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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور   

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نکوی    پیش .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پک   و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پیش

بکدی  ترتیکب،    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنکوان  به تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  مربو  که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   ،کمیسکیون  1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدک  غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC) خکا   اکا   نیازمنکد   و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفت اا  آخری  از کشور ،

 کننکدگان، حفک    مصکر   از حمایکت  بکرا   قکانون،  در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و سحمت

 اسکتاندارد، اجبکار    عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا/و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا 

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور،  محصکوالت  برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید.  اجبار  را آن بند درجه

 آزمایشکگاه  محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدورگواای و ممیز  بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 اسکاس  بکر  را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( و مراکز اا

 بر و اعطا اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط

 فلکزات  عیکار  تعیکی   سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( یکااا، المللی بی  دستگاه ترویج .کند نظارت می آن اا عملکرد

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 



 ج  

 كميسيون فني تدوين استاندارد

 " ها و روش آزمون ويژگي -پتوي تار و پودي اكريليكي  -نساجي " 

 (سوم)تجديد نظر 

 

 سمت و/ يا نمايندگي رئيس: 
 دانایی، محمد

 )لیسان  مهندسی نساجی(

 شرکت رایا بهرنگمدیر عام  

 

 دبير:

 

 وحدانی، ابراایم

 مهندسی نساجی( )فوق لیسان 

 

اداره ک   -سازمان ملی استاندارد ایران 

 فلز  نظارت بر اجرا  استاندارد غیر

  ): )اسامی به ترتیب حرو  الفبااعضاء

  فریبا ،پیغامی

 (لیسان  فیزی )

 

اداره ک   -سازمان ملی استاندارد ایران 

 فلز  نظارت بر اجرا  استاندارد غیر

  علیرضا ،آباد  دشتی رحمت

 (فوق لیسان  مهندسی نساجی)

 

کارشناس پوشاك معاونت آماد و پشتیبانی 

 ک  سپاه پاسداران انقحب اسحمی ایران

 رامی  ،جحدت

 (فوق لیسان  مهندسی نساجی)

 

 شرکت رایا بافت

 حسینی، مرجان

 لیسان  مهندسی نساجی()

 

اداره ک   -سازمان ملی استاندارد ایران 

 فلز  غیرنظارت بر اجرا  استاندارد 

 مهد  ،روستا

 (لیسان  مهندسی نساجی)

 شرکت ارم

  

 امی  ،مفتاحی

 (فوق لیسان  مهندسی نساجی)

 مدیر مسئو  نشریه نساجی موف 

  

 گلناز ،موسو 

 (لیسان  مهندسی نساجی)

 

اداره ک   -سازمان ملی استاندارد ایران 

 نظارت بر اجرا  استاندارد غیرفلز 

 کامیار ،نوروزخانی

 (وق لیسان  مهندسی نساجیف)

 دبیر شورا  سردبیر  نشریه نساجی موف 



 د  

 پيش گفتار

 

 1363نخستی  بار در سا   " اا و روش آزمون ویژگی -پتو  تار و پود  اکریلیکی  -نساجی " استاندارد

تأیید  و سازمان ملی استاندارد ایرانتوسط  اا  رسیده و بررسی تدوی  شد. ای  استاندارد بر اساس پیشنهاد

 اجحس سیصد و اشتاد و سومی  در و بار مورد تجدید نظر قرار گرفت سومی اا  مربو  برا   کمیسیون

 است، گرفته قرار صویبت مورد 93/91/23 اا  نساجی و الیا  مور  استاندارد پوشاك و فرآورده ملی کمیتۀ

 ایران، صنعتی تحقیقات و ستانداردا مقررات مؤسسۀ و قوانی  اصح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد به این 

 .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ، 1331 ماه بهم  مصوب

خدمات،  و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا  پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  برا 

ای   تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

 بنابرای ، باید .گرفت خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  نظر تجدید آخری  از امواره

 

 است.  1333سا   9226 ای  استاندارد جایگزی  استاندارد ملی ایران شمار 
 

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که منبع و ماخی 

 اا  الزم و انجام آزمون تحقیقات و تجربیات
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 ها و روش آزمون ويژگي -پتوي تار و پودي اكريليكي  -نساجي

 هدف و دامنه كاربرد 1

از ) اکریلیکی  انواع پتو بردار  و نمونه بند  بستهتعیی  ویژگیها، عحمتگیار ، اد  از تدوی  ای  استاندارد 

 باشد. می اا  بافندگی تار  و پود  بافته شده رو  ماشی  مین  یا غیرمین ( نوع

از جن  صد صد در صد اکریلی  از الیا  نو  و نخ تار آن از جن   پتواایی که پود آن  برا ای  استاندارد 

جام رو  آنها ان یکلیه عملیات تکمیلباشد و  می استر در صد پلیو صد  استر پلیپنبه با ترکیب  در صد پنبه،

 ، کاربرد دارد.استگرفته و آماده عرضه به بازار 

 مراجع الزامي  6

  . است  شده  داده  آنها ارجاع  به ملی ایران استاندارد  ای   در مت   که  است  مقرراتی  زیر حاو   الزامی  ركامد

 شود. می  محسوب ملی ایران استاندارد  از ای   جزئی  مقررات  آن  ترتیب  بدی 

  آن  بعد   اا و تجدیدنظراا  ، اصححیهصورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشددر 

 شده  داده  ارجاع  آن انتشار به  تاریخ ذکر  بدون  دارکی که. در مورد م نیست ای  استاندارد ملی ایران مورد نظر

 ت، امواره آخری  تجدید نظر و اصححیه اا  بعد  آن مورد نظر است.اس

 : است  استاندارد الزامی  ای   زیر برا   جعااز مر  استفاده

  ویژگیها -  ا  پنبه  خیاطی  اا  نخ، 32استاندارد ملی ایران شماره  6-1

 در مقاب  مالش ، روش تعیی  ثبات رنگ کاالاا  نساجی992استاندارد ملی ایران شماره  6-6

 نخ پلی استر یکسره تکسچره شده به روش تاب مجاز -نساجی ،293استاندارد ملی ایران شماره  6-3

 ویژگیها و روشها  آزمون -

اکا و   بازرسکی وصکفی   –بخکش او    –ا   ، جدو  بازرسی نمونکه 233استاندارد ملی ایران شماره  6-4

 شمارش عیوب

بازرسکی بکا متغیراکا     –بخکش دوم   –، جدو  بازرسی نمونه ا  232استاندارد ملی ایران شماره  6-5

 برا  درصد نقص داراا

سکاز  و انجکام    رایط محیطی استاندارد برا  آمکاده ش - نساجی، 223استاندارد ملی ایران شماره  6-2

 آزمون

تعیی   -1قسمت -خصوصیات کششی پارچه  -نساجی، 1123-1استاندارد ملی ایران شماره  6-7

 ازدیاد طو  در حداکثر نیرو  اعما  شده به روش نوار باری  رو وحداکثر نی

 ، روش تعیی  تغییرات ابعاد پارچه بعد از 1929استاندارد ملی ایران شماره  6-8

 ور  در آب سرد غوطه
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اا  نمونه گیر  تصادفی و چگونگی اسکتفاده از جکدو     ، روش9393استاندارد ملی ایران شماره  6-9

 اعداد تصادفی

 ا  مورد مصر  در تار پتو ویژگیها  نخ پنبه، 9222استاندارد ملی ایران شماره  6-10

 اا  نخ آکریلیکی مورد مصر  در پود پتو ویژگی، 9223استاندارد ملی ایران شماره  6-11

 اا  روبان حاشیه )تار  و پود ( اا  پارچه ، ویژگی9333استاندارد ملی ایران شماره  6-16

، ویژگی اا  نخ دوخت صنعتی از الیا  مصنوعی یا مخلو  بکا  9333ایران شماره  استاندارد ملی 6-13

 الیا  طبیعی

 الیا  به روش میکروسکوپی شناسایی، 3399استاندارد ملی ایران شماره  6-14

ثبکات رنکگ در برابکر نکور     -آزمون اکا  ثبکات رنکگ    -نساجی، 2932استاندارد ملی ایران شماره  6-15

 نون برا  آزمون رنگ پریدگیالمپ قوس ز - مصنوعی

 اا ویژگی – برچسب و نشانه گیار  پتو-منسوجات ، 6999استاندارد ملی ایران شماره  6-12

 -قسکمت یکازدام    -تجزیکه شکیمیایی کمکی    -نسکاجی ، 2666-11استاندارد ملی ایکران شکماره    6-17

 د(با پلی استر )با استفاده از از سولفوری  اسی اا  الیا  سلولز  مخلو 

ثبات رنگ در برابر شستشو با صکابون یکا صکابون و     -نساجی، 19936استاندارد ملی ایران شماره  6-18

 آزمون روش - سودا

 اصطالحات و تعاريف 3

 رود: در ای  استاندارد اصطححات و تعاریف زیر به کار می

3-1 

 بهر

ود، وزن، درازا، پهنا، و مواد اولیکه  نوع نخ تار، نخ پ)دارا  خوا  فیزیکی و شیمیایی  کاال که ا  از مجموعهبه 

 شود. یکسان باشد، گفته می (مشابه

3-6 

 (Nm)نمره نخ در سيستم متريک 

 آن ی  گرم باشد. جرمطولی از نخ برحسب متر است که 

3-3 

 تكس

 متکر نکخ بکر حسکب گکرم       1999 جکرم بیان کننده نمره نخ )وزن مخصو  خطی( بکوده و عبکارت اسکت از    

 باشد(. تک  می 1/9باشد )دسی تک   می
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3-4 

 روبان

 شود. بافته و به دور پتو دوخته می ،پود  یا حلقو  ا  به صورت نوار که در سیستم تار و پارچه

 ويژگي ها 4

 ثبات رنگ 4-1

 باشد. 1روبان آن در مقاب  عوام  مختلف باید طب  جدو   ت ثبات رنگ پتو ودرجا

 

 ل مختلفدر مقابل عوام روبان ثبات رنگ پتو و – 1جدول 

 عوامل مختلف رديف

 حداقل درجه تغيير رنگ

 حداقل درجه لكه گذاري
 شماره استاندارد 

 پتو ملي ايران

روبان 

)درصورت 

 استفاده(

 2932 - 2 3 نور  1

 19936 2 2 2 شستشو  9

 992 2 - - مالش خش   3

 992 2 - - مالش مرطوب  2

 طه انجام می شود.آزمون شستشو مطاب  روش او  استاندارد مربويادآوري:

 نخ تار 4-6

و نکخ صکد در    9222به شکماره  ملی ایران  اا استانداردطب   در پتو مورد مصر ا   پنبهنخ تار اا   ویژگی

و بکرا  نکخ مخلکو  پنبکه      293به شکماره  ملی ایران  اا استانداردطب   یکسره تکسچره شده استر صد پلی

 باشد.  ±9%شده با حد روادار   باید مطاب  مقدار اظهارجن  نخ تار  ،استر پلی

 نخ پود 4-3

اا  نخ پود طب   سایر ویژگیشود.  پیشنهاد می 9نمره نخ پود مورد مصر  در پتو طب  جدو  شماره 

 باشد. می 9223استاندارد ملی ایران شماره 

 پتو نمره نخ پود – 6جدول 

 نمره نخ بر حسب تكس نمره نخ در سيستم متريک رديف

 ال ی  939 ی  ال2  1

 ی  ال 936 ی  ال 3/3  9

 ی  ال 333 ی  ال 3  3

 ی  ال 299 ی  ال 3/9  2
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 يتا حد پارگ حداقل استحكام كششي  4-4

روش آزمون طب  ) باشد. کیلوگرم نیرو 23 حداق باید  ی در جهت تار و پود پتوتا حد پارگ استحکام کششی 

 (.1123 -1تاندارد ملی ایران شماره اس

 وري در آب سرد غوطه اد پس ازحداكثر تغيير ابع 4-5

روش آزمون ) باشد. درصد 9 حداکثرباید  در جهت تار و پود پتو ور  در آب سرد غوطه تغییر ابعاد پ  از

 (.1929رد ملی ایران شماره طب  استاندا

 ابعاد پتو 4-2

 .باشد میدرصد  ±3 روادار  ابعاد پتو نسبت به مقدار اضهارشدهحد شود. پیشنهاد می 3ابعاد پتو طب  جدو  

 ابعاد پتوگيري  روش اندازه 4-2-1

به صورت آزاد، بدون تا خوردگی و چروك رو  ی  سکطح ککامحص صکا  پهک  کنیکد و       را نمونه مورد آزمون

فاصله  ) در سه نقطه متفاوت  متر شده بر حسب سانتی مدرجگیر   را توسط ی  وسیله اندازهسپ  ابعاد آن 

در جهکت طکو  و عکر      باشکد(   متکر  سکانتی  19بایکد حکداق    بتدا و انتها  پتو از اگیر   اولی  مح  اندازه

اا نباید بیش از ی  درصد طکو    )اختح  در اندازه اا در ار جهت محاسبه شده گیر  و میانگی  اندازه اندازه

 شود. و به عنوان ابعاد پتو گزارش می یا عر  پتو باشد(

 ابعاد پتو – 3جدول 

 پهناي عرض )سانتي متر( ي طول )سانتي متر(درازا اندازه نوع پتو

 بچه گانه

 کوچ  )نوزاد(

 متوسط

 بزرگ

199 

199 

169 

39 

39 

199 

 ی  نفره

 129 993 کوچ 

 169 999 متوسط

 169 929 بزرگ

 دو نفره

 139 929 کوچ  

 999 929 متوسط

 999 929 بزرگ

 

 كناره 4-7

 و مستقیم بافته شده باشد.کناره پتو باید بدون موج و به طور یکنواخت 
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 حاشيه پتو 4-8

روبان مقاوم طور  دوختکه شکود ککه از     ید به صورت زیگزاگ سردوز  شده و یا بااا  پتو با لبه 4-8-1

د. جن  و نوع بافت پارچه روبان حاشیه پتو طبک  پیشکنهاد   در انگام استفاده جلوگیر  نمایخارج شدن نخ 

 باشد. 9333شماره  یرانطب  استاندارد ملی ا باید پود  و اا  روبان تار ویژگی گردد. یی  میتع

ا   در صورت استفاده از نخ خیاطی پنبکه ردد. گ  جن  و نمره نخ دوخت طب  پیشنهاد تعیی  می 4-8-6

باید مطکاب  بکا اسکتاندارداا  ملکی ایکران       نخ دوخت صنعتی از الیا  مصنوعی یا مخلو  با الیا  طبیعییا 

 شد.با  9333و  32شماره 

د و در پایان نیز سر قایمی یکسره )مداوم( باش  طو  یا عر  پتو، نخ دوخت باید از ابتدا تا انتها 4-8-3

 شود و فاقد سرنخ آزاد باشد.

بخیه باشد و  39سانتی متر  19در پتواا  نوار دوز  شده باید  در حداق  تعداد بخیه نخ دوخت  4-8-4

 عدد برا  دو سوزنه باشد. 39برا  ی  سوزنه و  99تر م سانتی 19پتو  فاقد نوار باید در در 

  دو ال باشد. خت در صورت غیر یکسره بودن باید حداق نخ دو  4-8-5

 عيوب غير مجاز 4-9

 اا  چشمی پتو باید عار  از عیوب زیر باشد: در موقع بازرسی و آزمون

آثکار لککه،     گره در سطح پتو، داشت، زنی نامناسب و غیره(ایکنواختی ظاار  در سطح پتو )خارن 4-9-1

 زرد ، بریدگی، سوختگی و مشابه آن؛

 رگه عرضی؛ 4-9-6

 رگه طولی؛ 4-9-3

 موج دار بودن لبه؛ 4-9-4

 نااماانگی رنگی؛ 4-9-5

 عیوب دوخت روبان و پارگی روبان؛ 4-9-2

 نقشه اشتباه؛ 4-9-7

 رفو  قاب  رویت؛ 4-9-8

 دارا  بو  زننده باشد.عرضه به بازار نباید ه پتو  آماد   4-9-9
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 نمونه برداري 5

اا  مورد آزمون باید معر  واقعی خوا  کاال بوده و به طور تصادفی انتخاب شود )طب  استاندارداا   نمونه

ر کاال نمونه بردار  هالزم باید از ار ب  اا برا  انجام آزمون (.9393و  232، 233اا   ملی ایران به شماره

 .انجام گیرد  2طب  جدو  

 نمونه برداري – 4جدول 

 تعداد پتو در

 يک بهر

تعداد پتو جهت 

 انجام آزمون

تعداد نمونه معيوب مجاز 

 هاي فني براي آزمون

تعداد نمونه معيوب مجاز 

 هاي چشمي براي آزمون

199-19 3 9 9 

399-191 3 9 9 

1399-391 19 9 1 

3999-1391 13 9 1 

19999-3991 93 1 9 

 3 9 33 به باال 19991

 آزمون اا  چشمی یا ظاار  باید در مح  کارگاه تولید و یا انبار انجام شود. –يادآوري 

 

 محيطي جهت انجام آزمون شرايط 2

 (99 ± 99)درصد و دما   (63 ± 9) ساعت در رطوبت نسبی 92اا را قب  از انجام آزمون حداق   ه آزمون

( قرار داده و سپ  آزمون اا  الزم را در امان 223درجه سلسیوس )طب  استاندارد ملی ایران شماره 

 محیط انجام داید.

 گذاري روي پتو نشانه 7

 باشد. 6999ارائه شده در برچسب پتو باید طب  استاندارد ملی ایران به شماره  اطحعات 

 بندي بسته 8

 بندي پتو بسته 8-1

 بند  شود.   مخصو  پتو بستهاا رنگ و یا درون کیف ر سلوفان و یا پلی اتیل  شفا  بیپتو باید د

 بندي پتو در كارتن يا عدل بسته 8-6

 بند  شوند. ام شک  محکم و به طور مناسب بستهاا  ام نوع و  در کارت  یا عد  پتواا باید 8-6-1

 تعداد پتواا  موجود در ی  کارت  یا عد  متناسب با نوع و اندازه پتو باید مشخص شود. 8-6-6
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اا به داخ   د  باید طور  باشد که محکم بوده و از نفوذ گرد و غبار و مشابه آنجن  کارت  یا ع 8-6-3

 بند  جلوگیر  کند. بسته

و یا کارت  توسکط  بند  به صورت کارت  باشد، کارت  حاو  پتو باید تسمه کشی  ن چه بستهچنا 8-6-4

 .ا  نرسد شود، به طور  که به محتویات آن صدمهنایلون شیرین  

 ي روي كارتن يا عدلگذار نشانه 9

 قسمت خارجی ار بسته باید دارا  اطحعات زیر باشد:

اا باید به طور خوانا و ثابت برا  مصر  داخلی به زبان فارسی و در مورد صادرات و  اا و نشانه کلیه نوشته

 .کننده است باشد دانده و تولید واردات به زبانی که مورد تواف  سفارش

 نام و نشان سازنده؛ 9-1

 جن  پتو؛ 9-6

 تعداد پتو؛ 9-3

 شماره کارت ؛ 9-4

 شماره بهر؛ 9-5

 وزن ناخالص؛ 9-2

 وزن خالص؛ 9-7

  ؛ابعاد پتو 9-8

 نام کشور سازنده؛ 9-9

 )واردات، صادرات(؛ مقصد 9-10

 اا  اضافی مورد نیاز. نشانه 9-11

 باشد. کننده نشود مجاز می حعات اضافی که باعث گمراای مصر درج اط


