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ویژگیها و–بسته هاي کاغذي و مقوایی –چاي 
روشهاي آزمون

اولچاپ

و تحقیقات صنعتی ایراناستانداردبا مؤسسه آشنایی
رسمیمرجعتنهاقانون،صنعتی ایران به موجب تحقیقاتواستانداردمؤسسه

) رسمی(ملی داردهاياستاننشرتدوین وتعیین،وظیفهعهده دارکهاستکشور
.میباشد



در رشته هاي مختلف توسط کمیسیون هاي فنی مرکب از استانداردتدوین
مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدي صاحبنظرانکارشناسان مؤسسه، 

سعی بر این است که . میگیردصورتواقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع 
توجه به شرایط وباح ملی استانداردهاي ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصال

و حقتولیدي، فنی و فن آوري حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان 
تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی : نفع شامل

پیش نویس استانداردهاي ملی جهت .و سازمانهاي دولتی باشدنهادهاو 
یسیون هاي فنی مربـوط ارسال واعضاي کمذینفعنظرخواهی براي مراجع 

در کـمیته ملـی مرتبـط بـا آن وپیشنهادهـامیشود و پس از دریـافت نظـرات 
چاپ و منتشر ) رسمی(ملی استانداردرشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان 

.می شود
استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذیصالح نویسپیش

شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در عیینتو با رعایت ضوابط 
به عنوان استاندارد ملی چاپ تصویب،کمیته ملی مربوط و در صورت 

می شود که بر اساس تلقیبدین ترتیب استانداردهایی ملی . ومنتشرمی گردد
مربوط که ملیتدوین و در کمیته )) 5((مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره 

.شکیل میگردد به تصویب رسیده باشدتوسط مؤسسه ت
و تحقیقات صنعتی ایران از اعضاي اصلی سازمان بین المللی استانداردمؤسسه

که در تدوین استانداردهاي ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی میباشداستاندارد 
از آخرین پیشرفتهاي علمی، فنی و صنعتی جهان و کشور،ونیازمندیهاي خاص 

.می نمایداستفـادهالمـللی استانداردهـاي بین
و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش استانداردمؤسسه

منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی بهبینی شده در قانون 



محصوالت و مالحظات زیست محیطی کیفیتفردي وعمومی، حصول اطمینان از 
شوراي عالی استاندارد تصویبنداردها را با و اقتصادي، اجراي بعضی از استا

المللی براي بینمؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهاي . اجباري نماید
محصوالت کشور، اجراي استاندارد کاالهاي صادراتی و درجه بندي آنرا 

.نمایداجباري
اطـمینان بخـشیدن به استفاده کنندگـان از خـدمات سازمانهابمنظـورهمچـنین

زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزي و گواهی درو مؤسسات فعال 
زیست محیطی، آزمایشگاهها و ومدیریتکنندکان سیستم هاي مدیریت کیفیت 

سازمانها و اینگونهکالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد 
قرارمؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی 

اده و در صورت احراز شرایط الزم، گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا د
ترویج سیستم بین المللی یکاها ، . بر عملکرد آنها نظارت می نمایدونموده 

سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات وسایلکالیبراسیون 
این مؤسسه می ملی از دیگر وظایفاستانداردهايکاربردي براي ارتقاي سطح 

.باشد

"آزمونویژگیها و روشهاي-و مقواییکاغذيهايبسته- چاي"استاندارد کمیسیون
یا نمایندگیسمترئیس

ایرانصنعتیاستاندارد و تحقیقاتمؤسسهمشاور فنی)علومدکتراي(اکبر، علیآگه
اعضا

نایراصنعتیاستاندارد و تحقیقاتمؤسسه)و کاغذچوبصنایعمهندس(، خاطرهایزدي
چايتمرکز و فرآوريکلاداره)کشاورزيمهندس(، اردالنباالبندیان

ایرانصنعتیاستاندارد و تحقیقاتمؤسسه)اقتصادلیسانس(بهار، فخریه
شمالچايکلاداره)کشاورزيمهندس(پور، فریدهحسن

کشورچايسازمان)کشاورزيمهندسیلیسانسفوق(، سیدجعفر حسینی
و چايبنديبستهصنایع-لفافگیالناقتصاد لیسانس(، محمد اسماعیلالهیجانیخوشبوي



)المللبین
گیالناستانصنعتیاستاندارد و تحقیقاتکلاداره)چوبصنایعلیسانس(رهبر، بهنام

گیالناستانصنعتیاستاندارد و تحقیقاتکلاداره)صنایعلیسانس(، ژیال کریم
ایرانصنعتیاستاندارد و تحقیقاتمؤسسه)محیطبهداشتلیسانسفوق(، مهناز زادهمحسن

شمالچايسندیکاي)فنیمتخصص(، سیدنورالدینمیرعسگري
دبیر

ایرانصنعتیحقیقاتاستاندارد و تمؤسسه)کشاورزيمهندس(، فریدهوثوقیناصح

پیشگفتار
و تهیهمربوطفنیکمیسیونتوسطکه"آزمونویژگیها و روشهاي-و مقواییکاغذيهايبسته-چاي"استاندارد 

، استمورد تأیید قرار گرفته20/12/80مورخبندياستاندارد  بستهملیکمیتهجلسهو در  هفتمینشدهتدوین
بهمنمصوبایرانصنعتیاستاندارد و تحقیقاتمؤسسهو مقرراتقوانیناصالحقانون3مادهاستناد بند یکبهاینک

.شودمنتشر میایراناستاندارد ملیبعنوان1371ماه
، و خدمات، علومصنایعدر زمینهو جهانیملیهايو پیشرفتبا تحوالتو هماهنگیهمگامیحفظبراي

اینیا تکمیلاصالحبرايکهپیشنهاديتجدیدنظر خواهد شد و هر گونهلزومدر مواقعایرانملیاستانداردهاي
برايبنابراین.ر خواهد گرفتقرامورد توجهمربوطفنیتجدیدنظر در کمیسیونشود، در هنگاماستانداردها ارائه

.کردتجدیدنظر آنها استفادهاز آخرینباید هموارهایراناستانداردهايبهمراجعه
بین، در حد امکانجامعهموجود و نیازهايشرایطبهتوجهضمنکهاستشدهاستاندارد سعیاینو تدویندر تهیه

.ایجاد شودهماهنگیو پیشرفتهصنعتیکشورهايرد ملیاستاندارد و استاندااین
.استگردیدهاستاندارد تهیهاینالزمآزمایشهايموجود و اجرايو مهارتهايامکاناتلذا با بررسی

آزمونویژگیها و روشهاي-و مقواییکاغذيهايبسته- چاي

هدف1
و نمونهسازي، آمادهبرداري، نمونهچايو مقواییکاغذيهايبستهویژگیهايشناساندناستاندارداینازتدوینهدف

.باشدمیآنآزمونروشهاي

کاربرددامنه2
.باشند کاربرد داردچايگرم1000تا 50در برگیرندهکهچايو مقواییکاغذيهايبستهاستاندارد دربارهاین

الزامیمراجع3
مقرراتآنترتیببدین. استشدهدادهآنها ارجاعاستاندارد بهایندر متنکهاستمقرراتیزیر حاويالزامیمدارك

ها و یا تجدید نظر، اصالحیه/ وچاپتاریخدارايدر مورد مراجع. شودمیاستاندارد محسوباز اینجزئی
کاربرد آخریناستاندارد امکاناینذینفعکاربرانمعهذا بهتر است. مورد نظر نیستمداركاینبعديتجدیدنظرهاي



یا / وچاپتاریخبدوندر مورد مراجع. قرار دهندزیر را مورد بررسیالزامیمداركها و تجدید نظرهاياصالحیه
.مورد نظر استشدهدادهارجاعالزامیداركمیا تجدیدنظر آن/ وچاپتجدیدنظر، آخرین

:استاستاندارد الزامیکاربرد اینزیر براياز مراجعاستفاده
)عمومیمصارفجهتکارتن(1368سال: 150ایراناستاندارد ملی- 1
)پایهجرمتعیین-کاغذ(1378سال: 471ایراناستاندارد ملی- 2
)، کاغذ و مقواآبجذبتعیین(1350سال: 475ایراناستاندارد ملی- 3
)کاغذ و مقواضخامتتعیین(1348سال: 560ایراناستاندارد ملی- 4
)کاغذ و مقواشقیتعیین(1379سال: 1118ایراناستاندارد ملی- 5
)آزادسقوطوسیلهبهضربهآزمایش-بسته(1353سال: 1287ایراناستاندارد ملی- 6
)آزمایشبراينمودنآمادهشرایط-بسته(1354سال: 1293ایراناستاندارد ملی-7
)هوا، کاغذ و مقوابهنفوذ پذیريتعیین(1354سال: 1421ایراناستاندارد ملی-8
)کاغذ و مقواترکیدنبهمقاومتتعیین(1357سال: 1821رانایاستاندارد ملی-9
)پودر شویندهمقواییهايجعبه(1371سال: 1870ایراناستاندارد ملی- 10
) هااز بستهبردارينمونهروش(1361سال: 2220ایراناستاندارد ملی- 11
)مواد خوراکیمقواییهايجعبه(1373الس: 3341ایراناستاندارد ملی- 12

و تعاریفاصطالحات4
:رودزیر بکار میها با تعاریفیا واژه/ واستاندارد اصطالحاتدر این

1طولیجهت1- 4

.اندقرار گرفتهسويدر آنموازيايگونهکاغذ بهبیشتر الیافکهاستسویی
2عرضیجهت2- 4

1-4در بند شدهنوشتهعمود بر سوياستسویی
میانیپهلوي3- 4

و ، عرضطول(دیگر بزرگتر باشد پهلو کوچکتر و از پهلوياز یکاز دید اندازهکهاستپهلوییمقواییدر بسته
).ارتفاع

ویژگیها5
:زیر باشدویژگیهايباید دارايچاببنديبسته

.کندشود جلوگیريمیتا آنجا کهبستهمحتواياز خرد شدن-لفا
.کندنگهدارينمرا از رخنهبستهمایهدرون-ب
.کندجلوگیريچايسرشتیاز گریز بوي-پ
.کندجلوگیريبستهدرونو نور بهناخواستهاز نفوذ بوهاي-ت

1- MD= Machine Direction
2- CD= Cross Direction



اغذيکبستهویژگیهاي1- 5
) 1المینت(چند الیهکاغذيهايرا در بستهآنتوانیا کمتر باشد میگرم100هايدر بستهچايبندياگر بسته

.شودقرار دادهمقوایییا جعبهها مستقیماً در کارتنبستهکهبر اینکرد مشروطبنديبسته
:زیر باشدویژگیهاياید دارايرود ببکار میبنديبستهبرايکهکاغذي

.باشدبر متر مربعگرم60کمینهآنپایهجرم1-1- 5
.میلیمتر باشد07/0کمینه) 2- 8(بند آزمونطبقآنضخامت1-2- 5
09/0کمینهآنهايالیهمجموعسبتريکه2)اتیلنکاغذ و پلی(باشد دو الیهکمیتهآنهايشمار الیه1-3- 5

.میلیمتر باشد
).7- 8بند آزمونطبق(در برابر هوا نفوذناپذیر باشد 1-4- 5
.بودار نباشد1-5- 5
.باشدخوراکیو مناسبزهر آلود نبوده1-6- 5
مقواویژگیهاي2- 5

منظور بهاینبرايکهمقوایی. شودبنديبستهمقواییباشد باید در گنجایهگرم100از بیشچايخالصاگر جرم
:زیر باشدویژگیهايرود باید دارايکار می

.باشدبر متر مربعگرم280کمینهآنپایهجرم2-1- 5
.میلیمتر باشد28/0کمینهآنضخامت2-2- 5
.باشدبر متر مربعگرم50بیشینهدقیقهدر یکآنآبجذب2-3- 5
.باشدKPa(3(کیلو پاسکال440کمینهدر برابر ترکیدنآنایستادگی24- 5
.بر سانتیمتر باشدگرم160کمینه)  MD(طولیمقوا در جهتشقی2-5- 5
.بر سانتیمتر باشدگرم60کمینه)  CD(عرضیمقوا در جهتشقی2-6- 5
.باشد3341ایرانباید برابر استاندارد ملیگرم100کمتر از خالصبا جرمايکیسهچايمقوايویژگیهاي2-7- 5
مقواییبستهویژگیهاي3- 5
کوچکتر و کمتر نباید بیشتر از دو برابر پهلويآنمیانیبهلويباشد، اندازهمستطیلمکعببستهاگر شکل3-1- 5

.بزرگتر باشداز نصف
مورد نظر را در برگیرد و چايبتواند جرمآن) حجم(گنجشود کهگزیدهايگونهباید بهبستهايهاندازه3-2- 5

.نباشدفشردهبستهدرونچايپر شود و در ضمنکاملگونهبه، بستهاز چايمقدار معیناز ریختنپس
عموديردهگستدر برابر نیرويپر شدهبستهایستادگی3-3- 5

استاندارد، برابر یا 6- 8بند آزمایشاز انجامپسباشد کهاندازهباید بهعموديگستردهدر برابر نیرويبستهایستادگی
.آیدمیزیر بدستاز رابطهباشد کهاز مقداريبیش

1- Laminate
در خور مواد خوراكي پلي اتیلني كھ براي بستھ بندي چاي بھ كار مي رود باید-٢ (Food grade) .باشد

3- Kilo Paskal



:در آنکه
P :کیلوگرمبهآنبا محتويبستهجرم
h :مترسانتیبهبستهارتفاع
H :مترسانتی300(شدهچیدههايبستهارتفاع(
K :5/1ثابتضریب
F  :کیلوگرمبهآمدهبدستنیروي
آزاددر برابر فرو افتادنپر شدهبستهایستادگی3-4- 5

از باشد کهايگونهاستاندارد، باید به9-8برابر بند آزموناز انجامآزاد پسدر برابر فرو افتادنپر شدهبستهایستادگی
.وارد نشودآنبهآسیبیفرو افتد هیچگونهبستهمختلفاز جهاتمتريسانتی75بلنداي

دربندي3-5- 5
از پر شدنپسو پایینباال هايکند و لبهجلوگیريچاياز ریزشباشد کهايگونهباید بهمقواییبستهدربندي

.باز نشودآسانیشود و بهخود جفتدر جايدرست
شود و از مالیدهدرها چسبپهنهتمامبهتوانمیشود تا آنجا کهگیريبهرهاز چسبمقواییدر بستهبستناگر براي

.باشدمواد خوراکیمناسبنوع
بند ویژگیهايو دارايمواد خوراکیباشد باید مناسبمیبا چايدر تماسکهاییمقوجعبهدرونیپوشش3-6- 5
.باشد1- 5-4

باید آنباشد و دربندينمیايجداگانهداخلیلفافبهشود نیازيگیريبهرهشدهالمینتاگر از مقواي- یادآوري
.باشدحرارتیدوخت

مقواییبستهو بیرونیدرونیهايپوشش4- 5
درونیپوشش4-1- 5

مواد مناسبدار، پالستیکاتیلنپلیآلومینیومتواند از جنسمیاستدر تماسمستقیماً با چايکهدرونیپوشش
از گرما گیريرهبا بهپالستیکیدرونیهايپوششبهتر است. کند باشدجلوگیريهوا، بو و نماز مبادلهکهغذایی

.شونددربندي
بیرونیپوشش4-2- 5

، سلوفانتواند از جنسمیبیرونیپوشششود اینمیگیرينیز بهرهبیرونیاز پوششدرونیبر پوششاگر افزون
.شودزدهچسبد چسبمیهمبهکههاییبخشپهنهتمامبهبهتر است.باشدچاپهايورنیو انواعشفافپالستیک

بردارينمونه6

P.K
h

h-HF 



پر جعبه10ها آزمونانجامبرايشمار نمونهکمینه. گیردانجام2220ایراناستاندارد ملیباید مطابقبردارينمونه
.باشدمیخالیجعبه4و شده

ها نمونهسازيآماده7
آماده1293ایرانباشد و باید برابر استاندارد ملیبار میهمهشود نمایندهبرداريهنمون6برابر بند کههایینمونه
.شودسازي

آزمونهايروش8
پایهجرمسنجشآزمون1- 8

.گیردباید انجام471ایراناستاندارد ملی2-6برابر بند 
سبتراسنجشآزمون2- 8

.گیردباید انجام560ایرانبرابر استاندارد ملی
آبجذبقابلیتآزمون3- 8

.گیردباید انجام475ایرانبرابر استاندارد ملی
ترکیدنبهایستادگیآزمون4- 8

.گیردباید انجام1821ایرانبرابر استاندارد ملی
مقواشقیآزمون5- 8

.گیردید انجامبا1118ایرانبرابر استاندارد ملی
عموديگستردهدر برابر نیرويبستهایستادگیآزمون6- 8

. شودکمآناز ارتفاعمتر در دقیقهسانتییکدر نتیجهقرار دهید کهرا زیر فشاري، بستهآزموناینانجامبراي
باال تکرار روشبهبستهپنجرا برايآزمایشاین. کنیدترا یادداشبستهشدنلهبرايشدهکار بردهمقدار فشار به

.کنیدرا محاسبهکار رفتهفشار بهکنید و میانگین
نتایجبیان
مشاهدهدر آنو ناموزونیشکستگیخود برگردد و هیچگونهنخستینشکلباید بهبستهآزمایشایناز انجامپس
:آیدمیدستزیر بهاز رابطهباشد کهباال نباید کمتر از مقدارياز آزمایشهايآمدهبدستار نیرويضمناً مقد. نشود

:در آنکه
P :کیلوگرمبهآنبا محتويبستهجرم
h :مترسانتیبهبستهارتفاع
H :مترسانتی300(شدهچیدههايبستهارتفاع(
K :5/1ثابتیبضر
F :کیلوگرمبهآمدهبدستنیروي
هوابهنفوذپذیريآزمون7- 8

.گیردانجام1421ایرانبرابر استاندارد ملی

P.K
h

h-HF 



مقواییبستههاياندازهسنجش8- 8
.گیردانجام) پودر شویندهمقواییهايجعبه(1870ایراناستاندارد ملی5-6برابر بند 

در برابر فرو افتادنایستادگیآزمون9- 8
.گیردانجام1287ایرانبرابر استاندارد ملیدر برابر فرو افتادنپر شدهبستهایستادگی

)چايبستهو نگهداريترابريبراي(بنديبسته9
گیريبهرهاز آنکهکارتنی. نمودگیريبهرهکارتنباید ازچايو مقواییکاغذيهايبستهو نگهداريترابريبراي

7- 4جز بند به) عمومیبنديبستهجهتکارتنویژگیهاي(150استاندارد ملیبر ویژگیهايشود باید افزونمی
نفوذناپذیر بهمناسبباید با روکشکارتناستاندارد باشد، در ضمناین4-3- 5و 3- 3-5ویژگیهاياستاندارد داراي

.یا غیرهبا پارافینشدهدادهپوششو یا کارتن1شرینگصورتبهو یا روکشمانند نایلون. باشدشدهدادهپوششآب

گذارينشانه10
چايو مقواییکاغذيهايبستهرويگذارينشانه1- 10

پاكآسانیبهو ساییدگیجابجاییدر نتیجهکهايگونهبا جوهر پایدار بهچايهايبستهزیر باید رويهاينشانه
.شودیا برچسبنگذارد چاپچايو اثر ناخوشایند روينیافتهراهبستهدرونو ضمناً بهنشده
چايبازرگانینام1-1- 10
)، خاکه، باروتی، شکستهقلم(چاينوع1-2- 10
خالصجرم1-3- 10
کردندمروش1-4- 10
)، ماهسال(بنديبستهتاریخ1-5- 10
)، ماهسال(مناسبمصرفتاریخ1-6- 10
خریداربها براي1-7- 10
پروانهشماره1-8- 10
شناساییو شمارهساختسري1-9- 10
)اختالطو درجهنظر خلوصاز (دهندهمواد تشکیلنام1-10- 10
کنندهبنديبستهبازرگانییا نشانهو نشانینام1-11- 10
نگهداريشرایط1-12- 10

کارتنرويگذارينشانه2- 10
:شودچاپکارتنبر روينشدنیخوانا و پاكايگونهزیر باید بههاينشانه

فرآوردهنام2-1- 10
بستهناخالصجرم2-2- 10
بستهخالصجرم2-3- 10

1- Shrink Pack



شمار بسته2-4- 10
بازرگانییا نشانهفرآوردهتولید کنندهو نشانینام2-5- 10
بازرگانییا نشانهکارتنتولید کنندهو نشانینام2-6- 10
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