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 ويژگيهاي كيسه گوني كنفي

  
  
  

 چاپ دوم



 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

ها را ميتواند استاندارد رسمي فرآوردهموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون 

 تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

ك به خلي، كمدا كاالهاي كيفيت بردن باال استاندارد تدوين بمنظور تحقيقات انجام –)تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي 

 اجراي بر نظارت –ترويج استانداردهاي ملي  -بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور 

 بمنظور نامرغوب كاالهاي صدور از جلوگيري و اجباري استاندارد مشمول صادراتي كاالهاي كيفي كنترل – اجباري استانداردهاي

ا كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد ب رقابت امكانات نمودن فراهم

اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و 

لعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري مطا –فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان 

 ربوط،م استانداردهاي با كاالها نمونه تطبيق و آزمايش – سنجش وسايل كاليبراسيون و متريك سيستم ترويج –كاالهاي مختلف 

 (.الزم هاي گواهينامه صدور و اي مقايسه اظهارنظر و مشخصات اعالم

ضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني موسسه استاندارد از اع

 و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد.

ث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باع

ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه

 ميشود.



  

 تهيه كننده

 كميسيون استاندارد 

 بررسي و كنترل روشهاي بسته بندي
  

 رئيس

 استاد دانشكده صنعتي پلي تكنيك تهران مهندس نساجي باسو -آسوك كومار 
  

 اعضاء

 استاديار انستيتو مهندسي نساجي مهندس نساجي حميد -تهراني 
  

 دبير

 كارشناس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ليسانس شيمي حسين -رنگين كمان 



 فهرست مطالب

  

 استاندارد ويژگيهاي كيسه گونيهاي كنفي
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 بسمه تعالي

 پيشگفتار

شده در  بندي تهيه و تدوينن فني بررسي و كنترل روشهاي بستهاستاندارد ويژگيهاي كيسه گوني كنفي كه بوسيله كميسيو 

تصويب گرديد . پس از تائيد شوراي عالي استاندارد و به  35/9/30بندي مورخ دوازدهمين جلسه كميته ملي چوب و كاغذ و بسته

بعنوان  1346مصوب آذرماه استناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

 گردد .استاندارد رسمي ايران منتشر مي

هاي ملي و جهاني صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفت 

استانداردها برسد در هنگام معين مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين 

 تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

 بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود . 

المقدور ميان روشهاي معمول در اين ران حتيدر تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص اي 

 كشور و استاندارد و روشهاي متداول در كشورهاي ديگر همآهنگي ايجاد شود .

 لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم استاندارد حاضر با استفاده از منابع زير تهيه گرديد : 

IS. 3790 – 1971  

Specification for Hessian bags 

  

  

  

  

 استاندارد ويژگيهاي كيسه گونيهاي كنفي  

 ـ هدف 1  

 باشد .هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيهاي كيسه گوني كه از الياف كنف ساخته شده است مي 

 ـ دامنه كاربرد 2  



 شود .از دو نوع الياف كنفي بشرح زير تهيه ميهائي است كه اين استاندارد شامل كيسه گوني 

 باشد .پود در دسيمتر مي 47تار *  47گرم در متر مربع يا  ـ نوع اول شامل گوني 1ـ  2 

 پود در دسيمتر ميباشد . 35تار *  38گرم در متر مربع يا  ـ نوع دوم شامل گوني 2ـ  2 

 باشد .نخ در سانتيمتر مي 4±حد رواداري تراكم تار و پود  -يادآوري  

 ها و اصطالحاتـ واژه 3  

 ها و اصطالحات استفاده شود :براي كاربرد اين استاندارد بايد از واژه 

 1ـ مجموعه  1ـ  3 

ها و انواع مشخص ) نوع اول يا دوم ( بوده و حاوي مقدار معيني كيسه برطبق سفارش هاي گوني بايد داراي اندازهتمام عدل 

 خريدار باشد .

 2ـ عدل  2ـ  3 

ها بوسيله گيرد اين عدلتعدادي گوني بشكل مكعب يا مكعب مستطيل كه تحت فشار قرار مي عدل عبارتست از يك بسته محتوي 

 شود .هاي فلزي بسته مييك پوشش خارجي پوشانده شده و بوسيله تسمه

 باشد .ميليمتر مي 1/63ميليمتر و عرض و ضخامت آنها  16ها بايد پهناي اين تسمه 

 (contract net weightـ وزن خالص اسمي عدل ) 3ـ  3 

 شود .اين وزن بروش زير محاسبه مي 

 هاي موجود در هر عدل * وزن اسمي يك كيسه گوني = وزن خالص اسمي هر عدلتعداد كيسه 

 ـ وزن خالص تصحيح شده هر عدل : 4ـ  3 

 شود :اسبه ميوزن حاصله از تعديل وزن خالص حقيقي براساس رطوبت محتوي نسبت به رطوبت قراردادي كه بقرار زير مح 



 

 ـ رطوبت مازاد نسبت به قرارداد : 5ـ  3 

 شود .درصد رطوبتي است كه وزن خالص عدل براساس آن محاسبه مي 

 ـ رطوبت محتوي : 6ـ  3 

 وزن رطوبت كيسه گوني با كنفي كه بصورت درصدي از كل وزن كاال 

قسمت وزني رطوبت داشته باشد درجه رطوبت محتوي آن كاال برابر است با  20اگر از صد قسمت وزني كاال  

 درصد خواهد بود . 

 ـ رطوبت بازيافتي ) رطوبت نسبت به وزن خشك ( 7ـ  3 

 100شود مثال از وزن رطوبت بازيافتي در كنف يا كاالي ساخته شده از كنف كه بصورت درصدي از وزن كاالي خشك محاسبه مي 

 است باقسمت وزني رطوبت باشد رطوبت آن نسبت به وزن خشك برابر  20اي محتوي واحد وزن ماده

 

( و سپس در خشك كن با xـ براي تعيين وزن رطوبت محتوي كافي است كه وزن نمونه مشخص را تعيين كرده ) 1ـ  7ـ  3

( از اختالف اين دو وزن مقدار رطوبت Yدرجه سانتيگراد قرار داده و پس از خشك كردن دوباره وزن كنيد ) 110-105حرارت 

و از آنجا ميتوان درصد رطوبت محتوي و درصد رطوبت بازيافته را بصورت زير محاسبه  z=y-x( Zآيد )محتوي در نمونه بدست مي

 كرد :

 



 كه در آن :

 x وزن نمونه برحسب گرم در حال عادي = 

 Y  خشك= وزن نمونه در حال 

 Z باشد .= مقدار رطوبت موجود در نمونه مي 

 ـ كيسه تهيه شده از تكه گوني : 8ـ  3 

تكه گوني در  2اي است كه بيش از اي است كه با دو قطعه پارچه بافته شده از گوني تهيه شده باشد يا بعبارت ديگر كيسهكيسه 

 ساخت آن بكار نرفته باشد .

 شده : ـ كيسه گوني با لبه دوخته 9ـ  3 

 دهد .هائي است كه با لبه آن برگشته و دوخته شده و دهانه كيسه را تشكيل ميكيسه 

 ـ كيسه گوني حاشيه دار : 10ـ  3 

 شود .هائي است كه دهانه آنها از حاشيه پارچه گوني تشكيل ميكيسه 

 3ـ تكس :  11ـ  3 

 است از وزن يك كيلومتر نخ برحسب گرم .باشد و عبارت گيري نمره نخ ميواحد اندازه 

 4ـ نيروي گسيختگي :  12ـ  3 

 شود :شود و با گرم نيرو يا كيلوگرم نيرو بيان ميبيشتري بار يا نيروئي كه تا مرحله پارگي بر روي نمونه مورد آزمون وارد مي 

 ـ تار : 13ـ  3 

 باشد .چه ميهاي بافته شده موازي حاشيه پارنخهائي هستند كه در پارچه 

 ـ پود : 14ـ  3 

 روند .نخهائي هستند كه از يك حاشيه پارچه گذشته و بطرف حاشيه ديگر مي 

 نامند .بعبارت ديگر نخ عمود بر تار پارچه را پود مي 

 ـ ويژگيهاي عمومي 4  



 ـ پارچه كنفي : 1ـ  4 

نواخت رود بايد داراي بافت يكي كه در تهيه كيسه بكار ميكيسه بايد از يك تكه پارچه گوني با بافت ساده تهيه شود پارچه كنف 

 باشد .

 توان براساس درخواست خريدار لبه دار يا حاشيه دار ساخت .كيسه را مي 

ـ دوخت : كيسه گوني بايد بنا به توافق خريدار و فروشنده دوخته شود عمل دوختن بايد در اليه دو پارچه انجام گيرد در  2ـ  4 

 سانتيمتر بداخل خم شود . 3/8صورتي كه لبه پارچه قبال بريده شده باشد ) لبه خام ( بايد حداقل 

ها در يك دسيمتر بايد ها بايد داراي كشش يكنواخت بود و انتهاي آزاد نخ دوخت بايد بطور مطمئن محكم شود تعداد بخيهبخيه 

 عدد باشد . 11تا  9ما بين 

 دوخته شده : ـ كيسه گوني با لبه 3ـ  4 

 1/3اند بايد در دو مرحله اول باندازه تقريبا هاي خام كه دهانه گوني را تشكيل دادههاي دوخته شده لبهدر مورد كيسه گوني با لبه 

سانتيمتر بداخل دو ال شوند و ضخامت سه اليه كه باين ترتيب بدست آمده بايد همزمان دوخته  3/5سانتيمتر و سپس باندازه 

 عدد باشد . 11تا  9ها در دسيمتر در لبه دوخته شده بايد مابين اد بخيهشوند تعد

 هاي تهيه شده از تكه گوني :ـ كيسه 4ـ  4 

كنند نبايد از مقاديري كه در هائي كه دو قطعه گوني را بهم متصل ميهاي تهيه شده از تكه گوني مقاومت لبهدر مورد كيسه 

ها بايد داراي استحكام كافي باشند كه از لغزيدن رويهم و يا بيرون ريختن ضمن بخيه جدول يك داده شده است كمتر باشد در

 محتويات كيسه گوني جلوگيري كنند .

 ـ سالم بودن پارچه گوني : 5ـ  4 

ي رهاي بافندگي باشد همچنين كيسه گوني بايد عارود بايد بطور كلي عاري از عيبپارچه گوني كه در تهيه كيسه گوني بكار مي 

 هاي در رفته و انتهاي آزاد باشد .ها حلقهاز خطهاي دوخت مانند فاصله بين بخيه

 ـ ويژگيهاي اختصاصي 5  

هاي گوني بايد با ويژگيهاي داده شده در جدول يك مطابقت باشد . مگر آنكه بر روي ويژگيهاي ديگري ما بين ـ كيسه 1ـ  5 

 خريدار و فروشنده توافق شده باشد .

باشد وزن كيسه گوني شامل پارچه مصرف شده و برحسب وزن ـ وزن كيسه : هنگامي كه قرارداد برحسب ساخت پارچه مي 2ـ  5 

 باشد .اند و وزن نخ مصرفي نيز ميها دو ال شدههائي كه در لبهشود اين مقدار شامل پارچهدر متر مربع پارچه تعيين مي



باشد مقاومت پارچه ) نيروي گسيختگي پارچه ( و همچنين مقاومت بخيه چه ميـ هنگامي كه قرارداد برحسب بافت پار 3ـ  5 

 بايد مطابق جدول يك باشد .

گرم در متر مربع براي نوع اول و  ها از ها ميباشد اگر وزن پارچهـ زماني كه قرارداد برحسب وزن كيسه 1ـ  3ـ  5 

گرم در متر مربع براي نوع دوم كمتر باشد مقاومت گسيختگي پارچه در جهت پود و در جهت تار و مقاومت  

 ها بايد مطابق جدول يك باشد .قاومت كشش بخيهلغزندگي و م

كيسه از پارچه گوني نوع دوم  1000كيسه از پارچه گوني نوع اول و  500ها در هر عدل ها : تعداد كيسهـ تعداد كيسه 4ـ  5 

ش از تكه گوني تهيه گرديده است نبايد بيهائي كه از دو باشد . مگر آنكه توافق ديگري بين خريدار و فروشنده شده باشد كيسهمي

 هاي هر عدل بايد بوسيله روش شرح داده شده در روشهاي آزمون تعيين شود .كيسه باشد . تعداد كيسه 25يك عدد در هر 



 

 بندي و عالمتگذاريتهـ بس 6  



 گيرد .بندي براساس موافقت خريدار و فروشنده صورت ميبسته 

 سانتيمتر كمتر نباشد نوشته شود . 5روي بسته بايد اطالعات زير را با حروفي كه طول آنها از  

 ـ نام كارخانه سازنده 1ـ  6 

 گرم در متر مربع 305نتيمتر طول و وزن سا 150سانتيمتر عرض و  102ـ توصيف كاال ) مثال كيسه گوني  2ـ  6 

 ـ تعداد كيسه 3ـ  6 

 ـ وزن خالص به كيلوگرم 4ـ  6 

 ـ نام خريدار 5ـ  6 

 ـ هر اطالع ديگري كه خريدار درخواست نمايد يا قانون تعيين كرده باشد . 6ـ  6 

 برداريـ نمونه 7  

شده است بايد بطور اتفاقي از مجموعه برداشته شده و براي آزمايش كه در روشهاي ها كه در زير شرح داده تعداد معيني از عدل 

 شود .آزمون شرح داده شده است بكار برده مي

 ـ براي وزن ناخالص 1ـ  7 

 ها را انتخاب كنيد . اين مقدار نمونه آزمايشي را تشكيل ميدهد .درصد كليه عدل 10ها براي تعيين وزن ناخالص عدل 

 ـ براي ساير ويژگيها 2ـ  7 

 (9هائي كه بايد از يك مجموعه برداشته شود بايد مطابق جدول زير باشد . )به غير از وزن ناخالص عدل , تعداد كيسه 



 



 

  

 ـ روشهاي آزمون 8  

 شوند .اند انجام ميهائي كه انتخاب شدهها از نمونهروش آزمون و بازرسي : آزمايش و بازرسي عدل 

 هاـ وزن عدل 1ـ  8 

انتخاب شده و با در نظر  7هائي كه مطابق روش شرح داده شده در بند از نمونه g(W(ها ـ وزن ناخالص مجموع عدل 1ـ  1ـ  8 

 شود .گرفتن وزن ناخالص يك عدل تا نزديكترين رقم به كيلوگرم حساب مي

ه هاي نمونه جدا كرده و آنها را با هم تا نزديكترين رقم ببندي را از عدلها و ساير مواد بستهـ تمام قالبها تسمه 2ـ  1ـ  8 

 t(W(ها ضرب كنيد . ها را محاسبه كرده و تعداد عدلكيلوگرم وزن كنيد ميانگين وزن



ها و وزن قالب و تسمه و ساير وسائل هاي تحت آزمون از تفاضل وزن ناخالص عدلـ مجموع وزن خالص عدل 3ـ  1ـ  8 

 آيد .بندي بدست ميبسته

 

 شود .هاي تحت آزمون بوسيله فرمول زير محاسبه مي( عدلWـ مجموع وزن خالص تصحيح شده ) 4ـ  1ـ  8 

 

 ـ وزن هر كيسه 2ـ  8

شود . همچنين وزن گرم وزن كنيد وزن توزين كردن در شرايط جوي استاندارد انجام مي 5ـ هر كيسه را تا تقريب  1ـ  2ـ  8 

 هاي تحت آزمون را محاسبه كنيد .ميانگين كيسه

 هاي دو تكه در هر عدل :ها و كيسهتعداد كيسه ـ 3ـ  8 

هاي دوخته شده را در هر بسته بشماريد از ها و كيسهها را در هر عدل و همچنين تعداد كيسههاي كيسهـ تعداد بسته 1ـ  3ـ  8 

 ها در هر عدل مورد آزمون را محاسبه كنيد .اين مقدار مجموع تعداد كيسه

 ـ درازا و پهنا : 4ـ  8 

ـ هر كيسه را بطور صاف و بدون چين خوردگي روي ميز پهن كنيد و طول و عرض خارجي آنرا نزديك به مركز با  1ـ  4ـ  8 

 سانتيمتر اندازه بگيريد . 0/5تقريب 

 مراجعه شود . 891ها به استاندارد شماره ـ نيروي گسيختگي بخيه 5ـ  8 

 درصد انجام داد . 90تا  40ا رطوبت نسبي بين ـ اين آزمون را ميتوان در شرايط جوي ب 6يادآوري  

 مراجعه شود . 1147ـ نيروي گسيختگي پارچه : به استاندارد شماره  6ـ  8 

 ـ تعداد تار و پود : به استاندارد ملي  شماره   مراجعه شود . 7ـ  8 



 ـ رطوبت و روش خارج كردن مواد اضافي : 8ـ  8 

 مراجعه شود ) ف ( 30به استاندارد ملي شماره  

  

  

  

  

  

  

1- Lot  

2- bale  

3- Tex  

4- breaking load  
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