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 چاپ اول



 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

ا رسمي فرآورده ها رموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد 

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

 به مكك داخلي، كاالهاي كيفيت بردن باال استاندارد تدوين منظور به تحقيقات انجام –) تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي 

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

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

مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول  كاالهاي با رقابت امكانات نمودن فراهم منظور

استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب خارجي 

ه حقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بستت و مطالعه –راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان 

 با اكااله نمونه تطبيق و آزمايش – سنجش وسايل كاليبراسيون و متريك سيستم ترويج –بندي و ترابري كاالهاي مختلف 

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

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

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

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

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.



  

 كميسيون استاندارد ويژگي نوار كمربند سربازي 
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 فرماندهي لجستيكي نيروي دريايي ليسانس مديريت عبدالمجيد -افشين راد

 فرماندهي لجستيكي نيروي هوايي ليسانس بازرگاني رضا-خلعتبري 

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مهندس نساجي محمد-دانايي 

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مهندس نساجي ميترا-عقيلي 

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مهندس نساجي سودابه-يحيي زاده 
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 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران زيكليسانس في فريبا-پيغامي 
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 بسمه تعالي

 پيشگفتار

استاندارد نموار كمربند سربازي ـ ويژگيها و روشهاي آزمون كه بوسيله كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در شصت و  

قانون اصالحي قوانين  3ماده  1اينك باستناد بند مورد تأييد قرار گرفته ,  1375/9/28دومين كميته ملي استاندارد نساجي مورخ 

 گردد .بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي 1371و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

اقع لزوم مورد براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مو 

تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در 

 كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

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

المقدور بين اين استاندارد در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي 

 و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

 اندارد تهيه گرديده است .لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم , اين است 

  

 هاي آزمونها و روشنوار كمربند سربازي ـ ويژگي 

 ـ هدف  1  

برداري نوار كمربند سربازي گذاري و نمونهبندي , نشانههاي آزمون , بستهها , روشهدف از تدوين اين استاندارد , تعيين ويژگي

 شود .هاي نواربافي بافته ميباشد كه بر روي ماشينمي

 ـ دامنه كاربرد 2  

 شود .دارد كه در سيستم نواربافي بافته ميـ اين استاندارد ويژگي نوار كمربند سربازي را بيان مي 1ـ  1 

ـ اين استاندارد در مورد نوار كمربند سربازي كه تمامي عمليات تكميل و رنگرزي بر روي آن انجام شده است , قابل اجرا  2ـ  1 

 باشد .مي

 ـ تعاريف 3  



 رود :در اين استاندارد اصطالحات با تعاريف زير بكار مي 

 ـ نواريافي : 1ـ  3 

 باشد :هاي تار مورد مصرف در نوار كمربند سربازي شامل سه نوع نخ تار ميشود . نخدر بافت نوار از نخ تار و پود استفاده مي 

 ـ نخ تار : 1ـ  1ـ  3 

 و پشت كمربند به كمك نخ پود بافته شده است .عبارت از نخ تاري است كه در رو  

 ) پركننده :( 1ـ نخ تار اليي  2ـ  1ـ  3 

باشد , بدون آنكه در رو و پشت نوار بافت رفته باشند , بين دو اليه به منظور ايجاد ضخامت در نوار كمربند هاي تار ميعبارت از نخ 

 باشند .هاي تار در واحد طول كمربند ميديگر نخ ها داراي كمترين طول نسبت بهروند . اين نخبكار مي

 ـ نخ تار بخيه : 2ـ  1ـ  3 

كند . نخ تار بخيه بيشترين طول نخ را در واحد طول نوار دارا هاي تاري است كه دو اليه بافت را به هم متصل ميعبارت از نخ 

 باشد .مي

 : e(N(ـ نمره نخ در سيستم انگليسي  2ـ  3 

 باشد .مي 3در يك پوند نخ  2ها د هنك عبارت از تعدا 

 ـ طرح بافت : 3ـ  3 

 آيد .براساس تغييرات حركت نخ تار نسبت به نخ پود در ماشين بافندگي طرح بافت در منسوج بوجود مي 

 ـ رطوبت بازيافتي : 4ـ   3

 عبارت است از درصد رطوبت جذب شده توسط كاالي خشك نسبت به وزن خشك آن . 

 ـ بهر ) پارتي ( : 5ـ  3 

شود كه همجنس , همنوع , هموزن , هم طرح , داراي ابعاد يكسان بوده , نمره , تاب و جنس اي از كاال گفته ميبه محموله 

 هاي مصرفي مشابه باشد ) داراي خواص فيزيكي و شيميايي مشابه باشد (.نخ

 هاـ ويژگي 4  

 ـ ثبات رنگ : 1ـ  4 



گذاري نوارهاي كمربند رنگي در برابر عوامل مختلف طبيعي , مكانيكي و شيميايي طبق جدول لكهدرجه تغيير رنگ و درجه  

 باشد .( مي1شماره )

 

 (1جدول شماره )

 ـ جنس : 2ـ  4 

 باشد . 75%پنبه مصرفي در بافت كمربند بايستي حداقل  

 ـ نمره نخ تار و پود : 3ـ  4 

 2/5±باشد . حد رواداري نمره چهارالي انگليسي ( مي 10تكس چهارال ) 59هاي تار و پود و نخ تار اليي و نخ تار بخيه نمره نخ 

 (28باشد . ) روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران به شماره درصد مي

 ـ پهناي كمربند : 4ـ  4 

 باشد .ميليمتر مي 1±ميليمتر با حد رواداري  30پهناي كمربند تكميل شده  

 ـ وزن متر طولي : 5ـ  4 

 باشد .گرم مي 47وزن يك متر طولي كمربند تكميل شده حداقل  

 ـ تراكم نخ تار : 6ـ  4 

 (683شد . ) روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران به شماره بامي 15متر كمربند تكميل شده حداقل تراكم نخ تار در سانتي 

 ـ تراكم نخ پود : 7ـ  4 

 (684باشد . ) روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران به شماره مي 11متر كمربند تكميل شده حداقل تراكم نخ پود در سانتي 



 ـ تراكم نخ تار اليي : 8ـ  4 

 (683باشد . ) روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران به شماره مي 24بند تكميل شده حداقل متر كمرتراكم نخ تار اليي در سانتي 

 ـ تراكم نخ تار بخيه : 9ـ  4 

 (683باشد . ) روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران به شماره مي 5متر كمربند تكميل شده حداقل تراكم نخ بخيه در سانتي 

 ـ طول كمربند : 10ـ  4 

 2±متري باشد . حد رواداري طول كمربند نسبت به مقدار اظهار شده سانتي 110, 100, 90تواند بند طبق سفارش ميطول كمر 

 باشد .درصد مي

 ـ ساختمان بافت : 11ـ  4 

باشد . كمربند بايستي عاري از هرگونه عيوب بافت , نخ پارگي , عيوب رنگرزي باشد . طرح بافت دو رويه كمربند يكسان مي 

توان از هاي كمربند بايستي مستقيم و بدون موج بوده و از استحكام كافي برخوردار باشد . براي ايجاد استحكام كناره نوار مينارهك

 هاي ذيل برحسب توافق خريدار و فروشنده استفاده نمود .يكي از روش

 متر كناره نوار كمربندـ دو برابر نمودن تراكم تار در سانتي 1ـ  11ـ  4 

 هاي نوار كمربندتر در كنارههاي ظريفـ استفاده از نخ 2ـ  11ـ  4 

 بافت كناره نوار بايستي از استحكام كافي برخوردار باشد . 

 ـ مقاومت طولي كمربند : 12ـ  4 

اره باشد . ) روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران به شمكيلوگرم نيرو مي 180حداقل مقاومت طولي كمربند با عرض كامل  

1147) 

 وري در آب سرد :ـ تغيير طول پس از غوطه 13ـ  4 

باشد . ) روش آزمون طبق استاندارد درصد مي 2ساعت  2وري در آب سرد به مدت حداكثر تغيير طول نوار كمربند پس از غوطه 

 (1242ملي ايران به شماره 

 ـ رطوبت بخار : 14ـ  4 

 گردد .تعيين مي 30ملي ايران به شماره درصد رطوبت مجاز طبق استاندارد  



 بنديـ بسته 5  

 گردد .بندي ميهر يكصد رشته كمربند با طول يكسان در داخل لفاف سلوفان بسته 

 ـ برچسب گذاري 6  

 ـ برچسب گذاري روي بسته بايستي شامل موارد ذيل باشد : 1ـ  6 

 ـ نام و نشان سازنده 1ـ  1ـ  6 

 ـ نوع جنس 2ـ  1ـ  6 

 ـ شماره كاليته 3ـ  1ـ  6 

 مترـ طول كمربند بر حسب سانتي 4ـ  1ـ  6 

 ـ پهناي كمربند بر حسب ميليمتر 5ـ  1ـ  6 

 ـ وزن خالص برحسب گرم 6ـ  1ـ  6 

 ـ شماره رنگ يا رنگ كمربند 7ـ  1ـ  6 

 ـ تعداد كمربند در هر بسته 8ـ  1ـ  6 

 ـ شماره سفارش 9ـ  1ـ  6 

 ـ نام كشور سازنده 10ـ  1ـ  6 

 ـ نشانه چتر 11ـ  1ـ  6 

 ـ نشانه قالب 12ـ  1ـ  6 

 هاي مورد نيازـ ساير نشانه 13ـ  1ـ  6 

ها بايد به طور خوانا و ثابت براي مصارف داخلي به زبان فارسي در مورد صادرات و واردات به ها و نشانهيادآوري : تمامي نوشته 

 توليد كننده باشد .دهنده و زبان مورد توافق سفارش

 ـ شرايط آزمون 7  



درجه سلسيوس )  2±20درصد و دماي  2±65ها را قبل از آزمايش حداقل در شرايط استاندارد با رطوبت نسبي ـ آزمونه 1ـ  7 

 ( قرار دهيد .948طبق استاندارد ملي ايران به شماره 
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