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خدانامبه
ایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀباآشنایی

استانداردمؤسسۀمقرراتوقوانیناصالحقانون3مادةیکبندموجببهایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
نشـر وتـدوین تعیـین، وظیفـه کهاستکشوررسمیمرجعتنها1371ماهبهمنمصوبایران،صنعتیو تحقیقات

.داردعهدهبهراایران) رسمی(استانداردهاي ملی 

ومراکـز نظرانصاحب*کارشناسان مؤسسهازمرکبفنیهاينکمیسیودرمختلفهايحوزهدراستانداردتدوین
توجهباوملیمصالحباهمگاموکوششیشودمیانجاممرتبطوآگاهاقتصاديوتولیديپژوهشی،مؤسسات علمی،

تولیدکنندگان،شاملنفع،وحقصاحبانمنصفانۀوآگاهانهمشارکتازکهاستتجاريوتولیدي، فناوريبه شرایط
دولتـی غیـر ودولتـی هايسازماننهادها،تخصصی،وعلمیمراکزکنندگان،واردوکنندگان، صادرکنندگانمصرف
هـاي کمیسـیون اعضايونفعذيمراجعبهنظرخواهیبرايایرانملینویس استانداردهايپیش.شودمیحاصل

صـورت دروطـرح رشتهآنبامرتبطملییتۀکمدرپیشنهادهاونظرهااز دریافتپسوشودمیارسالمربوطفنی
.شودمیمنتشروایران چاپ)رسمی(ملیاستانداردعنوانبهتصویب

میتهیهشدهتعیینضوابطرعایتبانیزذیصالحومندعالقههايسازمانومؤسساتکهاستانداردهایینویسپیش
بـدین  .شـود میمنتشروچاپایرانملیاستانداردعنوانبهتصویب،درصورتوبررسیوطرحملیکنند درکمیتۀ

دروتدوین5شمارةایرانملیاستاندارددرشدهنوشتهمفاداساسبرکهشودمیتلقیملیترتیب، استانداردهایی
.باشدرسیدهتصویببهدهدمیتشکیلاستانداردمؤسسهکهمربوطملی استانداردکمیتۀ

بـین کمیسـیون 1(ISO)اسـتاندارد  المللـی بینسازماناصلیاعضايازایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
4رابـط تنهـا بـه عنـوان  واسـت (OIML)3قـانونی شناسیاندازهالمللیبینسازمانو(IEC)2المللی الکتروتکنیک 

بـه توجـه منضـ ایـران ملیاستانداردهايتدویندر.کندمیفعالیتکشوردر(CAC)5کدکس غذایی کمیسیون
اسـتانداردهاي وجهـان صـنعتی وفنـی علمـی، پیشـرفتهاي آخـرین ازکشـور، خاصهاينیازمنديوکلیشرایط

.شودمیگیريبهرهبینالمللی

ازحمایـت بـراي قـانون، درشـده بینـی پیشموازینرعایتباتواندمیایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
زیسـت مالحظـات ومحصوالتکیفیتازاطمینانحصولعمومی،وفرديایمنیوسالمتکنندگان، حفظمصرف

اقـالم یـا /ورکشـو داخـل تولیديمحصوالتبرايراایرانملیاستانداردهايازاجراي بعضیاقتصادي،ومحیطی
برايالمللیبینايبازارهحفظمنظوربهتواندمیمؤسسه. نمایداستاندارد، اجباريعالیشورايتصویبابوارداتی،

اطمینـان بـراي همچنـین . نمایـد اجباريراآنبنديو درجهصادراتیکاالهاياستاندارداجرايکشور،محصوالت
وممیـزي بازرسـی، آمـوزش، مشاوره،در زمینۀفعالمؤسساتوزمانهاساخدماتازکنندگاناستفادهبهبخشیدن

)واسـنجی (کالیبراسـیون  و مراکزهاآزمایشگاهمحیطی،زیستیتمدیروکیفیتمدیریتهايسیستمصدورگواهی
ایـران تأییـد صـالحیت  نظامضوابطاساسبررامؤسساتوهاسازمانگونهایناستانداردمؤسسۀ،سنجشوسایل
ت مـی نظارآنهاعملکردبرواعطاهاآنبهصالحیتتأییدگواهینامۀالزم،شرایطاحرازصورتدروکندمیارزیابی

انجـام وگرانبهـا فلـزات عیـار تعیینسنجش،وسایل)واسنجی(کالیبراسیون یکاها،المللیبیندستگاهترویج.کند
.استمؤسسهاینوظایفدیگرازایرانملیاستانداردهايسطحارتقايبرايتحقیقات کاربردي

موسسۀ* استانداردوتحقیقاتصنعتیایران
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
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کمیسیون فنی تدوین استاندارد
ویژگی هاي فیزیکی و روش هاي آزمون- اکیری مواد خوو جعبه مقوایورق مقوایی–بسته بندي 

)تجدیدنظر(

:                   رئیس
علیرضا –حسنی 

)                                          کارشناس صنایع چوب(

:یا نمایندگی/ سمت و
کیفیت صنایع چوب مدیرکنترل و تضمین

کاغذ مازندرانو

:دبیر
مینا –حق شناس 

)کارشناس مهندسی نساجی(
-رئیس اداره امورآزمایشگاه هاي اداره کل 

استانداردو تحقیقات صنعتی مازندران 

)اسامی به ترتیب حروف الفبا(: اعضاء
اصغر- اخوان مقدم

)دیپلم(

مازیار      -افشاري نژاد
)کارشناس کشاورزي(

محمد–افشاري نژاد 
)دیپلم ( 

علی–باباپیر 
)دیپلم ( 

معصومه- بابوریان
شیمی- کارشناس ارشد نساجی(

)علوم الیاف

جواد        - باقري
)کارشناس ارشد صنایع( 

نسرین                                                          -بهمنی
)شیمی الیاف- کارشناس نساجی(

هناز ب–تجریشی 
)کارشناس ارشد شیمی(

سیدرحمان–ي جعفر

مدیرعامل تولیدي اصفهان مقدم

مدیرکارخانه مقوا سازي مازندران

مدیر چاپ و جعبه سازي مازندران

مدیرعامل سلولزگستران قم

اداره کل  استانداردوتحقیقات صنعتی خراسان 
رضوي

شرکت شیروان کاربردمدیر عامل

اداره کل استانداردوتحقیقات صنعتی خراسان 
رضوي

کارشناس مسئول معاونت غذاودارودانشگاه علوم 
تهران-پزشکی

رئیس اداره آموزش سازمان صنایع مازندران
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)کارشناس ارشد صنایع خمیر کاغذ(

بهاره                                                -خزاعی
)    کارشناس شیمی(

سید احمد–رضوي نژاد 
)دیپلم ماشین سازي( 

فرج اهللا–رمضانی 
)وبکارشناس صنایع چ( 

سعید                                               –رهبر 
)دیپلم ( 

افشین–رهبر 
)دیپلم ( 

شهربانو- سورکی آزاد
)کارشناس شیمی کاربردي(

علیرضا–شجاعت 
)کارشناس نساجی(

علیرضا        –قاسمی 

مجتبی-قاسمی سیچانی
)کارشناس ارشدصنایع علوم چوب وکاغذ(

محمدحسین–ا کی
)فوق دیپلم ( 

نادر- لطفعلی زاده
)دیپلم ( 

سیدعباس-موسوي
)دیپلم ( 

سیده عظمت                                               –میري 

شرکت شیروان کاربرد

مدیرعامل مقواسازي یکتازرین سلولز 

-کارشناس سلولزي وبسته بندي اداره کل 
استاندارد وتحقیقات مازندران

مدیر جعبه سازي رهبر

مدیر کارگاه جعبه سازي رهبر

کارشناس آزمایشگاه صنایع چوب و کاغذ 
مازندزان

شرکت دراج

مدیر صنایع سلولزي خورشید تابان

نماینده سندیکاي تولیدکنندگان کاغذ ومقوا

مدیر نوشهر کارتن

مدیر مقواسازي تپه سیف

یر شرق پاپیروس نیشاپورمد

سرپرست آزمایشگاه سلولزي وبسته بندي اداره 
کل استانداردوتحقیقات مارندران
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)کارشناس مهندسی پلیمر

معصومه–نامدار 
)نساجیمهندسیکارشناس(

لیال                                    –یوسفی 
)کارشناس مهندسی نساجی(

سعید–یوسفیان 
)فوق دیپلم (

کارشناس اداره اجراي استاندارد وکنترل کیفیت 
اداره کل استان و تحقیقات صنعتی تهران-

کارشناس اداره اجراي استاندارد وکنترل 
صنعتی-اداره کل استاندارد وتحقیقات- کیفیت

مارندران

مدیر عامل چاپ و مقواسازي زرفام
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مندرجاتفهرست
صفحهعنوان
جاستانداردمؤسسۀباآشنایی

داستانداردتدوینفنیکمیسیون
وپیش گفتار

1هدف و دامنه کاربرد
1مراجع الزامی

2اصطالحات وتعاریف                                                             
3ویژگی ها

6نشانه گذاري
6نمونه برداري
7بسته بندي
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پیش گفتار
ویژگی هاي فیزیکی وروش هاي -ورق مقوایی وجعبه مقوایی مواد خوراکی-بسته بندي"استاندارد

این استانداردبراساس پیشـنهادهاي رسـیده وبررسـی    .دتدوین ش1371نخستین باردرسال"آزمون
وتائیدکمیسیون هاي مربوطه براي دومین بار ایرانتحقیقات صنعتیوسازمان ا ستانداردتوسط 

10/5/89استاندارد مورخ ملیکمیتۀسیهاجالهفتادوپنجمیننظرقرارگرفت ودردیدمورد تج
واسـتاندارد سسـۀ ومقـررات م وقوانیناصالحنونقا3مادةیکبنداستنادبهینکا.شدتصویب

.شودمنتشر میایرانملیاستانداردعنوانبه،1371ماهبهمنمصوبایران،صنعتیتحقیقات
وعلومصنایع،زمینۀدرجهانیوملیهايپیشرفتوتحوالتباهماهنگیوهمگامیحفظبراي

بـراي کـه پیشنهاديهروشدخواهدنظرتجدیدلزوممواقعدرایرانملیخدمات، استانداردهاي
توجهموردمربوطفنیکمیسیوندرنظرتجدیدهنگامشود،ارائهاین استانداردهاتکمیلواصالح

.کرداستفادهملیاستانداردهايتجدیدنظرآخرینازهموارهبنابراین، باید.گرفتخواهدقرار
.است1377سال3341یران شمارهاین استاندارد جایگزین استاندارد ملی ا

:استزیرشرحبهگرفتهقراراستفادهمورداستاندارداینتهیۀبرايکهمنابع و ماخذي
ویژگـی هـا   -جعبه مقوایی موادخوراکی-تجدیدنظراول-1377سال3341استانداردملی به شماره-1

.وروش آرمون
ي تولیدي ومراکز عرضه ومصـرف،  براساس آزمون هاي انجام پذیرفته بر روي نمونه هاي واحدها-2

درآزمایشگاه هاي اداره کل استانداردوتحقیقات صـنعتی اسـتان مازنـدران ومطالعـات کتابخانـه اي      
.انجام پذیرفته شده
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- ورق مقوایی و جعبه مقوایی مواد خوراکی–بسته بندي 
ش هاي آزمونروي فیزیکی وهاویژگی

هدف 1
-بـرداري، بسـته  گذاري، نمونـه ین استاندارد، تعیین ویژگی هاي فیزیکی، میکروبی، نشانهازتدوین اهدف

بندي هاي ساخته شده از آن می باشد، که در بستهي توپروجعبهمقواهاي ش هاي آزمون ورقبندي،
.مواد خوراکی کاربرد دارد

دامنه کاربرد2
رق مقوا، ورق مقوا برش خورده آماده براي جعبه و جعبـه  این استاندارد براي مقواي توپر به شکل و2-1

.کاربرد دارد
، )تـر شـیرینی خشـک و شـیرینی   (این استاندارد براي بسته بندي مواد خوراکی، نظیر انواع شیرینی2-2

.رشته، بیسکویت و اقالم مشابه کاربرد دارد
.رد داردگرم کارب3000این استاندارد براي حداکثر وزن محتوي بسته بندي 2-3
در تماس مسـتقیم بـا مـواد    این استاندارد براي بسته بندي مواد غذایی منجمد بعنوان بسته بندي 2-4

.غذایی کاربرد ندارد
جـدول  ) تعیین ویژگی هـاي میکروبـی  (وجعبه مقواییورق هاي مقواییبرايتا تدوین استاندارد میکروبیولوژي–یادآوري 

.داین استاندارد کاربرد دار4شماره 

مراجع الزامی3
بـدین  . مدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجـاع داده شـده اسـت   

تـاریخ  ذکـر در صورتی که بـه مـدرکی بـا    . شـودترتیب آن مقرارت جزئی از این استاندارد محـسوب می
عدي آن مـورد نظـر ایـن اسـتاندارد ملـی      داده شـده باشد، اصالحیه ها و تجدیدنظرهاي بارجاعانـتشار
درمورد مدارکی که بدون ذکر انتشار به آن ارجاع داده شده است، همـواره آخـرین تجدیـدنظر و    . نیست

.اصالحیه هاي بعدي آن ها مورد نظر است
.استفاده ازمراجع زیر براي این استاندارد الزامی است

استاندارد مشروط کردن مراحل نظـارت برشـرایط   ، شرایط محیطی106استاندارد ملی ایران شماره3-1
.محیطی و مشروط کردن و آزمون نمونه هاي خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا

.، روش نمونه برداري از کاغذ و مقوا براي آزمون133استانداردملی ایران شماره3-2
. گیريروش اندازه-جرم پایه کاغذ و مقوا،471استانداردملی ایران شماره3-3
-میزان رطوبت کاغذ و مقوا به طریقه خشک کـردن در گرمخانـه  ،559استاندارد ملی ایران شماره 3-4

.تجدیدنظر-گیريروش اندازه
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-تعیین شقی کاغذ و مقوابه روش هاي خمش اسـتاتیک -، کاغذ و مقوا1118استاندارد ملی ایران3-5
.روش کلی

آزمایش ضربه بوسیله سقوط آزاد بـر بسـته هـاي حمـل و نقـل      ، 1287استانداردملی ایران شماره3-6
).پر"کامال(
مقاومت جعبه هاي بسته بندي مقوائی نسـبت بـه   -، روش آزمون1641استانداردملی ایران شماره3-7

.فشار
.، روش آزمون مقاومت الیه هاي خارجی و داخلی مقوا به ترکیدن1884استانداردملی ایران شماره3-8
، آئین کار بهداشتی واحدهاي تولیـد کننـده مقـواي مـورد مصـرف      6690شمارهاردملی ایراناستاند3-9

. جهت بسته بندي مواد غذائی
ویژگـی هـاي   -جــعبه مقـوایی مـواد خـوراکی    -، بسته بنـدي 10687استاندارد ملی ایران شماره 3-10

.مونآزشـیمیایی و روش هاي 

اصطال حات وتعاریف4
:و تعاریف زیر به کار می رودالحات دراین استاندارد، اصط

4-1
قواي توپرم

.می شودساختههاي کاغذ باطلهبرگ کاغذ و 1مقواي معمولی است که به روش بهداشتی از آخال
4-2

مقواي برش خورده براي جعبه
به مقواي توپري گفته می شود که براي ساختن جعبه، درآن برش هاي الزم و خـط تـاخوردن مشـخص    

.شده است
4-3

جعبه
جهت جعبه شدن مشخص شده است خط تا،الزم ودرآن برش هايکهگفته می شودي به مقواي توپر

.و بصورت یک تکه و دو تکه بکار می رود
جعبه اي است که در و بدنه بصورت یک تکه در بسته بندي مورد اسـتفاده قـرار    : جعبه یک تکه4-3-1

.گیردمی
.ت که شامل دو بخش در و بدنه بصورت جداگانه استجعبه اي اس: جعبه دو تکه4-3-2
4-4

(MD)مقوا2جهت طولی

.جهتی از مقوا است که مطابق با جهت حرکت الیه تر بر روي ماشین مقواسازي باشد

.اداري استدفاترروزنامه وتاب،ک،کاغذ چاپخانه هااغذ، کضایعات :آخال- ١
2-Machin direction(MD)
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4-5
(CD)مقوا1جهت عرضی

جهتی از مقوا است که عمود بر جهت طولی آن باشد

ویژگی ها5
:ویژگی هاي ورق5-1
بهداشـتی  کارآئین-6690باید طبق شـرایط بهداشتی مندرج دراستاندارد ملی ایران شمارهوا مق5-1-1

.شودمواد غذائی تولید ا مورد مصرف جهت بسته بنديوتولیدکننده مقواحدهاي 
. باشد10687ویژگی هاي شیمیائی مقوا تولید شده باید طبق استاندارد ملی ایران5-1-2
روش آزمون طبق اسـتاندارد ملـی   (باشد، درصد می8براي ورق مقوا حداکثر میزان رطوبت مجاز5-1-3

).559ایران شماره

هاي میکروبیولوژي ورق مقوا که از پایان خط تولید درکارخانه مقواسـازي نمونـه بـرداري    ویژگی5-1-4
.باشد4گردد باید طبق جدول شمارهمی
کاغذبا درجه خوراکی،کاغذ با پوشش :مانند(راکی در تولید مقوا باید از روکش مناسب بادرجه خو5-1-5

پلیمر با درجه خوراکی، و یا هر پوشش دیگر با اخذ گواهی بهداشـتی الزم از مراجـع قـانونی و ذیصـالح     
اي باشد که تمامی سطح مقوا را بپوشاند و بـا توجـه بـه نـوع     پوشش باید به گونه. استفاده گردد) 2کشور

.مصرف، استفاده شود
.نه مقوا باید داراي رنگ یکنواخت باشدپه5-1-6
درجه را 90ورق مقوا باید بدون پارگی باشد و قابلیت تاخوردگی، بدون ایجاد ترك تا زاویه حداقل5-1-7

.باشددارا 
باید طبـق جـدول   ) جعبه ساز(هاي فیزیکی مقواي توپر تولید شده براساس نیاز مشتري ویژگی5-1-8

.باشد1شماره

ویژگی هاي ورق مقوا براي جعبه دوتکه- 1جدول شماره

ردیف
)بدنه(جرم پایه مقوا 

)گرم درمترمربع(

جرم پایه بیشینه 
)در(مقوا

)مربعگرم درمتر(

مقاومت  مقوابه کمینه
)کیلوپاسکال(ترکیدن

مقاومت مقوا به شقیکمینه
درجه15با زاویه خمش

)گرم برسانتیمتر(
1600-400300

MDCDدربدنه
40030016060

2800-60130054030016060
:ویژگی هاي مقواي برش خورده و جعبه آماده شده5-2

1-Cross direction (CD )

.می باشدوزارت  بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدرحال حاضر مرجع قانونی و ذیصالح کشور،-2
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.مقواي در جعبه، نیز باید داراي مجوزهاي بهداشتی الزم باشد5-2-1
پیـروي نمـوده و   2شـماره دولجـ بنـدي منـدرج در   مشتري باید از طبقهساز بر اساس نیاز جعبه5-2-2

.به ها را در اندازه دلخواه و با اشکال مختلف رایج در جامعه آماده سازدتواند جعمی
.ساز باید جرم محتواي مناسب مقواي برش خورده را، بر روي آن درج نمایدجعبه5-2-3
.اي طراحی کند که پوشش مجاز در قسمت داخلی جعبه قرار گیردساز باید جعبه را به گونهجعبه5-2-4
که در واحد تولیدي جعبـه  ،آماده شده جعبهکروبیولوژي مقواي برش خورده در وویژگی هاي می5-2-5

.باشد4سازي نمونه برداري می گردد باید طبق جدول شماره 

)انواع جعبه شیرینی(برش خوردهيمقواجرم- 2جدول شماره

:مقوایی پرشده از انواع مواد خوراکیویژگی هاي جعبه هاي 5-3
درجـه پوشش مناسـب بـا  ازاي درون جعبه باید خوراکی بامقوتماس موادازجلوگیريبه منظور5-3-1

بـراي  )هـاي شـفاف  جمله انواع پوشـش از(مناسبیرونی بپوششازبایدهمچنین .شوداستفادهخوراکی 
روش ایـ دوخت حرارتیو باگرفتهرا در بربسته "کامالپوشش باید.جعبه پس از پر شدن، استفاده گردد

. بسته بندي شودرطوبت و آلودگی گردد که مانع نفوذبطوريمناسب دیگر،

از ارتفـاع  جعبـه  اگـر کـه، باشـد ايد باید به گونـه افتادن آزابرابردرمقاومت جعبه هاي مقوائی5-3-2
.به آن وارد نشود1گونه آسیبیمتري از جهات مختلف فرو افتد هیچسانتی75
که پس از انجام آزمایش،باشداياندازهبه عمودي بایدفشاربرابرمقاومت جعبه هاي مقوائی در5-3-3

.   آیددست میفرمول زیر بکه ازیا بیش از مقداري باشدبرابر
PK

h

hH
F .


:که درآن
P=کیلوگرمپرشده برحسبجعبه جرم.
h=متربلنداي جعبه به سانتی.
H =سانتی متر300(بلنداي بسته هاي چیده شده(.
K=)5/1) ابتضریب ث

.و آسیب دیدگی محتواي جعبه اطالق می گردد، لهیدگیبستهمواردي نظیرپاره شدنآسیب دیدگی بسته به  -1

)گرم(جرم جعبه ودر)گرم(جرم محتويردیف
بیشینه150070
2750100"
31000125"
41500170"
52000210"
63000260"
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F =نیروي بدست آمده به کیلوگرم.

.می باشد3شماره هاي جعبه مقوایی پر شده از مواد خوراکی طبق جدول ویژگی3-4- 5
ن خط واحد تولیدي باید اژي جعبه هاي پرشده از انواع موادخوراکی درپایولویژگی هاي میکروبیو3-5- 5

.باشد4دول شمارهجطبق 

یک تکه-ه مقوایی پرشده از مواد خوراکیویژگی هاي جعب- 3جدول شماره

ویژگی هاي میکروبیولوژي - 4جدول شماره 

.گردداستفاده می4تازمان تجدید نظر آزمون هاي میکروبی از جدول شماره - یادآوري
روش هاي آزمون -6
استاندارد ملی طبقبایدش خورده و جعبه مقواییرمقوا بردن ورق مقوا،کمشروط: مشروط کردن6-1

. اندازه گیري شود106ایران شماره
.انداره گیري شود471جرم پایه باید طبق استاندارد ملی ایران شماره:جرم پایه6-2
1884یران شمارهمقاومت در برابر ترکیدن باید طبق استاندارد ملی ا:مقاومت مقوادربرابر ترکیدن6-3

.گیري شوداندازه
.اندازه گیري شود1118شقی مقوا باید طبق استاندارد ملی ایران شماره :شقی مقوا6-4

جرم پایه مقوا)گرم(جرم محتوا  ردیف
)گرم درمترمربع(

مقاومت مقوا به ترکیدن 
)کیلوپاسکال(

شقی مقوا
درجه15با زاویه خمش

)گرم برسانتیمتر) (حداقل( 
MDCD

25030016060-100280تا1
2101-300350-28135016060
3301-1000400-351400260100
41001-2000450-401450260100
52001-3000500-451500300150

روش آزمون)در هرگرم(حداکثر مجارنوع باکتريردیف
4782-1استانداردملی ایران شماره500شمارش باکتري هاي هوازي مزوفیل1
11166استانداردملی ایران شمارهمنفیي هاي کلیفرومباکتر2
2198استانداردملی ایران شمارهمنفیالنسفیدDاسترپتوکک هاي گروه3
3140استاانداردملی ایران شمارهمنفیپزودوموناس آئروژینوزا4
4782-1استانداردملی ایران شماره 20کپک ها5
4782-1ه استانداردملی ایران شمارمنفیمخمرها6
2197استانداردملی ایران شمارهمنفیکلستریدیوم پرفرنژنز7
6806-3استانداردملی ایران شماره منفیاستافیلوکوك هاي کواگوالزمثبت8
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-گرم، جرم جعبه و در آن، اندازه گیري و گزارش می1/0با استفاده از ترازو با دقت:جرم کل جعبه6-5
.شود

ه پرشـده بایـد طبـق اسـتاندارد ملـی ایـران       مقاومـت جعبـ  :مقاومت جعبه در برابـر سـقوط آزاد  6-6
.انجام پذیرد1287شماره

درصد باشد و طبـق اسـتاندارد ملـی ایـران     8مقدار رطوبت ورق مقوا باید حداکثر :آزمون رطوبت6-7
.گیري شوداندازه559شماره 

گیـري   ازهانـد 10687باید طبق استاندارد ملی ایـران شـماره   : هاي شیمیایی جعبه مقواییویژگی6-8
.شود

همانگونه کـه  (بسته جعبه پرشده را 5تعداد :آزمون مقاومت جعبه پر شده در برابر فشار عمودي6-9
دهیـد کـه در نتیجـه یـک     ها را تا حدي  تحت فشاري قرار انتخاب، و هر یک از جعبه) عرضه، می شوند

جعبـه را یاداشـت نمـوده، ایـن     مقدار نیروي مصرف شده جهت له شـدن . متر از ارتفاع آن کاستهسانتی
. جعبه به ترتیب فوق تکرار کرده و میانگین نیرو بکار رفته را محاسبه نمائید5آزمایش را براي هر 

بعد از انجام آزمایش، جعبه باید به شکل اولیه خود برگـردد و هیچگونـه شکسـتگی و نـاموزونی درآن مشـاهده      -یادآوري
.ارزیابی شود3-3-5ده باید طبق بند مقدار نیروي بدست آم"ضمنا. نشود

نشانه گذاري7
هاي زیر باید در سطح بیرونی ورق مقوا و جعبه مقوایی با جوهر غیر سمی به طـور خوانـا و پـاك    آگاهی

نشدنی براي مصرف داخلی به زبان فارسی و براي واردات به زبان فارسی یا انگلیسی و درمـورد صـادرات   
.فارش دهنده و تولید کننده نوشته شودبه زبان مورد توافق س

.نشانه گذاري ورق مقوا7-1
.نام تولید کننده مقوا، یاعالمت ثبت شده تجارتی7-1-1
.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیپروانه ساخت ازشماره 7-1-2
) .پس از اخذ پروانه کاربرد عالمت استاندارد(نشان استاندارد 7-1-3
.باشد)برحسب ماه و سال(دیتولریخاتید یا سري ساخت که نشان دهنده تاریخ تول7-1-4

.ییگذاري جعبه مقوانشانه7-2
اي که پس از ساخت و شکل گیري به گونه.(نشانه گذاري باید در قسمت بیرونی جعبه چاپ یا درج شود

).نشانه گذاري قابل رویت باشدجعبه
.تجارتیه ثبت شدیا عالمت نام سازنده جعبهدرج7-2-1
گرم محتوي........مناسب براي7-2-2
)استانداردمجوزپس از اخذ (استاندارد شماره مجوز7-2-3
.شماره شناسه نظارت کارگاهی از وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی7-2-4
.برروي بسته بندي ورق مقوا، ورق مقوا برش خورده و جعبه مقوا در زمان حمل و نقلگذارينشانه7-3
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.ساز، یا عالمت تجارتینام تولید کننده مقوا و یا جعبه7-3-1
"بهداشتی":نوع مقوا7-3-2
)کیلوگرم: ............جرم/مربعمترگرم بر:    (........گرماژ7-3-3
)پس ازاخذ پروانه کاربرد عالمت استاندارد(نشان استاندارد 7-3-4
از وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش    گـاهی ره شناسـه نظـارت کار  ساخت یا شماپروانهشماره7-3-5

.پزشکی
."ساخت ایران"عبارت 7-3-6
حجم نمونه آزمونی8
ورق مقوا8-1
سانتی متر80120اندازه: آزمون فیزیکی8-1-1
.133ایران شمارهطبق استاندارد ملی) انتهاي خطنمونه برداري از : (آزمون میکروبیولوژي8-1-2

ورق مقوا برش خورده 8-2
.قطعه4) در(مقوا برش خورده8-2-1
.قطعه4)جعبه(مقوا برش خورده8-2-2

جعبه پرشده8-3
بسته 7......)رشته،،کیسه اییبیسکویت، چاي(جعبه پرشده 8-3-1
.بسته4خالی آماده پرشدن جعبه 8-3-2

بسته بندي-9
که در برابـر رخنـه   بندي شوندبستهرده و جعبه مواد خوراکی باید به گونه اییورق مقوا، مقواي برش خو

.نم و آلودگی هاي محیطی مقاوم باشند


