
 

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مرجع رسمي  تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد

ردهاي ملي )رسمي( استاندا نشر وظيفه تعيين، تدوين و است كه عهده دار كشور

 ميباشد.

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از 

كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي 

واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه 
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 –مقواي قوطي كبريت  –كبريت 

 ويژگيها و روشهاي آزمون

_ 
 

 اول چاپ

 



ملي وبا توجه به شرايط توليدي، استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح 

فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: 

توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و 

سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع 

يون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات ذينفع واعضاي كميس

وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان 

 استاندارد ملي )رسمي( چاپ و منتشر مي شود.

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با 

ين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي رعايت ضوابط تعي

مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين 

ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي 

يل ميگردد به (( تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشك5شماره ))

 تصويب رسيده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي 

استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي 

ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و 

 لمـللي استفـاده مي نمايد.استانداردهـاي بين ا

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني 

شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي 

وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات زيست محيطي و 

اردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري اقتصادي، اجراي بعضي از استاند

نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، 

 اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

 همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و

مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان 

سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان 



وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس 

ه و در صورت احراز ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داد

شرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت 

مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار 

فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از 

 ين مؤسسه مي باشد.ديگر وظايف ا

 

  كبريت  قوطي  مقواي - تجديدنظر كبريت"استاندارد   كميسيون

 " آزمون  ويژگيها و روشهاي

 

  يا نمايندگي  سمت  رئيس

  مكانيك  ليسانس  )فوق  ، كاظم محمدي

 ( كشاورزي  ماشينهاي

  و سلولزي  بندي  بسته  مدير صنايع

  اعضا

  چوب  زنجان  شركت ( شيمي  )ليسانس  افشار، نسرين

  صنعتي  استاندارد و تحقيقات  مؤسسه ( چوب  صنايع  )مهندسي  ، خاطره ايزدي

  ايران

  مشكين  كبريت  كارخانه ( شيمي   ، رويا )ليسانس پورعامل

  فروزان  كبريت ( مديريت  ليسانس  )فوق  ، حسينعلي توكلي

  فروزان  كبريت ( ميشي  آزاد، مهناز )ليسانس  جباري

 ممتاز  ستاره  كبريت  شركت ( شيمي  ، مسعود )ليسانس دقيقي

 تبريز  كبريت  كارخانه ( شيمي  ، ميرداود )ليسانس داوردان

  شيمي  ليسانس  )فوق  ساالروند، زهره

 ( معدني

  صنعتي  استاندارد و تحقيقات  مؤسسه

  ايران

 بدر  اصفهان  مقواسازي  كارخانه ( شيمي  )مهندس  ، اسداهلل سلطاني

  پاپيروس  ايران  مقواسازي  مشاور شركت ( متالوژي  )مهندس  ، سهيل سيستاني



  صنايع  وزارت ( شيمي  )ليسانس  ، عباس شيرازي

  چوب  زنجان  شركت ( شيمي  )ليسانس  ، مهران عبائي

 آذر  كبريت  كارخانه ( شيمي  ، سهيال )ليسانس لطفي

  نهمايو  مقواسازي  شركت ( فني  )متخصص  فر، همايون  مهذب

  چوب  صنايع  مهندسي  )ليسانس  مشايخي

 و كاغذ(

  شرق  مقواسازي  كارخانه

  برنامه  ليسانس  )فوق  ، سيروس موفق

 ( ريزي

  چوب  سپيدان  شركت

  توكلي  كبريت  كارخانه ( حسابداري  )ليسانس  ، يوسف نسيمي

  دبير

  صنعتي  يقاتاستاندارد و تحق  مؤسسه ( كشاورزي  )مهندس  ، فريده وثوقي  ناصح

  ايران

 

 گفتار  پيش

بار   نخستين " آزمون  ويژگيها و روشهاي - كبريت  قوطي  مقواي - كبريت"استاندارد  

و تأييد   و بررسي  رسيده  پيشنهادهاي  استاندارد براساس  شد. اين  تهيه 0731  در سال

و   و در دويست  بار مورد تجديدنظر قرار گرفت  اولين  يبرا  مربوط  هاي كميسيون

 42/12/10  و پليمر مورخ  استاندارد شيميايي  ملي  كميتة  جلسة  و پنجمين  بيست

و   قوانين  اصالح  قانون 7  مادة  استناد بند يك  استاندارد به  اين  شد. اينك  تصويب

  عنوان  به 0730  ماه  بهمن  مصوب  يرانا  صنعتي  استاندارد و تحقيقات  مؤسسه  مقررات

 شود. منتشر مي  ايران  استاندارد ملي

  در زمينه  و جهاني  ملي  و پيشرفتهاي  با تحوالت  و هماهنگي  همگامي  حفظ  براي 

تجديدنظر خواهد شد   لزوم  در مواقع  ايران  ملي  ، استانداردهاي و خدمات  ، علوم صنايع

شود، در تجديدنظر   استاندارد ارائه  اين  و تكميل  اصالح  براي  كه  يپيشنهاد  و هر گونه

  ملي  استانداردهاي  به  مراجعه  براي  . بنابراين قرار خواهد گرفت  مورد توجه  بعدي

 كرد.  تجديدنظر آنها استفاده  از آخرين  بايد همواره  ايران



موجود   شرايط  به  توجه  ضمن  كه  تاس  شده  استاندارد سعي  و تجديدنظر اين  در تهيه 

و   المللي بين  استاندارد و استانداردهاي  اين  بين  ، در حد امكان جامعه  و نيازهاي

 ايجاد شود.  هماهنگي  و پيشرفته  صنعتي  كشورهاي  استاندارد ملي

 : زير است  شرح  به  كار رفته  استاندارد به  اين  تهيه  براي  كه  و مأخذي  منبع 

ويژگيها و  - كبريت  مقوايي  )قوطيهاي 0731  : سال7015  ايران  استاندارد ملي -0 

 ( آزمون  روشهاي

 

  آزمون  ويژگيها و روشهاي  كبريت  قوطي  مقواي - استاندارد كبريت

  هدف 0

  و بسته  آزمون  ، روشهاي برداري  ويژگيها، نمونه  استاندارد تعيين  اين  از تدوين  هدف 

 باشد. مي  كبريت  قوطي  در ساخت  مورد مصرف  مقواي  ديبن

 كاربرد  دامنه 4

در   ( مورد مصرف و رويي  )تويي  مقواي  انواع  استاندارد شامل  كاربرد اين  دامنه 

  بغلي  هاي كبريت  در ساخت  مورد مصرف  مقواي  باشد. انواع مي  كبريت  قوطي  ساخت

 د.گرد نمي  را شامل  و تبليغاتي

  الزامي  مراجع 7

  داده  آنها ارجاع  استاندارد به  اين  در متن  كه  است  مقرراتي  زير حاوي  الزامي  مدارك 

شود. در مورد  مي  استاندارد محسوب  از اين  جزئي  مقررات  آن  ترتيب  . بدين است  شده

  اين  بعدي  هايها و تجديدنظر و/ يا تجديد نظر، اصالحيه  چاپ  تاريخ  داراي  مراجع

كاربرد   استاندارد، امكان  اين  ذينفع  كاربران  . معهذا بهتر است مورد نظر نيست  مدارك

قرار دهند.   زير را مورد بررسي  الزامي  مدارك  ها و تجديد نظرهاي اصالحيه  آخرين

  آنو/ يا تجديدنظر   چاپ  و/ يا تجديدنظر، آخرين  چاپ  تاريخ  بدون  در مورد مراجع

 . مورد نظر است  شده  داده  ارجاع  الزامي  مدارك

 : است  استاندارد الزامي  كاربرد اين  زير براي  از مراجع  استفاده 

  و چگونگي  تصادفي  گيري نمونه  )روشهاي 0731  : سال4715  ايران  استاندارد ملي -0 

 ( اعداد تصادفي  از جداول  استفاده



 ( آزمايش  كاغذ و مقوا براي  برداري  )نمونه 0737  : سال077  نايرا  استاندارد ملي -4 

كاغذ و   آزمايشي  نمونه  كردن  )مشروط 0731  : سال013  ايران  استاندارد ملي -7 

 مقوا(

كاغذ و مقوا   رطوبت  گيري اندازه  )روش 0731  : سال555  ايران  استاندارد ملي -2 

 در اتو(  كردن  خشك  بطريق

 كاغذ و مقوا(  شقي  گيري اندازه  )روش 0735  : سال0001  ايران  تاندارد ملياس -5 

كاغذ و   كشش  به  مقاومت  گيري )اندازه 0752  : سال0005  ايران  استاندارد ملي -3 

 مقوا(

 ، كاغذ و مقوا( آب  جذب  )تعيين 0751  : سال235  ايران  استاندارد ملي -3 

   و تعاريف  اصطالحات 2

 رود: زير بكار مي  ها با تعاريف و/ يا واژه  استاندارد اصطالحات  ر ايند 

  تويي  مقواي 2-0 

 گردد. مي  گيرد اطالق قرار مي  در آن  كبريت  خاللهاي  كه  كبريت  داخلي  جعبه  مقواي  به 

  رويي  مقواي 2-4 

 . است  گرديده  آغشته  افروزنده  ماده  به  از آن  قسمتي  كه  تويي  براي  است  پوششي 

 بهر 2-7 

  و بسته  ، مشخصات با مواد اوليه  محصوالتي  شامل  شود كه مي  از كاال گفته  حجمي  به 

  شده  ساخته  واحد توليد كننده  يك  توسط  يكسان  شرايط  و تحت  بوده  مشابه  بندي

 باشد.

 (0MD)مقوا    طولي  جهت 2-2 

مقوا باشد   در امتداد ماشين  اليه  حركت  با جهت  موازي يا  مطابق  مقوا كه  جهت  به 

 گويند.

 (CD2مقوا   )  عرضي  جهت2-5 

 گويند. مقوا مي  طولي  جهت  به  نسبت  راست  مقوا با زاويه  جهت  به 

                                                 
1- MD= Machin Direction 

2- CD= Cross Direction 



 ويژگيها  5

و   بوده  مقاوم  فشرده  از نوع  كبريت  و رويي  تويي  جعبه  ساخت  براي  مصرفي  مقواي 

 باشد.  يا ساده  دوبلكس  واند از نوعت مي

 باشد.  يك  شماره  بايد برابر جدول  آن  ويژگيهاي 

 

 ( كبريت  و رويي  تويي  مقواي  )ويژگيهاي -0  شماره  جدول

  مقواي  تويي  مقواي ويژگيها  رديف

  رويي

  روش

  آزمون

0 

4 

7 

2 

 

5 

 

3 

 

3 

 

1 

 مقوا )ميليمتر(  ضخامت

 ( در متر مربع  )گرم  پايه  جرم

  درصد رطوبت

  خمش  مقوا بازاويه  شقي  حداقل

 ( نيوتن  )ميلي MD 0   درجهت 5

  مقوا با زاويه  شقي  حداقل

  )ميليCD 4   در   جهت 5  خمش

 ( نيوتن

  7  كشش  به  مقاومت  حداقل

 MD   ( در   جهت )نيوتن

  كشش  به  مقاومت  حداقل

 ( )نيوتن  CD   درجهت

  سطح  آب  جذب  حداكثر قابليت

 ( درمتر مربع  )گرم    رويي

17/1   75/1 

41   411 

1-5 

71 

 

01 

 

071 

 

31 

 

71 

13/1   22/1 

71   741 

1-5 

41 

 

3 

 

711 

 

071 

 

71 

 0-1بند 

 4-1بند 

 7-1بند 

 2-1بند 

 

 2-1بند 

 

 5-1بند 

 

 5-1بند 

 

 3-1ند ب

 MDمقوا =   طولي  جهت -0

 CDمقوا =   عرضي  جهت -4

  نيست  ضروري  مشخصه  باشد اين  ورق  بصورت  مورد استفاده  مقواي  انچهچن -7

  بصورت  يا رويي  تويي  كه  در صورتي  ولي



 گردد.  بايد رعايت  فوق  قرار گيرد مشخصه  مورد استفاده  رول

 

  برداري  نمونه 3 

 گيرد.  انجام  بطور تصادفي 4715  ايران  بايد برابر استاندارد ملي  برداري  نمونه 

  ورق  مقوا يا محموله  رول  توپي  بتواند كيفيت  شوند كه  انتخاب  ترتيبي  ها بايد به نمونه 

سانتيمتر  21*21  عدد ورق 01  ها بايد حداقل كنند. تعداد نمونه  را نمايان  مورد بررسي

  بايد از مقوايها  باشد. نمونه  كافي  هر آزمون  بار براي 41  حداقل  براي  كه  يا سطحي

 گردد.  تهيه  و پوشش  چاپ  ، بدون چروك  و بدون  كامالً صاف

 شود:  برداري  زير نمونه  بهر بطريق  از يك  الزم  آزمونهاي  انجام  براي 

 مقوا  از رول  برداري  نمونه 3-0 

 گيرد.  انجام 4  شماره  بايد برابر جدول  از رول  برداري  نمونه 

  از رول  تصادفي  برداري  نمونه -4  شماره  جدول

  انتخاب  روش  انتخابي  تعداد واحدهاي (nبهر )  در يك  تعداد رول

 5تا  0از 

 55تا  3از 

 755تا  011از 

 تا بيشتر 211از 

  همه

5 

41 n 

41 

- 

  صادفي  بطريق

  تصادفي  بطريق

  تصادفي  بطريق

 

واحد در  41كمتر از   باقيمانده  هايواحد  برداري  نمونه  جدول 7در بند   - يادآوري 

  خارجي  و از نظر وضع  نخورده  بايد دست  انتخابي  واحدهاي -شود نمي  نظر گرفته

 باشد.  عيب  نيز بدون

  مقوا را جدا كنيد و سپس  رول  روي  خراب  هاي ابتدا بايد اليه  از رول  برداري  در نمونه

ايجاد   رول  در عرض  كافي  عمق  به  برشي  ، آنگاه تهرا نيز كنار گذاش  آن  سالم  اليه  سه

  شده  بريده  اوراق  و سپس  جدا نموده  مورد نياز را از آن  نماييد تا بتوانيد تعداد اوراق

  برابر استاندارد ملي  برداريد. سپس  رول  را از وسط  بريزيد و نمونه  رول  را بطرفين

 دهيد.  مرا انجا  برداري  نمونه 077  ايران



 مقوا  از ورق  برداري  نمونه 3-4 

 گيرد.  انجام 7  شماره  مقوا بايد برابر با جدول  از ورق  برداري  نمونه 

 

 ( از ورق  تصادفي  برداري  نمونه  )جدول -7  شماره  جدول

  تعداد ورقهاي

 بهر  يك

 تعداد  حداقل

  انتخابي  ورقهاي

 0111تا 

 5111تا  0110از 

 5111يشتر از ب

01 

05 

41 

 

  الزم  بهر نبايد كمتر از مقدار ورقهاي  از يك  شده  برداشته  تعداد ورقهاي  - يادآوري 

 باشد.  آزمايش  جهت

 ها نمونه  سازي  آماده 3 

 013  ايران  گرديد بايد بربر استاندارد ملي  برداري  نمونه 3برابر بند   كه  هايي نمونه 

 شود.  سازي  آماده

 درصد(. 51  ± 4  نسبي  و رطوبت 47  ±  0  حرارت  )درجه 

  آزمون  روشهاي 1

 مقوا  ضخامت  تعيين  آزمون 1-0 

  لوازم 1-0-0 

 ميليمتر  صدم  يك  با حساسيت  سنج  ضخامت 

  آزمون  طريقه 1-0-4 

مقوا   مختلف  در نقاط  بار آزمون 01  ميليمترو ميانگين  صدم  يك  مقوارابادقت  ضخامت 

 كنيد.  ينتعي

  پايه  وزن  تعيين  آزمون 1-4 

  لوازم 1-4-0 

  گرم  هزارم  يك  ترازو با حساسيت 



  آزمونه  تهيه 1-4-4 

  ميليمتر تهيه 011*011بابعاد   اي آزمونه 3برابر بند   شده  برداري  نمونه  از هر ورق 

 شود.  تهيه  چروك  مقوا و بدون  سالم  ها بايد از قسمت . آزمونه نموده

  آزمون  طريقه 1-4-7 

و   گرم  را برحسب  متر مربع  يك  وزن  آن  و براساس  را تعيين  آزمونه  و وزن  سطح 

 نماييد.  محاسبه  بار آزمون 01  حداقل  ميانگين

 مقوا  درصد رطوبت  تعيين  آزمون 1-7 

 دهيد.  انجام 555  ايران  مقوا را برابر استاندارد ملي  درصد رطوبت 

 مقوا   شقي  تعيين  آزمون 1-2 

  در دو جهت  دهيد. آزمون  انجام 0001  ايران  را بايد برابر استاندارد ملي  آزمون  اين 

 گيرد.  مقوا انجام  و عرضي  طولي

 مقوا  كشش  به  مقاومت  تعيين  آزمون 1-5 

 دهيد.  انجام 0005  ايران  برابر استاندارد ملي 

 مقوا  آب  جذب  تعيين  آزمون 1-3 

 دهيد.  انجام  ثانيه 31  در مدت 235  ايران  بايد برابر استاندارد ملي 

  بندي  بسته 5

 شود. مي  بندي  بسته  يا ورق  رول  مقوا بشكل 

  رول  صورت  مقوا به  بندي  بسته 5-0 

  دهبو  و صاف  بايد محكم  شود. مغزي  پيچيده  اي استوانه    0مغزي  مقوا بايد بدور يك 

  بايد تقريباً برابر عرض  آن  شود. طول  ديگر ساخته  و از كاغذ، مقوا يا مواد مناسب

  درپوش  يك  بايد توسط  مغزي  ميليمتر باشد. دو انتهاي 011تا  31  مقوا و قطر آن

را   مغزي  بطور كامل  شود و درپوش  بسته  ديگري  مناسب  يا ماده  يا پالستيكي  چوبي

  وجود داشته  حرارت  بمنظور تبادل  بايد سوراخي  درپوش  در وسط كند.  محافظت

 باشد.

                                                 
1- Core 

 در صنعت كاغذ و مقوا به دسته مقوا بند گويند. -2



  كامالً كشيده  خوردگي  از چين  اجتناب  براي  دور مغزي  به  پيچيدن  مقوا در هنگام - 

دور   مقوا به  پيچش  گردد. در پايان  متصل  مناسبي  با چسب  پيچش  و در شروع  شده

 باشد.  اثر چسب  و بدون  مقوا كامالً تميز و صاف  رول  يدو انتها  است  الزم  مغزي

  ورق  مقوا بصورت  بندي  بسته 5-4 

بايد در كاغذ   شوند و هر دسته  بندي  (، بسته 4)بند   دسته  مقوا بايد بصورت  هاي ورق 

 شود.  پيچيده  در متر مربع  گرم 31  تقريبي  پايه  با وزن  لفاف

  را محافظت  و آن  مقوا را پوشانده  مقوا يا رول  هاي ورق  طور كاملبايد ب  بندي  لفاف - 

 نمايد.

  گذاري  نشانه 01 

ها  ورق  يا دسته  هر رول  بر روي  نشدني  زير بايد بطور خوانا و پاك  مشخصات 

 شود.  نوشته

 ( در متر مربع  مقوا )گرم  پايه  وزن 01-0 

 )ميليمتر(  )متر( و عرضمقوا   : طول ابعاد مقوا در رول 01-4 

 )ميليمتر(  و عرض  : طول ابعاد مقوا در دسته 01-7 

 ( )كيلوگرم  يا بسته  رول  و ناخالص  خالص  وزن 01-2 

  ها در هر دسته تعداد ورق 01-5 

  ساخت  سري  شماره 01-3 

 مقوا  نوع 01-3 

 مقوا  مورد مصرف 01-1 

 مقوا  طولي  جهت01-5 

  آن  بازرگاني  يا نام  توليد كننده  و آدرس  نام 01-01 

  ساخت  تاريخ 01-00 
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