
 

 
 

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 

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

استانداردهاي ملي )رسمي(  نشر و وظيفه تعيين، تدوين 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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 دستمال كاغذي مورد مصرف در پوشك بچه 

 ها ويژگي -و نواربهداشتي
 

 چاپ اول
 



 

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

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 

فع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات ذين

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 

عايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي ر

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 

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

 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 

 داردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.استان

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 

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

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

 اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

مات سازمانها و همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـد

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 

زيابي قرار داده و در صورت احراز ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ار

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 

ز فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي ا

 ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.
 

در  مورد مصرف كاغذي استاندارد " دستمال كميسيون

 و بچه پوشك

 " آزمون هايها و روشويژگي -نواربهداشتي

 يا نمايندگي سمت رئيس

 )دكتراي، طاهرهفرامرزي

 (داروسازي
 ايران پزشكي علوم دانشگاه

  اعضاء

 زبان سانس، مهشيد)ليارتفاعي

 (انگليسي

 شمال هيدروفيل شركت

 )ليسانس، مريمامينيان

 (ميكروبيولوژي

 كرپ پارس شركت

 ليسانس )فوق، افشينپيرجاني

 و كاغذ( چوب صنايع

 لطيف كاغذي صنايع شركت

پيغامي، فريبا)ليسانس 

 فيزيك(

مؤسسه استاندارد و تحقيقات 

 صعتي ايران 

مه)ليسانس حسيني، فاط

 ميكروبيولوژي(

 گروه صنعتي مبارك

 )ليسانسرويگرحقرو، عذري

 (ميكروبيولوژي

 كاغذ سازي صنايع شركت

 نوظهور

عبادي، مريم)ليسانس صنايع 

 چوب و كاغذ(

 شركت صنايع كاغذي لطيف

 تبار، ميترا)ليساني عرفاني

 (نساجي

استاندارد و  كل اداره

 اراك صنعتي تحقيقات

 ليسانس )فوق، ژاكلينفاتحي

 (شيمي

 بهداشتي سلولزي صنايع انجمن

 )ليسانس، آزادهفيروزآبادي

 (شيمي

 لطيف كاغذي صنايع شركت

 )ليسانس، پدرامقرباني

 (ميكروبيولوژي

 چين نم شركت

استاندارد و  كل اداره ، عليرضا)مهندسي شيمي(كريمي

 نتهرا صنعتي تحقيقات



 

كتابداري، عليرضا)ليسانس 

 ميكروبيولوژي(

 شركت گلريز

 )ليسانس، نسرينمهاجري

 (ميكروبيولوژي

 حرير سازان شركت

 )ليسانس، رفيقهزاده نجف

 (ميكروبيولوژي

 حرير تهران شركت

نصيري، خسرو)ليسانس 

 ميكروبيولوژي(

 گروه صنعتي مبارك

ولي محمدي، ابوالفضل)ليسانس 

 بيولوژي(ميكرو

 گروه صنعتي مبارك

مهندسي  ، ليال)ليسانسيوسفي

 نساجي(

استاندارد و  كل اداره

 مازندران صنعتي تحقيقات

  دبير

 ، فرحناز)ليسانسبهزادي

 (شيمي
 استاندارد و تحقيقات مؤسسه

 ايران صنعتي

 

 گفتار پيش

و  بچه در پوشك مورد مصرف كاغذي استاندارد " دستمال

 و تدوين تهيه مربوط هايكميسيون توسط " كه نواربهداشتي

استاندارد  چوب و  ملي كميته و در  نودو نهمين  جلسه شده

مورد   4/21/21  هاي چوبي، سلولزي و كاغذ  مورخ فرآورده

 3 ماده استناد بند يك به ، اينكاست تصويب قرار گرفته

 استاندارد و تحقيقات مؤسسه مقرراتو  قوانين اصالح قانون

 استاندارد ملي بعنوان 2332 ماه بهمن مصوب ايران صنعتي

 شود.منتشر مي ايران

و  ملي هايو پيشرفت با تحوالت و هماهنگي همگامي حفظ براي

 ملي ، استانداردهايو خدمات ، علومصنايع در زمينه جهاني

 تجديدنظر خواهد شد و هر گونه زومل در مواقع ايران

 استانداردها ارائه اين يا تكميل اصالح براي كه پيشنهادي

 مورد توجه مربوط فني تجديدنظر در كميسيون شود، در هنگام

 استانداردهاي به مراجعه براي .بنابراينقرار خواهد گرفت

 كرد. استفاده تجديدنظر آنها از آخرين بايد همواره ايران

 توجه ضمن كه است شده استاندارد سعي اين و تدوين در تهيه

 اين بين ، در حد امكانجامعه موجود و نيازهاي شرايط به

 و پيشرفته صنعتي كشورهاي استاندارد و استاندارد ملي

 ايجاد شود. هماهنگي

 كار رفته د بهاستاندار اين تهيه براي كه و مآخذي منابع

 :زير است شرح به
 



 

1- ASTM D 6548 : 2000 

Standard test method for resistance to mechanical penetration of Sanitary tissue papers 

 2322 در سال آزمايشگاهي شده آوري جمع اطالعات -1

 

و  بچه در پوشك مورد مصرف كاغذي دستمال

 -نواربهداشتي

 آزمون هايها و روشويژگي

 

 كاربرد و دامنه هدف  1

 نمونه ها،ويژگي استاندارد، تعيين اين از تدوين هدف

 دستمال گذارينشانه و بنديبسته هاي آزمون، برداري، روش

و  بچه در پوشك 2ال، دو ال و كرير يك از دستمال اعم كاغذي

 دستمال د در مورد انواعاندارتاس . ايناست نواربهداشتي

و  1رول بصورت و نواربهداشتي بچه در پوشك مورد مصرف كاغذي

 كاربرد دارد. و نواربهداشتي بچه در پوشك كار رفته يا به

 

در  مورد مصرف كاغذي دستمال جاي استاندارد به اين در متن -يادآوري

 .است شده استفاده مالدست از واژه و نواربهداشتي بچه پوشك

 

 الزامي مراجع  2

 اين در متن كه است مقرراتي زير حاوي الزامي مدارك

 .است شده داده آنها ارجاع استاندارد به

 استاندارد محسوب از اين جزئي مقررات آن ترتيب بدين

، و/ يا تجديد نظر چاپ تاريخ داراي شود. در مورد مراجعمي

. مورد نظر نيست مدارك اين بعدي ها و تجديدنظرهاياصالحيه

 استاندارد امكان اين ذينفع كاربران معهذا بهتر است

زير  الزامي مدارك ها و تجديد نظرهاياصالحيه كاربرد آخرين

 چاپ تاريخ بدون قرار دهند. در مورد مراجع را مورد بررسي

                                                 
1- Carrier Tissue 

كاغذ منظور از رول در اين استاندارد، رول توليد شده در كارخانجات  -1

 ماده اوليه در كارخانجات  است كه بصورت سازي

 كننده به كارمي رود. (بسته بندي )تبديل



 

 مدارك و/ يا تجديدنظر آن چاپ و/ يا تجديدنظر، آخرين

 .مورد نظر است شده داده ارجاع الزامي

 استاندارد الزامي كاربرد اين زير براي از مراجع استفاده

 :است

خمير كاغذ،   2332 : سال 201    ايران استاندارد ملي

 ، مراحلكردن استاندارد مشروط محيطي شرايط -كاغذ و مقوا

 آزموني هاينمونه كردن و مشروط محيطي بر شرايط نظارت

 -كاغذ و مقوا  2333 : سال 233    ايران استاندارد ملي

 آزمون براي برداري نمونه روش

 روش -كاغذ  2331 : سال 432    ايران استاندارد ملي

 پايه جرم تعيين

 -ذ ومقواكاغ  2332 : سال 551    ايران استاندارد ملي

 در اتوو كردن خشك طريقه به رطوبت ميزان تعيين

 -كاغذ و مقوا  2322 : سال 2225  ايران استاندارد ملي

 كشش به مقاومت تعيين روش

 -كاغذ و مقوا  2331 : سال 2221  ايران استاندارد ملي

 مقدار خاكستر تعيين روش

 -كاغذ و مقوا  2322 : سال 2543  ايران استاندارد ملي

در  ورياز غوطه كاغذ و مقوا پس كشش به مقاومت تعيين روش

 آب

 -نواربهداشتي  2322 : سال 2230-2  ايران استاندارد ملي

  آزمون هايها و روشويژگي

خمير كاغذ، كاغذ   2334 : سال 3512  ايران استاندارد ملي

 pH  تعيين روش -و مقوا

 -بچه كامل پوشك  2322 : سال 3355  ايران دارد ملياستان

  آزمون هايو روش و شيميايي فيزيكي هايويژگي

 روش -خمير كاغذ  2333 : سال 4314  ايران استاندارد ملي

 و تراشه لكه تخمين

 بهداشتي كاغذهاي  2332 : سال 4332  ايران استاندارد ملي

  بيميكرو هايويژگي

در  كاغذ و مقواي  2320 : سال 5355  ايران استاندارد ملي

 تعيين روش -با مواد غذايي تماس

 رنگ ثبات

 

 و تعاريف اصطالحات  3



 

زير  ها با تعاريفو/ يا واژه استاندارد اصطالحات در اين

 روند:بكار مي

و  بچه در پوشك مورد مصرف كاغذي دستمال  3-1

 :داشتينواربه

در  مواد جاذب هاياز اليه يكي عنوان به كه كاغذي دستمال

 رود.كار مي به و نواربهداشتي بچه پوشك

 :   1طولي جهت  3-2

همسو  كاغذ در ماشين الياف اليه حركت با جهت كاغذ كه جهت

 باشد.

 :  1عرضي جهت  3-3

 باشد. آن طولي عمود بر جهت كاغذ كه جهت

 بهر:  3-4

 و نواربهداشتي بچه پوشك و/ يا تعدادي دستمال رول تعدادي

 ، از يكيكنواخت ، رنگهايبا ابعاد يكسان دستمال حاوي

 ارائه و آزمايش بازرسي براي كه زمان مبدأ و توليد يك

 .است شده

 :ورق  3-5

 .است كاغذي دستمال اليه يك از حداقل عبارت

 : آزموني نمونه  3-6

 .است شده برداشته آزمون جهت كه همرنگ ورق تعدادي

 :كرپ  3-7

 توليد آن هنگام كاغذ كه سطح خوردگي از چين است عبارت 

 جذب سرعت باال بردن و در نتيجه تماس سطح منظور افزايش به

 شود.كاغذ ايجاد مي نوع در اين

 : پايه رمج  3-8

ملي استاندارد  آزمون روش طبق كاغذ كه واحد سطح جرم

 شود .  مي تعيين 2331: سال  432ايران 

 : 2مادر رول  3-9

 به كه كاغذ سازي كرير در كارخانجاتدستمال  نوار پيوسته

 باشد. شده دور خود پيچيده به حلقه صورت

 

                                                 
1- Machine Direction 

2- Cross Direction 



 

 عمومي ويژگيهاي  4

و  بچه در پوشك مورد مصرف كاغذي دستمال  4-1

سفيد  رنگ به سلولزي بايد از خمير الياف نواربهداشتي

با قابليت و  شده بايد كرپ دستمال باشد. اينتهيه شده 

 با چشم رويت قابل خارجي جسم و فاقد هرگونه بوده آب جذب

 باشد. غير مسلح

بايد با  ستمالد انواع ميكروبي هايويژگي  4-2

 باشد. داشته مطابقت 2332 سال 4332 ايران استاندارد ملي

بايد با  كاغذي دستمال ايييو شيم فيزيكي هايويژگي  4-3

 مطابقت آن و زيرنويسهاي 2 در جدول شده ارائه هايويژگي

 :باشند داشته

 

و  بچه شكدر پو مورد مصرف كاغذي دستمال ويژگيهاي -1 جدول

 نواربهداشتي

 حدود دستمال ويژگيهاي رديف

 قبول قابل

 بند

 آزمون روش

 واحد

 گيرياندازه

                                                                                                                                                         
1- Role 



 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

9 

11 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

15 

16 

 ورق يك پايه جرم حداقل

 دستمال

 جرم تغييرات ضريب حداقل

  پايه

( )كرپ طول ازدياد حداقل

 در جهت الدستم اليه يك

 ماشين

 ورق يك كشش به مقاومت

در  خشك در حالت دستمال

 ماشين جهت

 ورق يك كشش به مقاومت

در  خشك در حالت دستمال

  ماشين جهتخالف 

 ورق يك كشش به مقاومت

 در دستمال

 ماشين در جهت خيس حالت

 يك كشش به مقاومت حداقل

 خيس حالتدر  دستمال ورق

 ماشين جهتخالف در 

 pH 

 موجود حداكثر رطوبت 

 حداكثر خاكستر موجود

واكنش در برابر نور 

 فرابنفش

 

 )انعطاف حداكثر زبري

 ورق ( يكپذيري

 دو طرف ميانگين -دستمال

 و دو جهت

 نامطلوب بوي

 

 لكه

 روشني حداقل

 آب جذب حداكثر زمان

18 

3 

14 

 

211 

 

111 

 

41 

 

15 

 

 5/7تا  5/6

8 

1 
 نقطه 5حداكثر

با 

 قطرحداكثريك

 ترمميلي

141 

 

 فاقد بوي

 نامطلوب

 طبق

 استاندارد

81 

21 

7-1 

7-2 

7-3 

 

7-3 

 

7-3 

 

7-4 

 

7-4 

 

7-5 

7-6 

7-7 

7-8 

 

7-9 

 

4-5 

 

7-11 

7-11 

7-12 

بر متر  گرم

 مربع

 درصد

 درصد

 

بر نيرو  گرم

15 

 متر عرضميلي

بر نيرو  گرم

15 

 متر عرضيميل

بر نيرو  گرم

15 

 متر عرضميلي

بر نيرو  گرم

15 

 متر عرضميلي

 ــ

 درصد

 درصد

 عدد

 

 نيوتن ميلي

 

 ــ

 

 ــ

 درصد

 ثانيه

 دستمال براي مرطوب در حالت كشش به شود مقاومتپيشنهاد مي -1يادآوري 

متر  ميلي 15 بر ونير گرم 71 حداقل ماشين ، در جهتبچه در پوشك مورد مصرف

 باشد. متر عرض ميلي 15نيرو بر  گرم 25 حداقل ماشين و در خالف عرض

و  دو اليه ،بچه در پوشك مورد مصرف شود دستمالپيشنهاد مي -2 يادآوري 

 .باشد اليه يك در نواربهداشتي مورد مصرف دستمال



 

 بو  4-4

 خيس در حالت چه و خشك در حالت چه كاغذي دستمال

 باشد. نامطلوب بايد فاقد بوي

 از الياف خالي سطح  4-5

با قطر  از الياف خالي سطح تواند دارايمي دستمال

 متر باشد. ميلي 5/3حداكثر 

 

 كه مجاز است تا حدي از الياف خالي تعداد سطوح  -1 يادآوري

مجاز،  كمتر از حداقل هب دستمال كشش به مقاومت كاهش باعث

 نشود.

 

 در پوشك مورد استفاده دستمال ها برايقطر سوراخ  -2 يادآوري

در  مورد استفاده دستمال متر و براي ميلي 2حداكثر  بچه

 .متر است ميلي 5/3حداكثر  نواربهداشتي

 

 كاغذي مادر دستمال رول هايويژگي  4-6

 بودن و سفت ، شلخوردگي تاب ها بايد فاقدرول  4-6-1

 شدن اليه ، يكرول وسط ، فرورفتگي، چروكرول طرفين

و يا بيشتر  دو اليه كاغذ مورد استفاده كه )در صورتي

 باشند. رول مقطع سطح باشد( و ناصافي

 در عرض از دو انقطاع نبايد بيش هر رول  4-6-2

 باشد. داشته

خريدار  بين توافق برحسب و قطر رول رض، عوزن  4-6-3

 شود.مي تعيين و فروشنده

 

 بردارينمونه  5

 و نواربهداشتي بچه از پوشك برداري نمونه  5-1

-2و  2322 : سال3355 ايران استاندارد ملي بايد طبق

 :زير استجدول  طبق شود كه انجام 2322 : سال2230

 و نواربهداشتي بچه از پوشك برداري نمونه -2 جدول    

 هايتعداد بسته

 موجود

تعداد 

 نمونه

 تعداد نمونه

 دارنقص



 

 شپذيرقابل  مورد آزمون پارتي در يك

 عدد 111تا  

 151تا  111از  

 عدد

 511تا  151از  

 عدد

 1111تا  511از  

 عدد

 11111تا  1111از  

 عدد

تا  11111از  

 عدد 35111

تا  35111از  

 عدد 511111

 باال به 511111از  

5 

8 

13 

21 

32 

51 

81 

125 

1 

1 

2 

3 

5 

7 

11 

14 

 

 

 كاغذي دستمال از رول برداري نمونه  5-2

 تصادفي صورت را به توليدي درصد از رولهاي 5  5-2-1

را  تعداد دو رول جدا شده جدا كنيد. از رولهاي

 رول يك بيروني ديده صدمه هاياليه كنيد. تمام انتخاب

، جداكنيد. نديده صدمه اليه سه را بهمراه انتخابي

 مياني تا لوله بهر را چنانچه يك رولهاي تعدا ورق

 تعداد ورقهايي 4 و از جدول رآورد كردهبشوند  بريده

 مورد نياز جهت نمونه بايد از هر بهر بعنوان را كه

 كنيد. شوند، تعيين بانتخا آزمايش انجام

ابعاد  را با حداقل الزمورق تعداد  رول از هر ورق

در  ماشين جهت ببريد كه نحوي متر به ميلي 300× 400

 عمل 3 جدول مطابق قرار بگيرد و سپس آن طولي جهت

 كنيد:

 بهر از يك شده برداشته تعداد ورق حداقل تعيين -3 جدول 

 در يك تعداد ورق

 بهر

 تعداد ورق حداقل

 برداشته

 بهر از يك شده

 1111كمتر از  

 5111تا  1111از  

11 

15 



 

 21 5111بيشتر از  

 

 از نقاط آزمونه تهيه ها را جهتورق برش محل  -1 يادآوري

 تغيير دهيد. رول مختلف

 رولمستقيمًا از  است ممكن شده انتخاب هايورق  -2 يادآوري

 صورت در آن شود كه بريده عرض در تمام شوند و يا رول برداشته

 را حركت ، رولريخته دو طرف ا بهر شده بريده هايورق توده

 را جدا كنيد. در هر توده شده بريده هايو ورق داده

 

 ها ونهآزم كردن مشروط  6

 1 نسبي رطوبت شرايط ها بايد تحتمونهآز كردن مشروط

گيرد.  صورت سلسيوس درجه 13 ± 2 درصد و دماي 50 ±

 آنها در معرض سطح تمام كه نحوي ها را بهمونهآز

 زمان نماييد. در طول قرار گيرد معلق محيط شرايط

 در آزمايشگاه طور يكنواخت از انتشار هوا به آزمايش

 زمان كنيد. مدت حاصل اطمينان 2يا اتاق مشروط سازي

 هامونهآز و دما بين رطوبت تعادل به رسيدن جهت كافي

 .است ساعت 14استاندارد  و شرايط

 

  آزمون هايروش  7

  پايه جرمتعيين   7-1

 مورد نياز وسايل  7-1-1

 يا بيشتر گرم ميلي يك ترازو با حساسيت

 آزمون روش  7-1-2

 ورق 20تعداد  5بند  طبق شده برداشته هايمونهاز ن

 و از هر ورق برداشته طور تصادفي را به از هر رنگ

 ببريد. متر مربع سانتي 200 حداقل سطح به آزمون يك

 متر مربع سانتي يك را با دقت هر آزمونه سطح  7-1-2-1

 و براساس كرده تعيين گرم 02/0 را با دقت آن و جرم

اعشار  و با دو رقم را محاسبه متر مربع يكجرم  آن

 كنيد. بيان

 پايه جرم تغييرات درصد ضريباندازه گيري   7-2

                                                 
1- Canditioning 



 

يا  رول مختلف از قسمتهاي آزمونه 20 تعداد حداقل 

آنها را  و جرم كرده انتخاب طور تصادفي را به بسته

  Xرا   جرم ريد. ميانگينبگي اندازه 2-3بند  مطابق

معيار را  ، درصد انحرافيك فرمول بناميد و طبق

 كنيد. محاسبه

 :2 فرمول 

انحراف معيار 
1 -n 

2 ) X - X ( 
  SD


 

 :در آن كه

X گرم برحسب هر آزمونه = جرم 

 x نهنمو در يك شده گيرياندازه جرمهاي كل = ميانگين 

 گرم برحسب مشخص

 n تعداد آزمون = 

را  تغييرات درصد ضريب ميزان 1 فرمول براساس و سپس

 كنيد: محاسبه

 :1 فرمول

 SD 
%C.V. =  200  ×________ 

 X  
و درصد  خشك در حالت كشش به مقاومتتعيين   7-3

 ازدياد طول

 مورد نياز وسايل  7-3-1

قادر باشد  كه كشش به مقاومت آزمايش دستگاه  7-3-1-1

درصد  ±1 را با دقت گسيختگي موجود در لحظه تنش

 كند. گيرياندازه

  آزمون روش  7-3-2

 از هر رنگ را بطور تصادفي ورق 20تعداد   7-3-2-1

 نمونه ورقاز هر برداريد.  5بند  مطابق نمونه

متر و  ميلي 25 عرض به دقت را به نهآزمو ، يكهمرنگ

 نماييد طول متر ببريد، دقت ميلي 200 حداقل طول

 در كاغذ باشد. ماشين با جهت موازي آزمونه



 

 را با روش رنگ از همان باقيمانده ورقهاي  7-3-2-2

باشد،  عرضي در جهت آزمونه طول كه طريقي باال به

 ببريد.

 

 و تاخورده ديده صدمه ها نبايد از قسمتهايآزمونه  -يادآوري

 باشند.

 

 متر تنظيم ميلي 15را در  دو فك بين فاصله  7-3-2-3

 محكم فك هايدر گيره دقت ها را بهو آزمونه كرده

 كنيد.

 گيره بلغزد و يا از لبه در گيره اگر آزمونه  7-3-2-4

وريد و اني حساب به ار شآزماي نتيجه شود آن پاره

دهيد.  ديگر انجام اضافي هاينمونه را روي آزمايش

 جهت هر دو برايرا  كشش به مقاومت نتايج ميانگين

 ميلي 25 نيرو براي گرم و برحسب كرده محاسبه جداگانه

 كنيد. گزارش متر عرض

 در جهت ( را)كرپ د طولاازدي نتايج ميانگين  7-3-2-5

و  محاسبه 3 فرمول ( براساساليه يك )بصورت ماشين

 كنيد: درصدبيان برحسب

 :3 فرمول

 
      × 200a 

 =درصد كرپ______________ 
      15 

 :در آن كه

a برحسب دستگاه برروي شده خوانده طول = افزايش 

 مترميلي

 سخي در حالت كشش به مقاومتتعيين   7-4

 مورد نياز وسايل  7-4-1

 2-3-3بند  مطابق

 آزمون روش  7-4-2

و حدود  كرده آماده 2-1-3-3بند طبق ها را آزمونه -

دو  سو سپ نموده را خيس آن متر از طول ميلي 50تا  35

را  كنيد. آزمون گيره دو فك را بين آزمونه خشك طرف



 

 2322 : سال2543 ايران با استاندارد ملي مطابق

 دهيد. انجام

 pH گيرياندازه  7-5

 مورد نياز: وسايل  7-5-1

 گيرياندازه قادر به كه ايمتر با الكترود شيشه pH يك

pH 3و  4بافر  دو محلول و بوسيله بوده 2/0 با دقت 

 كنيد. تنظيم

 مونهآز سازي آماده  7-5-2

بطور  5بند  طبق شده برداشته هاياز نمونه  7-5-2-1

 بطور جداگانه از هر رنگ دست دخالت و بدون تصادفي

 متر مربع ميلي 250 تقريبي سطح به مختلفي هايآزمونه

 در حدود دو گرم رنگ از يك آزموني نمونه ببريد. سپس

 برداريد.

  استخراج با آب گرم : 7-5-2-2

و  ريخته مناسب حجم ماير با ارلن را در يك آزمونه

در  پيپت مقطر را با يك ليتر آب ميلي 200مقدار  سپس

 بريزيد. ارلن نمونه حاوي با ارلن اندازه هم ارلن

 حرارت جوش را تا نزديك كنيد و آب مبرد وصل را به

 را روي تقريبًا جوش و آب دهيد. مبرد را برداشته

كنيد و  مبرد را وصل يد، سپسبريز نمونه حاوي ارلن

 روي ساعت يك مدت براي ماليمت را به ارلن محتواي

 برداشتن بدون ساعت از يك بجوشانيد. پس برقي اجاق

 درجه 15تا  10تا حدود  سرعت را به مبرد، ارلن

 ، محلولالياف شدن نشين از ته سرد كنيد. پس سلسيوس

را در  محلول سرريز كنيد. اين آرامي را به استخراجي

 بريزيد. دو بشر كوچك

 سرد: با آب استخراج  7-5-2-3

 در ارلن پيپت مقطر را با يك ليتر آب ميلي 200

 ساعت يك بمدت و را بسته بريزيد، در آن نمونه محتوي

 قرار دهيد. در طي سلسيوس درجه 15تا  10 در دماي

 از يك دهيد. پس را تكان بار ارلن يك حداقل مدت اين



 

 را در دو بشر كوچك استخراجي محلول آرامي به ساعت

 سرريز كنيد.

 آزمون روش  7-5-3

 از دو محلول متر را با استفاده pH دستگاه  7-5-3-1

 الكترودها را چندين ، سپسرده تنظيم 4و  3بافر 

از  يكبار با مقدار كمي مقطر و سپس با آب مرتبه

 كنيد. آبكشي فوق شده تهيه هايمحلول

 درجه 15تا  10 بايد بين استخراجي محلول حرارت درجه

و  قرار داده محلول باشد. الكترودها را داخل سلسيوس

pH بگيريد. را اندازه 

7-5-3-2  pH و/ يا سرد  گرم استخراج محلول را براي

 گزارش 2/0 با تقريب گيريدو اندازه انگينمي بصورت

 1/0از  نبايد بيش محلول در دو ظرف  pH  كنيد، تفاوت

 دو محلول را براي گيرياندازه باشد. در غير اينصورت

 ديگر تكرار كنيد. استخراجي

 موجود رطوبت گيرياندازه  7-6

 مورد نياز وسايل  7-6-1

 گرم  ميلي يك يتترازو با حساس  7-6-1-1

 سلسيوس درجه 205±1 دمايي اتوو با گسترده  7-6-1-2

 :آزمون انتقال ظرف  7-6-1-3

 آزمون شرايط در مقابل كه يا ظروفي مناسب هايكروزه

 تغيير نكند.

 آزمون روش  7-6-2

و با  را برداشته آزمونه گرم مقدار يك از هر بسته

 را در ظرف آزمونه كنيد. سپس وزن گرم ميلي 2/0 دقت

باشد  رسيده ثابت وزن و به قباًل توزين كه انتقالي

و  انتخاب كنيد )مراحل را تعيين آن و جرم قرار داده

 از تغييرات جلوگيري بايد براي آزمونه جدا كردن

 شود(. سپس انجام الستيكي با دستكش مقدار رطوبت

 205±1 در اتوو با دماي انتقال را با ظرف آزمونه

قرار دهيد.  ساعت يك حداقل مدت به سلسيوس درجه

خشك شد آن را بوسيله گيره در  آزمونه كه هنگامي



 

دقيقه  30دسيكاتور قرار دهيد تا سرد شود. بعد از 

 را با دقت آن و جرم كرده خارج را با ظرفآزمونه 

آنها را در اتوو  كنيد. دوباره تعيين گرم ميلي 2/0

آنها در اتوو نبايد  ماندن زمان قرار دهيد. مدت

باشد. مجددًا  اوليه كردن خشك زمان مدت كمتر از نصف

بگيريد.  را اندازه آن جرم و دوباره را سرد كرده آن

آنقدر تكرار  لزوم را در صورت و توزين كردن خشك عمل

 برسد. ثابت وزن به ا آزمونهكنيد ت

كمتر از  اختالفي داراي پياپي خشك دو جرم كه هنگامي

و  كرده را متوقف باشد، آزمايش آزمون اصلي جرم 2/0

از كسر  و پس 4 فرمول موجود را براساس درصد رطوبت

 آوريد: بدست آزمونه ظرف ثابت جرم كردن

 :4 فرمول

 اوليه جرم - شده خشك مونهآز جرم    
 آزمونه

رطوبت =درصد  _____________________________________________ × 200 
 موجود

     آزمونه اوليه جرم    

 

را  آن و ميانگين داده انجامدوباره را  آزمايش اين

 آوريد. بدست است آزمونه دموجو رطوبت كه

 ترخاكس گيرياندازه  7-7

 مورد نياز: وسايل  7-7-1

 15تا  تنظيم قابل با دماهاي الكتريكي كوره  7-7-1-1

 ±100  

 گرم ميلي 2/0 ترازو با حساسيت  7-7-1-2

با  و يا سيليس ، سراميكپالتين از جنس كروزه  7-7-1-3

در  با قرار گرفتن كه آزمونه گرم 20حدود  ظرفيت

نشوند و  و ذوب ، شكستهسلسيوس درجه 100±  15 دماي

 ندهند. انجام شيميايي واكنش با آزمونه همچنين

 آزمون روش  7-7-2

و  را برداشته آزمونه گرمميلي  مقدار يك از هر بسته

 بند  و مطابق توزينميلي گرم  2/0 با دقت

 بگيريد. در اتوو آنرا اندازه شده خشك جرم 3-3



 

 بدون دقيقه 10تا  30 مدت را به 3-2-3-3بند  كروزه

قرار  سلسيوس درجه 100±  15 با دماي در كوره نمونه

در دقيقه  30بمدت  سرد كردن آنرا براي دهيد و سپس

را  و آن كرده را وزن خالي دسيكاتور بگذاريد. كروزه

 كنيد. يادداشت

 فوق در كروزه شده تعيين آن قبالً رطوبت را كه آزمونه

 را در كوره آزمونه حاوي و مجددًا كروزه قرار داده

 ساعت يك مدت به سلسيوس درجه 100± 15 با دماي

 بگذاريد.

 اتاق دماي به رسيدن را براي كروزه ساعت بعد از يك

درصد  كنيد سپس را وزن و آن در دسيكاتور قرار داده

 كنيد: محاسبه 5 رمولف خاكستر را براساس

 :5 فرمول

        200a 
=X __________  

          m 

 كه در آن:

x درصد ، برحسب2خشك پايه جرم = مقدار خاكستر براساس 

 a و  كروزه جرم )يعني باقيمانده آزمونه = جرم

 گرم (، برحسبكروزه جرم منهاي آزمونه

 m گرم در اتوو، برحسب شده خشك آزمونه = جرم 

و  داده انجامآزمونه  3بر روي را  آزمايش اين 

 آوريد. درصد خاكستر را بدست ميانگين

 

 1واكنش در برابر نور فرابنفش  7-8

 مورد نياز وسايل  7-8-1

 نانومتر 400تا  315 موج با طول فرابنفش المپ  7-8-1-1

 نوري سفيد كنندهمواد  حاوي مرجع  نمونه  7-8-1-2

 آزمون روش  7-8-2

متر  سانتي 20در متر  سانتي 20ابعاد  به آزمونه يك

زير  تاريك يا اتاق محفظه را در يك و آن نموده تهيه

 قرار دهيد و رنگ(  2-2-2-3بند ) طبق  فرابنفش المپ

                                                 
1- Oven Dry 

1- Optical Whiteners 



 

 مرجع نمونه با تغيير رنگ را در مقايسه آزمونه

 د.كني گزارش

 وجود مواد سفيد كننده دهنده نشان آبي رنگ مشاهده

وجود مواد سفيد  عدم زرد يا بنفش رنگ و مشاهده نوري

 از المپ استفاده دهد. جهتمي را نشان نوري كننده

متر  سانتي 40تا  25بايد  تا المپ جسم فاصله فرابنفش

باشد.  درجه 10تا  45 نور بين تابش و زاويه بوده

 توصيه فرابنفش المپ نور بجاي از كابينت استفاده

 گردد.مي

 

 شود. اكيدًا خودداري مچش نور به مستقيم از تابش  -يادآوري

 

 زبريتعيين   7-9

 مورد نياز وسايل  7-9-1

 گيرياندازه توان كه Handle- O- Meter سنج نرمي دستگاه

 فشار وارده را در مقابل كاغذي مالدست نمونه مقاومت

باشد.  داشته شكاف يك در درون تيغه يك بوسيله

متر از  ميلي 35/1 فاصله و به هم موازي شكاف هايلبه

 اند.يكديگر قرار گرفته

 آزمون روش  7-9-2

بند  را طبق آزمونه رنگ از يك ورق 10تعداد   7-9-2-1

 به آزمونه يك و از هر ورق برداشته بطور تصادفي 5

را بر  ماشين و جهت متر بريده ميلي 200*200ابعاد 

 كنيد. مشخص با عالمت آزمونه روي

 تنظيم سازنده دستور كارخانه را طبق دستگاه  7-9-2-2

 كنيد.

 روي را در كنار هم رنگ از يك دو آزمونه  7-9-2-3

 كاغذ را مشخص فوقاني يد، طرفبگذار دستگاه صفحه

 با شكاف ماشين جهت كه طريقي ها را بهكنيد. آزمونه

 كه نحوي قرار دهيد به آن بسازد روي قايم زاويه



 

 آن در وسط با آزمونه تماس در هنگام دستگاه تيغه

 قرار گيرد.

 را تحت درجه روي شده حداكثر عدد خوانده  7-9-2-4

 كنيد. يادداشت ماشين كاغذ در جهت زبري وانعن

 نحوي به درجه 10 را با زاويه فوق دو آزمونه  7-9-2-5

و  قرار گرفته شكاف ماشين موازي جهت بچرخانيد كه

 كند. دو نيم را به آن شكاف

 زبري عنوان را تحت شده حداكثر عدد خوانده  7-9-2-6

 فوق كنيد. آزمون يادداشت ماشين يضعر جهت كاغذ براي

 و ميانگين داده ديگر كاغذ نيز انجام طرف را براي

 ميلي و برحسب كرده را محاسبه و دو جهت دو طرف

 كنيد. گزارش نيوتن

 لكه  7-11

 خارجي يا هر ماده چوب جوهر، يا تراشه لكه شامل لكه

: 4314 ايران رد ملياستاندا مطابق باشد كه ديگري

 شود.مي گيريها اندازهآن سطح 2333 سال

 100× 105با ابعاد  دستمال برگ 20در  كه در صورتي

  با سطح يا تراشه لكه 1 متر، ميانگين ميلي

 .است قبول باشد قابل متر وجود داشته ميلي 4/0

 2روشني درجهتعيين   7-11

 يازمورد ن وسايل  7-11-1

 تعيين قادر به نور كه بازتاب سنجش دستگاه  7-11-1-1

  موج با طول نور منتشر شده بازتاب

 نانومتر باشد. ±453  5/0

 استاندارد: نمونه  7-11-1-2

 نور، از نمونه بازتاب سنجش دستگاه تنظيم براي

 كارخانه توسط كه اكسيد منيزيم استاندارد كريستال

 كنيد. شود، استفادهمي ارائه هسازند

 :آزمون روش  7-11-2

                                                 
1- Brightness 



 

 به سفيد را بطور تصادفي ورق 10تعداد   7-11-2-1

 نباشد انتخاب در تماس با دست نمونه سطح كه نحوي

 استانداردي باشداز نمونه ممكن كنيد. چنانچه

را  آزمونه بازتاب تقريبًا همان كنيد كه استفاده

 و به قرار داده را رويهم آزمونه 10باشد  تهداش

باشد  نوري منبع طرف به آزمونه فوقاني طرف كه نحوي

 قرار دهيد. روزنه در مقابل چهارگوش شكل آنها را به

درصد  2/0 كاغذ را با دقت توده سفيدي درجه  7-11-2-2

 ايسهاستاندارد مق و با نمونه نموده گيرياندازه

 را دوباره و مراحل ورقها را برگردانيده كنيد، سپس

 تكرار كنيد.

 دهم را با يك روشني درجه نتايج ميانگين  7-11-2-3

 كنيد. درصد بيان و برحسب اعشار محاسبه رقم

 آب جذب سرعتتعيين   7-12

 مورد نياز: وسايل  7-12-1

 با دقت كه مناسب يا پيپت ميكرومتري سرنگ  7-12-1-1

 باشد. شده ليتر مدرج ميلي 01/0

 كرونومتر   7-12-1-2

 آزمون روش  7-12-2

را  ، دو ورقشده برداري نمونه يا رول از هر بسته

 به آزمونه يك و از هر ورق برداشته بطور تصادفي

 را بر روي متر ببريد. آزمونه ميلي 35× 35ابعاد 

 متر قرار داده ميلي 50 قطر تقريبي بشر به يك دهانه

 درجه 10±  1مقطر  را از آب 2-2-21-3بند  و سرنگ

 10حدود  ايرا با زاويه سرنگ پر كنيد، سپس سلسيوس

 تقريبًا با وسط آن نوك كه بطوري افق با خط درجه

كار  باشد نگهداريد و كرونومتر را به كاغذ در تماس

 را روي ليتر آب ميلي 01/0مقدار  و همزمان هانداخت

 تا جذب آب را در قطره سرنگ بريزيد و نوك آزمونه

شود، مي نور مشخص انعكاس با قطع كه آن كامل

 محاسبه ثانيه را برحسب آب جذب و سرعت نگهداشته

 كرده آزمايش فوق طريق را به هر آزمونه كنيد. طرفين



 

هر  براي ثانيه را برحسب آب جذب سرعت ميانگين و

 كنيد. و گزارش محاسبه يا رول بسته

 

 رولها بنديبسته  8

توان دو ميرا متر  سانتي 10 عرض با يهارول  8-1

 . دمون بندي بسته تايي سهيا  تايي

حداكثر را بايد متر  سانتي 12 ا عرضب رولهاي  8-2

 . دنمو بندي ستهب دوتايي

و  رولها بايد از كاغذ كرافت يبند بسته براي  8-3

 ايگونهه ب تنهايي به اتيلن و/ يا پلي اتيلن پلي

 آسيب و نقل حمل رولها در طي شود كه استفاده

 نبينند.

 

 رولها گذارينشانه  9

 بر روي نشدني خوانا و پاك زير بايد بصورت اطالعات

 شود: لها نوشتهرو

 محصول نام  9-1

 توليد كننده شركت نام  9-2

 ها تعداد اليه  9-3

 بچه در پوشك مورد مصرف )دستمال محصول نوع  9-4

 (يا نواربهداشتي

 رول عرض  9-5

 جرم پايه كاغذ  9-6

 جرم رول برحسب كيلو گرم   9-7

 الو س نمايانگر روز، ماه توليد كه تاريخ 9-8

 باشد.

 رول شماره  9-9

 توليد شيفت  9-11

 نام كشور سازنده   9-11

 استاندارد ملي اين ذكر شماره  9-12

 



 

تا  8-9در مورد رولهاي دستمال وارداتي اطالعات بندهاي  -يادآوري

 شود . طبق توافق خريدار و فروشنده ارائه مي 9-12
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