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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي 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 
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  گفتارپيش

 اين . شد تدوين 1380 سال در بار نخستين   "هاويژگي –پتو با بافت حلقوي  –جات منسو " استاندارد

هاي  كميسيون تأييد و استاندارد ايران ملي توسط سازمان بررسي و پيشنهادهاي رسيده اساس بر استاندارد
 ستانداردا ملي كميتة اجالس سيصد بيست و نهمين در و گرفت قرار تجديدنظر مورد اولين بار براي مربوط

 يك بند استناد به استاندارد اين اينك . شد تصويب14/08/1391 مورخهاي نساجي و الياف پوشاك و فرآورده

 به 1371 ماه، بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسه و قوانين اصالح قانون 3 مادة

  .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان
ي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات ، براي حفظ همگام

استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل 
  .ار خواهد گرفت اين استانداردها ارائه شود ، در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قر

  .استفاده كرد  استانداردهاي ملي ايرانبنا براين بايد همواره از آخرين تجديد نظر  
  

  .است 1380 سال: 6376 اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره
 

  :منابع و ماخذي كه در تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است 
  

  يتجربيات كارشناسان داخل -1
 

2- ASTM D5432: 2012, Standard performance specification for blanket products for 

institutional and household use 
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  هاويژگي –پتو با بافت حلقوي  –منسوجات 

  هدف و دامنه كاربرد  1

بندي و نشانه هاي آزمون ، بستهها ، نمونه برداري ، روشتعيين ويژگي ،هدف از تدوين اين استاندارد
  .باشد گذاري پتو با بافت حلقوي مي

ها انجام گرفته و آماده اين استاندارد در مورد پتوهايي كه عمليات تكميل ، چاپ و رنگرزي روي آن
  .باشد عرضه به بازار است قابل اجرا مي

  .گيرد ميي مربوط به عمليات  رنگرزي ، نوع تكميل و طرح چاپ را در بر نهااين استاندارد ويژگي

  مراجع الزامي  2

ها ارجاع داده شده  مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن
 .شود ي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مييبدين ترتيب آن مقررات جز. است

ها و تجديد نظرهاي بعدي  حيهدر صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصال 
ها ارجاع  در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. آن مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

 . ها مورد نظر است هاي بعدي آن داده شده است همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه

 :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي  است 

  
  ايهاي خياطي پنبههاي  نخ ويژگي 1371سال :  59استاندارد ملي ايران شماره  2-1
بات رنگ كاالي نساجي در مقابل روش تعيين ث 1367سال : 187استاندارد ملي ايران شماره  2-2

   خشكشويي 
  روش تعيين ثبات كاالي نساجي در مقابل مالش  1384سال : 204استاندارد ملي ايران شماره  2-3
 هايبرچسب در استفاده مورد هاينشانه -نساجي1386ل سا:  933استاندارد ملي ايران شماره  2-4

  كاال از مراقبت
بازرسي ،  –بخش اول  –اي جدول بازرسي نمونه 1371سال :  938استاندارد ملي ايران شماره  2-5

  ها و شمارش عيوب وصفي
بازرسي با  –بخش دوم  –اي ل بازرسي نمونه.دوج 1370سال :  939استاندارد ملي ايران شماره  2-6

  متغيرها براي درصد نقص دارها 
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سازي شرايط محيطي استاندارد براي آماده -نساجي 1385سال :  948استاندارد ملي ايران شماره  2-7
  و انجام آزمون

  تغيير ابعاد پارچه  گيري اندازهروش  - منسوجات 1380سال :  1242استاندارد ملي ايران شماره  2-8
  از غوطه وري در آب سرد پس

روش اندازه -پارچه هاي تارو پودي و حلقوي بافت 1381سال :  1423استاندارد ملي ايران شماره  2-9
  سركجي گيري انحناء و

محلول استخراج شده از  pH تعيين -نساجي 1386سال :  1951: استاندارد ملي ايران شماره  2-10
  كاالي نساجي

گيري تصادفي و چگونگي استفاده هاي نمونهروش 1368سال : 2305ستاندارد ملي ايران  شماره ا 2-11
  از جداول

و  تار( هاي روبان حاشيه پتو هاي پارچهويژگي 1365سال :  2585استاندارد ملي ايران شماره  2-12
  )پودي 

ي دوخت صنعتي از الياف هاي نخ هاويژگي 1384سال :  2883استاندارد ملي ايران شماره  2-13
  مصنوعي يا مخلوط با الياف طبيعي

روش تعيين ثبات رنگ در مقابل نور مصنوعي  1376سال :  4084استاندارد ملي  ايران شماره   2-14
 المپ قوس گزنون 

تعيين مقاومت الكتريكي  -منسوجات  1382سال :  5798 ايران شماره استاندارد ملي  2-15
  روش آزمون -منسوجات 

 –برچسب و نشانه گذاري پتو  - منسوجات   1387سال :  6020استاندارد ملي  ايران شماره   2-16
  هاويژگي

اي، خشكشويي و مراقبت حرفه -نساجي 1384سال :  7663- 2استاندارد ملي ايران شماره  2-17
  تميز كردن و تكميل با تتراكلرواتن: قسمت دوم -ترشويي پارچه و پوشاك

  گيري طول و عرضاندازه - منسوجات 1386سال : 9528ملي ايران شماره استاندارد  2-18
  تجزيه شيميايي كمي -نساجي 1386سال : 9666استانداردهاي ملي ايران سري  2-19
ثبات رنگ در برابر شستشو با صابون يا -نساجي 1386سال : 10076ستاندارد ملي ايران شماره ا 20 -2

  آزمون روش-صابون و سودا
 گوي با حد تركيدگي تا مقاومت گيري اندازه - منسوجات: 12375ندارد ملي  ايران شماره استا  2-21

  آزمون روش - حركت ثابت سرعت با - فوالدي
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  الحات و تعاريفطاص  3

  :رود كار ميه اصطالحات و تعاريف زير ب ، در اين استاندارد

3-1  
 پتو با بافت حلقوي 

. افت زمينه درگير هستند است كه پرزهاي آن در حلقه هاي باين پتو داراي زمينه با بافت حلقوي 
اين پتو بصورت يك ال كه يك روي آن پرزدار و روي ديگر آن خارزده شده و يا بصورت  ممكن است

  .اند توليد شوند دواليه پرزدار كه از پشت به هم دوخته شده
  
3-2  
 بهر 

، رنگ طرح و مواد  عرض،  طولپرز ، وزن ،  ونه كه شامل پتوهايي با يك نوع نخ زمي اي از كاالمجموعه
  .اوليه مشابه و يا به عبارتي داراي خواص فيزيكي و شيميايي يكسان باشند 

  
3-3  

  روبان 
  .شود و به دور پتو دوخته مي نواري كه به صورت حلقوي باف يا تار و پودي بافته 

  
  ها  ويژگي 4
  ثبات رنگ  4-1

  .باشد  1ت آن در مقابل عوامل مختلف بايد طبق جدول درجات ثبات رنگ پتو، روبان و نخ دوخ
  

  ان و نخ دوخت بثبات رنگ پتو ، رو -1جدول 

  حداقل درجه  عوامل مختلف

  تغيير رنگ 

 حداقل درجه

  لكه گذاري 

  روش آزمون

  نور
  شستشو

  خشكشويي
  مالش خشك
 مالش مرطوب

5  
4  
4  
-  
-  

-  
4  
4  
4  
4  

  4084طبق استاندارد ملي ايران شماره 
  )1روش(10076تاندارد ملي ايران شماره طبق اس

  187طبق استاندارد ملي ايران شماره 
  204طبق استاندارد ملي ايران شماره 
  204طبق استاندارد ملي ايران شماره 
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  جنس 4-2

جنس نخ پرز و زمينه پتو بايد مطابق با مقدار اظهار شده بر روي برچسب و حد رواداري آن براي نخ 

روش آزمون طبق سري استانداردهاي (باشدبت به مقدار اظهار شده ميدرصد نس ±2هاي چند جنسي 

  ).9666ملي ايران شماره 

  مقاومت به تركيدگي 4-3

در پتوهاي دواليه . باشد متر مربعكيلوگرم بر سانتي 3مقاومت به تركيدگي پتوهاي حلقوي بايد حداقل 
  .) 12375ندارد ملي ايران شماره روش آزمون طبق استا(  بايد هراليه جداگانه مورد آزمون قرار گيرد

  تغييرات ابعاد 4-4

  تغييرات ابعاد پتو پس از غوطه وري در آب سرد    4-4-1

در . درصد باشد 3وري در آب سرد بايد حداكثر تغيير ابعاد در جهت طول و عرض پتو پس از غوطه
تاندارد ملي ايران روش آزمون طبق اس(  پتوهاي دواليه بايد هراليه جداگانه مورد آزمون قرار گيرد

  ).1242شماره 
  پس از خشكشويي تغيير  ابعاد پتو    4-4-2

روش آزمون ( باشد  درصد 2از خشكشويي بايد حداكثر  تغيير ابعاد در جهت طول و عرض پتو پس
  ).7663-2طبق استاندارد ملي ايران شماره 

  مقاومت الكتريكي    4-5

به . ايد تحت عمليات تكميل آنتي استاتيك قرارگيرد جهت جلوگيري از توليد الكتريسيته ساكن پتو ب
روش (مربع باشد   متراهم بر سانتي 1011منظور تامين اين ويژگي ، مقاومت الكتريكي پتو بايد حداكثر 

  .)5798آزمون طبق استاندارد ملي ايران شماره 
  
  ابعاد پتو  4-6

درصد  ± 3 بت به مقدار اظهار شدهآن  نس حد رواداري ولي شودمي پيشنهاد 2ابعاد پتو  طبق جدول 
  ).6020طبق استاندارد ملي ايران شماره روش آزمون (باشد مي
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  ابعاد پتو – 2جدول 

  )مترسانتي(عرض   )مترسانتي ( طول  اندازه  نوع  پتو

  نوزاد  گانهبچه
  نوجوان

110  
150  

80  
110  

 كوچك  يك نفره
  متوسط
  بزرگ

205 
220  
240  

140  
160  
160  

  وچكك  دو نفره
  متوسط
  بزرگ

240  
240  
240  

180  
200  
220  

باشد ، حد رواداري طول و عرض نسبت  2غير از مقادير ارائه شده در جدول ه چنانچه ابعاد پتو در برچسب ب -يادآوري
  )باشدبا توجه به پيشنهادي بودن اين جدول نيازي به اين يادآوري نمي(.درصد باشد  ± 3به مقادير اظهار شده بايد 

  
  حاشيه پتو  دوخت 4-7

طوري دوخته شود كه از خارج شدن نخ در ) هماهنگ با رنگ پتو ( هاي پتو با روبان مقاوم لبه  1- 7- 4
  . هنگام استفاده جلوگيري نمايد 

  
در صورت استفاده از پارچه روبان حاشيه پتو با بافت تار و پودي،  ويژگي هاي آن بايد طبق استاندارد ملي  -يادآوري

  .باشد  2585ايران شماره 
  
 .گرددپيشنهاد مي 2883و  59استانداردهاي ملي ايران شماره  طبقهاي نخ دوخت ويژگي 2- 7- 4

 .باشد و در پايان نيز سر قايمي شود) مداوم ( تا انتها يكسره  انخ دوخت بايد از ابتد 3- 7- 4

 10در  )به صورت زيگزاگ، يك سوزنه، دو سوزنه و راسته(  حداقل تعداد بخيه نخ دوخت  4- 7- 4
   .باشد  عدد براي دوسوزنه30براي يك سوزنه و  عدد 20 بايد مترسانتي

  
 سركجي 8- 4

روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران ( باشد در جهت طول و عرض% 3بيش از  سركجي پتو نبايد
  )1423شماره 

  
  برچسب پتو  4-9

  .باشد 6020شماره ها، ابعاد، جنس و نحوه اتصال برچسب بايد طبق استاندارد ملي ايران ويژگي
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  عيوب غير مجاز  4-10

  :هاي چشمي پتو عاري از عيوب زير باشد  در موقع بازرسي و آزمون
  عيوب ظاهري ، آثار لكه ، زردي ، بريدگي ، سوختگي و مشابه آن  1- 10- 4
 )دررفتگي نخ زمينه ، نداشتن پرز ( عيوب بافندگي   1- 10- 4

 )تگي خطوط چاپ و خرابي شابلون ناهماهنگي رنگ ، درهم رف( عيوب مربوط به چاپ  2- 10- 4

          .تا حدي كه تركيب ظاهري را بهم بزندموجدار بودن لبه  3- 10- 4

 )نايكنواختي ارتفاع پرز ، خارخوردگي نايكنواخت و مشابه آن ( عيوب تكميل  4- 10- 4

 عيوب دوخت  روبان ، پارگي روبان  5- 10- 4

  

  نمونه برداري 5

طبق ( بوده و بطور تصادفي انتخاب شود مورد آزمون بايد معرف واقعي خواص كاال  نمونه هاي
  .)2305، 939، 938استانداردهاي ملي ايران به شماره 

  .انجام گردد 3برداري طبق جدول هاي الزم بايد از هر بهر كاال نمونهبراي انجام آزمون
  

  

  بردارينمونه  - 3ل جدو

  تعداد پتو جهت  تعداد پتو در يك بهر

  انجام آزمون  

ب مجاز تعداد نمونه معيو

  هاي فنيبراي آزمون

تعداد نمونه معيوب مجاز 

  هاي چشميبراي آزمون

100-10  
500-101  
1500-501  
3000-1501  
10000-3001  
  به باال 10001

5  
7  
10  
15  
25  
35  

0  
0  
0  
0  
1  
2  

0  
0  
0  
1  
2  
3  

                                   
  

  .اه توليد و يا انبار انجام گيردمحل كارگهاي چشمي يا ظاهري بايد در  آزمون –يادآوري 
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   سازي آزمونه و انجام آزمونشرايط محيطي استاندارد جهت آماده 6

 درصـد و دمـاي   )65 ±2(ساعت در رطوبت نسـبي   24 به مدت حداقلآزمون آزمونه ها را قبل از انجام 
هـاي   و سـپس آزمـون   داده قـرار )  948طبق استاندارد ملي ايران شماره ( سيوس يدرجه سل )20 2±(

  .الزم را در همان محيط انجام دهيد 
  
 نشانه گذاري روي پتو  7

  .باشد 6020پتو بايد طبق استاندارد ملي ايران شماره بر روي برچسب  گذارينشانه

  بسته بندي   8

  بسته بندي پتو   8-1

  .ته بندي شود پتو بايد در سلوفان و يا پلي اتيلن شفاف بي رنگ و يا درون كيف هاي مخصوص پتو بس

  بسته بندي پتو در كارتن يا عدل 8-2

  .محكم و بطور مناسب بسته بندي شوند  ،شكلهاي همنوع و همپتوها بايد در كارتن يا عدل   8-3-1

 .تعداد پتوهاي  موجود در يك كارتن يا عدل متناسب با نوع و اندازه پتو بايد مشخص شود    8-3-2

ه ده و از نفوذ گرد و غبار و مشابه آنها بجنس كارتن يا عدل بايد طوري باشد كه محكم بو   8-3-3

 .داخل بسته بندي جلوگيري كند 

شود،  يا شرينك چنانچه بسته بندي بصورت كارتن باشد ، كارتن حاوي پتو بايد تسمه كشي   8-3-4

  .اي نرساند بطوريكه به محتويات آن صدمه

 

 نشانه گذاري روي كارتن يا عدل 9

ايد به طور خوانا و ثابت، براي مصرف داخلي به زبان فارسي و بر روي هر كارتن يا عدل، اطالعات زير ب
  :در مورد صادرات و واردات به زبان مورد توافق سفارش دهنده و توليد كننده نوشته شود
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     نام و نشان سازنده    9-1
 جنس پتو    9-2

 تعداد پتو      9-3

  شماره كارتن    9-4
 شماره بهر   9-5

 وزن ناخالص   9-6

 وزن خالص   9-7

 نشانه قالب    9-8

 ام كشور سازندهن   9-9

 مقصد   9-10

 نشانه هاي اضافي مورد نياز      11- 9
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    پيوست الف

  نشانه هاي  برچسب راهنما

  )اطالعاتي(

  هاي مورد استفاده در برچسب راهنما و توضيح دهندهنشانه

  شستشو  - 1

  ºc40حداكثر درجه حرارت  -

 عمليات معمولي -

  شوييخشك  - 2

  تتراكلرواتن سطتو اي حرفه شوييخشك -      

 معمولي عمليات - 

 سفيدگري  - 3

  .باشد استفاده از سفيد كننده مجاز نمي -

  اتو كردن -4

 اتو نشود  -

 

  


