
 

 و تحقيقات صنعتي ايران استانداردبا مؤسسه  آشنايي

 

رسمي  مرجع موجب قانون، تنها بهصنعتي ايران  تحقيقات و استاندارد مؤسسه

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

 ميباشد.

توسط كميسيون هاي فني مركب از  مختلفاستاندارد در رشته هاي  تدوين

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

 كهواقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است 

وجه به شرايط توليدي، استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا ت
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 -دستمال مرطوب

 _ ويژگي ها و روش هاي آزمون
 

 اول چاپ

 



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

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

باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع  دولتيسازمانهاي 

ني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات هاي ف كميسيونذينفع واعضاي 

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

 مي شود. منتشراستاندارد ملي )رسمي( چاپ و 

و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با  مؤسساتنويس استانداردهايي كه توسط  پيش

از طرح و بـررسي در كميته ملي  پسيه مي شود نيز رعايت ضوابط تعيين شده ته

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

در استاندارد ملي  مندرجترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد 

به  ميگردد تشكيل(( تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه 5شماره ))

 تصويب رسيده باشد.

از اعضاي اصلي سازمان بين المللي  ايراناستاندارد و تحقيقات صنعتي  مؤسسه

ضمن تـوجه به شرايط كلي  ملياستاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي 

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

 تفـاده مي نمايد.استانداردهـاي بين المـللي اس

مي تواند با رعايت موازين پيش بيني  ايراناستاندارد و تحقيقات صنعتي  مؤسسه

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

محيطي و  زيستوعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات 

اجباري  استانداردبا تصويب شوراي عالي اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را 

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

 اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و  بهبمنظـور اطـمينان بخـشيدن  همچـنين

مميزي و گواهي كنندكان  بازرسي،عال در زمينه مشاوره، آموزش، مؤسسات ف

و كاليبره كنندگان  آزمايشگاههاسيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، 

را بر اساس  مؤسساتوسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و 



احراز  رتصوضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در 

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

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

از  مليفلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي 

 مي باشد.ديگر وظايف اين مؤسسه 
 

 "آزمون هايها و روشويژگي -مرطوب دستمال"استاندارد  كميسيون

 

 نمايندگييا  سمت رئيس

 ايران پزشكي علوم دانشگاه (داروسازي )دكتراي طاهره ،فرامرزي

  اعضاء
 ايران صنعتي و تحقيقات استاندارد مؤسسه (بيولوژي )ليسانس شادي ،ادريسي

 شمال هيدروفيل شركت (زبان مهشيد )ليسانس ،ارتفاعي

 ايران صنعتي استاندارد و تحقيقات مؤسسه (شيمي ، ليال )ليسانسآهي پاشاي

 ايران صنعتي و تحقيقات استاندارد مؤسسه (فيزيك فريبا )ليسانس ،پيغامي

 بوشهر مرواريد شركت ي()ليسانس ميكروبيولوژ ماذن ،حريري

 نوظهور كاغذ سازي شركت (ميكروبيولوژي )ليسانس عذري رويگرحقرو،

 ايران صنعتي استاندارد و تحقيقات مؤسسه (صنعتي مديريت )ليسانس محمدتقي ،رمضانعلي

 خليج ستاره شركت (بازرگاني )ليسانس حسن ،زالي

 مرواريد بوشهر شركت اقتصاد( ليسانس ق)فو كاظم، محمد قلم زرين

 بهداشتي سلولزي صنايع انجمن (شيمي ليسانس )فوق ژاكلين ،فاتحي

 چين نم شركت (ميكروبيولوژي )ليسانس پدرام ،قرباني

 بوشهر بازرگاني شركت (داروسازي )دكتراي سودابه ،كبيرسلطاني

 لطيف شركت اغذ(و ك چوب صنايع رضا)مهندس ،مختاري

 حرير تهران شركت (ميكروبيولوژي )ليسانس ، رفيقهزاده نجف

 غذا و دارو كنترل آزمايشگاههاي (تغذيه ليسانس )فوق، سكينهجوادي هاشمي

  دبير

 ايران صنعتي استاندارد و تحقيقات مؤسسه (شيمي )ليسانسفرحناز ،بهزادي
 



 گفتار پيش

 تددوين و  تهيه مربوط هايكميسيون توسط كه "آزمون هايها و روشويژگي -مرطوب دستمال" استاندارد 

، اسدت  تأييد قرار گرفتده  مورد 11/3/28مورخ  بندي استاندارد بسته ملي كميته و در شانزدهيمن جلسه شده

 ايدران  صدنعتي  استاندارد و تحقيقدات  مؤسسه و مقررات قوانين اصالح قانون 3 ماده استناد بند يك به اينك

 شود.منتشر مي ايران استاندارد ملي بعنوان 1331 ماه بهمن مصوب

، و خدمات علوم، صنايع در زمينه و جهاني ملي هايو پيشرفت با تحوالت و هماهنگي همگامي حفظ براي 

 يا تكميل اصالح براي كه پيشنهادي گونه هرخواهد شد و تجديدنظر  لزوم در مواقع ايران ملي استانداردهاي

قدرار خواهدد    مدورد توجده   مربدوط  فندي  تجديددنظر در كميسديون   هنگدام شدود، در   استانداردها ارائده  اين

 كرد. استفادهتجديدنظر آنها  از آخرين بايد همواره ايران استانداردهاي به مراجعه براي .بنابراينگرفت

در حد  ،جامعه موجود و نيازهاي شرايط به توجه ضمن كه است شده استاندارد سعي اين تدوينو  تهيه در 

 ايجاد شود. هماهنگي پيشرفتهو  صنعتي كشورهاي استاندارد و استاندارد ملي اين بين امكان

 :زير است شرح به تهكار رف استاندارد به اين تهيه براي كه مآخذيو  منابع 

 سدال اسدتاندارد   كاغدذ مؤسسده   از آزمايشدگاه  آمده بدست و نتايج آزمايشگاهي شده آوري جمع اطالعات 

 1321و  1321

 

 آزمون هايو روش عمومي هايويژگي -1مرطوب دستمال

 كاربرد و دامنه هدف  1 

و  بترداري ، نمونت گتااري و نشتان  بنتدي ، بستت عمومي گيهايويژ استاندارد، تعيين اين از تدوين هدف 

 و يتا رول تا خورده صورت ب  و پاي  مرطوب است. اين استاندارد براي انواع دستمال آزمون روشهاي

 كاربرد دارد.

 

                                                 
1- Wet Wipes or refreshing towel 



 عنوان و يا به و آرايشي هداشتيب مصارف و براي توليد شده نبافته كاغذ و يا منسوج دستمالها از جنس اين -يادآوري

 سرح  بره دهنرده ، ويترامينضد چرروك مرطوب نظير دستمالهاي پزشكي مصارف براي و يا حتي كودكان براي كننده پاك

اي و كاربردهرر گونرراگون توليرردا  فرررآورده از ايررن شررودا از آن ررا كررهمي و پرراك كننررده لررواز  منررزا و ااا اسررت اده پوسرر 

، عمرومي فيزيكري ويژگيهراي و فقط اس  نشده استاندارد پرداخته در اين آن شيميايي تركيبا  وجود دارد لذا به متنوعي

 كي يرر  در ح رر  سررزايي برره اهميرر  كرره آن بنرردي بسررته چنررين و هرر  و مرطرروب پايرره دسررتماا و ميكروبيولررو ي شرريميايي

 ح داده شده اس ادارد، شر نهايي محصوا

 

 الزامي مراجع  2 

 .استتت شتتده داده آنهتتا ارعتتاع استتتاندارد بتت  ايتتن در متتتن كتت  استتت مقرراتتتي زيتتر وتتاوي الزامتتي متتدار  

 چتا  تتاري  داراي شتود. در متورد مراعت مي استاندارد محسوب از اين عزئي مقررات آن ترتيب بدين 

 . معهتاا بهتتر استتمتورد نرتر نيستت متدار  ايتن بعتدي ها و تجديتدنررهايوي و/ يا تجديتد نرتر، اصتا

زيتر را  الزامتي متدار  ها و تجديتد نررهتاياصاوي  كاربرد آخرين استاندارد امكان اين ذينف  كاربران

و/ يتتا  چتتا  و/ يتتا تجديتتدنرر، آختترين چتتا  تتتاري  بتتدون قتترار دهنتتد. در متتورد مراعتت  متتورد بررستتي

 .مورد نرر است شده داده ارعاع الزامي مدار  تجديدنرر آن

 :است استاندارد الزامي كاربرد اين زير براي از مراع  استفاده 

استتتاندارد  محيطتتي شتتراي  -كا تتا و مقتتوا -خميتتر كا تتا  1731 : ستتال 101    ايتتران استتتاندارد ملتتي 

 آزموني هاينمون  كردن و مشروط محيطي شراي بر  نرارت ، مراولكردن مشروط

 آزمون براي برداري نمون  روش -كا ا و مقوا  1733 : سال 177    ايران استاندارد ملي 

 پاي  عرم تعيين روش -كا ا  1731 : سال 131    ايران استاندارد ملي 

 دراتوو كردن خشك طريق  ب  رطوبت ميزان تعيين -مقواكا ا و  1731 : سال 551ايران     استاندارد ملي

 در برابر كشش مقاومت تعيين روش -كا ا و مقوا  1711 : سال 1115  ايران استاندارد ملي 

 مقدار خاكستر تعيين روش -كا ا و مقوا  1731 : سال 1111  ايران استاندارد ملي 

از  محلتتتول مستتتت رع  pH  گيريانتتتدازه آزمتتتون روش  1731 ستتتال:  1151  ايتتتران استتتتاندارد ملتتتي 

 منسوعات

 كا ا و مقوا مقاومت تعيين روش -كا ا و مقوا  1711 : سال 1517  ايران استاندارد ملي 

 در آب ورياز  وط  پس در برابر كشش 

 فيتصاد گيرينمون  روش  1731 : سال 1705  ايران استاندارد ملي 

 بتتراي آلومينيتتوم بتتا هيتت  شتتده آمتتاده لفافهتتاي هتتايويژگي  1730 : ستتال 7115  ايتتران استتتاندارد ملتتي 

 مواد خوراكي بنديبست 

 pH  تعيين روش -خمير كا ا، كا ا و مقوا  1731 : سال 7511  ايران استاندارد ملي 

 ميكروبيولوژي هايويژگي بهداشتي هايكا ا  1731 : سال 1331  ايران استاندارد ملي 

 تعيتتين روش -بتتا متتواد  تتاايي در تمتتا  كا تتا و مقتتواي  1710 : ستتال 5355  ايتتران استتتاندارد ملتتي 

 رنگ ثبات 



 و تعاريف اصطالحات  3

 روند:زير بكار مي ها با تعاريفو/ يا واژه استاندارد اصطاوات در اين 

 مرطوب دستمال 3-1

 مرطوب عمليات تحت ك  است اينبافت  استاندارد، كا ا و يا منسوج در اين مرطوب منرور از دستمال

 باشد. شده ( مرطوب1 )يادآوري 3بند  و ياطبق قرار گرفت  توليدي در كارخان  كردن

 پايه دستمال 3-2

و يتا  نشتده هنتوز مرطتوب كت  استت اينبافتت  ستوجاستاندارد، كا ا و يتا من دراين پاي  منرور از دستمال

 شتده خشتك و ستسس شتده است راج آن كنندة ( مواد مرطوب1 )يادآوري 3بند  طبق شدن از مرطوب پس

 باشد.

  1طولي جهت 3-3

 همسو باشد. ماشين كا ا برروي الياف هي  وركت با عهت كا ا ك  عهت

  1عرضي جهت 3-4

 باشد. آن طولي عمود بر عهت كا ا ك  عهت

 بسته 3-5

 در آن را بتتتتوان شتتتده بتتتا ابعتتتاد مشتتت   مرطتتتوب دستتتتمال ورق يتتتا تعتتتدادي يتتتك استتتت كتتت  ظرفتتتي

 كرد. بندي بست 

 بهر 3-6

مبتد  و  ، از يتكيا م تلف يكنواخت ، رنگهايبا ابعاد يكسان مرطوب دستمال ورقهاي شامل تعدادي بست 

 .است شده ارائ  و آزمايش بازرسي براي ك  زمان توليد يك

 دستمال مرطوب: ورق 3-7

 .است مرطوب دستمال هي  يك از وداقل عبارت

 :آزموني نمونه 3-8

 .است شده برداشت  آزمون عهت ك  همرنگ ورق تعدادي

 :پايه جرم 3-9

بر متر  گرم و بروسب شده استاندارد تعيين آزمون روش طبق ك  نبافت  منسوج كا ا يا واود سطح عرم

 شود.مي بيان مرب 

 :طول افزايش 3-11

 .است شدن كشيده در هنگام آزمون  ازدياد طول قابليت

                                                 
1- Machine Direction 

2- Cross Direction 



 دستمال مرطوب: رول 3-11

 باشد. شده دور خود پيچيده  ب ولق  صورت ب  ك  نبافت  كا ا يا منسوج نوار پيوست 

 

 عمومي ويژگيهاي  4 

 بت  نبافتت  و / يتا منستوج 1ستلولزي بايد از كا ا توليد شده از خمير اليتاف مرطوب دستمال  4-1 

و  شتده كلوخت  و فاقتد اليتاف باه بوده آب عاب بايد داراي پاي  ديگر باشد. دستمال سفيد يا رنگهاي رنگ

 باشد.  ير مسلح با چشم رؤيت قابل خارعي عسم ن هرگو

استتاندارد  بايد تا تهيت  و تتدوين مرطوب دستمال انواع ميكروبيولوژي هايويژگي بررسي  4-2 

 شود. انجام 1731 : سال 1331 ايران استاندارد ملي مطابق ملي مربوط 

 كاغذي مرطوب دستمال و شيمايي فيزيكي هايويژگي  4-3 

 مطابقتت آن و زيرنويستهاي 1 در عتدول شتده ارائت  هتايبايتد كتاماب بتا ويژگي كا تاي مرطوب دستمال 

 باشند. داشت 

 مرطوب كاغذي دستمال ويژگيهاي -1 جدول
 ويژگيهاي دستماا رديف

 كاغذي مرطوب 

 حدود

 قابل قبول
 بند

 روش آزمون
 واحد اندازه گيري

1 

2 

3 
 
4 

 

5 

 
6 
 

7 

8 

9 

11 

11 

 دستماا ورق يك يهپا جر  حداقل

 ماشين در جه  ازدياد طوا حداقل 

 در دستماا ورق يك كشش به مقاوم  حداقل 

 ماشين در جه  خشك حال  

 در دستماا ورق يك كشش به مقاوم  حداقل 

 ماشين عرض در جه  خشك حال  

 در دستماا ورق يك كشش به مقاوم  حداقل 

 ماشين در جه  خيس حال  

 در دستماا ورق يك كشش به مقاوم  حداقل 

 ماشين عرض در جه  خيس حال  

 (رنگي )دستماا  1روشني حداقل 

 س يد( )دستماا روشني حداقل 

 c  ْ41حداكثر درصد رطوب  از دس  رفته در دماي

 pH  1مرطوب دستماا 

 وبو مرط حداكثر خاكستر كاغذ پايه 

22 

8 

11 

 

6 

 

4 

 

2 

 

78 

81 

31 

8-5 

 5/1 

7-2 

7-4 

7-4 

 

7-4 

 

7-5 

 

7-5 

 

7-9 

7-8 

7-11 

7-11 

 7-13 

 ر متر مربعب گر 

 درصد

 15بر  نيوتن

 متر عرض ميلي

 15بر  نيوتن

 متر عرض ميلي

 15بر  نيوتن

 متر عرض ميلي

 15بر  نيوتن

 متر عرض ميلي

 درصد

 درصد

 درصد

 ـــ

 درصد 

1- Brightness 
 باشد. 5/3تا  5/5آن بين  Phچنانچ  دستمال مرطوب براي كودكان مورد استفاده قرار گيرد بايد  -1

 

 

                                                 
1- Tissue 



 نبافته منسوج از نوع مرطوب دستمال و شيميايي فيزيكي هايويژگي  4-4 

 و زيرنويستهاي 1 در عتدول شتده ارائت  هتايد كاماب با ويژگيباي نبافت  منسوج از نوع مرطوب دستمال 

 باشد. داشت  مطابقت آن

 
 نبافته از نوع منسوج مرطوب دستمال ويژگيهاي -2 جدول

 ويژگيهاي دستمال مرطوب رديف

 از نوع منسوج نبافته

 حدود

 قابل قبول

 بند

 روش آزمون

 واحد اندازه گيري

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

9 

11 

 خشك دستماا ورق يك پايه جر  حداقل

 خشك دستماا ورق يك ضخام  حداقل 

 ماشين در جه  ازدياد طوا حداقل 

 دسرتماا ورق يرك كشرش بره مقاوم  حداقل 

 ماشين در جه  خشك در حال 

 دسرتماا ورق يرك كشرش بره مقاوم  حداقل 

 ماشين عرضي در جه  خشك در حال 

 تماادسر ورق يرك كشرش بره مقاوم  حداقل 

 ماشين در جه  خيس در حال 

 دسرتماا ورق يرك كشرش بره مقاوم  حداقل 

 ماشين عرضي در جه  خيس در حال 

 (رنگي )دستماا روشني حداقل 

 pH  1مرطوب نبافته منسوج 

 c  ْ41حداكثر درصد رطوب  از دس  رفته در دماي

31 

111 

11 

31 

 

5 

 

15 

 

3 

 

78 

8-5 

21 

7-2 

7-3 

7-6 

7-6 

 

7-6 

 

7-7 

 

7-7 

 

7-9 

7-12 

 7-11 

 بر متر مربع گر 

 كرونمي

 درصد

 51بر  نيوتن

 متر عرض ميلي

 51بر  نيوتن

 متر عرض ميلي

 15بر  نيوتن

 متر عرض ميلي

 51بر  نيوتن

 متر عرض ميلي

 درصد

- 

 درصد
 باشد. 5/3تا  5/5 بين آن  pHقرار گيرد بايد   مورد استفاده كودكان براي مرطوب الدستم چنانچ  -1 

 

 : رنگ 4-5

از   1بهداشتتي گواهينامت  ها بايتد دارايدستتمال نتوع ايتن ستازنده در كارخانجات مورد استفاده هايرنگ

تأييتد  5355 استتاندارد ملتي طبتق آن تباشتد و ثبتا 1قانوني و ذيصتا  كشتور و يا مراع  كشور سازنده

 باشد. شده

فقط در صورتي م از اسر  كره رنرر شررايط موجرود در  محصوال  اين برروي چاپي از رنگهاي است اده  -1 يادآوري 

 را دارا بوده و در مقابل مواد است اده شده در دستماا مرطوب حل نشودا 5-4بند 

 

 پرفوراژ: 4-6

 كرد. خارج از بست  تك و تك بايد ب  گون  اي باشد ك  بتوان آن را ب  راوتي مرطوب دستمال

 

                                                 

1- Health Certificate 

 مراع  قانوني و ذيصا  كشور در وال واضر موسس  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و وزارت بهداشتي، درمان و -1

 آموزش پزشكي است.



موجود  در بسته دستماا از يك بيش چنانچه شوند، ليكنمي بندي بسته تك تك مرطوب معموالً دستمالهاي  -2 يادآوري 

 باشندا پرفورا  مناسب باشد بايد داراي

 

 ابعاد  4-7 

 و وتداقل متتر مربت  ميلتي 15000بايتد  دستتمال هر بتر  مساوت ( وداقل1-3بند ) آزمون شرو طبق 

 متر باشد. ميلي 100 آن عرض

 

 بردارينمونه  5 

 و نمونت  1733 ستال 177 ايتران استتاندارد ملتي بايتد طبتق كا تاي مرطتوب از دستمال برداري نمون  

 1731 ستال 1705 ايتران استتاندارد ملتي بايتد طبتق نبافتت  منستوج از نتوع مرطوب از دستمال برداري

 شود. انجام

 

 پايه دستمال براي آزمايش هاينمونه كردن مشروط  6 

 سلستيو  درعت  17± 1 درصد و دماي 50± 1 نسبي رطوبت شراي  ها بايد تحتنمون  كردن مشروط

قترار گيترد  محتي   شتراي  آنها در معترض سطح تمام ك  نحوي را ب  مونيآز هايگيرد. نمون  صورت

 واصتل اطمينتان در آزمايشتگاه طتور يكنواختت از انتشتار هتوا بت  آزمتايش زمتان نماييتد. در طتول معلق

استتاندارد  ي و شترا آزمتوني هاينمونت  و دما بتين رطوبت تعادل ب  رسيدن عهت كافي زمان كنيد. مدت

 .است ساعت 11

 

 شودا ، است ادهبسته از بازكردن پس ، بالفاصلهمرطوب هايان ا  آزمون ها بايد از دستماا براي  -يادآوري 

 

 آماده سازي نمونه ها طبق روش هاي زير انجام مي شود:  6-2

 دسرتماا آزمونهراي باشرد بايرد برراي در دسرتر  مرطروب دسرتماا فقرط بند چنانچره اين هايآزمون در كليه  -1 يادآوري

 روي سلسرررررريو  درجرررررره 111 بررررررا دمرررررراي در آب دقيقرررررره 15 مررررررد  را برررررره مرطرررررروب دسررررررتماا ورق ، يرررررركپايرررررره

ا در اتروو بر سراع  3 مد  و براي را آبكشي آن جوش آب cc 111بار هر بار با   3 و سپس قرار داده جوش ماري بن 

 كنيدا مشروط 6بند  و در شرايط نموده را خشك آن سلسيو  درجه 115± 5 دماي

 

 دسررتماا آزمونهرراي باشررد بايررد بررراي در دسررتر  پايرره دسررتماا فقررط بنررد چنانچرره ايررن هرايآزمون در كليرره  -2 يااادآوري 

 شود قرار دهيد:مي زير تهيه روش به كه" "الف در محلوا دقيقه 31 مد  را به پايه ، دستماامرطوب

 cc 11  خالص اتانوا - 

 cc 88مقحر   آب - 

 گر  2 گليسيرين - 



 بزنيد. بهم خوبي و ب  ري ت  بشر بزر  را در يك فوق تركيبات كلي  

 

 روش هاي آزمون 7

 ابعاد گيرياندازه  7-1

را  عدا كنيد  ابعاد هر ورق طور تصادفي ب  5بند  مطابق ست را از هر ب دستمال از هر رنگ ورق يك 

 نماييد. را گزارش آن و ميانگين نتايج كرده گيرياندازه ورق 10 وداقل عهت

  پايه جرم  7-2

 :لوازم 7-2-1

 يا بيشتر گرم ميلي يك ترازو با وساسيت

 : روش آزمون  7-2-2

و از  برداشتت  طتور تصتادفي را بت  از هر رنتگ ورق 10تعداد  5بند  مطابق شده برداشت  هاياز نمون 

 متر( ببريد. ميلي 100متر *  ميلي 100) متر مرب  ميلي 10000 وداقل سطح ب  آزمون  يك هر ورق

و  نمتتوده ينتعيتت گتترم 01/0 را بتتا دقتت آن و عتترم متتر مربتت  ستتانتي يتتك را بتا دقتتت هتتر آزمونتت  ستطح - 

 كنيد. اعشار بيان و با دو رقم محاسب  متر مرب  يك براسا 

 (پايه نبافتة منسوج )براي ضخامت  7-3 

 لوازم  7-3-1 

 ميكرومتتر بتا دقتت و يك بوده پاي  يك ب  متصل مدور افقي دو صفح  داراي ك  سنج ض امت دستگاه - 

 هتر صتفح  باشتد. ستطح شتده نصتب بر آن افقي دو صفح  بين فاصل  گيريندازها متر براي ميلي 01/0

 را بر آزمون  متر مرب  بر سانتي گرم 5 معادل بايد فشاري فوقاني و صفح  سانتيمتر بوده 15بايد  افقي

 كند. اعمال

 آزمون روش  7-3-2 

 متر مرب  سانتي 15بيشتر از  هر يك سطح ك  آزمون  10 قلودا 5بند  طبق شده برداشت  هاياز نمون  

 كنيد. باشد آماده

 گردد. ، صافاطو و يا كشيدن وسيل  و نبايد ب  بوده خوردگي ها بايد فاقد چينآزمون  7-3-2-1

 آزمايش انجام را براي و دستگاه كرده تنريم متر مرب  بر سانتي گرم 5مقدار فشار را در   7-3-2-2

 ميكرومتتر در نقطت  و عقربت  بايتد كتاماب تميتز شتده دو صتفح  ستطو  آزمتايش از انجام كنيد. )قبل آماده

 باشد(. صفر قرار داشت 

قترار  دو صتفح  در بتين شتدن كشتيده و بتدون را با دقت و نمون  را باه برده فوقاني صفح  7-3-2-3

 دهيد.

 را بروستب ، ض امتتما  از زمان ثاني  5و بعد از  آورده پايين دقت ب  با آزمون  تما  را تا صفح  

 كنيد. يادداشت ميكرون

 ديگر تكرار كنيد. هايآزمون  را برروي فوق آزمايش 



 كنيد. و بروسب ميكرون گزارش كرده را محاسب  آزمون  ض امت ميانگين 7-3-2-4

 (كاغذي هاينمونه )براي خشك در حالت كشش به مقاوت  7-4 

 :لوازم  7-4-1

را  گستي تگي موعتود در لحرت  قادر باشتد تتنش ك  CRE 1از نوع كشش ب  مقاومت آزمايش دستگاه يك

 كند. گيريدرصد اندازه±  1 با دقت

 روش آزمون  7-4-2

 نمونت  ورق برداريتد و از هتر پتنج 5بنتد  طبتق نمونت  از هتر رنتگ طتور تصتادفي را ب  ورق 10تعداد 

كنيتد  متر ببريتد. دقتت ميلي 100 وداقل متر و طول ميلي 15 عرض ب  دقت را ب  آزمون  ، يكهمرنگ

 در كا ا باشد. ماشين با عهت موازي آزمون  طول

 در عهتت آزمونت  طتول كت  طريقتي باه بت  را با روش رنگ از همان مانده باقي هايورق  7-4-2-1

 .باشد، ببريد عرضي

 باشند. و تا خورده ديده صدم  ها نبايد از قسمتهايآزمون  7-4-2-2

 دقتتتت ها را بتتت و آزمونتتت  كتتترده متتتتر تنرتتتيم ميلتتتي 15 را در انتتتدازه دو فتتتك بتتتين فاصتتتل    7-4-2-3

 كنيد. محكم فك هايدرگيره

نياوريد  وساب را ب  آزمايش نتيج  شود آن پاره گيره بلغزد و يا از لب  در گيره اگر آزمون  7-4-2-4

 ( را در عهت)كر  ازدياد طول نتايج دهيد. ميانگين ديگر انجام اضافي هاينمون  را برروي و آزمايش

را  كشتش بت  مقاومتت نتتايج كنيتد و ميتانگين درصد بيان و بروسب ( محاسب هي  تك صورت )ب  ماشين

 كنيد. متر گزارش ميلي 15 عرض نيرو براي گرم و بروسب عداگان  هر دو عهت براي

 (كاغذي هاينمونه )براي خيس در حالت كشش به مقاومت  7-5 

 1-3بند  مطابق:  لوازم  7-5-1

 روش آزمون:  7-5-1

 ± 1 ( با دمتاي1 يادآوري 1-1)بند  الف در محلول دقيق  70 مدت و براي كرده آماده 1-3بند ها را مانند آزمون 

 كنيد. عمل 1-3و مانند بند  ها قرار دادهرا در گيره آزمون  دو طرف قرار دهيد، سسس سلسيو  درع  11

 

 باشدانمي الف محلوا به كنيد و نيازي است اده ستمااد باشد از همان در دستر  مرطوب دستماا چنانچه  -يادآوري 

 

 (نبافته منسوج از نوع هاينمونه )براي خشك در حالت كشش به مقاومت  7-6 

                                                 
1- Constant rate of elongation 



 : لوازم  7-6-1

 ثابتت سترعت در يتك طتولي نيتروي يتك كتار بتردن بت  وستيل  ب  ك  مناسب كشش ب  مقاومت دستگاه يك

 نيتوتن دهتم يتك بتا دقتت شدن پاره نيرو در زمان ثبت ( قادر ب متر در دقيق  ميلي 100) كششي  مش 

 باشد.

 آزمون: روش 7-6-2

( ماشين و عمود برعهت ماشين عهت )آزمايش هر آزمايش عهت آزمون  5 آزموني هاينمون  از بين

  50±  5/0 ( و عرضامكان متر )در صورت ميلي 100 ا فاصل فكها ب نمودن گيره عهت كافي با طول

 متر ببريد. ميلي

 باشند. خورده و يا چرو  ديده صدم  نبايد از قسمتهاي شده بريده هايآزمون  

 داد. متر كاهش ميلي 100فكها را تا  فاصل  توانباشند مي ها كوتاهاگر آزمون  

 نياوريد. وساب را ب  آزمايش نتيج  شود آن پاره گيره بلغزد و يا از محل گيرهدر  آزمون  چنانچ  

 و عمتود بتر عهتت ماشتين در عهتت متتر عترض ميلتي 50 را بتراي كشتش بت  مقاومتت آزمايشات نتايج 

 نماييد. فكها بيان فاصل  كردن و با مش   طور عداگان  ب  هر كدام ماشين

 درصتد طتول صتورت و بت  نمتوده تعيتين كششتي را در وتداكرر مقاومتت هر آزمونت  ازدياد طول مقدار 

 كنيد. ( مش  دو فك اولي  )فاصل  اولي 

 (نبافته منسوج از نوع هاينمونه )براي خيس در حالت كشش به مقاومت  7-7 

عمتود بتر  در والتت آزمونت  5و  ماشتين در عهتت زمونت آ 5و  كترده آماده 5-3ها را مانند بند آزمون  - 

 دقيقت  70 متدت و بت  سلستيو  درعت  11 ± 1 ( با دمتاي1-1بند  1)يادآوري  الف را در محلول ماشين

 كنيد. عمل مانند فوق و سسس قرار داده

 

 باشدانمي الف محلوا به كنيد و نيازي است اده دستماا باشد از همان در دستر  مرطوب دستماا چنانچه  -يادآوري 

 

 )كاغذ سفيد( روشني درجه  7-8 

 : لوازم  7-8-1

نتانومتر  153± 5/0 متوج بتا طتول نور منتشر شده بازتاب تعيين قادر ب  نور ك  بازتاب سنجش دستگاه

 باشد.

 استتاندارد كريستتال نتور، از نمونت  بازتتاب ستنجش دستتگاه تنرتيم براي استاندارد:  نمونه  7-8-2

 شود.مي استفاده اكسيد منيزيم

 روش آزمون: 7-8-3

 در تمتتا  ها بتا دستتنمونت  ستطح كت  نحتتوي بت  طتور تصتادفي ستفيد را بت  ورق 10تعتداد  7-8-3-1

 نباشد نمون  برداري كنيد.



را  آزمونتت  بازتتاب تقريبتتاب همتان كنيتد كت  ستتتفادها استتانداردي باشتتد از نمونت  ممكتن چنانچت  7-8-3-2

 نتوري منبت  طرف ب  آزمون  فوقاني طرف ك  نحوي و ب  قرار داده هم را روي آزمون  10باشد  داشت 

 قرار دهيد. دستگاه روزن  در مقابل چهارگوش شكل باشد آنها را ب 

استتتاندارد  و بتتا نمونتت  نمتتوده گيريدرصتتد انتتدازه 1/0 بتتا دقتتتكا تتا را  تتتوده ستتفيدي درعتت  7-8-3-3

 تكرار كنيد. را دوباره و مراول ورقها را برگردانده كنيد سسس مقايس 

 (نبافته )كاغذ و يا منسوج رنگي هاينمونه براي روشني درجه  7-9 

 : لوازم  7-9-1

 رنگهتاي ، تفتاوتعمتومي رنگهاي طيف تمام تعيين ادر ب ق ك  Color Flexو يا  Color guide  دستگاه

 كتت  در وتتالي درعتت  15 زاويتت  براستتا  كنتتترل مراوتتل كليتت  و مشتتاهده نتتورپردازي بنتتدي ، طبقتت مشتتاب 

 باشد.، مياست ديد صفر درع  زاوي 

 استاندارد:  نمونه 7-9-2

 استتاندارد كريستتال نمونت  ، يتكاكستيد منيتزيم استتاندارد كريستتال نمونت  از يتك دستتگاه ايتن تنرتيم براي

 ستتفيد و ستتياه هايبتتا نمونتت  شتتود. دستتتگاهمي ستتبز استتتفاده استتتاندارد كريستتتال نمونتت  و يتتك ستتياه گرانيتتت

مقتادير  ك  در صورتي است دستگاه عدسي كنترل سبز براي استاندارد كريستال شود و نمون مي كاليبره

 مغتايرت دستگاه نمايش صفح  برروي شده داده استاندارد سبز با مقادير نمايش ععب  برروي شده نوشت 

 دارد. كاليبراسيون مجدداب نياز ب  پيدا كند، دستگاه

 كنيد. عمل 3-3و مانند بند  نمون  برداري كرده طور تصادفي را ب  ورق 10تعداد  7-9-2-1

 سلسيوس درجه 41 از دست رفته در دماي درصد رطوبت  7-11 

 آن 1 يتادآوري 1-1)يا مانند بنتد  برداشت  طور تصادفي را ب  مرطوب از دستمال ورق يك 7-11-1

 و نمونت  كترده را يادداشت بگيريد، عرم اندازه 1-3بند  را مطابق آن عرم كنيد( و بافاصل  را مرطوب

 متدت بتراي سلستيو  درعت  10 و در اتتوو بتا دمتاي قترار داده ساعت شيش  را در يك مرطوب مالدست

 و  آورده را از اتوو بيرون دستمال بافاصل  دقيق  10كنيد. بعد از  نگهداري دقيق  10

 كنيد: محاسب  1ول را با فرم مانده باقي درصد رطوبت بگيريد. ميزان را اندازه آن مجدداب عرم

 : 1فرمول 
 اوليه مرطوب دستماا جر  -در اتوو از قرار گرفتن پس مرطوب دستماا جر        
 از دس  رفته = درصد رطوب  ______________________________________________________________________* 111

 اوليه مرطوب دستماا جر           

 

از دستت رفتت   رطوبتت و ميتانگين ديگر تكرار كترده نمون  1 براي را وداقل آزمايش اين  7-11-2

 كنيد. و يادداشت درصد، محاسب  صورت را ب 

 (كاغذي هاينمونه )براي  pH  درجه گيرياندازه  7-11

 : لوازم  7-11-1



 دو محلتول و در مقابتل بتوده 1/0 بتا دقتت  pH  گيرياندازه قادر ب  ك  ايمتر با الكترود شيش   pH  يك

 گردد. تنريم بافر مناسب

 روش آزمون: 7-11-2

و  طتور تصتادفي بت  مرطتوب دستتمال ورق 5تعتداد  5بند  طبق شده برداشت  هاياز نمون   7-11-2-1

متتر  ميلتي 150 تقريبتي ستطح بت  م تلفتي هايآزمونت  طتور عداگانت  ب  از هر رنگ دست دخالت بدون

 برداريد. گرم 1در ودود  رنگ از يك آزموني نمون  ببريد. سسس مرب 

 مقطتر را بتا يتك ليتتر آب ميلتي 100مقتدار  و ستسس ري تت  مناستب بتا وجتم ارلن را در يك آزمون  7-11-2-2

 عتتوش را تتتا نزديتتك كنيتتد و آب مبتترد وصتتل را بتت  د. ارلتتنبريزيتت نمونتت  وتتاوي بتتا ارلتتن انتتدازه هتتم در ارلتتن پيستتت

كنيتد  مبترد را وصتل بريزيد، ستسس نمون  واوي ارلن را روي تقريباب عوش دهيد. مبرد را برداريد و آب ورارت

 بتتدون ستتاعت از يتتك بجوشتتانيد. پتتس برقتتي اعتتاق روي ستتاعت يتتك متتدت بتتراي مايمتتت را بتت  ارلتتن و محتتتواي

، اليتاف شتدن نشتين از تت  سترد كنيتد. پتس سلستيو  درعت  15تتا  10تا ودود  سرعت را ب  مبرد، ارلن برداشتن

 بريزيد. را در دو بشر كوچك محلول سرريز كنيد، اين آرامي را ب  است راعي محلول

 : pHتعيين   7-11-3

، دستتگاه كنيتد. بعتد از تنرتيم تنرتيم 3و  1بتافر  و محلتولاز د متر را با استافده pH دستگاه 7-11-3-1

 آبكشتي فتوق شتده تهي  هاياز  محلول يكبار با مقدار كمي مقطر و سسس با آب مرتب  الكترودها را چندن

 كنيد.

 لباشتد. الكترودهتا را داخت سلستيو  درعت  15تتا  10 بايتد بتين فتوق استت راعي محلتول ورارت درع  

 بگيريد. را اندازه  pHو   قرار داده محلول

 دهيد. انجام است راعي محلول هر دو ظرف را براي آزمايش 7-11-3-2

7-11-3-3  pH  1/0 بتتا تقريتتب گيريدو انتتدازه ميتتانگين بصتتورت استتت راعي هتتايمحلول را بتتراي 

را  گيريانتتدازه باشتتد. در  يتتر اينصتتورت 1/0از  نبايتتد بتتيش در دو ظتترف  pH  كنيتتد، تفتتاوت گتتزارش

 ديگر تكرار كنيد. است راعي دو محلول براي

 (نبافته منسوج از نوع هاينمونه )براي  pH  درجه تعيين  7-12 

 شود.مي انجام 1731 سال 1151 شماره استاندارد ملي طبق  pH  درجه تعيين 

 خاكستر گيرياندازه  7-13 

 :لوازم  7-13-1

 سلسيو  درع  100±  15تا  تنريم قابل با دماي الكتريكي كوره 7-13-1-1

 گرم ميلي 1/0 ترازو با وساسيت 7-13-1-2

در با قرار گترفتن ك  آزمون  گرم 10ودود  با ظرفيت و يا سيليس ، سراميكپاتين از عنس كروزه 7-13-1-3

 ندهند.انجام  شيميايي واكنش با آزمون  چنين نشوند و هم و ذوب شكست  يو سلس درع  100± 15دماي



 روش آزمون 7-13-2

كنيتد و  را تعيتين آن عترم گترم ميلتي 1/0 و بتا دقتت كترده را انت تاب آزمونت  گترم مقدار يك از هر بست 

 بصتورت بگيريتد و اگتر نمونت  را انتدازه آن  1خشتك عترم 1731 ستال 551 ايران استاندارد ملي مطابق

 كنيد. را يادداشت آن خشك و عرم كرده را خشك ( آن3بند  1 )يادآوري باشد طبق مرطوب

 ببريد. متر مرب  سانتي در ودود يك قطعات را ب  آزمون  

 درع  100 ± 15 با دماي در كوره نمون  بدون دقيق  10تا  70 مدت را ب  7-1-17-3بند  كروزه

و  كرده را وزن خالي در دسيكاتور بگااريد. كروزه سرد كردن را براي آن قرار دهيد و سسس سلسيو 

 نماييد. را يادداشت آن

 15 بتا دمتاي را مجدداب در كتوره و كروزه قرار داده فوق ايد در كروزهكرده قباب خشك را ك  ايآزمون  

 قرار دهيد. ساعت يك مدت براي سلسيو  درع  ±100 

 كنيد ستسس را وزن و آن در دسيكاتور قرار داده اتاق دماي ب  رسيدن را براي كروزه ساعت بعد از يك 

 كنيد: محاسب  1 فرمول درصد خاكستر را براسا 

 : 1فرمول  

                           100a 
_________X=  

                       m  
 : در آن ك  

 X  درصد ، بروسبكا ا خشك پاي  عرم : مقدار خاكستر براسا 

 a گرم (، بروسبخشك كروزه عرم و خاكستر منهاي كروزه عرم )يعني خاكستر باقيمانده : عرم 

 m گرم در اتوو، بروسب خشك آزمون  : عرم 

 آوريد. درصد خاكستر را بدست و ميانگين داده انجام بارهرا دو آزمايش اين 

 

 بنديبسته  8 

 شوند ك  بندي بست  نحوي ب  رول و يا بصورت تا خورده صورت ب  ها بايد در بست ورق  8-1

 شوند. خارج از بست  تك و تك آساني ب 

 باشد. بست  برروي شده وشت با تعداد ن بايد مطابق در بست  تعداد ورق 8-2

ختود  ظاهري شكل و نقل ومل مراول و در طي برخوردار بوده كافي بايد از استحكام بست  8-3

 نمايد. را وفظ

 باشد. مرطوب دستمال با ابعاد ورقهاي بايد متناسب ابعاد بست  8-4

 باشند. ابعاد يكسان بايدداراي در هر بست  شده بندي بست  هايورق 8-5

                                                 

1- Oven dry mass 



شتود  محكتم دوبتاره ايگونت  ب  با چسب در بست  باشد بايد دِر بست  ورق از يك بيش چنانچ  8-6

 وعتود نداشتت  بيترون بت  از داختل رطوبتت ختروج و يتا امكتان داختل ب  از بيرون نفوذ آلودگي امكان ك 

 باشد. بايد فاقد چسب  1سببرچ ها ابتدايبست  باشد. در اينگون 

طتور  بت  شتدن و بستت  باز شدن امكان موعود در بست  تعداد ورقهاي ب  بايد وداقل دِر بست  8-7

 باشد. را داشت  كامل

، )ستلوفان ستلولزي ، كتوپليمر، مشتتقاتاز متواد پليمتري آستري بايد داراي بندي بست  لفاف 8-8

 عدول طبق ( و عبور گازها از بست )يا ب ار آب عبور رطوبت و ميزان بوده اير آنسلولز( و نر استات

 زير باشد:

  مرطوب لفاف بسته بندي دستمال ويژگيهاي -2 جدول      
رد
ي

 ف

ميزان عبور  انواع آستري
رطوب  )بخار 

 آب(
برحسب گر  در 

 متر مربع
 ساع  24در 

ميزان عبور گاز 
 برحسب

سانتي متر مربع 
 در شرايط

عادي اتمس ر 
 ساع  24در 

1 
2 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
8 
 

برررررا آسرررررتر  سرررررلوفان
 پليمري

بررررا آسررررتر  سررررلوفان 
 نيتروسلولز

 :اتيلنپلي 
 25 باضرررررررررررررررخام  

 ميكرون
 38 باضرررررررررررررررخام  

 ميكرون
 51 باضرررررررررررررررخام  

 ميكرون
 :پروپيلنپلي 
 25 باضرررررررررررررررخام  

 ميكرون
 51 باضرررررررررررررررخام  

 ميكرون
 :پروپيلنپلي 
 ازدوطرفشردهتثبي  
 آستريوبدون 1
از دو  شرررررده تثبيررررر  

 و با آستر طرف
 طرف پليمر از يك 
 استر: پلي 
 آستر بدون 
از  بررا آسررتر يكحرفرره 

 پليمر
 (:آميد )نايلون ليپ 
 آستر بدون 75 نوع 
 بررررردون 111 نررررروع 

 آستر
 بررررردون 125 نررررروع 

 آستر

4/1 
6/1 

 
1 
1 
9/1 

 
9/1 
7/1 

 
6/1 
5/1 

 
 
 21كمتر از 

6/1 
 
 21كمتر از 
 21كمتر از 

4/1 
4/1 
4/1 
4/1 

 
1/1 
1/1 

 غير قابل 
)بسيار  گيرياندازه

 (ك 
 غير قابل 
)بسيار  گيرياندازه

 (ك 

9/1 
 9/1 

 
 311كمتر از  
 311كمتر از  
 311كمتر از  

 
 251كمتر از  
 251كمتر از  

 
 211كمتر از  

 1 
 
 

 5كمتر از  
 1 

 
 4 
 5/2 

 2 
 9/1 
 8/1 
 5/1 

 
11/1 
11/1 

 غيرقابل
 گيرياندازه

 ()بسيار ك 
 غيرقابل

 گيرياندازه
 ()بسيار ك 

   

                                                 

1- Post- It 



برررا آسرررتر  75 نررروع 
 از پليمر يكحرفه

بررا آسررتر  111 نرروع 
 از پليمر يكحرفه

بررا آسررتر  125 نرروع 
 از پليمر يكحرفه

 :آلومينيو  فويل 
 5/7 بررررررا ضررررررخام  

 ميكرون
 13 برررررررا ضرررررررخام  

 ميكرون
 18 ام برررررررا ضرررررررخ 

 ميكرون
 25 برررررررا ضرررررررخام  

 ميكرون

 1- Blax- Oriented 

 آزمون و روش هاي اخا شده 1730 سال 7115 ايران از استاندارد ملي 7 عدول ك  ذكر است ب  هزم  

 شود. انجام استاندارد فوق نيز بايد طبق

 

 گذاري نشانه  9 

 شود: نوشت  هر بست  و ب  زبان فارسي برروي نشدني خوانا و پا  زير بايد بصورت عاتاطا 

 و نوع محصول  نام  9-1

 و نشاني كامل و نام تجارتي توليد كننده  نام  9-2

 مورد مصرف  9-3

 دستمال ابعاد ورق  9-4

 در بست  دستمال تعداد ورق  9-5

 پزشكي و آموزش ، درمانبهداشت از وزارت ساخت پروان  شماره  9-6

 توليد ب  روز و ماه و سال  تاري   9-7

 تاري  انقضا قابليت مصرف ب  روز و ماه و سال   9-8

 نام كلي  تركيبات شيميايي مورد استفاده   9-9

 ساخت سري شماره 9-11

 ذكر عبارت محصول ايران 9-11
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