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 ويژگيها و روشهاي آزمون -هاي كاغذي يكبار مصرف جاروبرقيپاكت

 

 

 

 چاپ اول



 آشنايي با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر موسسه 

 باشد.استانداردهاي ملي)رسمي( مي

هاي فني مركب از كارشناسان موسسه ، صاحبنظران مراكز و موسسات هاي مختلف توسط كميسيونتدوين استاندارد در رشته

گيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، درجهت شي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط با موضوع صورت ميعلمي، پژوه

ها و مصالح ملي و با توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع مطلوبيت

 شامل:

هاي دولتي باشد. پيش نويس استانداردهاي ، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانتوليد كنندگان، مصرف كنندگان، بازرگانان

شود. و پس از دريافت نظرات و پيشنهادها هاي فني مربوط ارسال ميملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع و اعضاي كميسيون

 شود.ملي)رسمي( چاپ و منتشر ميدر كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح و درصورت تصويب به عنوان استاندارد 

نيز  شودهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مينويس استانداردهايي كه توسط موسسات و سازمانپيش

گردد. بدين ترتيب پس از طرح و بررسي در كميته ملي مربوط و درصورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ و منتشر مي

تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط « 5»شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره رهايي ملي تلقي مياستاندا

 گردد به تصويب رسيده باشد.موسسه تشكيل مي

اي ملي هباشد كه در تدوين استانداردالمللي استاندارد ميموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاء اصلي سازمان بين

هاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهاي هاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتضمن توجه به شرايط كلي و نيازمندي

 نمايد.المللي استفاده ميبين

، نبيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگاتواند با رعايت موازين پيشموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي

حفظ سالمت و ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي 

المللي براي تواند به منظور حفظ بازارهاي بيناز استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. موسسه مي

 هاي صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد.محصوالت كشور، اجراي استاندارد كاال

ها و موسسات فعال در ضمينه مشاوره، آموزش، همچنين به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمان

سايل و ها و كاليبره كنندگانهاي مديريت كيفيت و مديريت زيست محيطي، آزمايشگاهبازرسي، مميزي و گواهي كنندگان سيستم

ها و موسسات را بر اساس ضوابط نظام تائيد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در سنجش، موسسه استاندارد اينگونه سازمان

المللي نمايد. ترويج سيستم بينصورت احراز شرايط الزم، گواهي نامه تائيد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي

ليبراسيون وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از يكاها، كا

 باشد.ديگر وظائف اين موسسه مي
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 بسمه تعالي

 پيشگفتار

هاي مربوط تهيه و تدوين شده ويژگيها و روشهاي آزمون كه توسط كميسيون -هاي كاغذي يكبار مصرف جاروبرقيپاكتاستاندارد 

 ماده 1 ، اينك به استناد بند مورد تائيد قرار گرفته است81/03/07 و در نهمين جلسه كميته ملي استاندارد بسته بندي مورخ 

به عنوان استاندارد ملي ايران 1371 اندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه است3

 شود.منتشر مي

، استانداردهاي ملي ايران ، علوم و خدماتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايعبراي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت

دي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها ارائه شود، در هنگام در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر گونه پيشنها

 .تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت

 بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد.

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

 استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

 :منابع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است

  

1- ASTM F 430-1975 Paper used for vacuum cleaner filter Bags-Standard test methods 

 ـ آگاهيهاي گردآوري شده2

  

  

 ويژگيها و روشهاي آزمون -هاي كاغذي يكبار مصرف جاروبرقيپاكت

 هدف 1 

 برداري و روشهاي آزمون پاكتهاي يكبار مصرف جاروبرقي ميباشد.هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها، نمونه

 دامنه كاربرد 2 



 هاي دائمي كاربرد ندارد.گيرد و در مورد كيسهاستاندارد كليه پاكتهاي كاغذي يكبار مصرف جاروبرقي را در بر مياين 

 مراجع الزامي 3 

. بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است

ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد يا تجديدنظر، اصالحيه/ شود.در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ ومي استاندارد محسوب

ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را . معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصالحيهنظر نيست

يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع / و يا تجديدنظر، آخرين چاپ و/ بدون تاريخ چاپمورد بررسي قرار دهند. و در مورد مراجع 

 .داده شده مورد نظر است

 :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است

 آخرين تجديدنظر ويژگيهاي عمومي كارتن150: استاندارد ملي ايران  -

 روش تعيين جرم پايه كاغذ -تجديدنظر كاغذ و مقوا1378  سال471: استاندارد ملي ايران  -

 روش تعيين مقاومت در برابر كشش -تجديدنظر كاغذ و مقوا1354 سال 1115: استاندارد ملي ايران  -

 مقاومت در برابر پارگي -كاغذ1381 سال 1297: استاندارد ملي ايران  -

 .روش تعيين مقاومت كاغذ و مقواي رطوبت در برابر كشش -كاغذ و مقوا1357 سال 1543: استاندارد ملي ايران  -

 روش تعيين مقاومت به تركيدن -تجديدنظر كاغذ1381 سال 1821: استاندارد ملي ايران  -

 .روش تعيين جذب آب موئينگي -كاغذ و مقوا1378 سال 2887: استاندارد ملي ايران  -

 )مشروط كردن(آماده سازي  -هاي كاغذيكيسه1377 سال 4542: استاندارد ملي ايران  -

 روي آزمون سنجش نفوذپذيري پارچه در مقابل هوا1377 سال 5027: استاندارد ملي ايران  -

 برداري جهت آزمايشنمونه -پاكتهاي خالي1378 سال 5258: استاندارد ملي ايران  -

 اصطالحات و تعاريف 4 

 رود:ها با تعاريف زير بكار مييا واژه/ در اين استاندارد اصطالحات و

  1دوخت  1ـ4

 اتصال انتهايي پاكتهاي كاغذي مورد مصرف را گويند.



  2درز  2ـ4

 رود.اتصالي كه هنگام ساخت پاكتهاي كاغذي براي شكل دادن به پاكتها بكار مي

  3جهت طولي  3ـ4

 جهتي از كاغذ كه موازي با جهت حركت اليه در ماشين كاغذ باشد.

  4عرضي  جهت 4ـ4

 جهت كاغذ با زاويه راست نسبت به جهت طولي ميباشد.

  5قطعه اتصال پاكت به جاروبرقي  5ـ4

 اي است كه موجب اتصال و ثابت ماندن پاكت در درون جاروبرقي ميشود.قطعه

 ويژگيها 5 

 باشد.1 ويژگيهاي فيزيكي پاكتهاي كاغذي يك بار مصرف جاروبرقي بايد مطابق با جدول 1 ـ5



 

 طرح و ساخت انواع پاكت2 ـ5

 1)شكل (تواند به شرح زير باشد: انواع پاكت مي



  6پاكت مسطح كه بدون تاخوردگي بهم چسبيده ميشود.  1ـ2ـ5

  7پاكتهاي تاخورده  2ـ2ـ5

 تهايي داشته باشند.پاكتهايي كه يك تاخوردگي ان1 ـ2ـ2ـ5

 پاكتهايي كه چند تاخوردگي انتهايي داشته باشند.2 ـ2ـ2ـ5

 

 ابعاد پاكت3 ـ5

 گيرد.توليد كننده جاروبرقي مورد بررسي قرار ميهاي فني هاي پاكت و قطعه اتصال براساس نقشهمطابقت ابعاد و رواداري

 دربندي پاكت4 ـ5



تواند به نحوي باشد كه پس از مصرف و خارج كردن پاكت از داخل جاروبرقي بتوان آنرا مسدود كرد. دربندي پاكت مي1 ـ4ـ5

 باشد.2 تواند مطابق شكل دربندي پاكت مي

 



 

 بردارينمونه 6 

 (گيرد بايد مطابق با استاندارد ملي ايران از يك بهر بعنوان نمونه مورد آزمون قرار ميهايي كه بطور تصادفي تعداد نمونه

 باشد.) برداري جهت آزمايشنمونه -پاكتهاي خالي5258

 مشروط كردن 7 

مشروط شود. در 4542 يا مطابق استاندارد ملي ايران  2±50درجه سلسيوس و رطوبت نسبي  1±23ها بايد در دماي آزمونه

 بايد) اليه2 كمينه (ضمن حداقل زمان آماده سازي براي پاكتهاي چند اليه 

 روشهاي آزمون 8 



 آزمون تعيين جرم پايه كاغذ1 ـ8

 وسايل الزم1 ـ1ـ8

 گرم0/001 گيري ترازو با دقت اندازه -

 ابزار برش -

 خطكش مدرج برحسب سانتي متر و ميلي متر -

 روش آزمايش2 ـ1ـ8

، هر آزمونه با استفاده از دستگاه برش ببريد. در صورت امكان20 حداقل 6 نمونه آزموني برداشته شده طبق بند 5 مجموع از 

سانتي متر مربع باشد 1000 سانتي متر مربع و حداكثر (25×20) سانتي متر مربع ترجيحا 500 آزمونه بايد داراي حداقل سطح 

 گيري شود.كوچكتر اندازهدر صورت نياز ممكن است چندين آزمونه 

ميلي متر انجام دهيد. هر آزمونه را با ترازو توزين كرده و جرم آنها را با سه رقم اعشار 0/5 گيري ابعاد هر آزمونه را با دقت اندازه

 فرمول زير بيان كنيد.1378 سال 471 طبق استاندارد 

 

 =gجرم پايه برحسب گرم بر حسب متر مربع 

 =mميانگين جرم آزمونه برحسب گرم 

 =Aها برحسب سانتي متر مربعميانگين سطح آزمونه 

 گيري تعيين مقاومت در برابر تركيدن كاغذروش اندازه2 ـ8

 روش آزمايش

 آزمايش كنيد.1821 تهيه شده را توسط دستگاه مقاومت در برابر تركيدن مطابق استاندارد ملي ايران هاي آزمونه

 آزمونه را محاسبه و برحسب 5 انجام دهيد و ميانگين نتايج از ) پشت و رو كاغذ بطور جداگانه(آزمونه 5 اين آزمون را برروي 

KPa.بيان كنيد 

 روش تعيين حداقل جذب آب موئينگي3 ـ8



 تهيه نمونه آزموني1 ـ3ـ8

ميلي متر در جهت ساخت ماشين و عمود بر جهت ساخت 200×15 نمونه آزمايشي بابعاد 20 برگ آماده آزمونه حداقل 5 از 

ميلي متر از يك انتهايي نمونه را عالمتگذاري نموده و در زمان غوطه ور كردن تا نقطه عالمتگذاري 10 ماشين تهيه نماييد. ارتفاع 

 آب قرار دهيد.شده در 

 باشد.2887 دستگاهها و روش كار بايد مطابق استاندارد ملي ايران 

 گيري تعيين نفوذپذيري هواروش اندازه4 ـ8

 انجام شود.5027 گيري نفوذپذيري به هوا بايد مطابق استاندارد ملي ايران ميزان اندازه

 ستون آب باشد.(200Pa) ميلي متر ستون آب 20 باشد و در فشار 50 سطح آزمونه بايد 

 مقاومت در برابر پاره شدن5 ـ8

 گردد.برحسب ميلي نيوتن تعيين مي1297 مقاومت در برابر پاره شدن آزمونه را طبق استاندارد ملي ايران 

 آزمون تعيين مقاومت در برابر كشش6 ـ8

گيرد و نتايج شد مورد استفاده قرار ميبا1115 دستگاه مقاومت در برابر كشش مناسب كه مطابق با استاندارد ملي ايران 1 ـ6ـ8

 گردد.ميلي متر عرض آزمونه بيان مي15 آزمون برحسب نيوتن بر 

 روش كار2 ـ6ـ8

آزمونه در جهت طولي كاغذ با درازاي كافي جهت نگهداري در گيره با فاصله 5 هاي آزموني انتخاب شده حداقل از بين نمونه

 ميلي متر ببريد. 0/1±15و پهنا ) اگر امكان دارد(ميلي متر  180±2

 هاي بريده شده نبايد از قسمتهاي صدمه ديده و يا چروك يا تا خورده كاغذ باشد.آزمونه -

 هاي آزموني برداشته شوند.ميلي متر بعد از لبه ورقها و يا رول نمونه15 آزمونه بايد حداقل  -

 توان كاهش داد.ميلي متر مي100 ها را تا حداقل ها كوتاه باشند فاصله گيرهاگر آزمونه -

 چنانچه آزمونه مورد آزمايش در گيره يا از محل لبه گيره پاره شود، آن نتيجه آزمايش مورد قبول نبوده و بايد تكرار شود. -

 تعيين مقاومت كاغذ مرطوب در برابر كشش7 ـ8

 نجام شود.ا1543 تعيين مقاومت در برابر كشش مرطوب بايد مطابق استاندارد ملي ايران 



 بسته بندي 9 

 عدد باشد.5 تعداد پاكتها در هر بسته نبايد كمتر از  -

عددي پاكتهاي يكبار مصرف جاروبرقي بايد در كارتن بسته بندي شود. اين كارتنها بايد با ويژگيهاي داده شده 5 در نهايت بسته  -

 مطابقت داشته باشد.) آخرين تجديدنظر150 (در استاندارد ملي ايران 

 نشانه گذاري 10 

 نشانه گذاري مندرج در روي پاكت شامل موارد ذيل بوده و روي پاكت و بسته بندي آنها انجام ميشود.1 ـ10

 نوع پاكت و مورد مصرف -

 نام و نشاني سازنده پاكت و عالمت تجاري آن -

 دستورالعمل چگونگي استفاده از پاكت به صورت تصويري و تشريحي -

 استفاده بايد از نوعي باشد كه براحتي قابل خواندن بوده و پاك نشود.چاپ و جوهر مورد  -

  

  

  

  

  

1-  Seal  

2-  Seam  

3-  Machin direction  

4-  Cross direction  

5- Card board  

6- flat  



7-  Satchel  
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