
 

 
 

 

 
 

729 
 

 
 

 روش آزمون پارچه ترمه

 

 

 تجديد نظر اول

 چاپ دوم



 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

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

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

مك به اخلي، كد كاالهاي كيفيت بردن باال استاندارد 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

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

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

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

مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري  –توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان 

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

 ( . الزم هايگواهينامه صدور و ايمقايسه اظهارنظر و مشخصات اعالم

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

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

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

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 ويژگيهاي پارچه ترمه

 )تجديد نظر(

  
  

 رئيس

 ايران پوپلينشركت   دكتراي  نساجي عباس-آيت الهي 
  

 اعضاء

 ترمه مسعود   محمود -آبيار

 استاندارد و تحقيقات صنعتي استان يزد فوق ديپلم برق ارمي اكبر

 صنايع  بسته بندي استان يزد مهندس  شيمي نساجي محمدرضا-دائمي

 سازمان  صنايع  دستي   فاطمه-عرفاني

 ترمه رضايي ديپلم محمدحسين-غالمرضايي

 ترمه رضايي ليسانس مديريت اقتصاد محمدمهدي-غالمرضايي
  

 دبير

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ليسانس فيزيك شهال -اطلسي



 فهرست مطالب

  

 ويژگيها -پارچه ترمه 

 مقدمه

 هدف و دامنه كاربرد

 تعاريف و اصطالحات

 ويژگيها

 بسته بندي

 نشانه گذاري

 نمونه برداري

 شرايط آزمون
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 بسمه تعالي

 پيشگفتار

تهيه گرديده بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تائيد 1350استاندارد ويژگيهاي پارچه ترمه كه نخستين بار گر سال  

كميسيون فني صنايع نساجي براي اولين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و در چهل و و دومين جلسه كميته ملي استاندارد صنايع 

تصويب شد، اينك باستناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تاسيس موسسه استاندارد و 1371/10/28  نساجي مورخ

 عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر ميگردد.ب1349تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه  

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم، استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد 

وجه مورد تتجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استاندارد برسد در تجديدنظر بعدي 

 واقع خواهد شد.

 بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده كرد.

در تهيه وتدوين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه بشرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و 

 و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.استاندارد كشورهاي صنعتي 

 لذا اين استاندارد با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم تهيه گرديده است:

  

 ويژگيها -پارچه ترمه 

 مقدمه - 0

د در پشت پارچه پارچه ترمه به پارچه اي اطالق مي شود كه در بافت آن از دو سري نخ تار و پود استفاده شده باشد. قسمتي از پو

 به صورت آزاد قرار دارد، لذا تراكم پودي آن زياد مي باشد.

در گذشته بافت پارچه ترمه بصورت دستي و با استفاده از نيروي انساني دو نفر بود ولي در حال حاضر بصورت ماشيني )ژاكارد( نيز 

 توليد ميشود.

 متداولترين طرحهاي موجود ترمه باسامي زير معروفند :

 طرح بته اژدري -1 

 طرح بته كشميري -2 



 ايجقه طرح بته  -3 

 طرح بته گلزاري -4 

 جام طرح  -5 

 طرح الله -6 

 هدف و دامنه كاربرد -1 

، نشانه گذاري نمونه برداري انواع ترمه هاي دست بافت و ماشيني مي بندي هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها، بسته 

 باشد.

 تعاريف و اصطالحات -2 

 در اين استاندارد واژه ها و اصطالحات با تعاريف زير به كار مي رود :

بهر )پارتي( : عبارتست از كاالهايي كه با مواد اوليه مشابه و تحت شرايط توليدي يكسان، توسط يك توليد كننده ساخته  -2-1

 شده باشند.

متر نخ بر حسب گرم مي باشد. )دسي 1000( بوده و عبارت از وزن  بيان كننده نمره نخ )وزن مخصوص خطي 1تكس : -2-2

 مي باشد(.تكس  تكس 

 متر نخ بر حسب گرم مي باشد.9000بيان كننده نمره نخ بوده و عبارت از وزن   2دنير : -2-3

 طولي از نخ بر حسب متر كه وزن آن يك گرم باشد. 3نمره نخ در سيستم متريك : -2-4

چيده شده باشد. حد رواداري متر پارچه كه بطور منظم و محكم به صورت لوله اي پي20و يا  16،  12از عبارتست طاقه :  -2-5

 .باشد مي درصد ±1متراژ طاقه نسبت به مقدار اظهار شده  

 طاقه قرارداده شود.30از بسته بندي كه درون آن حداكثر  عبارتست عدل :  -2-6

 ويژگيها3-

 است. بافت زمينه كليه پارچه هاي ترمه دست بافت و ماشيني )ژاكارد( سرژه  -بافت  -3-1



سانتي متر و يا بر اساس توافق بين خريدار و فروشنده 180 و 145 و 120 و 90پهناي پارچه هاي ترمه   -پهنا  -3-2

 (724شد. )طبق استاندارد ملي ايران به شماره با مي درصد ± 2تعيين مي گردد. حد رواداري پهنا 

 تعيين مي شود.4تعداد رنگ بندي بيشتر در پود در مرغوبيت پارچه موثر است. حداقل تعداد رنگ در پود   -رنگ  -3-3

طبق  ددرجه تغيير رنگ و درجه لكه گذاري پارچه ترمه در برابر عوامل مختلف طبيعي، مكانيكي و شيميايي باي -ثابت رنگ  -3-4

 ( باشد.1جدول شماره )

 

پارچه هاي ترمه از نظر جنس به چهار دسته تقسيم مي شوند. اين تقسيم بندي از روي جنس نخ پودي است كه  -جنس  -3-5

 در آن به كار رفته و به شرح زير مي باشد.

 پارچه ترمه پنبه اي -3-5-1

دوال در سيستم انگليسي( و حداقل 40دوال بر حسب تكس )حداقل  15تار از جنس پنبه و نمره آن حداكثر  نخ  -3-5-1-1

 در سانتي متر مي باشد.76تراكم تاري  

يك ال در سيستم انگليسي و 20بر حسب تكس )حداقل  يك ال  29/5 نخ پود از جنس پنبه و نمره آن حداكثر -3-5-1-2

در سانتي متر 120رنگ و بيشتر  7و در ترمه هاي  100 رنگ 6،  80رنگ 5،  60رنگ   4هاي حداقل تراكم پودي در ترمه 

 مي باشد(.

 پارچه ترمه ابريشم طبيعي -3-5-2

 در سانتيمتر ميباشد.40دنير و حداقل تراكم تاري  200نخ تار از جنس ابريشم طبيعي و نمره آن حداكثر   -3-5-2-1



،  110رنگ 4دنير و حداقل تراكم پودي در ترمه هاي  150نخ پود از جنس ابريشم طبيعي و نمره آن حداكثر   -3-5-2-2

در سانتيمتر ميباشد. كه با افزايش تعداد رنگ به همان نسبت تراكم 165 رنگ 7و در ترمه هاي  150 رنگ 6،  125رنگ 5

 افزايش مي يابد.

 پارچه ترمه پشمي -3-5-3

دوال در سيستم تكس و حداقل تراكم 15از جنس پنبه يا ويسكوز ريسيده يا كرك بوده و نمره آن حداكثر   نخ تار -3-5-3-1

 در سانتيمتر ميباشد.30تاري  

در 100دوال در سيستم متريك و حداقل تراكم پودي  68نخ پود از جنس كرك خالص و نمره آن حداقل   -3-5-3-2

 سانتيمتر ميباشد.

 ريشم مصنوعي )ويسكوز(پارچه ترمه اب -3-5-4

دوال در 40دوال بر حسب تكس )حداقل  15نخ تار از جنس پنبه يا ويسكوز ريسيده شده بوده و نمره آن حداكثر   -3-5-4-1

 در سانتيمتر ميباشد.30سيستم انگليسي( و حداقل تراكم تاري  

دنير و حداقل تراكم پودي آن 300و حداكثر   100نخ پود از جنس ويسكوز ريون يكسره بوده و نمره آن حداقل  -3-5-4-2

در سانتيمتر  165رنگ 7و در ترمه هاي  150 رنگ 6،  125رنگ 5،  110رنگ 4دنير در ترمه هاي  150براساس نمره  

ميباشد كه با افزايش تعداد رنگ به همان نسبت تراكم افزايش مي يابد. چنانچه نخ پود از جنس ويسكوز ريسيده باشد، نمره آن 

دوال در سيستم انگليسي( و حداقل تراكم پودي آن مطابق مقادير قيد شده در همين 40دوال برحسب تكس )حداقل   15داكثر ح

 بند ميباشد.

و روش آزمون تعيين تراكم نخ تار و پود در 328روش آزمون اندازه گيري نمره نخ طبق استاندارد ملي ايران بمشاره   -1يادآوري  

 ميباشد.683ملي ايران بشماره   پارچه طبق استاندارد

در مورد نخهاي تار چنانچه از آهار استفاده شود بايد قابل شستشو در آب بوده و بو نداشته باشد. )روش آزمون طبق  -آهار  -3-6

 (189استاندارد ملي ايران بشماره 

درصد تعداد نخ پود 35شود حداكثر تا   در صورتيكه از نخهاي فلزي يا نظاير آن بعنوان پود براي تزيين پارچه استفاده -3-7

 مجاز است.

متر پارچه بيشتر باشد. عيوب 5پارچه ترمه بايد عاري از عيوب بوده و تعداد عيوب قابل گذشت نبايد از يك عيب در هر   -3-8

 قابل گذشته و شرايط آن بشرح زير است:

 لكه هاي بسيار ضعيف كه با چشم غيرمسلح قابل رويت نباشد. -3-8-1



 آثار رفوگري كه با چشم غيرمسلح ديده نشود. -3-8-2

 نايكنواختي هايي كه با چشم غيرمسلح ديده نميشود. -3-8-3

 طاقه در محل معيوب بايد بريده شود. -2يادآوري  

 بسته بندي -4

 بسته بندي پارچه -4-1

 پارچه بايد بدور مقوا )يا مشابه آنها( بصورت ، لوله اي ، بطور يكتكه منظم و محكم طاقه پيچي شود. -4-1-1

 ويژگيهاي درون هر طاقه بايد يكسان باشد. -4-1-2

 طاقه ها بايد در كيسه هاي پلي اتيلن يا سلوفان بيرنگ كه در مقابل نفوذ آب مقاوم باشد قرار داده شود. -4-1-3

 ي طاقهبسته بند -4-2

 طاقه ها بايد بنحو مناسبي بسته بندي گردد. بطوريكه در مقابل نفوذ گرد و غبار و مشابه آنها مقاوم باشد.

 نشانه گذاري -5

 نشانه گذاري روي طاقه -5-1

 اطالعات زير بايد بر روي يك برچسب آويز با حروف خوانا و ثابت از گوشه انتهاي طاقه آويخته شود.

 سازنده نام و نشاني -5-1-1

 نوع ترمه -5-1-2

 شماره كاليته -5-1-3

 متراژ طاقه -5-1-4

 وزن خالص طاقه به كيلوگرم -5-1-5

 نمونه برداري -6



 نمونه هاي مورد آزمون بايد معرف واقعي خواص پارچه در بهر بوده و بطور تصادفي انتخاب شود. -6-1

طاقه انتخاب و آزمونهاي چشمي يا ظاهري را روي  5عدل بطور تصادفي انتخاب شده و از اين سه عدل 3ابتدا از كل بهر   -6-2

آزمونه هاي 1248و   1247آن انجام دهيد. بمنظور انجام آزمونهاي فني از طاقه ها طبق استاندارد ملي ايران بشماره هاي 

 مناسب انتخاب گردد.

 ل كارگاه توليدي يا انبار انجام گيرد.آزمونهاي چشمي يا ظاهري در مح -يادآوري 

 شرايط آزمون -7

( درجه سلسيوس )طبق 20±2( درصد و دماي )65±2ساعت در رطوبت نسبي )24آزمونه ها را قبل از انجام آزمون حداقل  

 ( قرار داده و سپس آزمونهاي الزم را در همين محيط انجام دهيد.948استاندارد ملي ايران بشماره 
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