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بندی  های بسته های نبافته در تىلید کیسه مزیت استفاده از پارچه
 برنج

 

شدى است کٌ این الیاف با استفادى  ای است کٌ از الیاف بلند ساختٌ ( پارچٌاسپان باندپارچٌ نبافتٌ )
یابد. این اصطالح در صنایع نساجی برای  از نَاد شیهیایی، نکانیکی، گرنا یا حالل پیَند نی

ٌ بافتٌ يیچ يایی نانند نهد کٌ بٌ پارچٌ  شَد ، استفادى نیشدى ٍ بافتنی نیستند ٍج

 

 

 

شَند؛  طَرنعهَل با قرار دادن الیاف کنار يو در قالب تارٍپَد تَلید نی شدى بٌ يای بافتٌ پارچٌ
شَند. این نحصَالت دارای  نرحلٌ کلی ساختٌ نی 4)نانٍَن یا اسپان باند( در  های نبافته پارچهانا

يا بافتٌ  يای نعهَلی از کنار يو قرار دادن نخ ساختار شبیٌ پارچٌ يستند ٍلی يهانند پارچٌ
ًا از الیاف تبدیل شَند ٍ در اکثر نَارد نستقیه اند، بلکٌ در طی فرآینديای نختلفی تَلید نی نشدى
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َايند شد؛ بدٍن آنکٌ عهل بافت در نَرد آن يا صَرت گرفتٌ باشد،  بٌ سطح پارچٌ نانندی خ
شَند. الیٌ تَلیدشدى از الیاف یا فیالننت يای  عنَان ننسَجات بی بافت خَاندى نی رٍ بٌ ازاین

یاف(، شیهیایی )اضافٌ رفتگی ال صَرت نکانیکی )دريو دار ٍ یا تصادفی کٌ بٌ صَرت جًت نهتد یا بٌ
کردن نَاد چسبندى( ٍ یا حرارتی )ذٍب نهَدن بخشی از الیاف( بٌ یکدیگر نتصل شدى ٍ یک شبکٌ 

 ديند. پیَستٌ با استحکام را تشکیل نی

ٌ( از نقاٍنت شیهیایی عالی، خاصیت عایق برای  )پارچٌ های اسپان باند پارچه يای سَزنی نبافت
يای  ترین ننسَجات نبافتٌ برای استفادى نَع پارچٌ یکی از کاربردی الکتریسیتٌ برخَردار است. این

نناسب آن باعث پیشرفت ٍ گسترى کاربرد آن شدى  قیمت صنعتی است کٌ قابلیت کاربرد گستردى ٍ
ٌٔ يای نختلفی نثل  ای از آن طَر گستردى يا باعث شدى تا انرٍز بٌ است. این ٍیژگی يا درزنین

 اک، پزشکی ٍ انَاع نصارف صنعتی استفادى گردد.نصارف خانگی، نساجی، پَش

( استفادى از این نانىون يای اسپان باند یا يای نبافتٌ )پارچٌ یکی از نَارد نصرف صنعتی پارچٌ
يا  يای نختلف است. این نَع کیسٌ در ٍزن بندی برنج بسته يای برنج جًت جنس در تَلید کیسٌ

داشتن دانٌ برنج از رطَبت ٍ آفات بسیار نناسب است. عالٍى بر  ٍ در انان نگٌ بندی برنج بستٌ برای
بندی برای عرضٌ برنج در بازار تَسط فرٍشندگان عهدى برنج نیز بسیار  آن استفادى از این نَع بستٌ

نیز دارند، استفادى  قابلیت چاپ پذیری بندی کٌ نناسب است زیرا زنانی کٌ از این نَع بستٌ
صرفٌ عالٍى برطرف ساختن نیاز نشتری، با چاپ  بٌ ای نقرٍن تَانند با پرداخت يزینٌ شَد نی نی

ٌ باشند. تبلیغات گستردى کیسٌ برنج برند خَد بر رٍی  ای نیز در این زنینٌ داشت
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کیسٌ ) گىنی برنج تَان داخل آن نیز نَعی از دیگر نزایای این نَع کیسٌ برنج این است کٌ نی
ا دٍچندان کردى ٍ در نقابل آفات ر مقاومت کیسه برنج عنَان الیٌ داخلی قرارداد تا ( بٌپرٍپیلن پلی

 ٍ رطَبت زیاد آن را نقاٍم سازد.
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