، ط را جدا کرده کاغذ توادتاز   قور  یک

را   عرض(×)طول سطح  میانگین و  عرض ،طول  ، میانگین کردهتکرار  ورق19 برای  حداق  را  آزمایش

 نمایید.  گزارش

   پاي   جرمتعيين   8-2

 مورد نياز  وسايل  8-2-9

  گرم  میلی  یک )زینه(  دقتترازو با 


  آزمون  روش  8-2-2

  طور تصادفی  را به  از هر رنگ  ورق 19تعداد  6یا بند  3بند   طب   شده  برداشته  های از نمونه

 ببرید.  مربعمتر سانتی 199  حداق   سطح  به هآزمون  یک  و از هر ورق  برداشته

و   نموده  تعیین  گرم 991/9  را با دقت  آن  و جرم  مربعمتر سانتی  یک  را با دقت  هر آزمونه  سطح

 کنید.  اعشار بیان  و با دو رقم  را محاسبه  متر مربع  یکجرم   آن  براساس

   طولي و  رضي  در جهت  كشش  ب   مقاومتتعيين   8-3

 مورد نياز  وسايل  8-3-9

CRE  از نوع  کشش  به  مقاومت  آزمایش  ستگاهد
د در موجو  قادر باشد تنش  که )ازدیاد طول ثابت( 9

 نماید.   گیری درصد اندازه ±9  را با دقت  گسیختگی  دحظه

                                                 

1Conditioning 

2Constant Rate of Elongation 
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   آزمون  روش  8-3-2

. از هر بردارید  بطور تصادفی را  ورق 19تعداد 6یا  و 3های تهیه شده طب  بنداز نمونه 8-3-2-9

 کهطوریبهمتر ببرید،  میلی 199  حداق   متر و طول میلی 13  عرض  به  دقت  را به  آزمونه دو  ورق

 باشد. جهت عرضی ماشیندر در جهت طودی ماشین و طول آزمونه دیگر  زمونهآیک   طول

 باشند.  و تاخورده  دیده  صدمه  های ها نباید از قسمت آزمونه  8-3-2-3

در   دقت  ها را به و آزمونه  کرده  متر تنظیم میلی 63  را در اندازه  دو فک  بین  فاصله  8-3-2-3

 کنید.  محکم  کف  های گیره

  حساب به ار  آزمایش  نتیجه  آن، شود  پاره  گیره دبه از یا و زدبلغ  درگیره  آزمونه اگر  8-3-2-4

 را  کشش به  مقاومت  نتایج  میانگین دهید. انجام دیگر  اضافی  های نمونه  روی را  مایشآز و نیاورید

 . دیکن  زارشگمتر میلی13  عرض  برای نیرو گرم  برحسب و  کرده محاسبه  جداگانه جهت دو هر  برای

 ناپذیری)زبری(گیری انعطافاندازه    8-4

 دوازم: - 8-4-9

ناپذیری )زبری( که مقدار مقاومت نمونه کاغهذ را در  گیری انعطافدستگاهی مجهز به درجه اندازه 

های شکاف مهوازی  مقاب  فشار وارده به وسیله یک تیغه در درون یک شکاف اندازه گیری کند، دبه

 میلی متر از یکدیگر قرار گرفته اند. 33/6هم و به فاصله 

 روش کار: 8-4-2

و به طور تصادفی برداشهته   6یا  9-3از یک رنگ آزمونه را طب  بند   کاغذ توادتورق  99تعداد  -

 متر بریهده و جههت طهودی را بهرروی آزمونهه بها      ( میلی199×  199از هر ورق یک آزمونه به ابعاد)

 عالمت مشخص نمائید.

 نخورده تهیه شوند.(ها از قسمت های بدون آ  و تاامکان آزمونه حد)دقت نمایید تا 

 دستگاه را طب  دستور کارخانه سازنده تنظیم کنید. -

را مشخص کنید. آزمونهه را   کاغذ توادتیک آزمونه را روی صفحه دستگاه بگذارید، طرف فوقانی  -

با شکاف زاویه قائم بسازد روی آن قرار دهیهد بهه نحهوی کهه تیغهه       به طریقی که جهت طودی آن

 دستگاه در هنگام تماس با آزمونه در وسط آن قرار گیرد.

در  کاغهذ توادهت   (ناپهذیری )زبهری  حداکثر عدد خوانده شده روی درجه را تحت عنوان  انعطهاف  -

 جهت ماشین یادداشت کنید.

موازی شکاف قرار گرفتهه و   طودیوی بچرخانید که جهت درجه به نح 29آزمونه فوق را با زاویه  -

 شکاف آن را به دو نیم کند.

 حداکثر عدد خوانده شده را تحت عنوان زبری کاغذ برای جهت عرضی ماشین یادداشت کنید. -
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آزمون فوق را برای طرف دیگر کاغذ نیز انجام داده و میانگین دو جهت و دوطرف را اندازه بگیرید  -

 لی نیوتن گزارش نمائید.و برحسب می

 

 

 ثبا  رنگ تعيين   8-5

 شود . انجام می 3333: شماره ایران ثبات رنگ طب  استاندارد ملی 8-5-9

ای طب   توان از پارچه پنبه می کاغذ توادتبه جای ادیاف شیشه در دو طرف آزمونه   8-5-2

 ر طب  استاندارد ملی ایرانپلی است ددر یک طرف و پارچه سفی 2339شماره: استاندارد ملی ایران 

 39و / یا منسو  نبافته پلی پروپیلنی با گرماژ حداق   استفاده نمود در طرف دیگر 2223 شماره:

 گرم بر متر مربع در هر دو طرف استفاده کرد.

های همراه فقط با استفاده از آب مقطر  در بین پارچهدقیقه  19ها باید به مدت  نمونه 8-5-3

 خیس گردد . 

  آب  جذب  زمان  تعيين  8-6

 مورد نياز  وسايل  8-6-9

 باشد.  شده  در م دیتر میلی99/9  دقت با  که  مناسب  پت پی یا  میکرومتری  سرنگ  8-6-9-9

 کرونومتر  8-6-9-2

  آزمون  روش  8-6-2

 33×33 ابعاد  بهو   کاغذ را جدا کرده  ، دو ورق6یا  3بند   طب   شده  برداری نمونه  یا رول  از هر بسته

را   متر قرار دهید. سرنگ میلی 39  قطر تقریبی  بشر به  یک  دهانه  را بر روی  متر ببرید. آزمونه میلی

را با   هوا ندارد، سرنگ  حباب  شوید که  و مطمئن  پر کرده  سلسیوس  درجه 99±9مقطر   از آب

باشد   کاغذ در تماس  تقریباً با وسط  آن  نوك  که  طوری  به  افقی  با خط  درجه 99حدود   ای زاویه

  آزمونه  مقطر را روی  دیتر آب  میلی 99/9مقدار   و همزمان  کار انداخته  نگهدارید و کرونومتر را به

شود،  می  نور مشخص  انعکاس  با قطع  که  آن  کام   تا جذب  آب  را در قطره  سرنگ  بریزید و نوك
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  فوق  طری   را به  هر آزمونه  کنید. طرفین  محاسبه  ثانیه  را برحسب  آب  جذب  زمانو   نگهداشته

  و گزارش  محاسبه  یا رول  هر بسته  برای  ثانیه  را برحسب  آب  جذب  زمان  و میانگین  کرده  آزمایش

 کنید.

 pH  گيري اندازه  8-7

 مورد نياز:  وسايل  8-7-9

 باشد. 1/9  دقتبا pH گیری اندازه قادر به  که ای ا ادکترود شیشهبمتر pH یک  8-7-9-9

 . دستگاه  تنظیم  برای pH = 3 و  pH = 2بافر با   محلول  8-7-9-2

  آزمون  روش  8-7-2

از هر   دست  دخادت  و بدون  بطور تصادفی 6یا  3بند   طب   شده  برداشته  های از نمونه  8-7-2-9

  نمونه  ببرید. سپس مربعمتر میلی 139  تقریبی  سطح  هب  مختلفی  های ، آزمونه بطور جداگانه  رنگ

 . بردارید  گرم 9در حدود   رنگ  از یک  آزمونی

 

 سرد  با آب  استخراجروش   8-7-2-3

  و بمدت  را بسته  بریزید، در آن  نمونه  محتوی  در اردن  پتپی  مقطر را با یک  دیتر آب  میلی 199

را   بار اردن  یک  حداق   مدت  این  قرار دهید. در طی  سلسیوس  رجهد 93تا  99  در دمای  ساعت  یک

 سرریز کنید.  را در دو بشر کوچک  استخراجی  محلول  آرامی  به  ساعت  از یک  دهید. پس  تکان

 pHتعيين   8-7-2-4

 کنید و بعد از  تنظیم 2و  3بافر   از دو محلول  متر را با استفاده pH  دستگاه  8-7-2-4-9

  های از محلول  یکبار با مقدار کمی  مقطر و سپس  با آب  مرتبه  ، ادکترود را چندین دستگاه  تنظیم

  سلسیوس  درجه 93تا  99  نباید بی  استخراجی  محلول  حرارت  درجه کنید.  آبکشی  فوق  شده  تهیه

 بگیرید.  را اندازه pHو   قرار داده  محلول   ادکترودها را داخ باشد.

 دهید.  انجام  استخراجی  محلول  دو ظرف  را برای  مایشآز
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8-7-2-4-2  pH با تقریب  گیری دو اندازه  میانگین  صورته سرد ب  استخراجی  محلول  برای را  

  صورتغیر اینباشد. در 9/9 از  نباید بیش  لولمح  در دو ظرف pH  کنید، تفاوت  گزارش 1/9

 دیگر تکرار کنید.  استخراجی  دو محلول  را برای  گیری اندازه

 

 

 يا قطر داخلي بدون لول  مياني   9مياني  لول   قطر داخلي  گيري اندازه  8-8

 مورد نياز  وسايل  8-8-9

 متر میلی  برحسب  شده  مدر   کشخط

  آزمون  روش  8-8-2

که دارای دوده  دتکاغذ تواهای  برای رول و  قرار داده  میانی  قطر دوده  را روی  کشخط  8-8-2-9

 کنید.  متر گزارش میلی  را برحسب  ، قطر داخلی میانی  دوده  تضخام  محاسبه  بدون باشند میانی می

 

  مياني  لول   بدون  رول  اندازه گيري جرم  8-1

 مورد نياز  وسايل  8-1-9

  گرم 1/9  زینهترازو با 

  آزمون  روش  8-1-2

  و دوده  را جدا کرده  رول 3  حداق   است  شده  برداری  نمونه 3بند   طب   که کاغذ توادت  های از رول

هر   جرمو   کرده  خار   دست  ( و یا با کمک )نظیر انبردست  ابزار مخصوص  آنها را با  استفاده  میانی

 کنید.  گزارش  گرم  و برحسب  کرده  را محاسبه  رول 3  جرم  میانگین کنید.  را یادداشت  رول

 

 

 

 

                                                 

1Core 
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 موجود  رطوبت  تعيين  8-90

 مورد نياز  وسايل  8-90-9

 گرممیلی  یک  زینهترازو با   8-90-9-9

  سلسیوس  هدرج 193±9  ییدما  با گستره گرمخانه )آون( 8-90-9-2

 تغییر نکند.  آزمون  شرایط  قاب مدر   که  آزمونه  انتقال  ظروف  8-90-9-3

 

  آزمون  روش  8-90-2

  آزمونه  کنید. سپس  وزن  گرممیلی 1/9  و با دقت  کرده  را انتخاب  آزمونه  گرم  دار یکمق  از هر بسته

کنید   یینرا تع  آن  و جرم  اند قرار داده رسیده  ثابت  جرم  و به  قبالً توزین  که  انتقال  را در ظروف

  الستیکی  با دستکش  وبترط  از تغییرات  جلوگیری  باید برای  آزمونه  سازیو جدا  انتخاب  )مراح 

 گیرد(.  انجام

  مدت  برای  سلسیوس  درجه 193 ± 9  با دمای گرمخانهدر   انتقال  ظرف  را بهمراه  آزمونه  سپس

کن خشکدر   گیره  را بوسیله  آن  شد  خشک  آزمونه  که  قرار دهید. هنگامی  ساعت  یک  حداق 

را با   آن  و جرم  کرده  خار   را با ظرف  آزمونه  دقیقه 39بگذارید تا سرد شود. بعد از  )دسیکاتور(

 کنید.  تعیین  گرم میلی یک  دقت

  زمان  مدت  نصف از کمتر نباید  آن  ماندن  زمان  مدت ید.دهقرار گرمخانهآنها را در   دوباره

  یرید. عم بگ  را اندازه  آن  جرم  دوباره و  کرده را سرد  آن باشد. مجدداً  اودیه  کردن خشک

 برسد.  ثابت  جرم  به  آنقدر تکرار کنید تا آزمونه  دزوم  در صورت را  توزین و  کردن خشک

آزمونه به جرم ، باشد  آزمونه  اصلی  جرم 1/9کمتر از   اختالفی  دارای توزین متوادیدو   که  هنگامی

 و 1  شماره  فرمول  راساسود را بموج  و درصد رطوبت  کرده  را متوقف  ، آزمایشثابت رسیده است

 آورید:  بدست  آزمونه  انتقال  ظروف  ثابت  جرم  از کسر کردن  پس

 

 :(1)  فرمول

      آزمونه  اودیه  جرم -  شده  خشک  آزمونه  جرم             

  وبت موجودرطدرصد = هههههههههههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه×  199

  آزمونه  اودیه  جرم            

 کنید.  گزارش درصد  حسب بر را  گیری اندازه دو  میانگین و  داده  انجام  ارهدوب را  آزمایش  این
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 در د خاكستر 8-99

 دوازم:  -8-11-1

 درجه سلسیوس 299 ± 93کوره ادکتریکی با دمای قاب  تنظیم  -

 گرممیلی 1/9 زینهترازو با  -

گرم آزمونه که با قرار گهرفتن   19کروزه از جنس پالتین، سرامیک و یا سیلیس با ظرفیت حدود  -

درجه سلسهیوس شکسهته و ذوب نشهوند و ههم چنهین بها آزمونهه واکهنش          299 ± 93در دمای 

 شیمیایی انجام ندهند.

 روش کار 3-11-9

 19-3وزن کرده و مطاب  بند  گرممیلی 1/9از هر بسته مقدار یک گرم آزمونه را انتخاب و با دقت -

 درصد رطوبت آن را تعیین کنید.

 مربع ببرید.مترآزمونه را به قطعات در حدود یک سانتی-

 دقیقه بدون نمونه در کوره ادکتریکی با دمای  69تا  39را به مدت  1-11-3کروزه بند -

ر بگذارید. کروزه درجه سلسیوس قرار دهید و سپس آن را برای سرد کردن در دسیکاتو 299 ± 93

 خادی را وزن کرده و آن را یادداشت کنید.

آزمونه را که قبالً رطوبت آن تعیین شده در کروزه فوق قهرار داده و کهروزه را مجهدداً در کهوره بها      

 درجه سلسیوس به مدت یک ساعت بگذارید. 299 ± 93دمای 

قهرار داده و آن را وزن کنیهد   بعد از یک ساعت کروزه را برای رسیدن به دمای اتهاق در دسهیکاتور   

 محاسبه کنید: 9سپس درصد خاکستر را براساس فرمول 

 

 :9فرمول

 




 که در آن

X درصد برحسب، 1خاکستر براساس جرم پایه آزمونه خشک : مقدار 
a جرم آزمونه باقیمانده )یعنی جرم کروزه و آزمونه منهای جرم کروزه(، بر حسب گرم : 

m ر اتوو، بر حسب گرم: جرم آزمونه خشک شده د 

                                                 

1Oven-dry 
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 این آزمایش را با دو آزمونه انجام داده و میانگین درصد خاکستر را بدست آورید.

  
                     

  كاغذ توالت    گذاري و نشان   ب دي بست  1

 )م صول( كاغذ توالت  ب دي  بست  1-9

ای باشد پلیمری بگونه هایتواند از جنس مقوا و/ یا انواع پوششبندی میظروف بسته 1-9-9

 که امکان نفوذ آدودگی از بیرون به داخ  بسته وجود نداشته باشد .

آسیب دیده و یا شک  خود  کاغذ توادتبندی در طی مراح  حم  و نق  نباید بسته 1-9-2

 دست بدهند. را از

ان( باید ههیکس وارتفاعان و تعداد الیه هاههیکس جرم پایههم نوع ) با  کاغذهای توادت 1-9-3 

 بندی شوند.با هم بسته

 

 كاغذ توالت )م صول( گذارينشان  1-2

اطالعات زیر باید بطور خوانا و پاك نشدنی برای مصارف داخلی به زبان فارسی و برای صادرات بهه  

 زبان انگلیسی و/یا زبان کشور خریدار و /یا سفارش دهنده نوشته شود.

 
 بر زبان فارسی بالمانع است.استفاده از زبان دوم عالوه  -یادآوری



 ؛کارخانه تودیدکننده بصورت کام نام و نشانی یا نام تجارتی و نشانی  1-2-9

 ؛نام محصول 1-2-2

 ؛ها(نوع محصول )تعداد الیه 1-2-3

های بدون  و / یا جرم رول برای رول های موجود در یک بسته رول میانگین جرم        1-2-4

 ؛پرفوراژ 

 ؛کاغذ توادتورق  ابعاد هر 1-2-5

 ؛های کاغذتوادت تاخوردهو/یا بسته تعداد ورق کاغذ توادت در هر رول       1-2-6

؛"کاغذ توادت معطر" عبارت: ذکردرصورت معطر بودن کاغذ توادت        1-2-7

 ؛درمان و آموزش پزشکی ، شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت 1-2-8
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 ؛، ماه و سال باشدکه نمایانگر روزتاریخ تودید  1-2-1

 ؛باید روی دفاف نوشته شود کاغذ توادتاگر دفاف کدر باشد، رنگ  1-2-90

 ؛نام کشور سازنده 1-2-99

 ؛مادر داخ  هر بسته یا بستهتعداد رول  1-2-92

 کاغذ توادت"تودید شده باشد باید عبارت حجیم شده که به روش  کاغذ توادتدر  1-2-93

متر نوشته سانتی 9متر در سانتی 3/3مستطیلی با ابعاد حداق  در یک سطح  "سبک و حجیم شده

 ؛شود

بدون "راژ باید بر روی بسته عبارت وبدون پرف صورت رول وبه کاغذهای توادتدر مورد     1-2-94

و  3-9-2نوشته شود و برای این نوع کاغذتوادت بندهای  "مخصوص استفاده در دستگاهپرفوراژ و 

 ؛شوندبررسی نمی 2-9-6

باشند و شک  دستگاه  تاخورده فقط مخصوص استفاده در دستگاه می کاغذهای توادت    1-2-95

 ؛باید مشخص گردد کاغذ توادتهای  به صورت چاپ شده برروی بسته

 ذکر هرگونه اطالعات اضافی که باعث گمراهی مصرف کننده شود، ممنوع است.    1-2-96

 

 

 ي مادرها رول  گذاري نشان بست  ب دي و   90

 بست  ب دي رول هاي مادر  90-9

 ؛بندی شوندتک و یا حداکثر دوتایی بستهید تکابها  رول  90-9-9

اتیلن به تنهایی ید از کاغذ کرافت و پلی اتیلن و / یا پلیابرای بسته بندی رول ها ب  90-9-2

 ای استفاده شود که رول ها در طی حم  و نق  آسیب نبینند.به گونه

 ي مادرها رول  گذاري ن نشا  90-2

اطالعات زیر باید بطور خوانا و پاك نشدنی برای مصارف داخلی به زبان فارسی و برای صادرات بهه  

 زبان انگلیسی و/یا زبان کشور خریدار و /یا سفارش دهنده نوشته شود.

 
 استفاده از زبان دوم عالوه بر زبان فارسی بالمانع است. -یادآوری 
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 انی و نام تجارتی تودید کنندنش نام و 90-2-9

 ؛محصول  نام  90-2-2

 ؛محصول  وعن  90-2-3

 عرض رول؛  90-2-4

 ؛ تعداد الیه  90-2-5

 ؛پایه کاغذ  جرم  90-2-6

 ؛ام کشور سازندهن  90-2-7

 ؛باشد  و سال  نمایانگر روز، ماه  تودید که  تاریخ  90-2-8

 ؛شماره سری ساخت  90-2-1

 ؛شماره رول  90-2-90

 .شماره این استاندارد ملیذکر   90-2-99

 

طب  تواف  بین خریدار و فروشنده  11-9-19تا  3-9-19های وارداتی اطالعات بندهای در مورد رول -يادآوري

 شود . ارائه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


