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 خدا نامبه 

  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي
 

 و تحقيقات استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

) رسمي(استانداردهاي ملي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي

  .دارد عهده به را ايران

مؤسسـات   و مراكـز  نظـران  صـاحب  *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

توليـدي،   بـه شـرايط   توجـه  با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، لمي،ع

 كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

 نـويس اسـتانداردهاي   پـيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و

 و نظرهـا  از دريافـت  پـس  و شـود مـي  ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي

 مي منتشر و ايران چاپ )رسمي( ملي داستاندار عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها

  .شود

كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  تصـويب،  درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  در شـده  نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي هايياستاندارد

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد

المللـي   بـين  ميسـيون ك 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصـلي  اعضـاي  از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

كـدكس   كميسـيون  4رابـط  تنهـا  به عنـوان  و است 3(OIML)قانوني  شناسي اندازه المللي بين سازمان و 2(IEC)الكتروتكنيك 

 خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 5(CAC)غذايي 

  .شودمي گيريبهره بين المللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، يپيشرفتها آخرين از كشور،

كنندگان،  مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

اجـراي   اقتصـادي،  و محيطـي  يسـت ز مالحظـات  و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ

اسـتاندارد،   عـالي  شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي

و  تيصادرا كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري

در  فعـال  مؤسسات و زمانها سا خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

و  هـا  آزمايشـگاه  محيطـي، زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة

 نظـام  ضـوابط  اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه دام اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  مراكز

 آنهـا  عملكـرد  بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت

 انجـام  و گرانبهـا  فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )جيواسن(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي

 .است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي

 
 
 
 

  

                                                
  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 
2- International Electro technical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology(Organization International de Metrology Legal) 
4 - Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission 



ج  

  ويژگي ها و روش هاي آزمون –كميسيون فني تدوين استاندارد دستمال كاغذي 
  )تجديد نظر پنجم(

    

  :يا نمايندگي / سمت و   :رئيس 
  دانشگاه علوم پزشكي ايران  فرامرزي،طاهره

    )دكتراي دارو سازي(

    :دبير 
  سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  بهزادي ، فرحناز

    )ليسانس شيمي(
    

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا( : اعضاء 
  شركت نوظهور  آقاجاني ،فرهاد

    )مهندس چوب و كاغذ(
    

  ناس شركت پارس حياتكارش  ارتفاعي ، مهشيد
    )ليسانس زبان انگليسي(
    

  شركت پرنگار  اميري قمي نژاد، داود

    )ليسانس ميكروبيولوژي(

    

  هيدروفيل دنياي حرير  باهوطرودي ،بهاره
    )ليسانس ميكروبيولوژي(
    

  شركت حرير خوزستان  بختياري ،يوسف
    )ليسانس زبان انگليسي(
    

  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانسازمان   ليال،پاشاي آهي 
    )فوق ليسانس شيمي(
    

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

  شركت لطيف  پيرجاني ،افشين
    )فوق ليسانس مهندسي صنايع چوب و كاغذ(
    

  شركت لطيف  حميدي ، مهرداد
    )مهندس صنايع چوب و كاغذ(
    

  شركت تافته آرين  رو نژاد ،خسروخس
    )فوق ليسانس مكانيك(
 
 
  

  



د  

  اداره كل استاندارد تهران  خوبان ، منيژه
    )مهندس نساجي(
    

  مركز تحقيقات محيط زيست-دانشگاه علوم پزشكي تهران  راستكاري،نوشين
    )دكتراي شيمي دارويي(
    

  تي ايرانسازمان استاندارد و تحقيقات صنع  رمضانعلي، محمد تقي
    )ليسانس ميكروبيولوژي(
    

  شركت نوظهور  رويگر حق رو،عذري
    )ليسانس ميكروبيولوژي(
    

  شركت پنبه ريز  روحاني، سيد هادي
    )ليسانس ميكروبيولوژي(
    

  شركت كالرينت  زارعي ، عباس
    )مهندس شيمي (
    

  پژوهشكده صنايع رنگ ايران  سليماني ، آتشه
    )دكتراي شيمي رنگ(
    

اداره كل نظارت -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي   سهرابي ، مرضيه
  بر مواد غذايي،آرايشي و بهداشتي

    )دكتراي دارو سازي(
    

  شركت فراتاپ  شيرازي ، نيره
    )ليسانس ميكروبيولوژي(
    

  شركت پارس كرپ  طالبي ،طهورا
    )ليسانس ميكروبيولوژي(
    

  يفشركت لط  عبادي ،مريم
    )مهندس چوب و كاغذ(
    

  شركت پاكان  غفاري ،محمد
    )ليسانس ميكروبيولوژي(
  
  

  

  مسئول فني شركت لطيف  فيروزآبادي ، آزاده
    )ليسانس شيمي(
    

  انجمن صنايع سلولزي و بهداشتي ايران   قاراگوزلي ، مريم
    )ليسانس شيمي(
 
  

  



ه  

  آزمايشگاه كنترل دانشگاه كيش   قرباني ،پدرام
    )ليسانس ميكروبيولوژي(
    

  شركت لطيف گستر ديبا  قره بابايي ، رسول
    )ليسانس ميكروبيولوژي(
    

  شركت گلريز  كتابداري ،عليرضا
    )ليسانس ميكروبيولوژي(
    

  شركت معيار گستر صدر  محمدي ،كاظم
    )فوق ليسانس مكانيك ماشين هاي كشاورزي(
    

  ارد تهراناداره كل استاند  نامدار ،معصومه
    )مهندس نساجي(
    

  شركت گلريز  هاشميان ،محمد رضا
    )ليسانس صنايع(
    

  شركت حرير  هدايي نيا ،ايمانه
    )ليسانس ميكروبيولوژي(
    

  يميوسفي ،مر
  )ليسانس شيمي(

ــوزش پزشــكي   ــان و آم آزمايشــگاه -وزارت بهداشــت ،درم
  كنترل غذا و دارو
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  پيش گفتار

  

تـدوين   1353 نخستين بـار در سـال  " ويژگي ها و روش هاي آزمون  –دستمال كاغذي  "استاندارد 

اين استاندارد بر اساس پيشنهاد هـاي رسـيده و بررسـي توسـط سـازمان اسـتاندارد و تحقيقـات        . شد

بـار مـورد تجديـد نظـر قـرار گرفـت و در        صنعتي ايران و تأييد كميسيون هاي مربوط براي پنجمـين 

يكصدوشصت وپنجمين اجالس كميته ملي استاندارد چوب و فراورده هاي چوبي،سلولزي و كاغذ مورخ 

رد ح قوانين و مقررات سازمان استانداقانون اصال 3به استناد بند يك مادة اينك . تصويب شد21/9/88

  .به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود 1371مصوب بهمن ماه ، و تحقيقات صنعتي ايران ، 

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهـاني در زمينـه صـنايع، علـوم و     

خدمات ، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهند شد و هـر پيشـنهادي كـه بـراي     

نگام تجديد نظر در كميسيون  فني مربوط مـورد توجـه   اصالح و تكميل اين استانداردها ارايه شود، ه

  .بنابراين، بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد. قرار خواهد گرفت

  .است 1381سال : 627اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره 

  :  رار گرفته به شرح زير استخذي كه براي تهية اين استاندارد مورداستفاده قĤو م منابع

سـازمان  گـروه پژوهشـي سـلولزي و بسـته بنـدي      بررسي نتايج آزمايشگاهي در آزمايشگاه كاغـذ   -1

 1388تا  1386استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در    سال هاي 
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 ويژگي ها و روش هاي آزمون-دستمال كاغذي

 
 
  

  هدف و دامنه كاربرد         1

دف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي ها،بسته بندي و نشانه گذاري، نمونه برداري و روش هـاي  ه

  . آزمون دستمال كاغذي است

  .و يا در جعبه ويا بسته كاربرد دارد 1)رول(اين استاندارد در مورد انواع دستمال كاغذي به صورت توپ 

  

  مراجع الزامي         2

قرراتي است كه در متن اين استاندرد ملي ايران بـه آنهـا ارجـاع داده شـده     مدارك الزامي زير حاوي م

در صورتي كه بـه   .استاندارد ملي ايران محسوب مي شودبدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين . است 

اصالحيه ها و تجديد نظر هاي بعدي آن مورد نظر مداركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، 

در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجـاع داده شـده   . ندارد ملي ايران نيست اين استا

  .است، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آن مورد نظر است 

      :ر براي اين استاندارد الزامي است جع زيااستفاده از مر

شرايط محيطي استاندارد مشروط كردن  -مقوا خمير كاغذ،كاغذ و: 106استاندارد ملي ايران      2-1

  مراحل نظارت بر شرايط محيطي و مشروط كردن و آزمون نمونه هاي آزموني

  روش نمونه برداري براي آزمون –كاغذ و مقوا :  133ايران  استاندارد ملي    2-2

  روش تعيين جرم پايه -كاغذ:  471استاندارد ملي ايران    2-3

  تعيين ميزان رطوبت به طريقه خشك كردن در اتوو-كاغذ و مقوا:  559ي ايران استاندارد مل    2-4

حاصل احتراق در ) خاكستر(باقيمانده -كاغذ ، مقوا و خمير كاغذ: 1119استاندارد ملي ايران      2-5

  درجه سلسيوس  900دماي 

  روش تشخيص جهت طولي  –كاغذ و مقوا :  1544استاندارد ملي ايران     2-6

محلــول  pHروش تعيــين   –خميــر كاغذ،كاغــذ و مقــوا  :  3568 -1اســتاندارد ملــي ايــران   2-7

  استخراجي

روش تخمين تراشه و لكه در خمير كاغذ رنگبـري   -خمير كاغذ:  4324استاندارد ملي ايران     2-8

  شده

                                                
ه كنند)تبديل (منظور از رول در اين استاندارد،رول توليد شده در كارخانجات مادر است كه به صورت ماده اوليه در كارخانجات بسته بندي  -  1

  .كاربرد دارد



 2

  ويژگي هاي ميكروبي -كاغذ هاي بهداشتي:  4778استاندارد ملي ايران    2-9

  روش تعيين ثبات رنگ  -كاغذ و مقواي در تماس با مواد غذايي:  5755ندارد ملي ايران استا   2-10

اندازه گيري ويژگـي هـاي كششـي و ازديـاد      –كاغذ و مقوا :  8273-2استاندارد ملي ايران     2-11

  .طول با سرعت ثابت

  تواژه ها و اصطالحا-خمير كاغذ ،كاغذ و مقوا:4317استاندارد ملي ايران    2-12

2-13  SABS 792:1970-Facial tissue 
2-14  ASTM 4369:1992-Standard specification for Boxed facial tissue for 
industrial and institutional use 
2-15  ASTM 4431:1992-Standard specification for paper towels for 
industrial and institutional use 
2-16  U.A.E standard 166:1995 –Facial tissue 

  اصطالحات و تعاريف         3

  : در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير به كار مي روند 

3-1  

  مطابق با استاندارد

دستمال كاغذي يا مجموعه اي از بسته ها و يا رول هاي دستمال كاغـذي   )رول(توپ  يك بسته يا   

  .ليه موارد منطبق با اين استاندارد ملي ايران باشدكه ويژگي هاي تعيين شده آن ها در ك

3-2  

  با استانداردمغاير 

دستمال كاغذي يا مجموعه اي از بسته ها و يا رول هاي دستمال كاغذي كه  )رول( توپيك بسته يا  

ويژگي هاي تعيين شده آن ها در يك مورد يا بيشتر مغاير با ويژگي هاي تعيين شده در اين استاندارد 

  .باشدملي 

3-3  

  1جهت طولي

  .جهتي از  كاغذ كه با جهت حركت اليه الياف بر روي ماشين كاغذ هم سو باشد

3-4  

جهت عرضي
2  

  .كاغذ كه عمود بر جهت طولي باشد ي ازجهت

  

  

                                                
1-machine direction 
2-Cross direction 
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3-5  

  بسته

را بتوان در آن بسته بندي  4-4كه تعدادي ورق دستمال كاغذي با يكي از ابعاد مندرج در بند  ظرفي 

 .كرد

  

3-6   

  بهر

بسته شامل ورق هاي دستمال كاغذي با ابعاد يكسان ، رنگ هاي يكنواخت يـا   20000تعداد كمتر از 

  .مختلف،از يك مبدأ و توليد يك زمان كه مورد بازرسي و آزمايش قرار مي گيرد

  

3-7  

  ورق

  . عبارت از حداقل دو اليه دستمال كاغذي است

3-8  

   1نمونه آزموني

  .ي آزمون برداشته شده استتعدادي ورق هم رنگ كه برا

3-9  

  كرپ

عبارتست از چين خوردگي سطح كاغذ كه هنگام توليد به منظور افزايش سطح تماس و در نتيجه باال 

  .بردن سرعت جذب آب در اين نوع كاغذ ايجاد مي شود

3-10  

  2جرم پايه

مربـع بيـان    جرم واحد سطح كاغذ كه طبق روش آزمون استاندارد تعيين شده و بر حسب گرم بر متر

  .مي شود

3-11  

  3مادر )رول(توپ 

  .كاغذ در كارخانجات مادر كه به صورت حلقه به دور يك لوله مياني پيچيده شده باشد نوار پيوسته

  

  

                                                
1-specimen 
2-grammage 

                  3-roll                  
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3-12  

   1كاغذ باطله قبل از مصرف

شامل نشريات ، مجالت و روز نامه هايي است كه به دست مصرف كننده نهايي نرسـيده باشـد و هـم    

 . هاي جمع آوري شده از چاپخانه ها نيز مي باشدچنين پوشال 

  

3-13  

  2كاغذ باطله بعد از مصرف

  شامل نشريات ، مجالت، و روز نامه ها وكاغذ هاي اداري و غيره است كه به دست مصرف كننده نهايي 

  .رسيده و استفاده شده و باطل شده باشد

  

3-14  

  3الياف بازيافتي

قبل از مصرف و بعد از مصرف اسـت كـه بـه صـورت در صـدي از      باطله كاغذ  خميركاغذ تهيه شده از

  . ميزان مورد استفاده در هر محصول مي تواند بيان گردد

3-15  

  پــرز

و ذرات معدني است كه در فرآيند توليد و بسته بندي ممكن اسـت ايجـاد   ) الياف ريز( پرز شامل نرمه

  . شود

3-16  

  پرفوراژ

غذي  است كه باعث ميشود بيرون آمدن دستمال از بسـته  برش هاي سوزني در بين دستمال هاي كا

  .به راحتي و به صورت تك تك باشد

 و سـپس بـه صـورت تـا    4در بعضي از دستگاه ها دستمال هاي كاغذي به طور كامل از هم جـدا شـده  

 .خورده روي هم قرار مي گيرند

 
  

3-17  

   5لكه

                                                
                                                      

Pre-consumer 1- 
2-Post-consumer                                                                                                                                         

3-recovered fiber  

                    4-full cut 

                   
1-dirt 



 5

اغذي است كـه رنگـي بـوده و يـا داراي     هر گونه ذرات غير ليفي يا قابل رؤيت بر روي ورق دستمال ك

سـطح آن هـا     4324وضوح مشخصي متمايز از بقيه ورق دستمال باشد و مطابق استاندارد ملي ايران 

 .اندازه گيري مي شود

  

3-18  

  1تراشه

تراشه ها يا دسته هاي الياف كه در مراحل توليد كاغذ به صورت ناپخته باقي مي ماند و قابل مشاهده 

  .سطح آن ها اندازه گيري مي شود 4324استاندارد ملي ايران است و مطابق 

  

  

 ويـژ گي هاي عمومي 4

  

و يا خميركاغذ الياف بازيافتي و يا 2ستمال هاي كاغذي بايد از خمير كاغذ الياف سلولزي بكر د  4-1

دستمال كاغذي بايد كرپ شده و با جذب . تركيبي از اين دو، به رنگ سفيد يا رنگ هاي ديگر باشد 

ب باال بوده و فاقد پرز ، الياف كلوخه شده، هر نوع پارگي  و هر گونه جسم خارجي قابل رؤيت با آ

  . چشم غير مسلح باشد

  

  :ويژ گي هاي ميكروبيولوژيكي    2- 4

  .مطابقت داشته باشد  4778ويژگي هاي ميكروبي انواع دستمال كاغذي بايد با استاندارد ملي ايران 

      

 :و شيميايي ويژگي هاي فيزيكي 3- 4

  

دستمال كاغذي بايد با ويژگي هاي ارايه شده در جدول يك و زير نويس هاي آن مطابقـت داشـته    

  )جدول در صفحه بعد:(باشد

  

  

  

  

  

  

  

                                                
2-shive 

                3-virgin 
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  ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي دستمال كاغذي-1جدول 

حدود قابل قبول   ويژگي هاي دستمال كاغذي  رديف

دستمال هاي دو 

  اليه

حدود قابل قبول 

ستمال هاي بيش از د

  دو اليه

بند روش 

  آزمون

  واحد اندازه گيري

  گرم بر متر مربع  2-2- 8  36حداقل   27حداقل   يك ورق دستمال كاغذي جرم پايه  1

  درصد  3-2- 8  5حداكثر   5حداكثر   ضريب تغييرات جرم پايه  2

يك اليـه دسـتمال   ) كرپ(ازديادطول  3

  كاغذي در جهت طولي
  رصدد  4-2- 8  18تا  8  18تا  8

مقاومت به كشش يك ورق دسـتمال    4

  در حالت خشك در جهت طولي 
 15گرم نيروبر   4-2- 8  250حداقل   200حداقل 

  ميلي متر عرض
به كشش يك ورق دسـتمال   مقاومت  5

   در حالت خشك در جهت عرضي
 15گرم نيروبر   4-2- 8  100حداقل   70حداقل 

  ميلي متر عرض
مقاومت به كشش يك ورق دسـتمال    6

  الت خيس در جهت طوليدر ح
 15گرم نيروبر   5-2- 8  20حداقل   15حداقل 

  ميلي متر عرض
ــذيري  7 ــاف ناپ ــري(انعط ــك ورق )زب ي

ــتمال ــرف و دو  -دس ــانگين دو ط مي

  جهت

  ميلي نيوتن  6-2- 8  150حداكثر   100حداكثر 

  درصد  7-2- 8  80حداقل   80حداقل  دستمال كاغذي سفيد-روشني  8
  درصد  8-2- 8  78حداقل   78قل حدا  دستمال كاغذي رنگي-روشني  9
10 pH 9-2- 8  9تا 5/5  9تا 5/5  دستمال كاغذي   ---  
  درصد  10-2- 8  8حداكثر   8حداكثر  رطوبت موجود  11
ميلي ليتر آب مقطر 02/0زمان جذب   12

درجه سلسـيوس در يـك ورق   2±20

  دستمال كاغذي

  ثانيه  11-2- 8  10حداكثر   10حداكثر 

  درصد  12-2- 8  3حداكثر   3حداكثر   خاكستر  13

  .گرم بر متر مربع در هر اليه است±1حد رواداري جرم پايه دستمال كاغذي كه به وسيله توليد كننده اظهار مي شود )1

  

  از مراجع 1رنگ هاي مورد استفاده دردستمال كاغذي بايد داراي گواهينامه بهداشتي :رنگ  4-3-1

 5755ذي طبق اسـتاندارد ملـي ايـران    باشد و ثبات رنگ آن در دستمال كاغ2رسمي و ذيصالح كشور

  .تأييد شود

                                                
1) Health  certificate 

 .مي باشد در حال حاضر مرجع ذيصالح وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي 1
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  .براي دستمال هاي كاغذي چاپ دار ،طرح چاپ بايد به صورت يكنواخت باشد

   

دستمال كاغذي چه در حالت خشك و چه در حالت خيس بايـد فاقـد بـوي نـامطبوع       :بـو 4-3-2

  .باشد

مراجـع   بايـد مـورد تأييـد    اي مورد مصـرف معطر،اسانس ه در دستمال كاغذي اسانس صورت استفاده ازدر-يادآوري

  .باشدذيصالح كشور  رسمي و

  .دستمال كاغذي بايد فاقد هر گونه پرز باشد :پـرز 4-3-3

پيشنهاد مي شود به منظور كاهش پرز يك اليه پلي اتيلني يا كاغذ پوشش دار در زير ناحيه خـروج  -

  .لبة جعبه و ايجاد پرز كمتر شود دستمال از بسته چسبانده شود تا امكان خراش دستمال ها توسط

دستمال ها بايد از بسته تك تك و به راحتي بيرون بيايندو ناحيه خـروج دسـتمال    :پرفوراژ 4-3-4

  .كاغذي  از بسته بايد به اندازه و شكلي باشد كه به راحتي دستمال ها بيرون بيايند

ميلي متر ،ميـانگين  ) 205×200(برگ دستمال كاغذي يك ال با ابعاد  10در  :لكه و تراشه 4-3-5

دو لكه يا تراشه با سطح يك ميلي متر مربع مي تواند وجود داشته باشد به شـرطي كـه در هـر بـرگ     

  .بيش از سه لكه يا تراشه با قطر كمتر از يك ميلي متر ديده نشود

  .ميلي متر مربع شمارش نمي شوند 4/0لكه هاي با سطح كمتر از  : ياد آوري

) 200×205(برگ دستمال كاغذي يك اليه بـا ابعـاد   10در ):سوراخ(از الياف سطح خالي  4-3-6

ميلي متر قابل قبول مي باشد،مشروط به ايـن  )دو( 2سوراخ با قطر حداكثر )دو(2ميلي متر ،  ميانگين 

  .ميلي متر وجود نداشته باشد) دو( 2سوراخ با قطر كمتر از ) سه( 3كه در هر برگ بيش از 

  .لي از الياف تا قطر يك ميلي متر ، سوراخ تلقي نمي شودسطوح خا : يادآوري

  

  

  اندازه ها   4-4

  :باشد 2مساحت و ابعاد ورق هاي دستمال كاغذي بايد مطابق جدول 

  

  ابعاد مجاز دستمال كاغذي -2جدول 

  ) ميلي متر مربع(حداقل سطح   )ميلي متر(حداقل يكي از ابعاد   اندازه  شماره

  51250  205  اندازه بزرگ  1

  41000  170  اندازه متوسط  2

  20500  170  اندازه كوچك  3

  

  

  

  مادر دستمال كاغذي) رول( ويژگي توپ   4-5
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رول ها بايد فاقد تاب خوردگي، شل و سفت بودن طـرفين رول، چـروك، فرورفتگـي وسـط         4-5-1

 .رول، يك اليه شدن و ناصافي سطح مقطع رول باشند

  .بريدگي عرضي داشته باشد 2از  بيشهر رول نبايد در طول    4-5-2

  .ريدار و فروشنده تعيين مي شودخوزن، عرض و قطر رول برحسب توافق بين     4-5-3

  

  نمونه برداري از بسته   5 

اين نمونه برداري در كارخانه توليد كننده توسط (نمونه براي بازرسي در كارخانه توليد كننده    5-1

  )ازرسي انجام مي شودبراي ب)يا مسئول فني(مدير كيفيت 

و متناسـب بـا تعـداد     3جـدول   2از هر بهر به طور تصادفي تعداد نمونه الزم مشخص شده در ستون 

  .آمده است، چند بسته مادر را انتخاب كنيد 3جدول  1بسته هاي تشكيل دهنده هر بهر كه در ستون 

  .نمونه ها را به طور تصادفي انتخاب كنيد 3از داخل هر بسته مادر مطابق جدول 

  نمونه براي آزمون   5-2

جدول  5به تعداد داده شده در ستون  بسته هايي را،1-5از نمونه هاي تصادفي برداشته شده طبق بند 

  .ه عنوان شاهد نيز تهيه كرد، متناسب با تعداد بهر، برداريدو به همين تعداد مي توان نمونه هايي را ب3

  

  

  

  جدول نمونه برداري -3جدول 

1  2  3  4  5  

تعداد بسته هاي  

  بهر

  تعداد نمونه براي بازرسي
تعداد نمونه براي 

  تعداد بسته  تعداد بسته مادر  آزمون
تعداد بسته مورد 

  قبول معيوب

100-10  

300-101  

1000 -301  

4000 -1001  

10000-4001  

  10000بيشتر از 

2  

3  

4  

6  

8  

11  

10  

15  

20  

30  

40  

50  

0  

1  

2  

3  

4  

5  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

  

  

  

  قبول   5-3

  :بهر با توجه به ويژگي هاي الزم، قابل قبول خواهد بود اگر
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، 1-9، با توجه بـه بنـد   1-5بعد از بازرسي بسته هاي مادر و بسته، نمونه هاي برداشته شده طبق بند 

  .داده شده بيشتر نشود 3دول ج 4تعداد بسته هاي معيوب از آنچه كه در ستون 

  

  )رول( نمونه برداري ازتوپ    6

  4نمونه برداري از رول براي آزمون ويژگي هاي بند     6-1

رول را انتخـاب   2از رول هاي جدا شده . درصد از رول هاي توليدي را به صورت تصادفي جدا كنيد 5

ه همراه سه اليه صدمه نديده از دستمال تمام اليه هاي صدمه ديده بيروني يك رول انتخابي را ب. كنيد

تعداد ورق رول هاي يك بهر را چنانچه تا لوله مياني بريده شوند برآورد كرده و . كاغذي را، جدا نمائيد

تعداد ورق هايي را كه بايد از هر بهر به عنوان تعداد نمونه مورد نياز جهـت انجـام آزمـون     4از جدول 

  .انتخاب شوند، تعيين كنيد

ميلي متر به نحوي ببريد كه جهـت مـورد   ) 300×  400( رول تعداد ورق الزم را با حداقل ابعاد از هر

  .آزمون در جهت طولي آن قرار بگيرد

  

  

  تعيين حداقل تعداد ورق برداشته شده از يك بهر -4جدول 

حداقل تعداد ورق برداشته شده از يك   تعداد ورق در يك بهر

  بهر

  10  1000كمتر از 

  15  5000تا  1001از 

  20  5000بيشتر از 

  

  .ها را براي تهيه نمونه از نقاط مختلف در هر رول تغيير دهيدمحل برش ورق   -1يادآوري

ورق هاي انتخاب شده ممكن است مسـتقيماً از رول برداشـته شـوند و يـا رول در تمـام       -2يادآوري

طرف ريخته، رول را حركت داده عرض بريده شود كه در آن صورت تودة ورق هاي بريده شده را به دو 

  .و ورق هاي بريده شده در هر توده را جدا كنيد

  

  

  

  

  

  

  

  مشروط كردن نمونه هاي آزموني   7
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  درصد و دماي) 50 ± 2( مشروط كردن نمونه ها ي آزموني بايد تحت شرايط رطوبت نسبي

سطح آنها در معرض نمونه هاي آزموني را به نحوي كه تمام . درجه سلسيوس صورت گيرد) 23 ± 1( 

در طـول زمـان آزمـون از انتشـار هـوا بـه طـور يكنواخـت در         . شرايط محيط قرار گيرد معلق نمائيـد 

مدت زمان كافي جهت رسيدن به تعادل رطوبت و دما بـين نمونـه   . آزمايشگاه اطمينان حاصل نمائيد

  .ساعت است 24هاي آزموني و شرايط استاندارد 

  

  اي آزمونبررسي نمونه ها و روش ه   8

.  

دو نمونه آزموني را به طور تصادفي از هر رنگ دستمال كاغذي و از هر بسته مادر بيرون كشيده   8-1

  .آن ها را كنترل كنيد 10و9و براي مطابقت با بند

  .نتيجه بازرسي نمونه هاي آزموني از هر رنگ را گزارش نمائيد-

  روش هاي آزمون    8-2

  اندازه گيري ابعاد   8-2-1

بـه طـور    2-5ورق از هر رنگ  دستمال كاغذي را از هر بسته نمونـه بـرداري شـده مطـابق بنـد      يك 

انـدازه گيـري    4-4ورق به منظور مطابقت با بنـد   10ابعاد هر ورق را براي حداقل . تصادفي جدا كنيد

  .كرده و نتايج آن را جداگانه جهت هر ورق گزارش نمائيد

  جرم پايهاندازه گيري   8-2-2

  :لوازم -8-2-2-1

  ترازو با دقت توزين حداقل يك ميلي گرم  -

  :روش كار-8-2-2-2

ورق از هر رنـگ را بـه طـور تصـادفي      10تعداد  6يا  2-5از نمونه هاي برداشته شده مطابق بندهاي  

  .سانتي متر مربع ببريد 200برداشته و از هر ورق يك آزمونه به سطح حداقل 

گرم تعيـين نمـوده و بـر     001/0تي متر مربع و جرم آنرا با دقت سطح هر آزمونه را با دقت يك سان -

  .اساس آن  جرم يك متر مربع را محاسبه و با دو رقم اعشار بيان كنيد

  

  ضريب تغييرات  اندازه گيري  8-2-3

آزمونه از قسمت هاي مختلف رول يا بسته را به طور تصادفي انتخاب كرده و جرم آن ها را  10حداقل 

    ميانگين جرم را. اندازه بگيريد 2-2-8د مطابق با بن
�
x   انحراف ) صفحه بعد( 1و طبق فرمول  بناميد

  :ضريب تغييرات را محاسبه كنيد 2معيار و طبق فرمول 

 
  

: 1فرمول   
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  : 2فرمول 

  
  :كه در آنها

x =بر حسب گرمهر آزمونه  جرم  

   
�
x  =ه مشخص بر حسب گرمميانگين كل جرم هاي اندازه گيري شده در يك نمون  

   n  =تعداد آزمونه  

  

  مقاومت به كشش در حالت خشك اندازه گيري 8-2-4

  :لوازم -8-2-4-1

 2يك دستگاه آزمايش مقاومت به كشش كه قادر باشد تنش موجود در لحظة گسيختگي را با دقـت   

  .درصد اندازه گيري نمايد ±

  روش كار -8-2-4-2

از هر پنج ورق نمونه . برداريد 6يا  2-5از هر رنگ نمونه مطابق بند ورق را به طور تصادفي  10تعداد  

ميلي متر ببريد، دقت نمائيد  100ميلي متر و طول حداقل  15همرنگ، يك آزمونه را بدقت به عرض 

  .طول آزمونه موازي با جهت طولي در كاغذ باشد

ل آزمونه در جهت عرضي باشـد،  ورق هاي باقي مانده از همان رنگ را با روش باال به طريقي كه طو -

  .ببريد

  .آزمونه ها نبايد از قسمت هاي صدمه ديده و تاخورده باشند -

ميلي متر تنظيم كرده و آزمونه را بـه دقـت در گيـره هـاي فـك       65فاصله بين دو فك را در اندازه  -

  .محكم كنيد

ه حساب نياوريـد و آزمـون را روي   اگر آزمونه در گيره بلغزد و يا از لبه گيره پاره شود آن نتيجه را ب -

بـه صـورت   (را در جهت طـولي  ) كرپ(ميانگين نتايج ازدياد طول . نمونه هاي اضافي ديگر تكرار كنيد

محاسبه و برحسب درصد بيان كنيد و ميانگين نتايج مقاومت به كشش را براي هر دو جهت ) يك اليه

 8273-2تر طبق استاندارد ملـي ايـران   ميلي م 15جداگانه محاسبه و بر حسب گرم نيرو براي عرض 

  .گزارش كنيد

  

  

  در حالت  خيس مقاومت به كشش  اندازه گيري  8-2-5
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  :لوازم -8-2-5-1

  1-4-2-8مطابق بند  

سپس . آزمونه ها را مطابق بند فوق آماده كرده و آن را بين دو فك گيره محكم  كنيد -2-5-2- 8

سيله يك پيپت يا سرنگ انسولين،با يك قطره آب ميلي متر از طول آن را به و 50تا  35حدود 

آزمون را مطابق با ). دو طرف آزمونه كه در گيره قرار دارد خشك است(خيس نمائيد) ميلي ليتر 05/0(

اندازه گيري ويژگي هاي كششي و ازدياد طول با سرعت  -كاغذ و مقوا(8273استاندارد ملي شماره 

  .انجام دهيد )ثابت 

  

  )زبري(انعطاف ناپذيريري اندازه گي  8-2-6

  :لوازم - 8-2-6-1

كه مقدار مقاومـت نمونـه كاغـذ را در    ) زبري(دستگاهي مجهز به درجه اندازه گيري انعطاف ناپذيري  

مقابل فشار وارده به وسيله يك تيغه در درون يك شكاف اندازه گيري كند، لبه هاي شكاف موازي هم 

  .ار گرفته اندميلي متر از يكديگر قر 35/6و به فاصله 

  :روش كار 8-2-6-2

به طور تصادفي برداشـته و  6يا  2-5از يك رنگ آزمونه را طبق بند  دستمال كاغذي  ورق 20تعداد  -

ميلي متر بريده و جهت طولي را برروي آزمونه با عالمت ) 100×  100( آزمونه به ابعاد از هر ورق يك

  .مشخص نمائيد

  .)ها از قسمت هاي بدون آج و تا نخورده تهيه شوند دقت نماييد تا جاي امكان آزمونه(

  .دستگاه را طبق دستور كارخانه سازنده تنظيم كنيد -

آزمونه را . يك آزمونه را روي صفحه دستگاه بگذاريد، طرف فوقاني دستمال كاغذي را مشخص كنيد -

وي كه تيغه دستگاه به طريقي كه جهت طولي آن با شكاف زاويه قائم بسازد روي آن قرار دهيد به نح

  .در هنگام تماس با آزمونه در وسط آن قرار گيرد

دسـتمال كاغـذي در   )زبـري  (حداكثر عدد خوانده شده روي درجه را تحت عنوان  انعطاف ناپذيري  -

  .جهت ماشين يادداشت كنيد

و درجه به نحوي بچرخانيد كه جهت عرضي مـوازي شـكاف قـرار گرفتـه      90آزمونه فوق را با زاويه  -

  .شكاف آن را به دو نيم كند

  .حداكثر عدد خوانده شده را تحت عنوان زبري كاغذ براي جهت عرضي ماشين يادداشت كنيد -

آزمون فوق را براي طرف ديگر كاغذ نيز انجام داده و ميانگين دو جهت و دوطرف را اندازه بگيريـد و   -

  .برحسب ميلي نيوتن گزارش نمائيد

  

  

  

  )كاغذ سفيد(رجه روشني اندازه گيري د  8-2-7
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  :لوازم -8-2-7-1

نـانومتر   457 ± 5دستگاه سنجش بازتاب نور كه قادر به تعيين بازتاب نور تابيده شده با طـول مـوج    

  .باشد

براي تنظيم دستگاه سنجش بازتاب نور، از نمونه استاندارد كريستال اكسيد منيزيم : نمونه استاندارد -

  .استفاده مي گردد

  :ش كاررو -8-2-7-2

ورق سفيد را به طور تصادفي به نحوي كه سطح آزمونه ها با دست در تماس نباشد انتخاب  20تعداد 

  .كنيد

آزمونه را رويهم قرارداده و به نحوي كه طرف فوقاني آزمونه به طرف منبع نوري باشد آن ها را بـه   20

  .شكل چهارگوش در مقابل روزنه دستگاه قرار دهيد

درصد اندازه گيري نموده و با نمونه استاندارد مقايسـه نماييـد    1/0اغذ را با دقت درجه روشني توده ك

  .سپس ورق ها را برگردانيده و مراحل را دوباره تكرار كنيد

  .ميانگين نتايج درجه روشني را با يك رقم اعشار برحسب درصد بيان نمائيد

  

  

  اندازه گيري درجه روشني براي آزمونه هاي رنگي   8-2-8

  :لوازم8-2-7-1

نانومتربوده و قادر به تعيين تمام طيف رنگ هاي  457 ± 5دستگاه سنجش بازتاب نور با طول موج   

عمومي، تفاوت رنگ هاي مشابه، طبقه بندي نورپردازي و مشاهده كليه مراحل كنترل كيفيت براساس 

  .كه زاويه ديد صفر درجه است، مي باشد در حالي º45زاويه 

براي تنظيم اين دستگاه از يك نمونه استاندارد كريستال اكسيد منيزيم، يـك  : انداردنمونه هاي است -

دستگاه . نمونه استاندارد كريستال گرانيت سياه و يك نمونه استاندارد كريستال سبز استفاده مي شود

با نمونه هاي سفيد و سياه كاليبره مي شود و نمونه اسـتاندارد كريسـتال سـبز بـراي كنتـرل عدسـي       

در صورتي كه مقادير نوشته شده برروي نمونه استاندارد كريستال سبز با مقادير نمايش . ستگاه استد

     .داده شده برروي صفحه نمايش دستگاه مغايرت پيدا كرد، دستگاه مجدداً نياز به كاليبراسيون دارد

  :روش كار -8-2-7-2

نه ها با دست در تماس نباشد انتخاب ورق رنگي را به طور تصادفي به نحوي كه سطح آزمو 20تعداد  

  .كنيد

آزمونه را رويهم قرار داده و به نحوي كه طرف فوقاني آزمونه به طرف منبع نوري باشد آن ها را به 20-

  .شكل چهار گوش در مقابل روزنه دستگاه قرار دهيد

نماييد سـپس ورق  درصد اندازه گيري نموده و با نمونه استاندارد مقايسه  1/0درجه روشني را با دقت 

  .ها را برگردانيده و مراحل را دوباره تكرار كنيد

  .ميانگين نتايج درجه روشني را با يك رقم اعشار بر حسب درصد بيان نماييد
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   pHاندازه گيري درجه    8-2-9

pH  روش  –خميـر كاغذ،كاغـذ و مقـوا     :  3568 -1استاندارد ملي ايـران دستمال كاغذي را مطابق با

  .با آب سرد اندازه گيري نماييدروش استخراج -محلول استخراجي pHتعيين  

  

  اندازه گيري رطوبت موجود 8-2-10

  :لوازم -8-2-10-1

  ترازو با حساسيت يك دهم ميلي گرم -

  اتوو -

  .ظروفي كه در مقابل شرايط آزمون تغيير نكند: ظروف انتقال آزمونه -

  

  :روش كار8-2-10-2

ميلـي گـرم وزن كـرده و در ظـرف انتقـال       1/0ونه را انتخاب و با دقت از هر بسته مقدار يك گرم آزم

مراحل انتخاب و جـدا  (آزمونه كه قبالً توزين و به جرم ثابت رسيده قرار داده و جرم آن را تعيين كنيد

سـپس  ). كردن آزمونه بايد براي جلوگيري از تغييرات مقدار رطوبت با دستكش الستيكي انجام گيـرد 

درجه سلسيوس به مدت حداقل يك ساعت قرار  105 ± 2وف انتقال آن در اتوو با دماي نمونه را با ظر

بعـد از  . هنگامي كه آزمونه خشك شد آن را به وسيله گيره در دسيكاتور بگذاريد تا سـرد شـود  . دهيد

  .ميلي گرم تعيين كنيد 1/0دقيقه آزمونه را با ظرف خارج كرده و جرم آن را با دقت  30

مدت زمان آن نبايد كمتر از نصف مدت زمان خشـك كـردن اوليـه    . را در اتوو قرار دهيد دوباره آن ها

عمـل خشـك كـردن و تـوزين را در     . مجدداً آن را سرد كرده و دوباره جرم آن را اندازه بگيريـد . باشد

  .صورت لزوم تكرار كنيد تا آزمونه به وزن ثابت برسد

جرم اصلي آزمونه باشد، آزمايش را متوقف كـرده و   1/0هنگامي كه اختالف دو توزين متوالي كمتر از 

  :و پس از كسر كردن جرم ثابت ظروف آزمونه بدست آوريد 3درصد رطوبت موجود را براساس فرمول 

  

  :3فرمول 

  

  
  

  

اين آزمايش را دوباره  بر روي آزمونه هاي ديگر انجام داده و ميانگين آن را كه رطوبت موجود آزمونـه  

  .داست بدست آوري
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  اندازه گيري زمان جذب آب  8-2-11

  :لوازم-8-2-11-1

  .ميلي ليتر مدرج شده باشد 02/0سرنگ ميكرومتري يا پيپت مناسب كه با دقت  -

  كرونومتر -

  :روش كار-8-2-11-2

، دو ورق به طور تصـادفي برداشـته و از هـر    6يا  2-5از هر بسته يا رول نمونه برداري شده طبق بند  

آزمونه را بر روي دهانه يك بشر به قطـر تقريبـي   . ميلي متر ببريد) 75×  75( ه به ابعادورق يك آزمون

درجه سلسيوس پر كرده و مطمئن شويد كه حباب هوا )20 ± 2( سرنگ را از آب مقطر. قرار دهيد 50

در درجه با خط افقي به طوري كه نوك آن تقريباً با وسط كاغذ  20ندارد، سرنگ را با زاويه اي حدود 

ميلي ليتر آب مقطر را روي  02/0تماس باشد نگهداريد و كرونومتر را به كار انداخته و همزمان مقدار 

  آزمونه بريزيد و نوك سرنگ را در قطره آب تا جـذب كامـل آن كـه بـا قطـع انعكـاس نـور مشـخص         

به طريق طرفين هر آزمونه را . مي شود، نگهداشته و سرعت جذب آب را بر حسب ثانيه محاسبه كنيد

فوق آزمايش كرده و ميانگين زمان جذب آب را بر حسب ثانيه براي هر بسته يا رول محاسبه و گزارش 

  .كنيد

  

  اندازه گيري خاكستر   8-2-12

  : لوازم -8-2-12-1

  درجه سلسيوس 900 ± 25كوره الكتريكي با دماي قابل تنظيم  -

  ميلي گرم 1/0ترازو با حساسيت  -

گرم آزمونه كه با قرار گـرفتن در   10ين، سراميك و يا سيليس با ظرفيت حدود كروزه از جنس پالت -

درجه سلسيوس شكسته و ذوب نشوند و هم چنين با آزمونه واكنش شيميايي انجام  900 ± 25دماي 

  .ندهند

  :روش كار8-2-12-2

-2-8بق بنـد  ميلي گرم وزن كرده و مطـا  1/0از هر بسته مقدار يك گرم آزمونه را انتخاب و با دقت -

  .درصد رطوبت آن را تعيين كنيد 10

  .آزمونه را به قطعات در حدود يك سانتي متر مربع ببريد-

 900 ± 25دقيقه بدون نمونه در كوره الكتريكي با دماي  60تا  30را به مدت  1-12-2-8كروزه بند -

روزه خـالي را وزن  ك. درجه سلسيوس قرار دهيد و سپس آن را براي سرد كردن در دسيكاتور بگذاريد

  .كرده و آن را يادداشت كنيد

آزمونه را كه قبالً رطوبت آن تعيين شده در كروزه فوق قرار داده و كروزه را مجدداً در كوره بـا دمـاي   

  .درجه سلسيوس به مدت يك ساعت بگذاريد 900 ± 25

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

  :محاسبه كنيد 4درصد خاكستر را براساس فرمول 
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  :4فرمول

  

  
  

  :كه در آن

X  :درصد برحسب، 1خاكستر براساس جرم پايه آزمونه خشك مقدار  

a  : بر حسب گرم)يعني جرم كروزه و آزمونه منهاي جرم كروزه(جرم آزمونه باقيمانده ،  

m :سب گرمجرم آزمونه خشك شده در اتوو، بر ح  

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

  

  بسته بندي   9

  بسته بندي ورق ها   9-1

بسته به صورت تا خورده به نحوي بسته بندي شوند كه به آساني و تك تك از در ورق ها بايد  -9-1-1

  .بسته خارج شوند

  150، 100، 50، 10بسته هاي مكعب مستطيل با هر اندازه بايـد  تعداد ورق در 4-4طبق بند -9-1-2

بايد طبق تعـداد نوشـته شـده بـرروي      2برگ دوال يا چند ال باشد و در بسته هاي غير متعارف 200و 

  .بسته باشد

  .تعداد ورق ها نبايد كمتر از تعداد مشخص شده بر روي بسته باشد -9-1-3

مقوايي ،بسته بايد از استحكام كافي برخوردار بوده و در طي  در صورت استفاده از بسته هاي -9-1-4

  .مراحل حمل و نقل شكل ظاهري خود را حفظ نمايد

ابعاد بسته بايد متناسب با ابعاد ورق هاي كاغذ باشد و ميزان فضاي آزاد بين ورق ها و بسته  -9-1-5

  .باشد ميلي متر 30ميلي متر و در طول حداكثر  10در ارتفاع و عرض حداكثر 

  .ورق هاي بسته بندي شده در هر بسته بايد داراي ابعاد يكسان باشند -9-1-6

در صورت استفاده از بسته بندي پليمري ،لفاف بايد از اسـتحكام وضـخامت كـافي برخـوردار     -9-1-7

  .باشد

  

    بسته بندي رول ها    9-2

  .رول ها بايد تك تك بسته بندي شوند -9-2-1

  .سانتي متر مي توانند به صورت دو تايي بسته بندي شوند 41حداكثر رض رول هاي با ع -يادآوري

                                                
١Oven-dry  

 .ساير اشكال غير مكعب مستطيل است.... منظور از بسته بندي غير متعارف، بسته بندي به شكل توپ، خانه، اتوبوس، ستاره و   -1
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يا اليه پليمر به تنهايي به گونـه  /براي بسته بندي رول ها بايد از كاغذ كرافت واليه پليمري و -9-2-2

  .كه رول ها در طي حمل و نقل آسيب نبينندشود  اي استفاده

  بسته بندي بسته هادر بسته هاي مادر    9-3

  .سته ها بايد با ابعاد يكسان در كارتن و يا ظروف مناسب ديگر بسته بندي شوندب

  

  نشانه گذاري 10

  نشانه گذاري بسته ها   10-1

  :اطالعات زير بايد به صورت خوانا و پاك نشدني بر روي هر بسته نوشته شود

  نام و نشاني كار خانه و نام تجارتي توليد كننده -10-1-1

ر مركزي يا سايت اينترنتي به تنهايي كافي نيست و درج آدرس كارخانـه الزامـي   آدرس دفت-ياد آوري

  .است

  نام محصول -10-1-2

  ابعاد ورق دستمال كاغذي -10-1-3

  تعداد ورق دستمال كاغذي در بسته -10-1-4

  تعداد اليه در هر ورق -10-1-5

  شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي -10-1-6

توليد كننده در صورت نياز مـي توانـد شـماره سـري     (تاريخ توليد به صورت روز، ماه و سال -10-1-7

  ).ساخت را نيز روي بسته يا رول چاپ كند

  1براي اندازه شماره )) اندازه بزرگ(( ذكر   -10-1-8

  2براي اندازه شماره )) اندازه متوسط((          

  3شماره  براي اندازه)) اندازه كوچك((          

  كاغذي معطربراي دستمال هاي  "دستمال معطر "ذكر عبارت  -10-1-9

سانتي متـر بايـد    2×2نشان استاندارد پس از اخذ پروانه كاربرد عالمت استاندارد با ابعاد  -10-1-10

  .روي جعبه يا بسته با كد رهگيري مربوطه  چاپ شود

  اهي مصرف كننده شود ،غير مجاز استدرج هرگونه اطالعات غير واقعي كه موجب گمر-10-1-11

  نشانه گذاري رول ها    10-2

  :اطالعات زير بايد به صورت خوانا و پاك نشدني بر روي رول ها نوشته شود

  نام ونشاني كارخانه و نام تجارتي توليد كننده10-2-1

  نام محصول-10-2-2

  عرض رول - 10-2-3

  نوع محصول -10-2-4

  تعداد اليه -10-2-5

  تاريخ توليد كه نمايانگر روز، ماه، سال باشد -10-2-6
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  شماره رول -10-2-7

  شيفت توليد -10-2-8

  جرم پايه كاغذ -10-2-9

نشان استاندارد پس از اخذ پروانه كاربرد عالمت استانداردبايد با ابعاد  متناسب بـا ابعـاد    --10-2-10

  .چاپ شودروي رول دستمال كاغذي با كد رهگيري مربوطه  ) قابل رويت(رول 

  .درج هرگونه اطالعات غير واقعي كه موجب گمراهي مصرف كننده شود ،غير مجاز است-10-2-11

  

  

  

  

 
  

 

  

  

 


