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 خواص، مشخصات و منابع -بندیو مقوای بستهکاغذ •

 بندیکاغذ و مقوا بر اساس محصول مورد بستهمشخصات •

 مشخصات کاغذ و مقوا بر اساس مالحظات تجاری•

 مشخصات کاغذ و مقوا بر اساس مالحظات فنی•

 مشخصات کاغذ و مقوا بر اساس ساختار•

 بندی با تغییرات رطوبترفتار کاغذ و مقوای بسته•

 های مقوایی و انواع آنهاسازه•

 انتخاب مقوا براساس کاربرد•

 های مقواییجعبه•

 های چاپ کارتن به اختصارروش•

 سرفصل آموزشی برای شرکت کنندگان  انجمن ورق و کارتن
 



 :نمود بندي تقسيم ذيل شرح به اصلي گروه سه به ميتوان را مقوا و كاغذ انواع
 بهداشتي كاغذهاي -3 بندي بسته كاغذهاي -2 تحرير و چاپ كاغذهاي -1

Tissue: Low weight, <40 g/m2 

Paper: Medium weight, 40 - 120 g/m2 

Paperboard: Medium High weight, 120-200 g/m2 

Board: High weight, >200 g/m2 

 خواص، مشخصات و منابع -بندیمشخصات کاغذ و مقوای بسته
 پستي، دفاتر زنجيره اي، فروشگاه هاي سوپرماركت ها، .مي گيرند قرار استفاده مورد بسياري مكان هاي در امروزه كاغذها نوع اين

 و كاغذها از وسيعي دامنۀ .جمله اند آن از ورزشي و آموزشي مكان هاي ارتش، آشپزخانه ها، بيمارستان، داروخانه، ، رستوران
 رنگبري) الياف نوع اساس بر محصوالت اين ويژگي .شوند مي استفاده بازار نيازمندي تأمين براي تجاري صورت به مقواها

   .بود خواهد متفاوت خميرسازي مرحله در ها افزودني و تيمارها ،(بازيافتي يا بكر و مكانيكي يا شيميايي نشده، يا شده
 متفاوت مربوطه كاربرد به توجه با آن سطحي تيمارهاي و بوده گسترده مقوا و كاغذ ضخامت و گراماژ دامنۀ مبنا، اين بر

   .بود خواهد

 :دارد گسترده اي كاربرد ذيل داليل به بسته بندي مقواي و كاغذ
 .ظرف مظروف خود مي باشد•
 .كاال را از صدمات مكانيكي حفظ مي كند•
 .از تخريب محصول جلوگيري مي كند•
 .اطالعاتي را به مشتري يا مصرف كننده ارايه مي كند•
 .با ارايه طرح مناسبي در قالب شكل ظاهري يا گرافيكي،  باعث جلب نظر افراد مي شود•

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اندود و ورني خوري چاپ، قابليت داراي بايد بسته بندي مقواي يا كاغذ•
 برش، مثل مواردي اعمال با مواد اين .باشد داشته را مواد ساير با شدن
 به غيره و چسب زني پيچيدن، شكل گيري، كردن، تا چروك، و چين ايجاد

   .مي آيند در سخت و سخت نيمه انعطاف پذير، بسته هايي صورت
 دارند، كاربرد دما از وسيعي گستره در كاغذي بسته بندي محصوالت•

 دماي در گرفتن قرار يا صفر زير دماي در غذايي مواد بسته بندي مثل
   .آون در يا و مايكروويو در يا و آب جوش

 دليل به غذايي، مواد با بسته بندي مقواي يا كاغذ مستقيم تماس•
 امولسيوني، و آبكي محلول هاي آب، بخار آب، به نسبت آنها نفوذپذيري
  گازها ،(چربي ضد كاغذهاي در جز به) چرب مواد آلي، حالل هاي

   (... و كربن اكسيد دي ،اكسيژن)
 تاپ وايت فلوتينگ، الينر، تست كرافت، :بندي بسته مقواي و كاغذ انواع•

 



 بندیمشخصات کاغذ و مقوا بر اساس محصول مورد بسته

 .جامد ، مایع و غیره: ماهیت محصول/ نوع •
 حجم برای بسته بندی/ وزن / مقدار •
 محصولویژگی های / بحرانی ویژگی های •
 بسته بندی/ و شرایط پر کردن روش •
فیزیکی ، آب و  -محافظت از محصول الزامات •

 بیولوژیکی ، امنیتی و غیرههوایی، 





 مشخصات کاغذ و مقوا بر اساس مالحظات تجاری

 سفارش داده شده/ مقادیر مورد نیاز •
 توافق/ الزامات تحویل •
 های بسته بندی و حمل و نقلدستورالعمل •
 قیمت مورد توافق  •
 پرداخت/ بیمه / شرایط تحویل •



 مشخصات کاغذ و مقوا بر اساس مالحظات فنی

 (نوع ، سبک و غیره)طراحی بسته •
 درجه، کیفیت، وزن: مواد اولیه بسته بندی•
 ساختار بسته بندی•
 ابعاد و ظرفیت تحمل بسته بندی•
 لوازم جانبی/ خواص / اجزای خاص•
 دکوراسیون  / چاپ / الزامات گرافیکی •
 استانداردهای مورد استفاده و روشهای آزمون•







 مشخصات کاغذ و مقوا بر اساس ساختار

مقاومت های  )تهیه الیاف سلولزی و اهمیت طول فیبر منبع •
با افزایش   SCTکششی، ترکیدن، پارگی ، سفتی کششی و 

 (طول فیبر بهبود می یابند
 جهت الیاف و خواص فیزیکی •
 انواع متداول مقوا•
 خواص مقوا•
 روش های بسته بندی مقوا•



 (Z)ضخامت كاغذ الياف در 

 الياف نواري در سطح كاغذ (X, Y, Z) جهت هاي كاغذ

 در  x جهت در الياف .Z و X، Y جهت سه داراي و نايكسان هرسو است اي ماده كاغذ :جهات
 .مي گويند (MD) طولي يا راه جهت كاغذ در جهت اين به كه مي گيرند قرار خود طول راستاي

   .است متفاوت آن (CD) عرضي جهت با طولي جهت در شده توليد كاغذ ويژگي هاي
 





 CD) و MD یا  LG و SG ) کاغذ بی راه و راه اثر

 تازنی خط در تأثیر  -
   برش در تأثیر  -
 ایستایی و مقاومت ها در تأثیر- 
 ابعاد تغییر در تأثیر- 

 
 الیاف جهت تشخیص روش های

 برش-
 آب سطح در غوطه وری-
  کشش آزمون-
 پارگی آزمون-





 و انواع آنهاسازه های مقوایی 
 
  (SBB)مقوای سفید  -1

   “معموال .شده اند تهیه شده رنگبری خمیرشیمیایی از “منحصرا مقوا ها نوع این
   معدنی پیگمان های با آنها زیری سطح موارد برخی در و آنها رویی سطح
  تولید فرآیند به  (SBS) کرافت سفید رولر مقوای واژه .است شده اندود

   چاپ پذیری و سطحی ویژگی های دارای مقوا این .دارد اشاره آنها خمیرکاغذ
   برجستگی، ایجاد نظیر ساختاری عملیات از وسیعی دامنه نتیجه، در .است عالی
   .است انجام قابل آن روی بر آسانی به چسب زنی و تاخوردگی چین خوردگی، برش،

   مواد بسته بندی برای آن، ساخت در بکر خمیرکاغذ از استفاده دلیل به
   شکالت، مثل محصوالتی بسته بندی .است مناسب چاشنی ها و معطر مواد غذایی،

   مواد سیگار، مایعات، قهوه، چای، شوند، گرم دوباره باید که موادی و منجمد مواد
   .می شود انجام مقوا نوع این با دندانپزشکی و آرایشی

  (SUB)مقوای سفید نشده  -2

 رنگ مقوا قهوه ای  . از خمیرشیمیایی رنگبری نشده تهیه شده اند“ این نوع مقوا ها منحصرا
 برای دستیابی به سطحی  . به مقوای رولرکرافت رنگبری نشده معروفند“ است و معموال

 سفید، از یک پیگمان معدنی سفید و یا الیه ای از الیاف سفید به عنوان اندود استفاده  
مقاومت به : مثل. این مقوا را برای بسته بندی  مایعات که نیاز به مقاومت باالیی دارند، استفاده می کنند. می شود

 .  سوراخ شدن، پاره شدن و مقاومت تر خوب برای بطری ها و قوطی ها

 

 

 
 







  (Folding Boxboard) تاشو مقوای -3

   خمیر از الیه هایی بین در که است مکانیکی خمیر از متشکل مقواها این میانی الیه های
   خمیر از متشکل رویی الیه .(شده اند ساندویچ) گرفته اند قرار شده رنگبری شیمیایی
   .است شده اندود سفید معدنی پیگمان یک با که است شده ای رنگبری شیمیایی

   است، شده ساخته شده رنگبری شیمیایی خمیر از که زیری الیه بودن نیمه شفاف دلیل به
   .(کرم پشت مقوای) برسد نظر به کرم زیری الیه رنگ که می شود باعث میانی الیه رنگ
   و شود اندود سفید معدنی پیگمان های با و داشته بیشتری ضخامت می تواند زیری الیه

 بیرونی الیه با داخلی مکانیکی الیه های تلفیق .کند تولید را سفید پشت تاشوی مقوای
 سطحی دارای شده اند، اندود زیاد که مقواها این از انواعی .می شود زیاد سفتی با مقوایی تولید موجب شیمیایی شده رنگبری 

  استفاده معطر مواد و چاشنی ها و غذایی مواد بسته بندی برای بکر الیاف از مقواها این .هستند عالی چاپ پذیری با صاف
  و بازی اسباب بازی، آرایشی، سیگار، بهداشتی، شیرینی، منجمد، و سرد غذایی محصوالت بسته بندی برای همچنین .می شوند
 .می شوند استفاده عکاسی

  (White line chipboard)مقوای چند الیه سفید  -4

 .  الیه های میانی این مقواها متشکل از خمیر بازیافتی تهیه شده از کاغذ یا کارتن باطله است
 الیه رویی متشکل از خمیر شیمیایی (. مقوای پشت طوسی)رنگ این الیه طوسی است 

 الیه دوم  . با یک پیگمان معدنی سفید اندود شده است“ رنگبری شده ای است که معموال
 الیه زیری معموالً  . یا زیری می تواند از جنس خمیر شیمیایی یا مکانیکی رنگبری شده باشد

 این الیه می تواند از خمیر شیمیایی سفید شده. متشکل از خمیر بازیافتی طوسی رنگ است
 انواع دیگری . که ممکن است با الیه ای از یک پیگمان سفید اندود شده باشد، تشکیل شود  

نیز  ( مقوای با الیه میانی آبی رنگ برای بسته بندی قندهای حبه)از این نوع مقوا شامل یک الیه یا چند الیه با الیه های رنگی 
این مقوا  . باشد% 100تا % 80با توجه به ترکیب الیه های مختلف در این نوع مقواها، مقدار الیاف بازیافتی می تواند از . وجود دارند

 . برای بسته بندی محصوالت غذایی خشک، سرد و منجمد، جعبه اسباب بازی، بازی، کفش و لوازم خانگی استفاده می شود

 







 نيازمندي هاي بسته بندي سلولزي براي محصوالت مختلف 



 (Corrugated fiberboard)ورق کنگره ای  -5
 با مقطع  ( کارتن یا جعبه است)متداول ترین شکل بسته بندی با این ورق، بسته بندی قالبی 

 این نوع ظرف بنام ظرف شکاف دار منظم  . عرضی مستطیل و درپوش هایی در باال و پایین است
 به منظور تسهیل تا کردن در جعبه  (. (Regular slotted container –RSCنامیده می شود 

 درز ایجاد شده می تواند با . هنگام بسته بندی، شکاف بین لبه های مجاور باید برش داده شود
چسب، اتصال نسبتاً محکمی ایجاد می کند ومی تواند . نوار چسب چسبانده شده و یا با گیره های مفتولی بخیه زده شود

بسته بندی به وسیله بخیه زدن معموالًبرای محصوالت غذایی مورد استفاده قرار  . سرعت حمل و نقل بسته را افزایش دهد
 .نمی گیرد و در بسته بندی مواد غذایی مجازنیست

 با سطح صاف است که به دور بسته ( طرح شال)شامل یک جعبه کمربندی  RSCجایگزین 
 این جعبه اطراف محصول تا می شود و دو لبه. چرخیده و روی سایر قسمت ها را می پوشاند

 در حمل و نقل  بسته بندی، متداول ترین شکل عبارت است از استفاده  . آن بسته می شود  
 .  است PEاز جنس فیلم “ که معموال (Shrink or stretch)از یک لفاف چروك یا کشی 

 این مورد، باعث کاهش مؤثر در هزینه ها و نیز امکان خرید به صورت عمده از عمده فروشی ها  
 .توسط مغازه دارانی است که امکان خرید مستقیم از تولید کننده اصلی را ندارند

 بسیاری از محصوالت نیازمند یک قسمت سینی مانند کم عمق برای قرار گرفتن ابتدایی بسته  
 شکل،   Uبا ترکیب یک ورق . استفاده از این سیستم، بسته بندی را آسان می کند. در آن هستند

 افزایش ( روی هم گذاری)، مقاومت  پشته سازی بسته ها (شرینک)سینی و لفاف کشی یا چروك 
 در طراحی بسته بندی می توان ابتکار عمل به خرج داد، مثالً طراحی یک تکه ای جعبه  . می یابد

 .نوشیدنی که با دست قابل حمل است  6حمل 
 

 

 

 
 

RSC 

 طرح شال

 سینی



   منقسم مثل می شوند استفاده کاال به ناگهانی ضربه های از جلوگیری برای همچنین کنگره ای ورق های
  و الیی شکل به منقسم ها این .برچسب دار بطری های از کننده محافظت سلول های یا قفل شونده

 .می گیرد قرار استفاده مورد محصول آسیب پذیر اجزاء بین در حفاظت و گرفتن قرار برای اتصاالتی
 یا جفت شده  ( پد)در برخی از موارد این نوع ورق برای حفاظت از محصوالت آسیب پذیر به شکل الیی 

 یکی از محصوالت خاص این ورق برای فروش محصوالت، نوع ایستاده. استفاده می شود
  point of purchase (POP)  است که برخی از اجزاء آن پالستیکی است. 

   شیمیایی، صنایع موتوری، نقلیه صنایع ویژه به بزرگ و سنگین حجیم، محصوالت بسته بندی برای
   ممکن تن یک به بسته وزن حالت، این در .می شود استفاده سنگین ورق های از مهندسی و الکترونیک

   مختلف، جنس با اجزایی از متشکل بسته ها نوع این .گیرد قرار هم روی بسته سه یا دو و برسد است
 صندوق حمل بسته مثل) می باشند تخته الیه و تخته پالستیکی، اجزاء پالستیکی، فوم های مثل

   گرم 440 تا 400 از زیاد گراماژ با الینرهایی مواج، الیه سه یا دو شامل می توانند بسته ها این .(پستی  
 .باشند رطوبت به مقاوم چسب های و مترمربع بر

   .شود چاپ می تواند کنگره  ساز از بعد یا قبل ورق که است فلکسو کنگره ای ورق این چاپ متداول روش
  اسکرین سیلک و چاپ باالتر کیفیت دلیل به (افست) لیتوگرافی روش مثل چاپ روش های سایر از اما

   استفاده منظور این به می توان نیز باال کیفیت با خودچسب برچسب های از .می شود استفاده نیز POP برای
 .نمود

 برای اجتناب از خسارت و جذب ضربه 
 توسط بسته بندی، به همراه مقوای کنگره ای،  
 فوم های نیمه سخت یا انعطاف پذیر در داخل  

 . جعبه در نظر گرفته می شوند

 

 

 منقسم

 حامل نوشیدنی

POP 



 جعبه یا کارتن) قالبی بسته بندی دار، کنگره ورق با بسته بندی شکل متداول ترین
 و الینر مقوای .است پایین و باال در درپوش هایی و مستطیل عرضی مقطع با (است
 و رطوبت گرما، اعمال با فلوت قله های .هستند محصول این سازنده اجزای فلوت
 به ساندویچ این .می چسبد الینر بنام صاف الیه دو یا یک به چسب توسط  فشار
   .شود تشکیل می توان صورت چند
 این .است بسته ها سایر با رقابت قابل هنوز زیاد قدمت علی رغم محصول این

 :می شود تقسیم نوع 4 به محصول
 
   الیه تک-
 (%80 حدود)الیه سه-
   الیه پنج-
 الیه هفت-

ورق های کنگره ای تک الیه و  
 چندالیه



 شکل انواع کنگره در کارتن



 آزمون های معمول مقوا و ورق جعبه کارتن



                       

                                       ECT-Edge Crush Test 

                                                  
     

PAT-Pin Adhesive Test 

               FCT-Flat Crush Test 

                               (        )      Ply separation 

 

                  

                                Box Compression Test: BCT 

                          BFT:Box Falling Test 

                 Drop test 

                     Puncture test 

 

 برخی از آزمون های استاندارد برای ورق کنگره ای کارتن 

ISO 5628- Bending stiffness, four-points 

ISO 3037- Edge Crush Resistance (ECT) 

ISO 23035- Flat Crush Resistance (FCT) 

ISO 2759- Bursting strength ISO 3034- Thickness 

ISO 3039- Corrugated board-Grammage of the respective paper layers 

Films/carton Tests.wmv


 رطوبت تغییرات با بندیبسته مقوای و کاغذ رفتار

   :ابعاد ثبات
  اهمیت کاال بسته بندی و تبدیل چاپ، در مشکالتی بروز لحاظ به مقوا و کاغذ در ویژگی این

 رنگ به رنگ رنگ، تثبیت عدم تغذیه، قسمت در کاغذ گیرکردن شامل مشکالت این .دارد
  . شود نیمرخ صورت به چاپ و شدن

 لیه های در رطوبت ایجاد موجب گرم، به سرد مکان یک از مقوا یا کاغذ انتقال دیگر طرف از
  یا کاغذ توسط شدن جذب اثر در ولی نبوده مشاهده قابل رطوبت این .می شود مجموعه

 بسته بندی و چاپ در ورق تغذیه حین در را اشکاالتی و شده (Curl) خمیدگی موجب مقوا
 .می آورد بوجود

 

 



 مقوا با تعییرات رطوبتبروز انواع عیوب در کاغذ و 



به  2اكثر كاغذها از براي   MDنسبت به  CDنسبت افزايش ابعاد كاغذ در •
 .  5با ميانگين متوسط حدود است، متغير  10

افزايش به طور معمول براي هر درصد كاغذها تغييرات ضخامت در بيشتر •
كه رطوبت در حال كاهش است درصد است و هنگامي  2/2تا  1/2رطوبت 

 . استدرصد  1/8تا  0/8
نسبت به دوره هاي بعدي اولين جذب و دفع رطوبت ابعاد در تغييرات •

 .بيشتراست

 .در كاغذ و مقوا باعث مشكالتي در چاپ چند رنگ مي شودتغييرات ابعاد •
 مي (پارگي از غير) كاغذ مقاومتهاي كاهش به معموالً رطوبت افزايش•

 .انجامد
  نسبي رطوبت نوسان با محيطي در پشته، حالت در پر كارتن هاي جعبه•

 نسبي رطوبت به نسبت را خود هاي مقاومت %20 فقط درصد 80 تا 50
 .دهند مي دست از %80 ثابت





 (BCT) کارتن فشردن به مقاومت
 از ویژگی این تعیین برای .است آن BCT تعیین کارتن ارزیابی در مهم شاخص های از یکی

 از استفاده با 150  ملی استاندارد اساس بر .نمود استفاده می توان مختلفی فرمول های
 :نمود محاسبه معمولی کارتن برای را مقاومت این می توان زیر محاسباتی فرمول

F≥[ (H-h) / h ]×(K×P) 

  :آن در که
P: جعبه جرم (kg)؛ H: ؛(متر 3 معموالً) پشته ارتفاع h: جعبه؛ ارتفاع K: 1/5=ثابت ضریب 
   (kg) جعبه شدن فشرده برای الزم نیروی :F ؛
 

 :می باشد زیر شرح به دیگر محاسباتی فرمول
 

  :آن در که
z: 2(L+W)؛ L که L و جعبه طول W ؛ (اینچ) جعبه عرض h: ؛(اینچ) ورق ضخامت K1: 

   (lb/in) جعبه شدن فشرده برای الزم نیروی :F ؛ 5/87=ثابت ضریب
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 مقواروش اندازه گیری میزان سایش چاپ در کاغذ و 



 Stiffness سفتی

 عبارت .دارد مقوا و کاغذ از استفاده و تبدیل چاپ، در زیادی اهمیت ویژگی این•
 از بیشتر MD در سفتی .خارجی نیروی یک اعمال اثر در خمش به مقاومت از است

CD است. 
 و چین ایجاد قابلیت جعیه، فشردن قابلیت :مثل مهمی ویژگی های سایر با سفتی•

  برابری دو افزایش با .است مرتبط کلی چقرمگی و استحکام و تاخوردن چروك،
 .می یابد افزایش برابر 5 حدود در سفتی ضخامت،

  مخلوط صورت به) نشاسته و معدنی مواد از می توان مقوا در الزم سفتی ایجاد برای•
 .کرد استفاده (خمیر با

هرچه فلوت ها ریزتر شوند، مقاومت بیشتری در برابر له شدگی داشته و به دلیل •
 .  سطح صاف تر و صیقلی تر، برای چاپ مناسب تر هستند

 
 

 



 کدام ساختار برای ساخت جعبه از مقوای توپرمناسب تر است؟ 





 کارتن با طرح پنجره ای کارتن با طرح برجسته



 هب اميد دیدار مجدد


