
 

 کارتن کروگيت خط ●

 

 کارتنکه عمل کروگيت کردن کاغذ و به هم چسباندن کاغذها را انجام مي دهد، رول کاغذ را به  توليداين خط 

شده به وسيله کروگيت آماده انتقال به واحدهاي تبديل کننده  توليد کارتنتبديل مي کند.  کارتن ورقخام و 

 به جعبه مي باشد. کارتن ورق

 

و سينگل  (roll standرول استند ) توليدشامل ريل هاي حمل رول به خط  کارتناجزا مختلف خط کروگيت 

 stacker,cut کارتنگايد  توليدنوار نقاله هاي انتقال محصول دو اليه به سمت جلو براي  (single facerفيسر )

off,double facer,glue machine ح عملکرد و چگونگي استفاده درست و پري هيتر مي گردد. در اينجا به شر

 از اين تجهيزات مي پردازيم.

 

 توليدکند شناخته مي شود. در خط  توليداصوال با توانايي حداکثر عرض کاغذي که مي تواند  کارتن توليدخط 

 کند نيز اهميت زيادي دارد. توليدگام کنگره هاي سنيگل فيسر و حداکثر اليه هايي که آن خط مي تواند  کارتن

 

 کاغذ حمل هاي ريل ●

 

به  توليددر هر سمت رول استند داراي ريل هاي براي انتقال رول کاغذ از مجاورت خط  کارتن ورق توليد خطوط

داخل دستگاه مي باشند. اين ريل ها امکان تغذيه رول استند را ميسر مي کنند. در واقع وجود اين ريل ها موجب 

، توليددچار مشکل نشده و به راحتي و بدون تماس با خط  کارتن ورق توليدمي شود ليفتراک جهت تغذيه خط 

 قرار دهند. توليدکاغذ را در نزديک ترين مکان جهت مصرف در خط 

 

 توليدشود احتمال آسيب ديدن ماشين آالت و حتي اپراتورهاي خط  توليداگر کاغذ به وسيله ليفتراک وارد خط 

داراي گاري هايي با چهار چرخ مي باشد که به راحتي بر  توليدخطوط  افزايش مي يابد ريل هاي نصب شده بر روي

منتقل مي کنند. در ماشين هاي پيشرفته و  توليدروي ريل حرکت کرده و کاغذ را با نيروي اندک اپراتورها به خط 

کرد آسان و  اتوماتيک اين عمل به وسيله الکترو موتورها انجام مي شود. نظافت به موقع و صحيح ريل ها موجب عمل

 راحت تر آنها مي گردد.

 

 توليدالزم به ذکر است ريل ها به گونه اي نصب مي شوند که گاري ها حدود دو سانتي متر باالتر از سطح سالن 

 باشند.

 

 اين شيوه نصب اجازه مي دهد رول هاي کاغذ را با صرف کمترين نيرو غلطاندن سوار گار نمود.



 

 (roll stand) استند رول ●

 

و تنظيم و موقعيت کاغذ جهت منطبق کردن لبه  توليدل قرار گرفتن رول کاغذ، جهت مسلط کردن روي خط مح

هاي کار را رول استند مي گويند. از ديگر امکانات رول استند مي توان به ترمز آن اشاره کرد. اين ترمز موجب مي 

عدم استفاده از ترمز رول استند، کاغذها  شوند. در صورت توليدشود کاغذها محکم و بدون چين و چروک وارد خط 

باز نشده و بعضا در کشش ها کاغذ بيش از اندازه باز مي شود. اگر کاغذ بيش از  توليدبا سرعت مناسب کشش خط 

اندازه باز گردد، در کشش مجدد ماشين به کاغذ ضربه وارد مي کند و باعث پاره شدن کاغذ مي شود. در اين حالت 

کمتري خواهد چرخيد در صورتي که فضاي موجود بين رول و ماشين نيازمند کاغذ باز شده  رول کاغذ با سرعت

 مازاد مي باشد.

 

الزم به ذکر است شل بودن ترمز رول استند موجب مي شود لبه هاي کار به راحتي تنظيم نشده و کاغذها به صورت 

ز اندازه سفت و محکم باشد باعث پاره شدن چروک و ناصاف وارد ماشين شوند. در ضمن اگر ترمز رول استند بيش ا

 کاغذ شده و فشار زيادي به هد موتور و درايو ماشين وارد مي گردد.

 

است.  کارتن توليدبنابراين دانستن حد نرمال ماشين هاي رول استند يکي از آيتم هاي بسيار مهم در خطوط 

 نظيم ترمز برطرف کند.را مي تواند با ت توليداپراتور بخش زيادي از مشکالت کيفي در 

 

در گذشته رول استندها ساختار و شکل ابتدايي تري داشتند و اصوال قرار دادن رول کاغذ بر روي آنها نيازمند نيروي 

 انساني زيادي بود اما امروزه تمام اين وظايف به وسيله الکتروموتورها و با سهولت انجام مي شود.

 

انجام دهند. اپراتور بايد در  توليدر نگهداري و مراقبت اين بخش از خط اپراتورها همواره بايد کوشش فراواني د

نظافت ريل هاي حرکت و بازوهاي آن توجه خاصي داشته باشد. هيچ جسم خارجي يا پرزهاي کاغذ نبايد در مسير 

 حرکت بازوها قرار گيرد و موجب اعمال فشار به سيستم هاي حرکتي رول استند شود.

 

شبيه ريل هاي ماشين تراشکاري هستند و نيازمند روان کاري مداوم مي باشند. رول استندها داراي  اين بازارها بسيار

دو جفت بازو جهت برداشتن رول کاغذ بوده و مي توان دور رول کاغذ را به صورت همزمان روي آنها مستقر کرد. 

را  توليدرول کاغذ بدون توقف خط  ماشين هاي پيشرته رول استند داراي اسپياليسر نيز مي باشند که عمل تعويض

 انجام مي دهد.

 

زماني که رول کاغذ در حال تمام شدن است به وسيله چشم هاي الکترونيکي و حس گرهاي رول استند مشاهده 

شده و رول کاغذ ذخيره شده در اسپياليسر به انتهاي رول کاغذ قبلي مي چسبد. الزم به ذکر است ضايعات و 

 تاثير نداشته باشد. توليدابتداي رول بايد از آن جدا شود تا پس از تعويض رول در کييت کاغذهاي نامناسب در 



 

موجب افزايش کارآيي مي گردد. در  توليدنصب صحيح رول استند، گونيا بودن رول استند نسبت به آکس خط 

مت لبه کاغذ بيشتر ، گونيا نباشد فشار کشش کاغذ به ستوليدصورتي که رول استند نسبت به ساير تجهيزات خط 

مي شود و باعث پاره شدن مکرر کاغذ مي گردد. اگر رول کاغذ کيفيت مناسبي نداشته و داراي زدگي يا پارگي در 

 کناره ها باشد، اين مشکل بيشتر به چشم مي خورد.

 

د بود. اگر رول استند در موقعيت مناسبي نصب شود، کشش ماشين بر روي تمام نقاط کاغذ يکسال و متناسب خواه

 ضمن اين که تمام سطح کاغذ از حرارت و شرايط يکسان برخوردار خواهد شد.

 

چگونگي بستن کاغذ بر روي رول استند نيز اهميت زيادي دارد. کاغذ بايد به حدي سفت و محکم شود که موجب 

در صورت شل  بايد به ته رول توجه ويژه اي داشت و توليدترکيدگي و پارگي شديد در ته رول نگردد. در حين 

 شدن مجدد آن را محکم کرد. شل شدن ته رول موجب خوردگي کاغذ مي شود.

 

زماني که رول کمتر از نصب شد و هر چه به سمت انتهاي رول نزديک تر شديم بايد مقداري بازوهاي آن را آزادتر 

ر کاهش مي يايد، کاغذ روي کنيم تا در انتهاي رول باعث پاره شدن کاغذ نشود. زماني که قطر رول ها در پايان کا

 آن تحمل فشار وارد شده از بازوها را ندارد و احتمال پاره شدن کاغذ افزايش خواهد يافت.

 

معموال غلطک هاي ريگالژ روي رول استندها وجود دارد. اين غلطک براي کار با رول کاغذ با کيفيت پايين نقش 

ر کشش ماشين را مي توان در تمام سطح کاغذ با استفاده بسيارمهمي دارند. در صورت شل بودن يک طرف رول، فشا

 از غلطک هاي ريگالژ يکسان نمود و به اصطالح شل و سختي آن را تنظيم کرد.

 

 فيسر سينگل ●

 

است که اليه کاغذ فلوتينگ را پس  (single facer) فيسر سينگل-کروکيگ خط يک هاي بخش ترين مهم از يکي

مي کند. محصول به دست  توليداز کنگره کردن به يک اليه الينر مي چسباند و در نهايت يک محصول دو اليه را 

 دو اليه مي نامند. کارتنآمده از ماشين سينگل فيس را 

 

 را ناي مي گويند. کارتناندازه ريز يا درشت بودن کنگره 

 

فلوت مي نامند که خود ناي کنگره هاي نامبرده نيز مي  Fفلوت و  Eفلوت، Bفلوت، Cفلوت،A ها را به ترتيب کارتن

فلوت مانند جعبه هاي فانتزي  F کارتنخرما و  کارتنفلوت مانند  E کارتنتواند ريز يا درشت باشد. به عنوان مثال 

هاي لمينيتي که يک اليه  ارتنکهاي دو اليه در بسياري از کارها نظير  کارتنبراي بسته بندي ادکلن است. 



مي چسبد مورد استفاده قرار مي گيرند. در بسته بندي لوازم کوچک خانگي از  کارتنپوستر)عکس( به دو اليه 

هاي دو اليه به عنوان حايل بين اجناس، جهت محافظت از آنها استفاده مي شود. مانند پيچيدن آن به دور  کارتن

 روف چيني.المپ مهتابي يا گذاشتن آن بين ظ

 

بايد توجه داشته باشيد هر چقدر اندازه کنگره ها درشت تر باشد مقاومت عمودي آنها نيز بيشتر خواهد شد. دليل آن 

اين است که در کنگره هاي درشت تر، کاغذ فلوتينگ بيشتر مصرف شده و کاغذ بيشتري کنگره مي شود بنابراين 

 از مقاومت باالتري برخوردار مي گردد. کارتن

 

سيلندرهاي ماشين سينگل فيسر به جز سيلندر چسب، چسب گير و غلطک هاي راهنمايي کاغذ، داراي حرارت نيز 

مي باشند. چسب به کار برده شده در اين ماشين به وسيله حرارت گرم شده و کاغذ را مي چسباند. رطوبت مازاد در 

ندرهاي کنگره اي، ساکشن از داخل سيلندر به آماده مرحله بعد مي شود. در سلي کارتنکاغذ و چسب تبخير شده و 

 وسيله سوراخ هايي که درون شيارها وجود دارد، انجام مي گردد.

 

مي کنند و ناي آن مي شناسند. به عنوان مثال مدل و نام دستگاه  توليدسينگل فيسرها از روي حداکثر عرضي که 

 است. BHS ۲۴OCFو  ISOWA ۱۶۰ BFسينگل فيس به صورت 

 

ين مي تواند داراي سيستم ساکشن فن براي هدايت صحيح مسير حرکت کاغذ فلوتينگ و حفظ فرم اصلي اين ماش

 گفته مي شود. Finger lessآن در کنگره باشد، که به آن 

 

در گذشته براي هدايت صحيح حرکت کاغذ از تيغه هاي برنجي با آلياژ سخت کاري شده که حالت ارتجاعي )فنري( 

معروف بوده که در حال حاضر منسوخ شده است. اين  figer tipeمي گرديد. اين سيستم به  نيز داشتند استفاده

ايجاد مي کند. از جمله اين  توليدسيستم در ماشين هاي قديمي ديده مي شود و همواره مشکالتي را براي خط 

 مشکالت مي توان به آسيب ديدن و استهالک سريع فينگرها اشاره کرد.

 

گل فيسر نرمال بايد حرارت مناسب در سيلندر، فشار الزم در پرس و سالم و فاسد نبودن چسب در ماشين هاي سين

همواره کنترل شود. پرس ها به صورت پنوماتيک يا هيدروليک کار مي کنند به همين دليل فشار هوا يا فشار روغن 

سب با فرموالسيون مناسب بايد تنظيم گردد. با توجه به اينکه احتمال فاسد شدن چسب زياد است، انتخاب چ

 اهميت زيادي دارد.

 

سيلندرهاي موجود در ماشين هاي سينگل فيسر علي الخصوص سيلندرهاي کنگره، سخت کاري شده هستند و 

 اپراتور بايد از ورود اجسام سخت وفلزي و حتي شن ريزه به اين سيلندرها جلوگيري کند.

 

ها پرهيز شده و از روان کاري غلطک ها غافل نشويم تا عمر از فشارهاي اضافي و غير ضروري جک ها به سيلندر



 مفيد و کارآيي ماشين افزايش يابد.

 

 single facer ماشين مختلف اجزاء معرفي ●

 

 showerفاقد شيار فينگر بوده و پس از روش بخار  finger lee( سيلندر کنگره باال: اين سلندر در ماشين هاي ۱

در مسير کاغذ فلوتنيگ قرار مي گيرد. اين سيلندر داراي جک بوده و فشار آن به راحتي تنظيم مي شود. موقعيت 

سيلندر در صورت نياز، نسبت به موقعيت سيلندر کنگره پايين تنظيم شده تا شيارهاي گام فلوت کامال به هم 

در نظر داشته باشيم، موقعيت آن نسبت به  بايد corrugation rollمنطبق گردند. از مواردي که در تنظيمات 

شيارهاي سيلندر ثابت کنگره پايين است. اگر فشار کنگره باال به کنگره پايين به طور يکسان تقسيم نشود باعث خرد 

شدن کاغذ فلوتينگ مي شود. براي بر طرف کردن اين مشکل بايد مقداري کاغذ کاربن لس را از کنگره عبور داد در 

ارها موازي نباشند، کنگره ها کامال داخل هم ننشته اند. در اين حالت بايد موقعيت سيلندر کنگره باال صورتي که شي

را تغيير داد تا خط هاي ترسيم شده روي کاغذ کاربن لس کامال موازي شده و نوک قله کنگره باال در وسط شيار 

ارها روي کاغذ، حتما پرس هاي ماشين کنگره پايين قرار گيرد. قابل ذکر است جهت مشاهده بهتر موقعيت شع

 درگير شده باشند.

 

 sucktion ،sucktionداراي  figer less( سيلندر و کنگره پايين: اين سيلندر در ماشين هاي با سيستم ۲

blower, suction fan  است تا به مکيدن هواي داخل شيارها ضمن هدايت کاغذ فلوتينگ در مسير درست اجازه

 درجه اي به دور خود را دارد. ۳۶۰م اصلي خود خارج شود. اين سيلندر امکان حرکت ندهد کاغذ از فر

 

در ضمن اين سيلندر داراي ياتاقان ثابت بوده و ساير سيلندرها موقعيت خود را با اين سيلندر تطبيق مي دهند. از 

 نکات بسيار مهم در اين سيلندر سالم بودن فينگرهاي تميز کننده شيارها است.

 

 کنگره سيلندرهاي با ارتباط در مهم اتنک ●

 

ذهايي که داراي ناخالصي و شن ريزه هستند از اين سيلندرها کاغ يا فلزي و سخت اجسام تا کند دقت بايد اپراتور

عبود کند. از محکم بودن پيچ و مهره هاي به کار رفته در ماشين اطمينان حاصل شود تا داخل کنگره ها سقوط 

آسيب وارد نکند. با استفاده از واشرهاي فنري و آچارکشي به موقع در ماشين مي توان احتمال  نکرده و به کنگره ها

 بازشدن پيچ و مهره ها را با حداقل کاهش داد.

 

استفاده مي شود، با برنامه ريزي دقيق به طور مساوي  توليددر صورتي که از کاغذهاي با عرض کمتر از کنگره براي 

با  کارتنسانتي متر بخواهيم  ۲۲۰استفاده گردد. مثال اگر از ماشين هاي با عرض  از سمت چپ و راست ماشين

روز سمت  ۱۵روز سمت چپ ماشين و  ۱۵يک ماهه باشد بايد  توليدکنيم و برنامه  توليدسانتي متر  ۱۶۰عرض 

راست ماشين به کار گرفته شود. اگر به اين مورد توجه نشود به مرور زمان وسط سيلندرها الغرتر از کناره ها شده و 



ي دقت سيلندر در تماس با کاغذ کاهش يافته و کارآيي ماشين به شدت پايين مي آيد. اگر به اين مورد توجه کاف

به شدت افزايش خواهد  توليدنشود پس از مدتي اين ماشين نمي تواند با حداکثر عرض خود کار کند و ضايعات 

 يافت.

 

 دارد؟ کاربردي چه و چيست نفت سنگ ●

 

ز سنگ نفت براي ا. باشد مي فلوت گام اندازه و شکل به و شده ساخته کنگره روي بر گيري قالب با نفت سنگ

از بين بردن پليسه هاي ريز حک شده بر روي کنگره استفاده مي شود. پليسه ها معموال از  يکنواخت کردن فلوت و

 عبور ناخالصي هاي موجود در کاغذ و شن ريزه در کنگره به وجود مي آيد.

 

با استفاده از جريان بخار يا حرارت دادن به وسيله روغن و چرخاندن سيلندر، حرارت در تمام محيط سيلندر و 

مي  توليدگره ها به طور يکنواخت پخش شود. يکنواختي حرارت موجب بهبود کيفيت و کاهش ضايعات خصوصا کن

گردد. اگر هر گونه ناخالصي و يا آشغال به کنگره ها يا سيلندرها بچسبد موجب تغيير ضخامت آنها شده و از دقت 

ر ابتداي استارت يا آخر وقت کاري ماشين مي کاهد. همواره بايد به تميز بودن سيلندرها توجه گردد. معموال د توليد

 بدون کاغذ کار مي کند، بهتر است مقداري روغن موتور روي سيلندرها ريخته شود تا چرخش سيلندر روان تر گردد.

 

نوعي سينگل فيسر است که مجموع سيلندرهاي کنگره چرخدار بوده و توسط ريل مي  multi cassetteماشين 

ل فيسر جدا کرد. يک تيغه برنجي روي اين سيلندرها نصب گرديده تا چسب هاي منتقل توان آن را از ماشين سينگ

شود. اين سيلندر ميزان  توليدشده روي سيلندر و ديگر ناخالصي ها را از روي سيلندر پاک کند و محصول تميزتري 

عث مي شود کاغذ الينر فشار وارد به سيلندر کنگره را نيز تنظيم مي کند. پايين بودن فشار جک هاي سيلندر با

خصوصا در لبه هاي کار به خوبي نچسبد. زياد بودن فشار نيز ضمن آسيب رساندن به ماشين، کاغذها را بريده و 

 ضعيف مي کند.

 

به آن توجه شود جلوگيري از حالت سکون به مدت طوالني است.  کارتن توليدمورد مهم ديگري که بايد در خطوط 

ثانيه باشد.  ۳۰اين حالت موجب عدم يکنواختي حرارت در محيط سيلندر مي گردد. اگر مدت سکون ماشين حدود 

بخش باالي سيلندر داراي حرارت بوده و سيلندر منبسط مي گردد، در حالي که بخش پايين سيلندر سرد بوده و 

 خواهد شد. توليدمنقبض مي شود. اين عدم يکنواختي موجب افزايش ضايعات سيلندر 

 

 مهم نکته ●

 

و چسب در سينگل فيسر بسيار مهم است. اين تنظيمات  pressure roll کنگره سيلندرهاي طرف دو فشار تنظيم

ا هيدروليک جک به دو روش امکان پذير مي باشد. روش اول با تنظيم ريگالژ نصب شده در مسير هواي فشرده ي

هاي ماشين انجام مي شود. با تغيير فشار ريگالژ، ميزان فشار دو طرف سيلندر کم يا زياد مي گردد. روش دوم کم يا 



 زياد کردن کورس مسير حرکت جک هاست.

 

 با کم يا زياد کردن اين فاصله ميزان دور يا نزديک شدن سيلندرها تنظيم مي گردد.

 

دقت شود که سيلندرها با هم تماس نداشته باشند و با هم درگير نشوند زيرا موجب  در انجام اين تنظيمات بايد

آسيب ديدن سيلندرها مي گردد. فاصله سيلندرها بايد به حدي باشد که فشار الزم به کاغذ وارد شود. تناسب و 

قبول زماني از  تعادل فشار سيلندرها در ماشين هاي سينگل فيسر از نکات مهم و اساسي است. يک محصول قابل

 ماشين سينگل فيسر خارج مي شود که فشار سيلندرها تنظيم باشد.

 

 به معموال  سازي جعبه و بندي بسته صنايع در که گويند لمينت را ديگر سطح بر سطح هر افزودن فني نظر از

 عنوان به که کارتن  اقالم اساس بر را لمينتي هاي جعبه. ميشود اطالق لمينت کارتن سطوح روي بر مقوا افزودن

 . ميشود بندي دسته ،  ميگيرد قرار آن روي بر طوسي پشت مقواي که زيره جنس

 فيس سينگل لمينتي هاي جعبه

 

 محصول مياني فلوتينگ گام اندازه در کالس سه اين تفاوت Cو فلوت B، فلوت E  کالس سه در ها جعبه نوع اين

 به شده لمينت سطح که است فيس و فلوتينگ شامل دواليه داراي زيره جنس ، فيس سينگل هاي جعبه در. است

 ميکند تکميل را سطح سه و گرفته قرار فلوتينگ روي بر سوم اليه عنوان

 

 

 ال سه لمينتي هاي جعبه

 



. ميشود توليد  هم فلوتA گاها و فلوت Cو فلوت B، فلوت E  کالس سه در معموال هم ال سه لمينتي هاي جعبه

 داراي زيره جنس ، ال سه لمينتي هاي جعبه در. است محصول مياني فلوتينگ گام اندازه در هم کالس اين تفاوت

 اليه عنوان به شده لمينت سطح که ميباشد فلوتينگ طرف دو در فيس عنوان به سطح دو و فلوتينگ شامل اليه سه

 ميدهد تشکيل را اي اليه چهار اي سازه واقع در و گرفته قرار فيس سطوح از يکي روي بر چهارم

 

 ال پنج لمينتي هاي جعبه

 

. ميباشد است شده احاطه فيس سطح سه بوسيله که فلوتينگ سطح دو از متشکل زيره جنس ها جعبه از نوع اين در

 معموال ايران بندي بسته  صنعت در که باشد.....    و   E,E  ، E,B  ، B,C صورت به ميتواند مذکور فلوتينگ ترکيب

 . است متداول B,C حالت

 

 

 استحکام نقش فلوتينگ سطوح.  است آن دهنده تشکيل هاي اليه به وابسته زيره جنس کيفيت و مرغوبيت درجه

 ترکيدگي و پارگي برابر در مقاومت نقش فيس سطوح و داشته ضربه و فشار برابر در مقاومت و ساختار به دهندگي

 دارد فشار داراي نقاط و تا خط در را محصول



 

 

 الینر تست کاغذ

 

 

 ۱۰۰ از تواند مي که کاغذ خمير از است کاغذي ، الينر کرافت کاغذ که شد داده توضيح الينر کرافت کاغذ تعريف در

 .باشد %۸۰ تا% 

 

 آن به ايران در که باشد مي الينر تست آن نام ، باشد بازيافتي کاغذهاي از آن %۱۰۰ که نمائيم توليد کاغذي اگر

 ( . داخلي واحدهاي توليد) گويند مي کرافت شبه

 

 کم آن کيفيت از  نمائيم، کم کرافت کاغذ ساخت در ، کاغذ خمير مقدار از چقدر هر  که است توجه قابل نکته اين

 .ميگردد تر نزديک الينر تست کاغذ به و گردد مي

 

 که ، زيرين اليه در هم و گيرد قرار رو اليه در ميتواند هم و گردد مي استفاده کارتن ورق ساخت در الينر تست کاغذ

 .دارد الينر تست کاغذ کيفيت به بستگي امر اين

 

 .گويند مي الينر کرافت هم آنها به ايران در اشتباه بطور که هستند الينر تست وارداتي کاغذهاي اکثر حاضر حال در

 

 .باشد متغير ميتواند گرم ۱۲۷ تا ۱۱۵ بين از کاغذها اين گرماژ

 

 

 مي وارد يا و توليد متر سانتي ۲۴۰ -۲۲۰- ۲۰۰-۱۸۰-۱۶۰-۱۲۰ – ۱۰۰ عرض با و بوده رول بصورت کاغذ اين

 گردد

 



 تاپ الینر

 

 بندي بسته صنايع: مانند گيرد مي قرار استفاده مورد دار کنگره هاي ورق بيروني هاي اليه براي که است کاغذي

 .است کرافت آن زيرين اليه و دارد را بااليي پذيري چاپ قابليت که آن سفيد طرف يک–( سازي کارتن)

 

 گرم۱۲۵:گراماژ

 

 کلي مشخصات

 

 .گيرد مي قرار استفاده مورد کارتن هاي ورق در بيروني اليه عنوان به الينر تاپ وايت کاغذ•

 .هستند شده سفيد بکر الياف کاغذ، نوع اين دهنده تشکيل اصلي الياف•

 .دارد بااليي سفيدي درجه و استحکام•

 .است برخوردار لوکس و مطلوب کيفيت از آن روي چاپ•

 .هستند آلمان و اندونزي چين، کشورهاي ايران بازار در موجود تاپ وايت کاغذ توليدکننده کشورهاي ترين مهم•

 

 کاغذ ساده

 



 کار به و شود ساخته کشاورزي ضايعات يا چوب يا کنف يا پنبه يا کتان خمير از که شودمي گفته ايماده به کاَغذ

 درنتيجه و شده يکديگر داخل نامنظم طور به که سلولوزي الياف تراکم از است عبارت علمي اصطالح در و آيد نوشتن

 .آيدمي بدست مختلف اوزان و ابعاد در که دهدمي را فشرده ٔ  ماده يک

 

 آوريجمع در مهمي نقش و است بوده بشر انديشه انتقال وسيله اعتمادترين قابل امروز به تا آن اختراع زمان از کاغذ

 صنعت و مرکب پيدايش با رو اين از و دارد اوست تفکرات و تجربيات از اينتيجه که بشر دانش و اطالعات ذخيره و

 برخورد آن با امروزه مهم، ٔ  پديده يک صورت به و درآميخت نوين ابزار با بشري انديشه اين دار رنگ مواد و چاپ

 .گرددمي

 

 بسياري از و اندبوده اختراع اين در پيشقدم مصريان شودمي گفته که است بوده همراه آن اختراع با کاغذ مصرف

 رنگ، دانش از بشر معلومات و اطالعات پيشرفت با. باشدمي جامعه فرهنگي و علمي رشد سطح نشانگر جهات

 هايجعبه باالخره و بنديبسته براي شده آميزي رنگ هايکارتن و مقوا و زيبايي و توجه جلب براي رنگي کاغذهاي

 اختراع و صنعت اين از بشر استفاده و برتر دانش بر دليل همه اينها نظاير و خانگي مصرف براي شکالت و شيريني

 [۱.]است شده ياد آن از تاريخ در و باشدمي تکامل و توسعه به رو روز به روز که است

 [ویرایشها]پيدایش کاغذ با پاپيروس و پرگامنت

صفحاتي  پاپيروسبه نام  بامبواند که از نوعي ني شبيه تاريخ، مصريان باستان اولين مردماني بوده ٔ  به گفته

ا مصريان اختراع کردند. مردم مصر ني پاپيروس را به صورت نوشتند و نيز کاغذ بردي رساختند و بر روي آن ميمي

فشارها و صيقل دادن به آن به شکل  ٔ  دادند و سپس به وسيلهنوارهاي نازک و بسيار ظريفي کنار يکديگر قرار مي

 آوردند.ورق درمي

ساخت و براي هايي ميلوحه رسرسد و بشر در آغاز تمدن و ابداع خط از گل نوشتن به هزاران سال قبل مي ٔ  سابقه

 پخته است.شد و يا با آتش ميکرد؛ اين الواح با حرارت آفتاب خشک مينوشتن مطالب خود استفاده مي

گرديد و همانطوري که سال پيش از ميالد بود که براي ثبت و ضبط کلمات، مسئله نوشتن بر کاغذ مطرح  ۲۵۰۰در 

اند تا يک نوار دراز ها بهم مي چسبانيدهها درست کردند، چند برگ پاپيروس را مصريرا مصري پاپيروساشاره شد 

گياهي ني مانند به نام پاپيروس است؛  ٔ  مانند بدست آيد. کاغذ پاپيروس از بهم پيوستن برگها و پوسته طومار

ه برگهاي پاپيروس نسبتًا شکننده بودند و لذا به فکر افتادند از پوست بعضي حيوانات مثل گوسفند، آهو و گوسال

هاي واقع در آسياي صغير، صنعتگران از پوست حيوانات با شيوه پرگاموساستفاده شود. نخستين بار در شهر 

تر از پاپيروس بود و معروفترين آنها هاي درخشان و نازکي بدست آوردند که خيلي بادوام تر و نرممخصوص، پوست

 است.گرفته شده که از مراکز توليد و توزيع اين کاغذ بوده  پرگاموساز نام شهر  پرگامنتکاغذ پرگامنت بود. 

اند که اين هزار پوست گاو نوشته ۱۲را قبل از اسالم بر روي  اوستادر روايات و اخبار نوشته شده است که کتاب 

 شده است.وست به جاي کاغذ استفاده ميروايت و خبر دليل ديگري است که از قبل از اسالم در ايران، از پ
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ن عربي قرطاس گفته شده است که اند و کلمه کارتس به زباگفتهميcartes () کارِتسمردمان يونان به پاپيروس، 

 اند.، آن را به يونان بردهمصردر حقيقت همان پاپيروس است که از شهرهاي واقع در دلتاي 

ها نقش بسته است و به موجب دو بوده است که بر روي پاپيروسHyroogleff () هيروگليفخط مصريان قديم خط 

نگهداري  استکهلمو  ليدنهاي سند يوناني که مربوط به قرن سوم ميالدي ذکر شده در حال حاضر در موزه

 [۲]شود.مي

هزار سال پيش، کاغذهايي مانند کاغذهاي امروزي ساختند.  ۲ها اولين و نخستين مردماني بودند که بيش از چيني

ها آموختند و آن را بهبود بخشيدند. مسلمان شيوه ساختن کاغذ را در سده نخست پس از اسالم از چيني ايرانيان

سپس، در شهرهاي ديگر، از جمله ترين مرکز ساختن و خريد و فروش کاغذ بود. ها بزرگبراي سال سمرقندشهر 

هاي کاغذسازي به راه افتاد. ، کارخانهاسپانيالمان نشين و شهرهاي مس سيسيل، جزيره مراکش، قاهره، دمشق، بغداد

 ۱۰۵است. در سال دهند که از قرن اول ميالدي، در چين کاغذ وجود داشتهشناسي نشان ميهاي باستانيافته

هاي کهنه، پوست درختان، کنف و دي، يکي از درباريان، ماده جديدي را براي امپراتور توصيف کرد که از پارچهميال

نوشتند. به مرور زمان، شيوه تهيه کاغذ بهتر شد و ان را با الياف گياهاني مانند شد وروي آن ميعلف تهيه مي

ميالدي، غربيان نخستين کاغذ سازي را  ۱۱۵۰و در سال ها اين محصول را به اروپا بردند ساختند. عربخيزران مي

ميالدي  ۱۰۲۴ها اختراع کردند. نخستين اسکناس نيز در سال در اسپانيا بنا کردند. ماشين توليد انبوه کاغذ را چيني

 در چين تهيه و مبادله شد.

 [ویرایشساخت کاغذ]

است؛ و به دو روش شيميايي و فيزيکي است.  سلولوزرود معموالً طبيعي و شامل اليافي که در ساخت کاغذ بکار مي

دهند تا رطوبت کافي جذب و حالت خميري و نرم پيدا کند. به اين صورت که الياف سلولوزي را در آب قرار مي

دهند تا خشک شود و حالت يکدست پيدا کنند. الياف نيز با از دست ي قرار ميسپس ير روي يک صفحه شبکه ا

اند يک پيوند شيميايي ايجاد شوند و در نقاطي که روي يکديگر قرار گرفتهدادن رطوبت خود به يکديگر نزديک مي

 کند.شود که اين الياف را به هم متصل ميمي

 [ویرایشپيرامون واژه]

شود. در کتب قديميه عربي بسيار فراوان ديده مي« ورق»و ذکر اين لغت يا  [۴][۳]اي است پارسيکاغد يا کاغذ کلمه

 تر(شود )به دليل داشتن الياف طوالنيخمير کاغذ بيشتر از چوب سوزني برگان ساخته مي

هاي مهم چوب است. براي ساختن کاغذ ابتدا تنه درخت را به وسيله دستگاه خردکن به خورده هکاغذ يکي از فراورد

ها را به وسيله مواد شيميايي و روشهاي مختلف در برج پخت کنند. سپس خرده چوبچوب و براده چوب تبديل مي

شود. از درهم رفتن الياف ده ميآيد که خمير کاغذ ناميکنند و از آنها الياف سلولوزي به دست ميخمير تجزيه مي

 شود.سلولوزي و بعد از پرس آنها ورقه کاغذ ساخته مي

 [ویرایشانواع برش کاغذ]

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%90%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%90%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D9%87%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D9%87%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0#cite_note-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0&action=edit&section=2
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0&action=edit&section=2
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0&action=edit&section=3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0&action=edit&section=3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0#cite_note-3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0#cite_note-3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0&action=edit&section=4
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0&action=edit&section=4


هاي بنديترين طبقهشود. يکي از مهمبندي مياز نظر برش طبق استانداردهاي مختلف طبقه کاغذ ٔ  اندازه

شود، ابعاد تر ميترين اندازه است، هرچه عدد بزرگکه بزرگ A0است. در اين استاندارد، از  Aالمللي، استاندارد بين

 که:طوريگردد بهکاغذ نصف مي

A0:84.1*118.9cm 

A1:59.4*84.1 cm 

A2:42*59.4 cm 

A3:29.7*42 cm 

A4:21*29.7 cm 

A5:14.8*21 cm 

A6:10.5*14.8 cm 

 نيز وجود دارد. A-1هاي غيراستانداردي مثل البته برش

 

 کاغذ تحریر

 که عمده اين کاغذ از کشورهاي خاور دور و روسيه

 د ميتولي کشورمان داخل در هم بخشي و شود مي وارد

 .گردد

 .گيرد مي بيشترين استفاده اين کاغذ در چاپخانه صورت 

 

 کاغذ تحرير مصارف گوناگوني از قبيل مجله و کتاب و دفتر سازي و غيره ...مورد استفاده قرار مي گيرد

 

 مي توليد درصد  ۸۰الي ۵۰کاغذ تحرير از خمير پالپ 

 شود که البته در صد آن بستگي به سفارش دهنده توليد دارد

 

 الي ۵۰ مختلف هاي عرض و ابعاد گرم در ۱۲۰الي  ۲۰اين کاغذ از گرماژ 

 اشندسانتي متر به بازار عرضه مي گردد که هر کدام از اين موارد کاربرد هاي خود را دارا مي ب ۲۴۰

 

 

 کاغذ فلوتينگ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0


 های فلوت حاصل تحقيقات گسترده گروه صنایع کاغذ پارس در زمينه کاغذ فلوتينگ ميباشد.

کاغذی متفاوت را به ارمغان آورده است  OCCترکيب خمير ویرجين شيميایی و خمير بازیافتی حاصل از 

 که در ميان توليد کنندگان کارتن و ورق جایگاه ویژه ای دارد.

به عنوان کاغذ کروگيت و الیه ميانی کارتن های بسته بندی کاربرد دارد و در دو نوع معمولی و  این کاغذ

 سردخانه ای ) با جذب آب پایين ( توليد می شود

 انواع:

 کاغذ فلوتينگ نرمال 

 )کاغذ فلوتينگ سردخانه ای )با جذب آب پایين 

 کاغذ فلوتينگ

مي شود ، در ايران توسط کارخانجات متعددي توليد مي گردد و  کاغذ فلوتينگ که به آن کاغذ کنگره اي هم گفته

 .واردات آن تقريبا صفر مي باشد

در ايران فقط کارخانه چوب و کاغذ مازندران است که توليد آن را با روش خاص خمير مرسوم به فرآيند نيمه 

 .شيميايي سولفيت خنثي از مخلوط گونه هاي چوبي را به عهده دارد

در صنعت ورق کارتن از جايگاه خاصي برخوردار است و در حقيقت وظيفه اصلي تحمل بار و ضربه  کاغذ فلوتينگ

 .هاي وارده را بعهده دارد

از  %۱۰۰بغير از کارخانه چوب و کاغذ مازندران الباقي کارخانجاتي که فلوتينگ توليد مي نمايند ، اين نوع کاغذ را 

 . کاغذهاي بازيافتي توليد ميکنند

 .شخص مي باشد که فلوتينگ ساخته شده از خمير چوب ،آيده آل ترين نوع کاغذ فلوتينگ مي باشدکامال م

 متغير مي باشد. ۲۴۰تا  ۱۰۰متغير مي باشد و عرض رول هاي آن بين  ۱۲۵تا  ۱۱۰گرماژ کاغذ از 

 

ویژگی های استانداردها و ویژگيهای کاغذ الینر و فلوتينگ وانواع فلوتهای متداول در ساخت کارتن و 

 آنها

 ویژگيها کاغذ الینر:

 

 :هدف – 1

 کاغذ آزمون روشهای و بردارینمونه گذاری،نشانه بندی، بسته ویژگيها، تعيين استاندارد این تدوین از هدف



 .باشدمی الینر

 

 دامنه کاربرد: -٢

دار به کار اع مقوای کنگرهبندی و ساخت انواین استاندارد در مورد کاغذ کرافت الینر و تست الینر که برای بسته

 رود کاربرد دارد .می

 

 تعاریف و اصطالحات: -٣

 شود :ها و اصطالحات با تعاریف زیر بکار برده میدر این استاندارد واژه

 

: کاغذ کرافت کاغذی است که خمير آن به روش شيميایی کرافت تهيه شده است و به رنگ کرافت کاغذ - ٣ – 1

 و از استحکام باالیی برخوردار است. ای توليدسفيد یا قهوه

 

 استفاده دارکنگره مقوای داخلی و بيرونی هایالیه برای که است کرافتی کاغذ: الینر کرافت کاغذ - ٣ – ٢

 شود .% الياف بازیافتی شده ساخته می٢٠% خمير بکر مناسب و حداقل ٨٠حداقل از کاغذ نوع این.  گرددمی

 

 کاغذ الياف یادی مقدارز آن در که شده ساخته باطله کاغذ از اغلب کاغذ نوع این: الینر تست کاغذ - ٣ – ٣

خمير دارای درصد  از نازکی الیه با آنرا و داده تشکيل را کاغذ اصلی الیه باطله کاغذ الياف. دارد وجود کرافت

تر نسبت به کاغذ کرافت باالیی از الياف بکر پوشش داده ميشود بدین ترتيب کاغذی با کيفيت و مقاومت پایين

 شود .الینر توليد می

 

 بوده مشابه بندیبسته و پایه وزن اوليه، مواد با محصوالتی شامل که شودمی گفته کاال از حجمی به: بهر – ٣ – 4

 سان توسط یک توليد کننده ساخته شده باشد .یک شرایط تحت و

 

 را گویند. (MDجهت ساخت در ماشين کاغذ: جهت حرکت مواد یا جهت ساخت کاغذ در ماشين کاغذ ) - ٣ -5

 

 را گویند. (CD) کاغذ ماشين در مواد حرکت به عمود جهت به: کاغذ ماشين در ساخت جهت بر عمود - ٣ – 6

 

 ویژگيها - 4

 

 مومی:ع خواص - 4 – 1



 اثر کاغذ دوام بر که نقصی هرنوع از عاری و صاف بایستی کاغذ سطح: کاغذ سطح خصوصيات - 4 – 1 - 1

 .باشد خارجی مواد و تاخوردگی چروک، و چين سوراخ، نظير گذاردمی

 

نده فروش و خریدار بين توافق صورت در ولی بوده روشن ایقهوه معموالً کرافت کاغذهای رنگ: رنگ – 4 – 1 - ٢

 تواند در رنگهای دیگر نيز عرضه گردد.می

 

 پيچش فشار حالت این در. شوندمی عرضه رول صورت به همواره کرافت کاغذهای: پيچيدن فشار - 4 – 1 -٣

 محور بر عمود و تميز صاف، رول هایلبه و بوده یکنواخت طور به کاغذ عرض تمام در بایستی رول بدور کاغذ

 . باشند رول

ایی کاغذ بر مغزی )توپی( کاغذ بایستی صاف، تميز و مناسب بوده و مانع از سست شدن کاغذ در رول انته اتصال

 شود. کاغذهایی که به صورت ورقه هستند بایستی مستقيم بریده شود و چهارگوشه هر ورق گونيا باشد.

 

 :فيزیکی خواص - 4 – ٢

باشد سب گرم بوده و معموالً در ایران به شرح ذیل میبرح الینر کاغذ از مربع متر یک وزن: پایه وزن - 4 – ٢ – 1

: 

115-1٢5-16٢٢٠-٢٠٠-٠ 

 . باشد می% ± 4حد رواداری وزن پایه 

 

 :الینر کرافت کاغذ ویژگيهای - 4 – ٢ - ٢

 دهد تشکيل باسولفات شيميایی فرآیند از حاصل چوب الياف باید را الياف کل وزن% ٨٠ حداقل کاغذ نوع این در

 % الياف غيرسولفات بوده که باید دارای ویژگيهای جدول شماره یک باشد . ٢٠اراید حداکثر و

 

 :الینر تست کاغذ ویژگيهای - 4 – ٢ - ٣

 که. دهدمی تشکيل کشاورزی ضایعات و ضایعاتی کاغذ از مخلوطی یا ضایعاتی کاغذ%  1٠٠ را کاغذ این اصلی الیه

شود و باید دارای ویژگيهای جدول از الياف بکر پوشش داده می باالیی درصد دارای خمير از نازکی الیه یک با

 شماره یک باشد .

 

 صورت به کاغذ که صورتی در.  شودمی تعيين فروشنده و خریدار بين توافق با: کاغذ هایرول ابعاد - 4 – ٢ - ٣



ابعاد کاغذ تحریر  -ابعاد آن باید برابر استاندارد )کاغذ  Aیا در هر اندازه دیگر از سری  A1 فرم در چه باشد ورقه

 و مطبوعات( باشد .

 

 تواندمی فروشنده و خریدار بين توافق با الینر کرافت کاغذ: الینر کرافت کاغذ شيميایی خواص -4 – ٢ – 4

 .باشد دارا را الینر ٢ شماره جدول کيفی مشخصات

 

 

 

 

 آزمون روشهای و ویژگيها –کاغذ فلوتينگ 

 

 هدف: - 1

بندی و هدف از تدوین این استاندارد تعيين ویژگيها، نمونه برداری، مشروط کردن، روشهای آزمون، بسته

 گذاری کاغذ فلوتينگ است .نشانه



 

 دامنه کاربرد: - ٢

 رود .بکار می 1این استاندارد در مورد کاغذ فلوتينگ جهت ساخت انواع ورق کارتن 

 

 امی:مراجع الز -٣

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است بدین ترتيب آن 

ها شود. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و/ یا تجدید نظر ، اصالحيهمقررات جزیی از این استاندارد محسوب می

بهتر است کاربران دینفع این استاندارد، امکان کاربرد  و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نيست. معهذا

ها و تجدیدنظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند . در مورد مراجع بدون تاریخ آخرین اصالحيه

 چاپ و/ یا تجدید نظر ، آخرین چاپ و/ یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده

 

 : است نظر مورد 

 آزمون روشهای و ویژگيها -الینر کاغذ ، 1٣77سال: ٣٠54 ایران ملی اندارداست - ٣-1

 

استاندارد مشروط  محيطی شرایط - مقوا کاغذ ، کاغذ خمير ،1٣٨٣ سال: 1٠6ایران ملی استاندارد - ٣ – ٢

 های آزمونی .کردن، مراحل نظارت برشرایط محيطی و مشروط کردن و آزمون نمونه

 

 پایه جرم تعيين روش –، کاغذ ومقوا 1٣79: سال 471استاندارد ملی ایران - ٣ -٣

 

ک ورق ی ظاهری دانسيته یا حجمی ودانسيته ضخامت تعيين کاغذ ، 1٣71سال: 151 ایران ملی استاندارد - ٣ – 4

 کاعذ و مقوا

 

 موجدار ميانی الیه گیلهيد آزمون روش –، مقوای فشنگی 1٣71: سال 1741استاندارد ملی ایران  - ٣ -5

 

 خشک طریقه به رطوبت ميزان تعيين – ومقوا کاغذ ،1٣7٨ سال: 559استاندارد ایران ملی استاندارد -٣ -6

 . گرمخانه در کردن

 

 کشش برابر در مقاومت تعيين –، کاغذ و مقوا 1٣٨4: سال ٨٢7٣-٢ ایران ملی استاندارد - ٣ – 7

 

- ٣ – ٨ Paper and board: Scan p.42 : 1981 CCT Value and CCt index (corrugated crush test 

) 



 

 اصطالحات و تعاریف -4

 رود :ها با تعاریف زیر بکار میدر این استاندارد اصطالحات و/ یا واژه

 

کارتن مورد استفاده قرار گ )کاغذ کنگره دار(: کاغذی است که بعنوان کاغذ پایه الیه ميانی فلوتين کاغذ -4 – 1

 شود.ای شدن در توليد ورق کارتن مصرف میگيرد که این کاغذ پس از کنگرهمی

 

ورق کارتن: ورق کارتن شامل یک یا بيشتر از کاغذ کنگره دار )فلوتينگ( می باشد که با چسب به  -4 -٢

 کاغذهای

 شوند .الینر چسبانده می

 

تر بر روی ماشين کاغذ سازی مقوا است که مطابق با جهت حرکت الیه جهت طولی کاغذ: جهتی از کاغذ و -4-٣

 باشد .

 

 باشد .جهت عرضی کاغذ: جهتی از کاغذ و مقوا است که دارای زاویه راست نسبت به جهت طولی آنها می - 4 -4

 

ميایی د مشابه از محصول، که تحت شرایط یکنواخت با خصوصيات فيزیکی و شيواح چند یا یک: بهر - 4 – 5

 ها ارائه شوند .یکسان توسط یک سازنده توليد شده باشند و برای بازرسی و آزمایش

 

 اتصال کاغذ )بند(: محل چسب خوردگی دو سر پارگی در رول کاغذ را گویند . - 4 -6

 

 ویژگيها - 5

 

 :ظاهری خواص -5 – 1

چروک ، تا خوردگی و موادخارجی قابل کاغذ فلوتينگ باید عاری از نواقصی مانند سوراخ ، پارگی ، چين و  سطح

های صنعتی رویت باشد. در صورت نياز به اتصال باید محل اتصال با نوار چسب کاغذی کرافت و یا انواع چسب

مناسب دیگر، در سراسر عرض کاغذ چسبانده شود و محل آن در مقطع عرضی رول مشخص گردد. حداقل عرض 

ر رول باید حداکثر دو اتصال وجود داشته باشد. ضخامت یک الیه ميليمتر باشد و در ه ٣٠نوار چسب باید 

 (1ميليمتر باشد. )شکل  ٣5/1دار محل اتصال )ضخامت کاغذ + چسب( باید حداکثر چسب
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 باشد . ٣ویژگيهای کاغذ فلوتينگ باید مطابق جدول

 

 



 

 انواع فلوت)کنگره(

 

گروه 4ر یا موج داخل کارتن را اصطالحا فلوت یا کنگره مينامند وفلوتهاتعریف فلوت:به طور کلی شيا

A,B,C,Eاست 

 

 ها :بندی فلوتها یا کنگره ها بر حسب ارتفاع و تعداد موجتقسيم

 

 Aفلوت یا کنگره نوع 

ین نوع باشد. در اعدد در هر متر می 1٢5تا  1٠5ها بين ميليمتر و تعداد کنگره 5تا  5/4ارتفاع هر کنگره بين 

گيری و مقاومت فشاری نسبی بيشتر بوده و از مقاومت باالیی ها خاصيت ضربهفلوت به دليل ارتفاع بلند کنگره

 برخوردار است.

 

 Bفلوت یا کنگره نوع 

از  عدد در هر متر است. این نوع کنگره 15٠تا  1٢5ها بين ميليمتر و تعداد کنگره 9/٢تا  1/٢ارتفاع هر کنگره بين 

 ای برخوردار است.شدگی قابل مالحظهدر برابر له مقاومت

 

 Cفلوت یا کنگره نوع 

باشد. این نوع عدد در هر مترمی 145تا  1٢٠ها بين ميليمتر و تعداد کنگره 7/٣تا  5/٣ارتفاع هر کنگره بين 

 باشد.می Aدارای استحکام کمتری نسبت به فلوت کنگره

 

 Eفلوت یا کنگره نوع 

عدد در هر متر است. این نوع فلوت  ٣٢٠تا  ٢9٠ها بين ميليمتر و تعداد کنگره 6/1تا  1/1بين ارتفاع هر کنگره 

شدگی است و به دليل سطح صاف تر و صيقلی تر، برای چاپ بسيار مناسب دارای بيشترین مقاومت در برابر له

 است.

 

های بزرگ )مادر کارتن( د و در بستهشوهای کوچک )بچه کارتن( استفاده میبندیاز این فلوت بيشتر برای بسته

 گردد.ها )مقواهای سه ال و پنج ال( استفاده میبه همراه سایر فلوت

 

باشد. در این پيکربندی، کمترین تعداد کنگره در ازای هر متر مقوا وجود می Aها، کنگرة ترین الگوی کنگرهعمده

دارای بيشترین Aشدگی است. مقوایی با الگوی کنگرة دارد و در نتيجه مقوا دارای کمترین مقاومت در برابر له



شود تا هنگام نياز به مقوای شدگی به همراه ضخامت حداکثر باعث میضخامت است. مقاومت پایين در برابر له

 گير، مقوای با این الگو مفيدترین باشد.ضربه

 

 

تر طول مقوا وجود دارد. بنابراین مقوایی با در ازای هرم Cو  Aها بعد از ، بيشترین تعدا کنگرهBدر طرح کنگرة 

شدگی را داراست و بيشترین دوام را در برابر صدمات توليد و حمل دارد این کنگره بيشترین مقاومت در برابر له

 .(Cو  A)در مقایسه با 

مقوا باشد. این های بيشتر، همچنين باعث ایجاد یک سطح صاف تر برای چاپ میدارای تعدادکنگره Eالگوی 

هایی با نياز به مقاومت باال در برابر این مقوا برای ساخت جعبهشود کهدارای کمترین ضخامت بوده و موجب می

 فشار از باال به پایين )عمودی( مناسب نباشد.

 Cاند، به همين جهت از نظر ترتيب الفبایی نيز الگوی ایجاد شده Cقبل از  Bو  A الگوهای تاریخی لحاظ از 



قرار  Bو  Aهای این الگو را در جایی بين دو الگوی ها و مشخصهها است، در حالی که ویژگیلگوی کنگرهسومين ا

 دهند.می

، مثال مقاومت باال در برابر فشار از باال به Aهای کنگرة این الگو، بهترین مشخصهبراین مبنا بود که Cابداع کنگرة 

با مقاومت در برابر له شدگی باال را تلفيق و کاستی های هر کدام از آنها را حذف کند. برخی  Bپایين و کنگرة 

نيز در  Bگيرد و از کنگرة هنوز مورد استفاده قرار می Aروی آوردند، اما کنگرة  Cبه کنگرة  Aکاربران از کنگرة 

 شود.سطح وسيعی استفاده می

 

 دایکات فکی چيست؟

 

 چيست؟ (platen Die Cut Machine)دایکات فکی

پروسه برش و خم نمودن توسط قالبی از تيغ هایی که بر روی صفحه چوبی قرار گرفته ميباشد. قالب 

بر روی دستگاه بسته ميشود و توسط فشار دستگاه بر روی محصول جهت فرم دهی انجام ميشود. این 

انند کاغذ، مقوا، کارتن، پارچه، چرم وغيره را دستگاه دارای قابليت برم محصوالتی با استقامت پایين م

 دارا ميباشد.

در صنایع چاپی این دستگاه جهت توليد و برش محصوالتی همچون ليبل، استيکر، برش جعبه و پاکت 

استفاده ميگردد. به علت نياز به برش در صنایع چاپ دستگاه دایکات بسيار مورد استقاده قرار 

 ميگيرد.

 از ميانه قرن نوزدهم در صنایع توليد کفش مورد است قرار ميگرفت و به علت دایکاتينگ ابتدعاً

 کارایی مطلوب این محصول در دیگر صنایع از جمله صنعت چاپ با مقبوليت باالیی مواجه گردید.

دایکات فکی نمونه ساده و بسيار کارا دستگاه دایکات ميباشد که در این دستگاه کاربر محصول را به 

بر روی سينی دستگاه در محل مناسب قرار ميدهد و سينی به سمت تيغ ها و خطوط تا صورت تخت 

تن و یا بيشتر)بسته به سایز دستگاه( بر روی محصول وارد  ٢5٠حرکت مينماید و فشاری معادل 

 مينماید.
 

 

 


