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ج  

 خدا نامبه

 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ با آشنایی
و  اسـتاندارد  مؤسـسۀ  مقـررات  و قـوانین  اصـالح  قـانون  3مـادۀ  یـک  بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسـتانداردهای   نـشر  و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات
  .دارد عهده به را ایران) رسمی(ملی 

مؤسـسات   و مراکز نظران  صاحب*کارشناسان مؤسسه از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین
یـدی،  تول به شرایط توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، علمی،
کننـدگان،  مـصرف  تولیدکننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منـصفانۀ  و آگاهانـه  مـشارکت  از کـه  است تجاری و فناوری

نـویس   پیش .شود می حاصل دولتی غیر و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان
از  پـس  و شـود مـی  ارسـال  مربـوط  فنـی  های کمیسیون اعضای و نفع ذی عمراج به نظرخواهی برای ایران ملی استانداردهای

ایـران   )رسمی( ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها دریافت
  .شود می منتشر و چاپ
کننـد   مـی  تهیـه  شده تعیین ضوابط رعایت با نیز ذیصالح و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

بـدین ترتیـب،    .شـود  مـی  منتـشر  و چـاپ  ایـران  ملـی  اسـتاندارد  عنـوان  به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ
ملـی   کمیتـۀ  در و تـدوین  5 شـمارۀ  ایـران  ملـی  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استانداردهایی

  .باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیل استاندارد مؤسسه که مربوط دارداستان
المللـی   بـین   کمیـسیون 1(ISO)اسـتاندارد   المللـی  بـین  سـازمان  اصلی اعضای از ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

کـدکس   کمیـسیون  4رابط تنها به عنوان و  است(OIML)3 قانونی شناسی اندازه المللی بین سازمان و (IEC)2الکتروتکنیک 
 هـای  نیازمندی و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین  در.کند می فعالیت کشور در (CAC)5 غذایی 
 .شودمی گیریبهره بینالمللی استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفتهای آخرین از کشور، خاص

 مـصرف  از حمایـت  بـرای  قـانون،  در شـده  بینـی  پـیش  موازین رعایت با تواند می انایر صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
 و محیطـی  زیـست  مالحظـات  و محـصوالت  کیفیـت  از اطمینـان  حـصول  عمـومی،  و فـردی  ایمنی و سالمت کنندگان، حفظ

ـ  وارداتـی،  اقـالم  یـا  / و ر کشو داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای از اجرای بعضی اقتصادی،  تـصویب  اب
 اجـرای  کـشور،  محـصوالت  برای المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می مؤسسه . نماید استاندارد، اجباری عالی شورای

 از کننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخـشیدن  اطمینـان  بـرای  همچنـین  . نماید اجباری را آن بندیو درجه صادراتی کاالهای استاندارد
 و کیفیـت  مدیریت های سیستم صدورگواهی و ممیزی بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات
 و ها سازمان گونه این استاندارد مؤسسۀ ، سنجش وسایل )واسنجی(کالیبراسیون  و مراکز ها آزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت
 تأییـد  گواهینامـۀ  الزم، شـرایط  احـراز  صـورت  در و کنـد  مـی  ارزیابی ایران تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات
 وسـایل  )واسـنجی (کالیبراسـیون   یکاهـا،  المللی بین دستگاه ترویج .کند نظارت می آنها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت
 ایـن  وظـایف  یگرد از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش،
 .است مؤسسه

                                                 
 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسۀ *

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 



د  

  -و گـچ      دار سیمان   پروپیلنی روکش های پلی  کیسه -بندی  بسته «کمیسیون فنی تدوین استاندارد   
  »های آزمون ها و روشویژگی

  یا نمایندگی/ سمت و  : رئیس

  ظمامحمدی، ک

  )لیسانس(

  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

    :دبیر

  محمدنژاد، شاهین

  )شجوی دکترای مهندسی محیط زیستدان(

  وزارت صنایع و معادن

    )اسامی به ترتیب حروف الفبا: (اعضاء

  حاجی مالحیدر،محمدرضا

  )لیسانس(

سازور، رسول                                                   

  )لیسانس شیمی(

  شادان، صباح

  )لیسانس مدیریت(

  صدیق بهزادی، مهدی

  )لیسانس مهندسی مکانیک(

  عبادتی، فاطمه

  )فوق لیسانس محیط زیست(

  علیزاده، محمد

  ) بیولوژی دریالیسانسفوق (

  کبیری، محمدباقر

  )لیسانس مهندسی عمران(

ــی   ــسه پل ــدگان کی ــد کنن انجمــن صــنفی تولی

  پروپیلن

  جمن صنفی سیمانان

  

  کارخانه گونی بافی تهران شفق

  

ــی   ــسه پل ــدگان کی ــد کنن انجمــن صــنفی تولی

  پروپیلن

  وزارت صنایع و معادن

  

  محیط زیست حفاظت از سازمان 

  

ــی   ــسه پل ــدگان کی ــد کنن انجمــن صــنفی تولی

  پروپیلن



ه  

  لفظی قاضی، پرویز

  )لیسانس مهندسی مکانیک(

  مقدم، کاوه

  )س فیزیکلیسان(

  موفقی، محمد علی

  )لیسانس شیمی(

  مهدوی، عباس

  )لیسانس بیولوژی(

  میربلوک، غلیرضا

  )فوق لیسانس پلیمر(

  محمد صادقی، گیتیمیر

  )دکترای مهندسی پلیمر(

  نادری، علینقی

  )لیسانس شیمی(

  نازی، ملیحه 

  )لیسانس مهندسی نساجیفوق(

  وزارت صنایع و معادن

  

ــی   ــسه پل ــدگان کی ــد کنن انجمــن صــنفی تولی

  پروپیلن

   و تحقیقات صنعتی ایرانموسسه استاندارد

  

ــی   ــسه پل ــدگان کی ــد کنن انجمــن صــنفی تولی

  پروپیلن

  

  شرکت ملی صنایع پتروشیمی

  

  عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

  

  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

  

  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 
 
 



و  

  یش گفتارپ
 "هـای آزمـون   ها و روش  ویژگی-و گچ   دار سیمان پروپیلنی روکشپلیهای  کیسه-بندی  بسته" استاندارد

 و ایـران، تهیـه   تحقیقـات صـنعتی   و اسـتاندارد  توسط مؤسـسۀ  مربوط های درکمیسیون آن نویس پیش که
 تـصویب  مـورد   19/4/87  مـورخ بندی بستهاستاندارد ملی کمیتۀ اجالسپنجاه و پنجمین  در و شده تدوین

 تحقیقات و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانین اصالح قانون 3 مادۀ یک بند استناد به اینک. است گرفته قرار
   .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

خـدمات،   و علـوم  صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی های پیشرفت و تحوالت با هماهنگی و همگامی حفظ برای
ایـن   تکمیل و اصالح برای که پیشنهادی هر و شد خواهد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی تانداردهایاس

بنـابراین،   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید هنگام شود، ارائه استانداردها
   .کرد استفاده ملی استانداردهای تجدیدنظر آخرین از همواره باید

  
  :است زیر شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد این تهیۀ برای که بع و ماخذیمن
  

های تحقیقات آزمایشگاهی انجام شده در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با همکاری انجمن کیسه              
   1384-1387 های سالطیپروپیلنی پلی
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های ها و روش  ویژگی  - گچ و  مان  دار سی پروپیلنی روکش های پلی کیسه - بندیبسته 
  آزمون

  هدف   1
گذاری بندی و نشانههای آزمون، بسته برداری، روشها، نمونه تعیین ویژگی،هدف از تدوین این استاندارد

  .باشددارسیمان و گچ میپیلنی روکشپروهای پلی کیسه

  دامنه کاربرد  2
بندی باشد که جهت بستهمی 1با بافت تار و پودیدار   روکشپروپیلنیپلی هایستاندارد درباره انواع کیسهاین ا

  .سیمان وگچ کاربرد دارد

  مراجع الزامی  3
. ها ارجاع داده شده استبه آنملی ایران مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد 

   .شود محسوب می ملی ایرانبدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد
مورد ی آن ها و تجدید نظرهای بعداصالحیهدر صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع شده باشد، 

 ارجاع داده شده هاانتشار به آنتاریخ ذکر بدون مدارکی که  در مورد .نیستاین استاندارد ملی ایران نظر 
  .ر استمورد نظها  بعدی آنهای اصالحیه وتجدید نظر آخرین، همواره است

  :الزامی است استفاده از مرجع زیر برای این استاندارد
  برداری نمونه–کاغذ و مقوا  ،1374سال : 133استاندارد ملی ایران    3-1
های حلقوی بافت و تار و پودی  پارچه –منسوجات  ،1382سال  : 1722استاندارد ملی ایران    3-2

  اندازه گیری طول و عرض ـ روش آزمون
 اندازه - پارچه های روکش شده با الستیک یا پالستیک ،1383سال  : 7711استاندارد ملی ایران   3-3

   روش آزمون- ا نقطه پارگیگیری مقاومت کششی و ازدیاد طول ت
3-4 ISO 2233:2000 Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - 
Conditioning for testing 
3-5 ISO 6591-2: 1985 Packaging - Sacks - Description and method of measurement - 
Part 2: Empty sacks made from thermoplastic flexible film   

3-6 ISO 6590-2:1986 Packaging - Sacks -- Vocabulary and types - Part 2: Sacks made 
from thermoplastic flexible film 

3-7 ISO 7023: 1983 Packaging - Sacks - Method of sampling empty sacks for testing 

3-8 ISO 7965-2:1993   Sacks - Drop test - Part 2: Sacks made from thermoplastic 
flexible film 

3-9 ISO 8351-2:1994 Packaging - Method of specification for sacks - Part 2: Sacks 
made from thermoplastic flexible film   

                                                 
1 Polypropylene coated woven sack 
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3-10 ISO 8367-2: 1993 Packaging - Dimensional tolerances for general purpose sacks - 
Part 2: Sacks made from thermoplastic flexible film 

  اصطالحات و تعاریف  4
  :روددر این استاندارد، اصطالحات و تعاریف زیر به کار می

4-1  
  ١)الستترموپمواد (ها رما نرمگ

- در می   و در اثر سرد کردن مجدداً به شکل اولیه         هدشباشند که در اثر گرم کردن ذوب        هایی می ماکرومولکول
  .گیری مختلف را دارندگونه مواد قابلیت شکل دهی توسط فرایندهای قالباین. آیند

4-2   
  2اکستروژن

فرایندی است که در آن مواد بوسیله اکسترودر خمیری شکل شده و تحت فـشار یکنواخـت بـا عبـور از یـک                        
  .آیندمیله و یا لوله در می منفذ شکل دهنده بصورت فیلم، ورق،

4-3   
  3ودراکستر

پالست را به طور پیوسته با استفاده از فرایند اکستروژن بسته به نوع منفذ شکل               ترمودستگاهی است که مواد     
  .کندبه پروفیل، لوله، فیلم، ورق، میله وغیره تبدیل می) دای(دهنده 

4-4   
 پروپیلنیوار پلین

  .باشد میپروپیلن با نسبت عرض به ضخامت باالنواری از جنس پلی
4-5   

  نمره نوار 
  .باشد واحد طول می نوار در عبارت از جرم

4-6  
   4دنیر

  .باشد  متر نوار بر حسب گرم می9000عبارت از جرم 
4-7   

 نایکنواختی نوار 
باشد که   مییسه کبافتخوردگی آنها در   قرار گرفتن نوار به طور غیرمستقیم و یا تاب، نایکنواختیازمنظور 

  .شود یکنواخت بیان میدرصد نسبت به نوارهای صورت ب

                                                 
1 Thermoplastics 
2 Extrusion 
3 Extruder 
4 Denier  



 3

4-8   
   با بافت تار و پودیدارپروپیلنی روکشیسه پلیک

 پالستیکی از جنس یو سطح خارجی آن با فیلمبافته شده پروپیلن پذیری که از نوارهای پلیکیسه انعطاف
 در .شودبندی سر و ته کیسه با روش دوخت حرارتی یا بخیه انجام میدرز. شود الفین پوشش داده میپلی

در  که حین پر شدن سیمان، امکان خروج هوای محبوس ه است تعبیه شدمنافذ بخشی یا تمام بدنه کیسه
و گچ   سیمانکردنپربرای  1ای به شکل قیف  دهانه،های کیسهدر یکی از گوشه. کندکیسه را فراهم می

  .استتعبیه شده دستگاه اتوماتیک  توسط
4-9   

  روکش  بافت 
 از طریق دهیکه با روش پوشش) اتیلنپروپیلن و پلیمخلوطی از پلیمعموال (لفین وافیلمی از جنس پلی

و گچ  جلوگیری از آلودگی و اتالف سیمان گیری از نفوذ رطوبت به داخل کیسه،جلوبرای  اکستروژن،فرایند 
  .گیردقرار می روی منسوج، بر نقل در فرایندهای پرکردن و حمل و

4-10   
 )پرفراژ  ( 2منافذ

  .دوشمیکه بر روی سطوح کیسه برای سهولت خروج هوا هنگام پرکردن، تعبیه است هایی  راخسو
4-11   

   توی طولی– به –تا 
  .شودایجاد میجهت طولی لوله یا کیسه که به سمت داخل  تایی در

4-12   
  درز بندی

  .باشد میسر لوله کیسه با اعمال حرارت یا دوخت اتصال یک یا دو
4-13   

  قیف
  وشود کیسه پر میین مجراااز طریق . گرددای از کیسه تعبیه می به شکل قیف که معموال در گوشهییمجرا

  .شودکیسه خارج نمی  محصول به سادگی از،به صورتی است که پس از پرشدن
4-14   

  ) ISO 6590-2طبق استاندارد  (3دار بدون تا با انتهای شش ضلعی با دوخت حرارتیکیسه قیف
دو سر آن پس از تا خوردن و شکل گرفتن بصورت شش ضلعی، بوسیله حرارت دوخت شده و ای که کیسه

  ). الف را ببینید- 1شکل (دارای قیف باشد 
  

                                                 
1 Valve 
2 Perforations 
3 Valved flat hexagonal ends sack 
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4-15   
   )ISO 6590-2طبق استاندارد  (کیسه قیف دار تا به تو دوخت شده

  .) را ببینید ب-1شکل  (کیسه تا به تویی که انتهای آن با دوخت بسته شده باشد

 ها یژگیو  5

   های منسوجویژگی  1- 5
  .دونپروپیلنی بافته شپلی ها باید با استفاده از نوارهایکیسه   1-1- 5
 . شده باشد دادهاتیلن روکشپروپیلن و پلیی از مخلوط پلیفیلمح خارجی منسوج باید با وسط   1-2- 5

  .نفع تعیین شودتواند طبق توافق طرفین ذیرنگ منسوج می  1-3- 5
 درصد 20نباید از در هر یک از جهات تار و پود،  ،دار  منسوج روکشنوار بافت ان نایکنواختیمیز   1-4- 5

  .)6- 2-7روش آزمون طبق بند  (بیشتر باشد
از چسب مخصوص هنگام جدا کردن  که ،ای باشدچسبندگی بین روکش و زمینه باید به گونه  1-5- 5

  . روکش به همراه چسب بلند نشود،روی کیسه
 باید از 1های انتهایی  درپوشجنسورد کیسه های قیف دار بدون تا با انتهای شش ضلعی، در م  1-6- 5

  . جنس بدنه کیسه باشد
  .  باید از جنس بدنه کیسه باشد2دار دهانه قیفمنسوج روکش  1-7- 5
  . باشد1منسوج باید مطابق با جدول های ویژگی سایر   1-8- 5

   ویژگی منسوج-1جدول 

 روش آزمونحدود قابل پذیرش واحد ها ویژگیردیف

  1-2-7طبق بند   85 گرم بر متر مربع دار روکشج منسوواحد سطحدر  جرمحداقل   1
 2-2-7طبق بند  350-600 میلیمتر  شده  روکشعرض منسوج 2

   کیسهخواص ظاهری   2- 5
اقد هر گونه  قرینه کامل بوده و همچنین باید فاده شده برای عرضه به بازار، بایدی آم شکل ظاهری کیسه

عالوه بر این، نشانه گذاری چاپی بر روی سطوح خارجی کیسه باید به  .زدگی، پارگی و موارد مشابه باشد
   .صورت کامل باشد

  
  

                                                 
1 Bottom caps 
2 Valve sleeve 
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  شکل کیسه   3- 5
 1با دوخت حرارتیانتهای شش ضلعی   بدون تا بادارهای قیفاز نوع کیسه بندی سیمان بایدهای بسته کیسه

 . باشند2 دوخته شدهر تا به تویدا قیفیا کیسه های و

در عملیات  برای جلوگیری از تضعیف دوخت بر اثر دمای باالی پرکردن یا رطوبت، استفاده از هیچ نوع چسبی -یادآوری
  .مجاز نمی باشدتکمیلی 

  ابعاد کیسه  4- 5
طابق جدول باید منسبت به مقادیر اظهار شده حدودرواداری و شود پیشنهاد می 2ابعاد کیسه مطابق جدول 

  .باشد 3
ابعاد کیسه باید به نحوی باشد که قابلیت پر شدن سیمان یا گچ را با حدرواداری یک درصد وزن مندرج بر روی  -یادآوری 

  .کیسه، داشته باشد

  ابعاد کیسه های پلی پرو پیلن-2جدول 

 نوع کیسه
نوع 
 مصرف

  ظرفیت
(Kg) 

  طول
(mm) 

  عرض
(mm) 

طول دهانه 
  قیف

(mm) 

 عرض دهانه
  قیف

(mm) 

 سیمان
50  
25 

640  
480 

500  
400 

 دار کیسه های قیف 100 -200 90 -110
با انتهای بدون تا 

با شش ضلعی 
 دوخت حرارتی

 گچ
40  
25  
50 

580  
550  
680 

500  
500  
450 

110-90  200- 100 

 500 700 50 سیمان
طبق توافق 
 نفعطرفین ذی

 طبق توافق
  نفعطرفین ذی

های  کیسه
دار تا به  قیف

دوخته توی 
 500 600 40 گچ شده

طبق توافق 
 نفعطرفین ذی

طبق توافق 
  نفعطرفین ذی

  پروپیلنهای پلی حدود رواداری ابعاد کیسه-3جدول 
  )بر حسب میلیمتر( 2حدود رواداری1نماد ابعاد

  a 10± طول کیسه
  b 5±  عرض کیسه

 v  عرض دهانه قیف
10+ 
0  

  i 5±  طول دهانه قیف
  باشد می1های انتخاب شده مطابق شکل اد نم-1زیرنویس 
باشدمی ISO 8367-2 حدود رواداری طبق استاندارد -2زیرنویس 

                                                 
1 Valved heat sealed flat hexagonal ends sacks 
2 Valved sewn flat sacks 
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  راهنما

a :طول کیسه  b :عرض کیسه  :cعرض انتهایی      v : قیفدهانه عرض  
i :   طول دهانه قیف  f  :طول قیف 

 رتیبا دوخت حرابا انتهای شش ضلعی   بدون تادار کیسه های قیف -الف
 

  
  راهنما

a :طول کیسه  b :عرض کیسه    v  : قیفدهانه عرض  n  :فاصله دوخت از لبه  
f : یفقطول    i  : طول دهانه قیف    e : عرض تا به تو  

  دار تا به تو دوخته شده های قیف  کیسه-ب

  )ISO 6591-2طبق استاندارد ( دار کیسه قیف-1شکل 

  )پرفراژ (منافذ   5- 5
ای باشد که تحت ها باید به گونهتعداد، ابعاد، فاصله و محل سوراخ. ارای منافذ باشدسطوح اصلی کیسه باید د

 متر مکعب بر 400دارای حداقل قابلیت نفوذپذیری هوای  ) 5- 2-7طبق بند ( میلی بار 50فشار حداقل 
  .ساعت باشد

  )برای کیسه های تا به توی دوخته شده(درزبندی کیسه    6- 5
   محل دوخت  6-1- 5
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فاصله محل ). یعنی حداقل چهار سطح روی هم قرار داده شود(اقل دوال باشد حدوخت درز کیسه باید محل د
  . رواداری پنج میلیمتر باشدحد سانتی متر با 2دوخت درز کیسه از لبه انتهایی آن باید 

   نخ دوخت   6-2- 5
  .   استفاده شودیپروپیلن لیپبرای دوخت درز کیسه از نخ گردد پیشنهاد می

  تراکم بخیه  6-3- 5
  .  باشد15 سانتیمتر حداقل باید 10ها در تعداد بخیه

  خواص کششی کیسه    6-4- 5
  . باشد4خواص کششی کیسه باید مطابق جدول 

   خواص کششی کیسه -4جدول 
 روش آزمونحدود قابل پذیرش خواص کششیردیف

3-2-7طبق بند  38-35 (N)  کیسهمقاومت کششیحداقل  1
3-2-7طبق بند  18-33  (%)کیسه  طول تا نقطه پارگیازدیاددرصد  2

  مقاومت کیسه پر شده در مقابل سقوط آزاد   6-5- 5
  .  نباید مشاهده شود4- 2-7هیچ گونه پارگی بر روی کیسه در برابر آزمون سقوط آزاد طبق بند

  . شودگردد که مواد داخلی آن از کیسه بیرون ریخته کیسه هنگامی پاره محسوب می–1یادآوری 
مشاهده ) های بخیه برای مثال، از درپوش یا سوراخ( اگر پس از سقوط، مقدار کمی بیرون ریختگی مواد از کیسه –2یادآوری 

  . شود کردن کیسه مواد بیشتری از آن خارج نشود، پارگی محسوب نمی شود، در صورتی که پس از بلند

  قابلیت چاپ رویه خارجی کیسه   6-6- 5
 .گذاری بر روی آن وجود داشته باشدای باشد که امکان چاپ و نشانهایستی به گونه خارجی کیسه بسطوح

  .  باشد)پاک نشدنی(های روی کیسه خوانا و ثابت آگاهیای باشد که  گونهکیفیت چاپ باید به 
 شرایط نگهداری   5-6-7 

لید مورد مصرف قرار  ماه از تاریخ تو3های خالی باید در انبار مسقف نگهداری شوند و ظرف مدت کیسه
 . گیرند

 مقاومت در مقابل اشعه ماوراء بنفش   6-8- 5
بندی سیمان و گچ حداقل تا زمان انقضای تاریخ مصرف سیمان و گچ باید در مقابل نور های بستهکیسه

  .داشته باشدکاهش  درصد 10از بیشتر باید نمقاوم بوده و استحکام مکانیکی و مقاومت ضربه آنها، 

  ردارینمونه ب  6
  کیسه   6-1

   .صورت گیرد ISO 7023نمونه برداری باید مطابق با استاندارد 
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   ١انتخاب واحدها   1- 6-1
  . انجام شود5برای نمونه برداری باید مطابق با جدول  2از هر بهر انتخاب واحدها

  ) می باشد133استاندارد ملی ایران شمارهاین جدول طبق ( انتخاب واحدها – 5جدول 
 روش انتخاب تعداد واحدهای انتخابی  )n(دهاتعداد واح

 - همه واحدها 5تا1
 به صورت تصادفی 5 99تا6
 به صورت تصادفی  )n/20(1 399تا 100
 به صورت تصادفی 20  یا بیشتر400

 .شود  به عنوان تعداد واحدها انتخاب می20  بر nخارج قسمت تقسیم  -1زیر نویس 

  هاانتخاب کیسه   2- 6-1
  :شودها برای هر واحد انتخابی به صورت زیر انجام میسهانتخاب کی

 واحد یک جزئی   2-1- 6-1
ها را به صورت تصادفی تعداد مساوی از کیسهاز هر واحد در صورتی که واحدها متشکل از چند جز نباشد، 

طبق ( ون نباشدی مورد نیاز برای آزمها  کمتر از تعداد کیسهها  انتخابای که تعداد کل به گونه،دیانتخاب کن
  ).5جدول 

  ها  انتخاب کیسه-6جدول 
 های انتخابی از هر واحد حداقل تعداد کیسه ها در هر واحد تعداد کیسه

  280کمتر از 
  500 تا 281
  1200 تا 501
  3200 تا 1201
  10000 تا 3201
  35000 تا 10001

 35000بیشتر از 

3  
4  
5  
7  
10  
15  
20 

  واحد های چند جزئی    2-2- 6-1
 در هر واحد موجود باشد، تمام اجزا را در واحدهای انتخابی جمع ،و یا بیشترجزء  20که تعداد تیدر صور

که به تعداد کمتر  در صورتی . در روش مشابه با انتخاب واحدها، اجزاء را انتخاب نماید5کرده و طبق جدول 
  .انتخاب کنید جز در هر واحد موجود باشد، یک جزء را از هر واحد به صورت تصادفی 20از 

 در نهایت به صورت تصادفی تعداد مساوی از کیسه ها را از هر جزء انتخاب کنید به گونه ای که تعداد کل
  .)6طبق جدول (های مورد نیاز برای آزمون نباشد  کمتر از تعداد کیسههای انتخابی کیسه

                                                 
1 Units 
2 Lot 
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  روش های آزمون    7
  آماده سازی  7-1
   در دمای Gدر معرض شرایط  ISO 2233ها باید مطابق استاندارد  نهآزمو قبل از انجام آزمون،   7-1-1

ºC )2 ± 23( و رطوبت نسبی  %)داده شوند  ساعت قرار8 حداقل به مدت ، )50 ± 5.  
ر مدت پذیر نباشد، د  انجام شده و اگر امکان1-1-7مشابه بند آزمون ها باید در شرایط محیطی    7-1-2

  .  از شرایط فوق آزمون باید انجام شودمونهکردن آز  دقیقه پس از خارج10
   آزمون امجنروش ا  7-2
  دارواحد سطح منسوج روکشدر تعیین جرم   7-2-1

را از روی )  آزمونه5در هر یک از سطوح ( آزمونه 10دار، واحد سطح منسوج روکشدر گیری جرم  برای اندازه
، )برای مثال گردبر (درصد با دقت یک ، با استفاده از وسیله مناسب برای برش سطح)2مطابق شکل (کیسه 
 گرم، توزین کرده و جرم واحد سطح را بر 01/0ها را با ترازوی آزمایشگاهی با دقت حداقل  آزمونه. ببرید

  : حسب گرم بر متر مربع طبق فرمول زیر محاسبه کنید
410)/( ×= Am جرم واحد سطح   

  :که در آن
m :  جرم آزمونه بر حسب گرم  
A  : سطح آزمونه بر حسب سانتیمتر مربع  

  .باشددار میت آمده، جرم واحد سطح منسوج روکشمیانگین مقادیر بدس. است
 شدهتعیین عرض منسوج روکش  7-2-2

  .            انجام شود1722استاندارد ملی ایران شماره تعیین عرض باید مطابق با 
  تعیین خواص کششی کیسه  7-2-3

  . انجام شود7711 شماره سه باید مطابق استاندارد ملی ایرانتعیین خواص کششی کی

 3.  سانتی متر انجام شود10با عرض ) 3مطابق شکل ( آزمونه بریده شده از روی کیسه 6 آزمون باید بر روی -1یادآوری 
  .وندآزمونه از روی یک سطح و سه آزمونه دیگر مربوط به سطح مقابل کیسه باید به صورت یک درمیان انتخاب ش

متر در نظر گرفته شده و سرعت حرکت   سانتی30دستگاه مقاومت سنج باید ) فک های(های   فاصله بین گیره-2یادآوری 
  . ثانیه انجام شود20 ± 3ها نیز به نحوی باشد که پارگی در فاصله زمانی  گیره

 آزمون باید در هر یک از جهات  ,اشدیکسان نبوده یا دارای تراکم نب) افتهت( در صورتی که بافت کیسه از نوع ساده -3یادآوری 
  .تار و پود انجام شود
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   تهیه آزمونه از روی کیسه برای تعیین خواص کششی کیسه-3شکل 

 تعیین مقاومت در برابر سقوط آزاد  7-2-4
 از ارتفاع معین با توجه به) ISO 7965-2مطابق با استاندارد ( کیسه باید پس از پر شدن با گچ یا سیمان 

های مناسب نمونه ای از دستگاه .صورت پذیرد 7 آزمون باید بر اساس جدول شماره. حالت سقوط رها شود
 .نشان داده شده است 4برای آزمون سقوط آزاد در شکل 

   شرایط سقوط آزاد -7جدول 
 تعداد دفعات سقوط )متر(ارتفاع   حالت سقوط
  3  2  سطوح رویی
  1  20/1  سطوح کناری
  1  5/0 سطوح انتهایی

 

   

 شمایی از دستگاه مناسب برای آزمون سقوط آزاد -ب
  برای سطوح رویی

 شمایی از دستگاه مناسب برای آزمون سقوط آزاد -الف
برای سطوح انتهایی و کناری

  های مناسب برای آزمون سقوط آزاد  شمایی از دستگاه-4شکل 
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  تعیین نفوذ پذیری هوا     7-2-5
، هوا وارد طرف دهانه قیفکه فقط از  بطوری،شود به شیر دستگاه پرفراژ متصل میطرف دهانه قیفکیسه از 

که  یابدتا حدی افزایش میورودی  هوای میزان. شته باشدکیسه گردد و هیچ راه ورودی دیگری وجود ندا
میزان در آن هنگام . ثابت شود mbar 50 بر روی ،)منافذاز هوا با در نظر گرفتن خروج (فشار داخل کیسه 

 . شودبیان می Nl/h ثابت بر حسب نیوتن لیتر بر ساعت یا یعددبه صورت خروجی هوای 

  تعیین میزان نایکنواختی نوار   7-2-6
که این نواحی دارای تار و پود را بر روی کیسه در نظر بگیرید، به طوری cm10× cm10عاد سه ناحیه با اب

میانگین تعداد .  بشماریدهت تار و پود به طور مجزا،را در جها مشترک نباشند و تعداد نایکنواختی
در جهت پود  ها را در جهت تار نسبت به کل تعداد تارهای موجود در کیسه و به طور مشابهنایکنواختی

  . محاسبه کنید

  بسته بندی   8
تفاع  کیسه به ار10000 تا 5000کیسه های پلی پروپیلن به منظور نگهداری و حمل و نقل باید در تعداد 

 سانتیمتر بر روی پالت چوبی و یا پالستیکی چیده شوند و با پوششی از جنس پلی اتیلن یا 250حداکثر 
توان بر روی کیسه نهایی، تخته چوبی به ابعاد قبل از پوشش می. پروپیلن پوشانده و تسمه کشی گرددپلی

بسته بندی شده به صورت پالت، به پالت زیر قرارداده و کیسه ای به عنوان نمونه شاهد بر روی کیسه های 
  .صورتی که قابل رؤیت باشد الصاق نمود

  .بسته بندی نمودنیز توان به صورت عدل کیسه ها را می

  نشانه گذاری    9
به صورت خوانا   یا عدل،ها و بر روی هر پالتبر روی تک تک کیسهباید های سیمان و گچ گذاری کیسهنشانه

- در مورد صادرات و واردات به زبان مورد توافق سفارش به زبان فارسی و خلی، برای مصرف داو پاک نشدنی
  .شود دهنده و تولید کننده نوشته

  هاگذاری بر روی کیسهنشانه   9-1
  :گذاری گرددکیسه نشانهبر روی سطح آگاهی های زیر باید 

  یا عالمت تجاری تولید کننده کیسه؛نام   9-1-1
  ؛)سال/ماه/روز (تاریخ تولید کیسه  9-1-2
  ؛)سال/ماه/روز(تاریخ انقضای کیسه   9-1-3
طبق  و مربوط اطالعات مربوط به محصولی که در کیسه بسته بندی می شود، بر اساس استاندارد  9-1-4

  .؛کیسهسطوح رویی  بر روی طرفین ذینفع توافق
   :شاملاطالعات مربوط به مالحظات محیط زیست   9-1-5
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مکانیسم بازیافت و همچنین مسئولیت مصرف کننده در نحوه در خصوص ناسب رسانی ماطالع   9-1-5-1
  ؛تحویل کیسه به مجموعه بازیافت کنندهخصوص نحوه 

شعار زیست محیطی در خصوص قابلیت بازیافت کیسه در داخل ایران، به نحوی که برای درج     9-1-5-2
  ؛)بازیافتای به انضمام یک یا چند آدرس مرتبط بر (مصرف کننده قابل تشخیص باشد

  و همچنین شماره سریال تولید؛ تولیدکنندهآن  نام به همراه کد زیست محیطی تولیدکنندهدرج    9-1-5-3
  ؛به صورت ماهیانه 1صالحمراجع قانونی ذیهای سریال تولید به شمارهاعالم   9-1-5-4
   یا عدلنشانه گذاری بر روی پالت   9-2

 یا های چیده شده بر روی پالت در زیر پوشش پلیمری که کیسهA4ز بر روی کاغذ سایباید ، های زیرآگاهی
  :گذاری گرددنشانه، پوشاند را میعدل

  نام و عالمت تجاری تولید کننده کیسه   9-2-1
  تعداد کیسه و مورد مصرف آن   9-2-2
  نوع کیسه  9-2-3
  ابعاد کیسه    9-2-4
  نام سفارش دهنده    9-2-5
  نام مصرف کننده    9-2-6
  ؛)سال/ماه(ها تاریخ تولید کیسه  9-2-7
  ).سال/ماه(ها تاریخ انقضای کیسه  9-2-8

                                                 
-یسه در آن استان مستقر میی که کارخانه تولید کننده کصالح، اداره کل محیط زیست استان مراجع قانونی ذیمنظور از  در حال حاضر 1

  .باشد، است



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ICS: 55.080 
  

   12: صفحه
  


