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:هدف ✓

اادوتیگفززیا آگاهززتولگدکن دگااززدهترگکگننززانگگااززدهترگایگا ززدتادا

نللگنکجکدگداگین اهگگتغذگکگگزتادرگجتزاگا جزتدگی زترگن زدا گنزت

  رگطاف رگذ افعگداگناعاگگتادرگکگگتغذ



:علت✓
کارتنوکاغذکنندگانمصرفوتولیدکنندگانبینعدیدهمشکالتوجود

شدهصنعتایندرطرفیننارضایتیباعثکهکیفینظرازبخصوص

.است

.استصنعتگمشدهحلقهثانویهبندیبسته

وکارتنصنعتدراما.هستنداستانداردهااصلیمرجعاکثرصنایعدر

موجوداستانداردهایبودنتشویقیعلتبهمصرفموردکاغذهای

به.شودمیاحساسگیرندهتصمیمقانونومرجعخالیجایهمیشه

یانمشترنیازپاسخگویداخلیتولیدیکاالهایکیفیتکهایگونه

.نیست(کنندگانمصرف)



:ااهگحل✓

هگا دفتدهگایگ کگناجعگدخننلگگ فلگداگین ا

دکن دگ

(  گتغذ) نکادگاکن هگ-1

(گتادر)نحنکلگ-2



سازمان ملی استاندارد ایران✓

✓INSO: Iranian National Standardization Organization

✓ISIRI: Institute of Standard and Industrial Research of Iran

رگا دتاداادوتگی ترگن دا گونگترگکگپت خگکیگا تیگدتن ✓

.گااده،گدکن دگاادهگکگننانگگاادهگو داد



دگانفواید استفاده از استانداردها برای تولیدکنن

وب تولید محصول  به علت کیفیت مطلافزایش سطح •

مواد اولیه

جویی در مصرف مواد ، انرژی و نیروی صرفه •

انسانی

کاهش ضایعات•

کیفیت فرآوردهبهبود •

در امور انبارداری و حمل و نقلتسهیل •



گانفواید استفاده از استانداردها برای مصرف کنند

مرغوبیت فرآورده و اطمینان خاطر از دوام ایمنی و کارایی آن•

فرآوردهسهولت در سفارش و استفاده از •

ت افزایش آگاهی مصرف کننده در زمینه پرداخت هزینه کیفی•

مطلوب



 نتاهگا دتاداادوتیگنللگگتادر



ویژگی ها

گتادرگکگگتادرگکاقگ-150ا دتاداادگنللگا اارگ نتاهگ❖

 اایگننتانگعنکنلگ

گتادرگ اایگ  دهگ ادیگ-36ا دتاداادگنللگا اارگ نتاهگ❖

خ ک تا

گتادرگ اایگ  دهگ ادی-2923ا دتاداادگنللگا اارگ نتاهگ❖

دتیهن کهگکگ  ی جتاگ



روش های آزمون
جرم پایه❖

نوع فلوت❖

مقاومت به ترکیدن❖

آزمون ضربه به وسیله سقوط آزاد❖

BCT-مقاومت به فشار عمودی کارتن ❖

میزان جذب آب به روش کب❖

❖ECT

❖FCT

قابلیت تا شدن❖

پهنای اتصال / نوع اتصال ❖



گرم بر متر مربع: واحد اندازه گیری 

ISIRI 471–( GRAMMAGE) جرم پایه



کیلوپاسکال : واحد اندازه گیری 

ISIRI 7065-(BURSTING STRENGTH)مقاومت به ترکیدن 



گرم بر متر مربع: واحد اندازه گیری

گرم برمتر (250± 25: )جرم پایه کاغذ خشک کن

مربع

ISIRI 475-(COBB METHOD)میزان جذب آب به روش کب



کیلو نیوتن بر متر: واحد اندازه گیری  

میلی متر( 100*25: ) ابعاد آزمونه

N /100 mm = KN/m

ISIRI 18983-(ECT)مقاومت به لهیدگی لبه 



ISIRI 19569–( FCT)مقاومت به لهیدگی سطح 

:کاربرد

➢Single - face

➢Single – wall

مساحت آزمونه / کیلوپاسکال                   نیرو: واحد اندازه گیری 

میلی متر مربع / کیلو نیوتن 



داجهگداگواگدکگ نا90قت ل اگدتگ درگ تگیاک هگ✓

ن للگندا30پتاتیگادنتلگ تگچ بگکگ تگدکخاگحداقلگ✓



(BCT)مقاومت کارتن در برابر فشارعمودی •

•F≥[ (H-h) / h ]×(K×P)



مقاومت کارتن در برابر سقوط آزاد•

سانتی متری 75از ارتفاع ( دارای مظروف)پرتاب کارتن پر•



 نتاهگا دتاداادوتیگنللگگتغذوتیگننافلگداگدکن دگ

گتادر



ویژگی ها

کاغذ الینر-3054استاندارد ملی ایران شماره ❖

کاغذ فلوتینگ-3488استاندارد ملی ایران شماره ❖



روش های آزمون به تفکیک شماره استاندارد ملی

جرم پایه❖

ضخامت❖

مقاومت به ترکیدن❖

مقاومت به کشش❖

میزان جذب آب  به روش کب❖

درصد رطوبت❖

❖CMT

❖CCT

❖RCT

مقاومت به پارگی❖



تعاریف

انواع کاغذ مورد مصرف در تولید کارتن❖

کاغذ کرافت الینر✓

کاغذ تست الینر✓

کاغذ فلوتینگ✓

(برای دیواره)کاغذ بازیافتی✓



ویژگی های ظاهری

.باشد3تعداد پارگی در طول رول نباید بیش از •

کاغذ اثر می گذارد نقصی که بر دوام نوع باید صاف و عاری از هر •

.باشدومواد خارجی چروك ، تاخوردگی و نظیر سوراخ، چین 

ین چند تکه و معیوب در طرف.کر رول کاغذ بیرون زدگی نداشته باشد•

.نباشد

کندمحافظت را درپوش کامل مغزی باید توسط یک مغزی انتهای دو •

داشته به منظور تبادل حرارت وجود درپوش باید سوراخی در وسط 

.باشد 



رولنشانه هاي روي 

(گرم در متر مربع ) پایه کاغذ جرم •

(میلیمتر ) قطر و عرض رول •

(  کیلو گرم ) حسبرول بر ناخالص وزن •

شماره ردیابی /ساخت سری ماره ش•

ساخت تاریخ •

نام و آدرس سازنده یا نام تجارتی آن•



گرم بر متر مربع: واحد اندازه گیری 

±4%: حدود رواداری 

ISIRI 471–( GRAMMAGE) جرم پایه



کیلوپاسکال : واحد اندازه گیری 

رم پایه ج(/ کیلوپاسکال)مقاومت به ترکیدن : اندیس مقاومت به ترکیدن

(گرم بر متر مربع)

کیلوپاسکال متر مربع بر گرم: واحد اندازه گیری

Kpa ÷ 6.894 = PSI

ISIRI 1821-(BURSTING STRENGTH)مقاومت به ترکیدن 



گرم بر متر مربع: واحد اندازه گیری

گرم برمتر مربع(250± 25: )جرم پایه کاغذ خشک کن

ISIRI 475-(COBB METHOD)میزان جذب آب به روش کب



OVEN–ISIRI 559روش –تعیین میزان رطوبت 

ا  اگگتوآگجامگخ کگ دهگاینکاهگ هگجامگارگداگینترگانکاهگ اداای•

. اح بگداندگجانلگ  ترگنلگ کد•

.داجهگ ل  کسگااجتمگنلگ کد( 105±2) خ کگگادرگداگدنتیگگ•

آگایگجامگاتت لگینتالگگهگاخدالنگ  رگدکگدکی رگکگخ کگگادرگندکانلگ  : جامگثت ا•

.جامگاکن هگاینکرگا ت د%0.1 

.ینترگخ کگگادرگندکانلگحداقلگاننگینترگخ کگگادرگاکن هگ ت د•

هامگ انداگنا عگاهاگ225 اایگجامگپت هگوتیگگنداگایگ. هامگاینکاهگدکی رگ کدگ50•

.هامگاینکاهگدکی رگ کد25انکاهگ تنکلگ کدگ

دق قه30هامگ اگنداگنا عگحداقلگ225خ کگگادرگاکن هگ اایگجامگپت هگگنداگایگ•

دق قه60هامگ اگنداگنا عگحداقلگ225خ کگگادرگاکن هگ اایگجامگپت هگ   داگایگ•



-ISIRI 8273–( TENSILE) مقاومت به کشش 

2 
نیوتن: واحد اندازه گیری : مقاومت به کشش  ✓

گرم  / کیلو نیوتن متر: واحد اندازه گیری : اندیس ✓

متر یا کیلومتر : واحد اندازه گیری:  Breaking Length: طول پارگی✓

Tensile : N

N/15: KN/m

Index: (KN/m/gr/m²) ×1000: KNm/gr

Breaking length : N×100 OR 180/9.8×gr



MD (machine direction)



ISIRI 18051–( RCT)مقاومت فشاری حلقه ای 

واحد اندازه گیری کیلو نیوتن بر متر•

• N ÷ 152 (mm) = KN/m کیلوگرم نیرو=(0.065÷)

•  )KN/m ÷ جرم پایه ( ×1000 = KNm/gr                   RCT INDEX

تعیین ضخامت کاغذ برای انتخاب دیسک مناسب •

CDو آزمون در جهت MDبرش در جهت •

سانتیمتر( 15.2×1.27: ) ابعاد آزمونه•



ISIRI 19572–( CMT)مقاومت به لهیدگی سطح 
نیوتن:گیریاندازهواحد•

گرمبرمربعمترنیوتن:CMTاندیس•

سلسیوسدرجه(175±8):هاغلتکدمای•

مترمیلی15حداقلعرضدارایچسبنوار•

MDجهتدرآزمونهبرش•

سانتیمتر(15.2×1.27):آزمونهابعاد•

.باشدگرفتهشکلفلوت10تعداد•

•CMT آغازوسازکنگرههایغلتکازآزمونهکردنخارجبینکلیزمان:◦

.باشدثانیه8تا5بینبایدلهیدگینیرویاعمال

•: CMT 35الی30مجدداچسبنواربهمتصلوشدهدارکنگرهآزمونه30

.شودآزمونسپسوگرفتهقرارکردنمشروطشرایطدردقیقه



ISIRI 18993-(CCT)مقاومت به لهیدگی عمود بر لبه 

واحد اندازه گیری کیلو نیوتن بر متر•

• N ÷ 152 (mm) = KN/m

•  )KN/m ÷ جرم پایه ( ×1000 = KNm/gr                   CCT INDEX

CDو آزمون در جهت MDبرش در جهت •

سانتیمتر( 15.2×1.27: ) ابعاد آزمونه•

سلسیوسدرجه ( 175± 8: ) دمای غلتک ها•

•CCT وسازکنگرههایغلتکازآزمونهکردنخارجبینکلیزمان:◦

.باشدثانیه25تا20بینبایدلهیدگینیرویاعمالآغاز

•: CCT 35الی30مجدداچسبنواربهمتصلوشدهدارکنگرهآزمونه30

.شودآزمونسپسوگرفتهقرارکردنمشروطشرایطدردقیقه



-روش المندرف-(TEARING RESISTANCE)مقاومت به پاره شدن

ISIRI 1297 
میلی نیوتن: واحد اندازه گیری •

رگرممیلی نیوتن متر مربع ب: نسبت مقاومت به پارگی بر جرم پایه: اندیس مقامت به پارگی•

:ابعاد آزمونه بستگی به طراحی گیره دستگاه دارد•

(میلی متر36یا 25)میلی متر متناسب با گیره ها 76یا 50عرض حدودا -

43)باقیمانده و طول برش اولیه عمق گیره ، طول برابر مجموع طول ورق متناسب با گیره -

.باشدمی ( میلی متر

قرار ( با توجه به نوع کاغذ)تایی 4برای تهیه آزمونه ورق های بریده شده را در دسته های •

.دهید

4عدد قرائت شده بر اساس میلی نیوتن از دستگاه تقسیم بر : میزان مقاومت به پارگی•



کاربردی متداولهای دیگر آزمون 

SCT (SHORT SPAN TEST )–ISIRI 14470-مقاومت فشاری دهانه کوتاه•

کیلو نیوتن بر متر: واحد اندازه گیری

میلی متر( 70*15: ) ابعاد آزمونه 

• N ÷ 15 (mm) = KN/m

•  )KN/m ÷ جرم پایه ( ×1000 = KNm/gr                   SCT INDEX



PAT :PIN ADHEISION TEST-چسبندگی الیه های کنگره ای•

–ISIRI 21200

الیه 3دامنه کاربرد برای ورق •

ابعاد آزمونه بر اساس نوع کنگره•

نیوتن: واحد اندازه گیری•

کاربردی متداولهای دیگر آزمون 



ISIRI 21747–( INTERNAL BONDING STRENGTH)مقاومت چسبندگی داخلی کاغذ •

میلیمتر و طول با توجه به دستگاه آماده سازی مجموعه آزمون25.4پهنای آزمونه •

کاربردی متداولهای دیگر آزمون 



سوال و رفع 
ابهام


