
 

 
 

 

 
 

1831 
 

 
  

 اي براي نوزادويژگيهاي كهنه )تنظيف بهداشتي بچه( از جنس پنبه

  
  
  

 چاپ سوم



 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

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

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

ارد باال بردن كيفيت كاالهاي داخلي، كمك به استاند تدوين بمنظور تحقيقات انجام –) تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي 

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

ظور فراهم نمودن من به نامرغوب كاالهاي صدور از جلوگيري و اجباري استاندارد مشمول صادراتي كاالهاي كيفي كنترل – اجباري

امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به 

منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني 

 رابريت و بندي بسته نگهداري، توليد، روشهاي درباره تحقيق و مطالعه –وزيع كنندگان و مصرف كنندگان توليدكنندگان، ت

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

 هاي الزم ( .گواهينامه صدور و ايمقايسه اظهارنظر و مشخصات اعالم

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و 

 فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.

به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و اجراي استانداردهاي ملي ايران 

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

 مي شود.
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 بسمه تعالي

 پيشگفتار

اي از جنس پنبه براي نوزاد كه بوسيله كميسيون فني كهنه بچه تهيه و تدوين شده در استاندارد ويژگيهاي كهنه و پوشك پارچه 

تصويب گرديد . پس از تأييد شوراي عالي استاندارد و باستناد ماده يك ))  54/10/23هفدهمين جلسه كميته ملي پوشاك مورخ 

(( بعنوان استاندارد رسمي 1349مؤسسه استاندارد و تحقسقات صنعتي ايران مصوب آذرماه سال قانون مواد الحاقي بقانون تأسيس 

 ايران منتشر ميگردد . 

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

گونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در مورد تجديدنظر قرار خواهندگرفت و هر

 كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد . 

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

المقدور ميان روشهاي معمول در اين است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص ايران حتيآن بوده در تهيه اين استاندارد سعي بر 

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

 ير تهيه گرديد . هاي الزم استاندارد حاضر با استفاده از منابع زهاي موجود و اجراي آزمايشلذا با بررسي امكانات و مهارت 

 818استاندارد اسرائيل شماره  

در تهيه و تدوين اين استاندارد عالوه بر استانداردهاي فوق از منابع علمي و تجربيات علمي كارشناسان داخلي و خارجي نيز  

 است . استفاده شده

  

 هاي بهداشتي ) كهنه ( از جنس پنبه براي نوزاد  ويژگيهاي پارچه 

 هدف  -1  

اي خالص است كه بصورت سفيد تكميل شود . ف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيهاي كهنه نوزاد بافته شده از نخ پنبههد 

 و يا بدون پرزبدون پرز باشد .  1ممكن است پرزدار ) كركي ( 

 دامنه كاربرد -2  

 هاي تهيه شده از الياف ديگر نميشود . اي ميباشد و شامل كهنهپنبهاين استاندارد فقط براي كهنه نوزاد از جنس  



 درجه بندي  -3  

 بندي ميشود . هاي نوزاد با توجه به نوع بافت , وزن , اندازه درجهكهنه 

 بندي از لحاظ نوع بافت درجه 3-1 

  2كهنه با بافت ساده يك رو ) يك ال (  3-1-1 

 ميليمتر ميباشد .(  30+1) كه داراي فواصل بهم پيوستگي حداكثر در جهت تاروپود  3(كهنه بافت دورو ) دوال  3-1-2 

 بندي از لحاظ اندازه درجه 3-2 

 سانتيمتر  70*70كهنه به ابعاد  3-2-1 

 سانتيمتر 80*80كهنه به اندازه  3-2-2 

 سانتيمتر 90*80كهنه به اندازه  3-2-3 

 بندي از لحاظ كيفيت جنس درجه -3-3 

 درجه الف  3-3-1 

 درجه ب  3-3-2 

 بندي از لحاظ وزن درجه -3-4 

 سبك  3-4-1 

 متوسط  3-4-2 

 سنگين  3-4-3 

 ويژگيها -4  

 ها بايد نرم , بودن چروك , صاف , تميز , سفيد شده , بدون مواد آهاري و ساير مواد پركننده باشند . كهنه 4-1 

 رؤيت مربوط به بافندگي , تكميلي و يا دوزندگي باشد . كهنه نبايد داراي معايب قابل  4-2 

 رو ( و يا دورو ) دوال ( باشد . اي كه از آن كهنه تهيه ميشود بايد ساده ) يكبافت پارچه 4-3 



 دوزي شود . ميليمتر حاشيه 10هاي كهنه بايد به عرض حداقل لبه 4-4 

ميليمتر  10تا  7ميليمتر بافت و يا با ماشين خياطي اورلوك به عرض  20تا  15ها را با بافت ساده به اندازه معهذا ميتوان لبه 

 حاشيه دوزي نمود و يا با چرخ خياطي دوخت . 

اي خالص و دوخت بايد پنبهبخيه باشد . و جنس نخ  40+4سانتيمتر  10دوزي كهنه بايد در هر هاي حاشيهتعداد بخيه 4-5 

 ايران باشد .  59ويژگيهاي آن مطابق با استاندارد شماره 

 باشد .  1وزن : وزن متر مربع كهنه نبايد كمتر از مقادير داده شده در جدول شماره  4-6 

 

 تعداد نخ تاروپود 4-7 

سانتيمتر نبايد كمتر از مقادير داده  10( تعداد نخ تار و نخ پود در 1-1-3تعداد نخ تاروپود در كهنه با بافت ساده از نوع ) 4-7-1 

 باشد .  2شده در جدول شماره 



 

 قدرت تاحد پارگي  4-8 

 د . باش 3قدرت تاحد پارگي از جهت تار و از جهت پود نبايد كمتر از مقادير داده شده در جدول شماره  

 

ور شدن كامل آن نبايد بيش روي سطح آب قرار ميگيرد تا غوطه 5-6زمان جذب آب : مدت زمانيكه پارچه طبق آزمايش بند  4-9

 باشد .  4از مقادير ذكرشده در جدول شماره 



 

 درصد از جهت پود جمع شود .  4درصد از جهت تار و  2/5تغيير ابعاد پس از شستشو پارچه پس از شستشو نبايد بيش از  4-10 

 عيوب  4-11 

ها و ساير عيوب را به آساني بتوان ديد نمونه را به دقت بررسي روي سطح افقي طوري پهن كنيد كه زدگيكهنه مورد آزمون را  

است ذكر شده 5نموده و تعداد زدگي و ساير عيوب آن را يادداشت كنيد نمونه نبايد داراي معايبي بيش از آنچه در جدول شماره 

 داده شده نبايد تجاوز نمايد .  6در جدول شماره  هاي مجاز در كهنه از ارقامي كهباشد و تعداد زدگي

 



 

 گذاري عالمت -5  

 ها بايد داراي مشخصات زير باشد . گذاري شود و اين عالمتهاي نوزاد بايد به طور واضح عالمتلفاف كهنه 

 نام و نشان كارخانه سازنده  5-1 

 ( باشد .3-2(و )3-1طرح و اندازه ها طبق بندهاي )2-5 

 هاي دوال بافته شده نوشته شود .هاي ساده با بافت يك رو و دورو ) دوال ( براي كهنهكهنهرو ) يك ال ( براي كلمه يك 5-3 

 توضيح داده خواهدشد .(  6و  5و جداول  11ذكر كلمه خوب و متوسط نوشته شود ) در صفحه  5-4 

 ذكر كلمه سبك و سنگين و متوسط برحسب وزن  5-5 

خوانا نوشته و ثبت شده باشد و يا اگر لفاف از جنس شفافي ساخته شده باشد  تمام اطالعات فوق بايدروي لفاف كهنه بطور 

ها را ميتوان بر روي برچسبي نوشته و داخل لفاف قرارداده به نحوي كه خواندن مندرجات برچسب بدون بيرون آوردن آن از نوشته

 ها بايد روي لفاف يا برچسب نوشته شود . كهنه اند تعدادهائيكه داراي بيش از يك كهنهلفاف به آساني ممكن باشد . در بسته

 ها نبايد زده شود . يادآوري : هيچگونه مهر يا عالمت ديگري ) غير از برچسب ( روي خود كهنه 

 برداري نمونه -6  

 هاي مورد آزمون با استاندارد هماهنگي دارند بايد به ترتيب زير عمل شود . به منظور اينكه معلوم شود كهنه 

هاي موجود در يك گروه از يك نوع بافت هاي مورد آزمون را به چندگروه از لحاظ نوع بافت تقسيم كنيد . بطوريكه كهنهكهنه - 

 باشند . 

 است .داده شده 7هاي انتخابي در جدول شماره از هرگروه به طور اتفاقي چند نمونه انتخاب كنيد . تعداد نمونه - 



 ذكر شده در اين استاندارد بايد انجام شود .  هايروي هر كهنه تمام آزمون 

 

 هاي آزمون روش -7  

درصد و حرارت  65+2ساعت د رمحيطي كه داراي رطوبت نسبي  24تا  16روش تعيين وزن مترمربع : آزمونه را براي مدت  7-1 

آزمونه كه هركدام داراي سطحي  5ايران ( قرار دهيد و سپس از آن  948درجه سانتيگراد ميباشد ) طبق استاندارد شماره  2+20

 نمائيد . گرم وزن  0/01سانتيمتر مربع ميباشد از جهات و نقاط مختلف انتخاب و آنها را بادقت  100به مساحت 

برحسب گرم بدست ميآيد  W 20 =Aناميده شود در اين صورت وزن متر مربع هر نمونه از فرمول  Wآزمونه  5اگر وزن مجموع  

 وزن متر مربع ميباشد . Aكه در آن 

 (1-1-3روش تعيين تعداد نخ در واحد طول در كهنه يك رو از نوع ) 7-2 

نمونه مربعي شكل به ابعاد  10در شرايط استاندارد قرار دهيد و سپس تعداد  948شماره كهنه مورد آزمون را مطابق با استاندارد  

 ها بايد به موازات تاروپود باشد . ميليمتر از نقاط مختلف آن ببريد و توجه كنيد كه ابعاد نمونه 50*50

نمونه ديگر  5به موازات تار پارچه و در نمونه اين خط  5ميليمتر بكشيد به طوريكه در  20در مركز هر نمونه خط نشاني به طول  

 به موازات پود پارچه باشد . 

هاي واقع در طول خط نشان ) طول اي كشيده و پارچه را در امتداد آن بريد و پس از آن تمام نخاز يك طرف خط نشان خط قائمه 

نمونه براي شمارش تعداد نخ تار و  5مونه را )ن 5هاي شمارش شده در ميليمتر ( را بيرون كشيده و آن را بشماريد . متوسط نخ 20

 n = 5 Nسانتيمتر را محاسبه نمائيد .  15نمونه براي شمارش نخ پود ( محاسبه نموده و از فرمول زير تعداد نخ در  5

 نمونه آزمايش شده ميباشد .  5ميليمتر  20سانتيمتر و متوسط تعداد نخ در  10تعداد نخ ) تار يا پود ( در  nدر اين فرمول  



كهنه مورد آزمون را مطابق استاندارد شماره  -(2-1-3روش تعيين تعداد نخ در واحد طول در كهنه با بافت دورو و از نوع ) 7-3 

رت را هاي واقع شده در ان راپبافت را اندازه گرفته و تعداد نخ 4ايران در شرايط استاندارد قرار دهيدو سپس طول هر تكرار  948

سانتيمتر  10بشماريد اين شمارش را براي نخ تاروپود انجام دهيد پس از انجام آزمايش باال تعداد نخ و تار و تعداد نخ پود را در 

 محاسبه نمائيد . 

 كه در اين فرمول :  

 

 روش تعيين قدرت تاحد پارگي  7-4 

تكه در  5تكه در جهت تار و  5ايران در شرايط استاندارد قرار دهيد و سپس  948كهنه مورد آزمون را مطابق با استاندارد شماره  

ها بايد از كهنه بريده هائي كه نمونهسانتيمتر از نقاط مختلف آن بريد طرز بريدن نمونه و محل 30*6جهت پود هركدام به ابعاد 

سانتيمتر  5هاي فوق عرض آنهارا به است بابيرون آوردن نخ از دو طرف درازاي هر يك از نمونه( نشان داده شده1شوند در شكل )

ايران با دستگاه مخصوص اندازه بگيريد و  1147( روش استاندارد شماره 1درت تا حد پارگي هر يك را مطابق )برسانيد و سپس ق

نمونه از جهت پود حساب نمائيد . مقادير قدرت تاحد پارگي در جهت تاري و  5نمونه از جهت تار و  5مقدار متوسط قدرت را براي 

 كمتر باشد .  2ه پودي نبايد از مقادير داده شده در جدول شمار

 روش تعيين زمان جذب آب  7-5 

درجه سانتيگراد شسته و خشك نمائيد و  60ميلميتر بريد . و سپس اين نمونه را در آب  75اي به ابعاد از كهنه مورد آزمون قطعه 

 ايران در شرايط استاندارد قرار دهيد .  948سپس مطابق با استاندارد شماره 

درجه سانتيگراد باشد  20در شرايط استاندارد آنرابه آرامي روي سطح آب ساكني كه درجه حرارت آن  پس از قرارگرفتن نمونه 

 ورشدن كامل يادداشت كنيد . اي كه نمونه روي سطح آب قرار ميگيرد تا غوطهقرار دهيد . گذشت زمان را از لحظه

ايران  1361سانتيگراد مطابق روش استاندارد شماره  درجه 95روش تعيين تغيير ابعاد پس از شستشو اين آزمايش در آب  7-6 

 انجام ميشود . 



 

هاي معيوب موجود در آن گروه نيز با مطابقت داشته باشد دليل اين نيست كه كهنهوقتي يك گروه با استانداردهاي ذكر شده  

 استاندارد مطابقت دارند . 

  

   

 اي كه در قسمت تكميل با ماشين خارزني مخصوص بصورت كركي درآمده باشد . كركي يا پرزدار عبارت است از پارچه -1

 بافندگي بصورت يك ال بافته ميشود .ساده يك رو ) يك ال ( منظور پارچه است كه در  -2

 دورو ) دوال ( ـ منظور پارچه است كه در بافندگي به صورت دورو ) دوال بهم چسبيده ( بافته ميشود .  -3

Repeat 4- 
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