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 مواد مورد نياز 
در بخش عملی این جلسه، شناسایی الیاف از روی حالل های آنها انجام خواهد شد. 
از این رو عالوه بر الیاف نساجی الزم است حالل های الیاف نساجی نیز تهیه و برای 

آزمایش آماده گردند. مواد الزم به شرح هستند:
1 الیاف مصنوعی )پلی استر، نایلون و اکریلیک(

٢ الیاف بازیافته )دی استات و تری استات(
٣ اسید فرمیک

٤ استن
٥ دی متیلن فرمامید

٦ متیلن کلراید
٧ متاکرزول

 وسايل مورد نياز 
1 لوله آزمایش

٢ گیره لوله آزمایش
٣ پنس

٤ میله شیشه ای
٥ چراغ بونزن

 وسايل كمك آموزشی مورد نياز 
برای هر دو  فیلم  و  انیمیشن  اسالید،  از عکس، پوستر،  این جلسه می توان  برای 
بخش نظری و عملی استفاده کرد. در زمینه رطوبت و جذب رطوبت و همچنین 
از  می توانید  حتی  یافت.  فراوانی  آموزشی  کمک  وسایل  مي توان  محیط  رطوبت 
اطوی بخار در کالس درس برای اتو کردن پارچه یا از دستگاه سشوار برقی برای 

خشک کردن موهای خیس استفاده کنید.
 فضای مورد نياز 

در  و  ایمنی  رعایت  با  و  آزمایشگاه  فضای  در  باید  این جلسه حتماً  عملی  بخش 
زیر هود انجام شود تا بخارات و بوی حالل ها در فضای آزمایشگاه پراکنده نشود. 
اما بخش نظری این جلسه را می توان در فضای کالس درس یا در صورت وجود 

امکانات الزم، در فضای آزمایشگاه برگزار نمود.

فعالیت عملي بیست و چهارم
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 توصيه های الزم برای تدريس و دانش افزايی 
بخش نظری این جلسه از مبحث »رطوبت و جذب رطوبت الیاف« شروع و تا ابتدای 

مبحث »اندازه گیری رطوبت بازیافته« خاتمه می یابد.
به اثر آب، تری یا نم و رطوبت می گویند. آب به صورت های جامد )یخ( مایع )آب( و 
گاز )بخار( مي تواند باشد. اثر مهم این حالت ها بر روی محیط اطراف و اجسام، تری 
و رطوبت است. البته آب یا رطوبت اثرات دیگری نیز بر محیط، اجسام، واکنش ها 

و.... دارند که در اینجا فقط به رطوبت پرداخته شده است.
هوایی که در اطراف ما وجود دارد شامل گازهای مختلفی است و در داخل هوا 
رطوبت یا بخار آب نیز وجود دارد. هرگاه در داخل یک پارچ فلزی آب سرد بریزید 
و آن را در محیط اتاق قرار دهید، بر روی سطح بیرونی پارچ آب سرد، قطرات آب 
مي نشیند. این قطرات آب در واقع حاصل میعان بخارات آب موجود در هوای اتاق 

است.
رطوبتی که در محیط یا در هوا وجود دارد به سه روش مي تواند بیان شود. این سه 

روش دارای سه واحد نیز مي باشند.
1 رطوبت مطلق؛ رطوبت مطلق عبارت است از جرم آبی که در یک متر مکعب 
از هوا وجود دارد و واحد سنجش آن نیز گرم بر متر مکعب است )g/m3( . مثاًل 
در فضای کالس درس بخار آب پراکنده است. اگر به روشی بخار آب موجود در 
حجم یک مترمکعب کالس را تبدیل به آب نماییم و وزن آب حاصل را اندازه گیری 
می باشد.  کالس  هوای  مطلق  رطوبت  همان  شده  اندازه گیری  آب  جرم  کنیم، 
رطوبت محیط بستگی به شرایط محیط دارد. مثاًل هوای کنار دریاها و دریاچه ها 
سرد،  در شب های  می باشد.  مناطق خشک  و  کویری  نواحی  هوای  از  مرطوب تر 
یا  رودخانه  آب  تبخیر  از  ناشی  مه  این  که  می گیرد  فرا  مه  را  رودخانه ها  اطراف 
برکه های اطراف آن و پراکنده شدن بخار آب در محیط است. هوای مناطق جنگلی 
و مزارع کشاورزی و باغ ها مرطوب تر است مناطق بی آب و علف است و این به خاطر 
آن است که درختان و گیاهان، آب را از طریق ریشه از زمین گرفته و از طریق شاخ 

و برگ خود آن را به صورت بخار در هوای اطراف می پراکنند.
٢ رطوبت اشباع؛ به حداکثر مقدار رطوبت مطلقی که یک هوای با دما و فشار 
معین مي تواند در خود نگهدارد، رطوبت اشباع گویند. توجه داشته باشید که در 
قرار  توجه  مورد  را  نظر  مورد  هوای  فشار  و  دما  باید  حتماً  اشباع  رطوبت  زمینه 
دهیم. چون رطوبت اشباع یک محیط معین به دما و فشار آن محیط بستگی دارد. 
رطوبت اشباع با تغییر دما و فشار محیط نیز تغییر مي کند. اگر دمای محیط کم 
شود رطوبت اشباع نیز کم می شود و اگر فشار محیط کم شود رطوبت اشباع بیشتر 
مي شود. یعنی با افزایش دمای محیط، ظرفیت نگهداری رطوبت آن بیشتر مي شود 
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و برعکس، با افزایش فشار محیط، ظرفیت نگهداری رطوبت آن محیط کم می شود. 
رطوبت اشباع یکی از شاخص های مهم محیط است. اگر رطوبت یک محیط بیش 
از رطوبت اشباع شود، بخار آب اضافه )بیش از رطوبت اشباع( موجود در آن محیط 
تبدیل به مایع مي شود و شبنم بر روی سطوح می نشیند. برای همین در نواحی ای 
که بخار آب وجود دارد، با پایان یافتن روز و سرد شدن هوا در هنگام شب، رطوبت 
اشباع محیط کاهش مي یابد و در نتیجه بخار آب افزون بر رطوبت اشباع محیط 

میعان مي شود و شبنم پدید می آید.
٣ رطوبت نسبی؛ یکی از شاخص های مهم رطوبت محیط، رطوبت نسبی است. 
معین  با شرایط  اشباع محیط  به رطوبت  تقسیم رطوبت مطلق  از  نسبی  رطوبت 
بیان مي شود. رطوبت  و  به صورت درصد محاسبه  به دست مي آید. رطوبت نسبی 
یا  نسبی در واقع نشان مي دهد که رطوبت محیط چند درصد اشباع شده است 

اینکه رطوبت موجود در محیط چند درصد از رطوبت اشباع آن محیط است.
هرگاه مقداری از الیاف را در یک محیط معین قرار دهیم، این الیاف شروع به تبادل 
رطوبت با محیط مي کنند و تبادل رطوبت تا به تعادل رسیدن رطوبت محیط و 
مقدار رطوبت جذب شده توسط این الیاف، ادامه مي یابد. مثاًل اگر مقداری الیاف 
پنبه خیس را در محیط قرار دهیم، آب موجود در پنبه شروع به تبخیر شدن و 
خشک شدن پنبه مي کند. این روند تا زمانی ادامه مي یابد که یک تعادل جذب و 
دفع رطوبت بین الیاف و محیط حاصل شود. به همین صورت اگر مقداری از الیاف 
پنبه خشک را در محیط قرار دهیم، الیاف پنبه خشک شروع به جذب رطوبت از 
محیط مي کنند، و جذب رطوبت تا زمانی ادامه مي یابد که جذب و دفع رطوبت 
تعادل  یک  رطوبت  جذب  در  تعادل  واقع  در  برسد.  تعادل  به  پنبه  الیاف  توسط 
دینامیکی است، یعنی در حالت تعادل مقدار جذب رطوبت الیاف برابر مقدار دفع 

رطوبت آنها مي شود.
جذب رطوبت الیاف به دو صورت انجام مي شود. یکی جذب رطوبت توسط عوامل 
)absorption( گفته  یا  به آن جذب رطوبت  مولکولی است که  یا مواضع جذب 
)adsorption( است که در  یا رونشینی  مي شود. و دیگر جذب رطوبت سطحی 
واقع پدیده ای جذب السطحی است. پدیده جذب السطحی برای همه مواد، اجسام 

و الیاف اتفاق مي افتد. 
جذب رطوبت الیاف در نواحی جذب که دارای گروه های فعال مثل )OHـ( هستند 
انجام مي شود. برای مثال در الیاف پنبه، مولکول های آب با واحدها یا نواحی جذب 
رطوبت، پیوند هیدروژنی برقرار کرده و جذب سلولز مي شوند. هر چه مواضع جذب 
رطوبت در الیاف بیشتر باشد، جذب رطوبت آنها نیز بیشتر است. مثاًل جذب رطوبت 
نایلون بیشتر از جذب رطوبت پلی استر است و این به خاطر بیشتر بودن مواضع 

جذبی است که در الیاف نایلون قرار دارند. 
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دو  به  طریقه جذب  نظر  از  مي شوند،  الیاف جذب  به وسیله  که  آب  مولکول های 
لیف مي شوند  از مولکول های آب مستقیماً جذب  صورت جذب مي شوند. بعضی 
الیاف شده اند  و برخی از مولکول های آب جذب مولکول های آبی که قباًل جذب 
به  می شوند  الیاف  جذب  مواضع  جذب  مستقیماً  که  آبی  مولکول های  مي شوند. 
مولکول های جذب اولیه یا مستقیم و آنهایی که جذب مولکول های آب جذب اولیه 
مي شوند، به مولکول های جذب ثانویه یا غیر مستقیم نامیده می شوند. هر لیفی 
پس از جذب رطوبت در معرض خشک شدن قرار گیرد، ابتدا مولکول های جذب 

ثانویه یا مولکول های جذب غیر مستقیم تبخیر شده و از لیف جدا می شوند.
نساجی  لیف  هر  است.  روش حاللیت  نساجی  الیاف  شناسایی  روش های  از  یکی 
حالل مخصوص به خود را دارد و می توان با استفاده از حالل هر لیف، آن لیف را 
شناسایی کرد. در این جلسه چنان که در دستور کار )فعالیت( درج شده در کتاب 
آمده است عمل کنید و اثر حالل ها بر الیاف نساجی را مورد بررسی قرار دهید و 
جدولی تهیه کنید از حاللیت الیاف در شرایط مختلف حالل ها )سرد، گرم یا داغ 

و در حالت جوش(.

                                      فعالیت عملي بیست و پنجم                                                                                                    

مواد مورد نياز
مطالب نظری این جلسه از مبحث »اندازه گیری رطوبت بازیافته« شروع و تا ابتدای 
اما بخش  ادامه مي یابد.  بازیافته«  بر رطوبت  مبحث » تأثیر رطوبت نسبی محیط 
عملی این جلسه مربوط مي شود به تعیین نوع الیاف نساجی با استفاده از اسیدها 
و قلیاها )بازها(. در واقع اثر اسیدها و قلیاها بر الیاف سلولزی و پروتئینی )پنبه، 
ویسکوز ریون، پشم و ابریشم( در بخش عملی این جلسه مورد بررسی قرار مي گیرد. 

بنابراین مواد الزم برای بخش عملی این جلسه عبارت اند از:
1 اسید سولفوریک 60 درصد

٢ اسید کلریدریک
٣ هیدروکسید سدیم یا سود سوزآور

٤ اسید سولفوریک 75درصد

وسايل مورد نياز
1 لوله آزمایش

٢ گیره لوله آزمایش
٣ میله شیشه ای
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٤ چراغ بونزن
٥ آبفشان

وسايل كمك آموزشی مورد نياز
مثل جلسات قبل مي توان از وسایلی مثل عکس، پوستر، اسالید، انیمیشن و فیلم 
برای سهولت تدریس و درک بهتر و بیشتر هنرجویان از تأثیر مواد شیمیایی فوق بر 
الیاف نام برده شده استفاده نمایید. این وسایل و محتوای آنها را هم مي توان از بازار 
و فروشگاه های مرتبط تهیه کرد و هم از شرکت های تولیدکننده یا عرضه کننده 

مواد و الیاف نام برده شده خریداری یا به صورت هدیه دریافت نمود.
فضای مورد نياز

چنان که در جلسات قبل نیز اشاره شده است، بخش عملی این جلسه را باید در 
محیط آزمایشگاه انجام داد ولی بخش نظری این جلسه را هم می توان در کالس 
درس اجرا کرد و هم در صورت وجود امکانات، در محیط آزمایشگاه برگزار کرد. 
لذا الزم است  این جلسه کار مي شود،  با مواد شیمیایی خطرناک در  آنجا که  از 

احتیاطات الزم انجام شود.
توصيه های الزم برای تدريس و دانش افزايی

چنان که قباًل توضیح داده شده است، الیاف نساجی وقتی در محیط قرار مي گیرند، 
با محیط تبادل رطوبت مي کنند و اگر الیاف خشک و محیط مرطوب باشد، رطوبت 
محیط جذب الیاف مي شود. بعضی از الیاف دارای جذب رطوبت باال هستند مثاًل الیاف 
پنبه تا 8/5 درصد و الیاف پشم در حدود 19ـ14 درصد در شرایط استاندارد جذب 
رطوبت دارند. از این رو، در تجارت الیاف الزم است که میزان رطوبت جذب شده 
توسط الیافی که معامله می شوند مورد توافق بوده و الیاف مبادله شده داراي رطوبت 
موافقت شده باشند. براي همین، الزم است که رطوبت الیاف اندازه گیري شود تا میزان 
دقیق رطوبت داخل الیاف معین شود. دو روش کلي براي تعیین میزان رطوبت الیاف 

وجود دارد که این دو روش عبارت اند از: روش مستقیم و روش غیر مستقیم.
الیاف  رطوبت  تعیین  مستقیم  روش هاي  از  تولوئن  تقطیر  روش  و  توزین  روش 
الیاف مورد نظر در حالت مرطوب را وزن  ابتدا  نساجي هستند. در روش توزین، 
مي کنند، سپس به یکي از روش هاي استفاده از پنتااکسید فسفر، استفاده از آون، 
وزن  و  را خشک  الیاف  آزمایشگاهي  یا روش سریع  داغ  از جریان هواي  استفاده 
رطوبت  میزان  محاسبات  از  استفاده  با  سپس  مي کنند.  تعیین  را  الیاف  خشک 
الیاف، به صورت درصد محاسبه و اعالم می گردد. باید توجه داشت که روش هاي 
خطاي  معموالً  که  دارند  اشاره شده اند، خطاهایي  باال  در  که  الیاف  خشک کردن 
قرار مي گیرد. محاسبه  توافق  مورد  توسط طرفین  موارد  این گونه  اندازه گیري در 
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میزان رطوبت الیاف به روش استفاده از تقطیر تولوئن، روش دقیق تري نسبت به 
روش توزین مي باشد. چون در روش استفاده از تقطیر تولوئن خطاي آزمایش کمتر 

است و مقدار رطوبت اندازه گیري شده دقیق تر مي باشد.
در  که  دارد  وجود  الیاف  رطوبت  غیرمستقیم  اندازه گیري  در  مختلفي  روش هاي 
کارخانجات معموالً از سریع ترین روش یعني روش مقاومت الکتریکي استفاده مي شود.

در انجام آزمایشات دقت نمایید که محلول هاي اسید و باز براساس درصدي باشد 
که در اینجا ذکر شده است، و اگر مثاًلً اسید با غلظت مورد نظر در آزمایشگاه وجود 
نداشت، روش رقیق کردن اسید را به هنرجویان بیاموزید، و توجه داشته باشید که 
براي رقیق کردن اسید از ظرف شیشه اي استفاده شود نه ظروف فلزي. همیشه 
از  اسید. پس  در ظرف  را  آب  نه  بریزید  آب  در  را  اسید  اسید،  رقیق کردن  براي 
تا محلول خنک شود، چون رقیق  باشید  را داشته  رقیق کردن اسید فرصت الزم 

کردن اسید با آب، گرمازا است.

                                      فعالیت عملي بیست و ششم                                                                                                    

مواد الزم مورد نياز
بخش نظري این جلسه از مبحث »تأثیر رطوبت نسبي محیط بر رطوبت بازیافته 
الیاف« آغاز و تا پایان فصل ادامه مي یابد. اما بخش عملي یا آزمایشگاه این جلسه 
مربوط مي شود به تعیین نقطه ذوب الیاف نساجي. بنابراین مواد الزم برای بخش 

عملي این جلسه عبارت اند از:
1 الیاف پلي استر

٢ الیاف نایلون
٣ الیاف دي استات سلولز
٤ الیاف تري استات سلولز

وسايل الزم مورد نياز
1 میله مسي مخصوص تعیین نقطه ذوب الیاف

٢ دما سنج
٣ سه پایه )2 عدد(

٤ چراغ بونزن

وسايل كمك آموزشي مورد نياز
رطوبت محیط، جذب رطوبت الیاف و تأثیر رطوبت محیط برمیزان جذب رطوبت 
الیاف و همچنین تأثیر جذب رطوبت بر خواص الیاف مباحثي هستند که براي درک 
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بهتر آنها براي هنرجویان مي توان از وسایل متنوعي استفاده کرد و از پدیده هاي 
طبیعي و پدیده هایي که در اطراف ما رخ مي دهند استفاده کنیم. از این رو براي 
نشان دادن چگونگي پدید آمدن این پدیده ها و اثرات آنها مي توان از عکس، پوستر، 
نمودار، اسالید، انیمیشن و فیلم براي کالس درس و آزمایشگاه استفاده کرد. براي 

این جلسه از کالس مي توان از اطو بخار برقي و سشوار سلماني نیز استفاده کرد.
فضاي مورد نياز

الزم است بخش عملي این جلسه در محیط آزمایشگاه انجام شود. بخش نظري این 
جلسه را در صورت امکان مي توان در آزمایشگاه برگزار کرد، درغیر این صورت این 

بخش از جلسه باید در کالس درس اجرا شود.
توصيه های الزم برای تدريس و دانش افزايی 

تولیدکننده  انبار شرکت  پنبه،  قرار مي گیرند مثل مزرعه  الیاف درآن  فضایي که 
کامیون در حال  بار  اتاق  الیاف،  انبار کشتي در حال حمل  الیاف،  یا جین کننده 
حمل الیاف، انبار روباز کارخانه ها، نواحي خشک و مرطوبي که الیاف در آنجا قرار 
که  محیط هایي  همچنین  و  بافندگي  ریسندگي،  کارخانجات  محیط  و  مي گیرند 
مانند محیط کالس که  قرار مي گیرند،  استفاده  مورد  آنها  در  نساجي  محصوالت 
داراي رطوبت هاي  منازل،  اتاق خواب هاي  در  پتو  و  لحاف  یا  برتن ماست،  لباس 
مختلف هستند. یعني رطوبت نسبي محیط در اوقات مختلف از روز مثاًلً صبح و 
ظهر باهم فرق مي کند. رطوبت نسبي محیط بر روي میزان جذب رطوبت الیاف 
تأثیر دارد. هرچه رطوبت نسبي محیط بیشتر باشد، میزان جذب رطوبت الیاف نیز 
بیشتر مي شود. معموالً براي خشک کردن لباس ها آنها را در محیطي قرار مي دهیم 

که رطوبت نسبي پاییني داشته باشند تا اینکه پارچه لباس خشک شود.
هرگاه دو نمونه یکي تر و یکي کاماًل خشک از یک نوع لیف را در یک محیط با 
رطوبت نسبي معیني قرار دهیم، نمونه تر شروع مي کند به دفع رطوبت یعني آب 
موجود در نمونه خیس تبخیر مي شود و نمونه به سمت تعادل با محیط مي رود. 
این جذب  و  مي کند  محیط  از  رطوبت  به جذب  شروع  کاماًل خشک  نمونه  ولي 
رطوبت از محیط تا زماني که جذب و دفع رطوبت توسط نمونه خشک به تعادل 
این است  اتفاق مي افتد  این دو فرایند  ادامه مي یابد. پدیده مهمي که در  برسد، 
محیط  در  گرفتن  قرار  از  بعد  خشک  نمونه  و  خیس  نمونه  رطوبت  هیچگاه  که 
آزاد و رسیدن به تعادل با محیط، برابر یکدیگر نخواهد بود. این پدیده را پدیده 
هیستریزیس مي گویند که در واقع ناشي از تفاوت پیشینه دو نمونه است که یکي 
ابتدا خیس بود و دیگري خشک. پدیده هیستریزیس در جذب و دفع رطوبت یک 

پدیده طبیعي است که با اصول فیزیکي و شیمیایي قابل توجیه هست.
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نسبي  رطوبت  به  بستگي  الیاف  رطوبت  میزان جذب  است،  شده  اشاره  چنان که 
محیطی دارد که الیاف در آن محیط قرار گرفته اند. براي بیان میزان جذب رطوبت 
نسبي الیاف معموالً یک شرایط ثابت و معین از محیط را که به شرایط استاندارد 
و   20±2  °C دماي  با  محیط  استاندارد  شرایط  مي گیرند.  نظر  در  است  معروف 

رطوبت نسبي 65% است.
جذب رطوبت الیاف آثاري برروي الیاف دارد یعني تغییراتي را برروي الیاف ایجاد 
مي کنند. بعضي از آثار جذب رطوبت الیاف را در جلسات قبل مورد مطالعه قرار 
تا  طول  افزایش  و  مقاومت  بر  رطوبت  اثر جذب  از:  بودند  عبارت  آثار  آن  دادیم. 
تا حد  افزایش طول  بیشتر شدن  رطوبت سبب  نساجي. جذب  الیاف  پارگي  حد 
پارگي همه الیاف مي شود، جذب رطوبت الیاف نساجي سبب کاهش مقاومت الیاف 
افزایش  پنبه سبب  الیاف  پنبه که جذب رطوبت  الیاف  نساجي مي شود، مگر در 

مقاومت آنها مي شود.
یکي از آثار مهم جذب رطوبت الیاف، تولید حرارت ناشي از جذب رطوبت است. 
یعني وقتي رطوبت جذب الیاف نساجي مي شود، حرارت یا گرما در الیاف تولید 
گرماي جذب  را  الیاف  رطوبت  اثر جذب  در  تولید شده  و حرارت  گرما  مي شود. 
مي گویند. در واقع فرایند جذب رطوبت در الیاف نساجي یک فرایند گرمازا است، 
و جذب رطوبت در همه الیاف نساجي سبب تولید حرارت مي شود. میزان حرارت 
جذب در الیاف مختلف متفاوت است و به نوع الیاف و میزان جذب رطوبت آنها 
بستگي دارد. مثاًل مقدار حرارت تولید شده در اثر جذب مقدار معین از رطوبت در 

الیاف پنبه و پشم با یکدیگر متفاوت است.
در زمستان معموالً رطوبت نسبي داخل خانه کمتر از رطوبت نسبي محیط است. 
بنابراین، پوشیدن یک پلور پشمي  در یک روز زمستانی و خارج شدن از داخل خانه 
سبب می شود که الیاف پلور شروع به جذب رطوبت و در نتیجه تولید حرارت نمایند. 
در این صورت حرارت تولید شده سبب گرم کردن بدن مي شود. از آنجا  که جذب 
رطوبت الیاف به صورت تدریجي مي باشد و آني نیست، بنابراین تولید حرارت ناشي از 
جذب رطوبت تدریجاً اتفاق خواهد افتاد و بدن در دراز مدت گرم نگهداشته مي شود.
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1 شرايط انجام كار : شناسایي الیاف مطابق استاندارد هاي فني وحرفه اي
مکان: آزمایشگاه شناسایي الیاف
مواد: انواع حالل و الیاف نساجي

ابزار و تجهیزات: دستگاه سنجش رطوبت ـ ترازوي دقیق ـ میکروسکوپ بزرگ نمایي حدود 100ـ دستگاه تعیین 
الیاف نقطه ذوب 

تجهیزات ایمنی: هود ـ لباس ایمني ـ کاله ایمني ـ دستکش ـ عینک مناسب ـ ماسک ـ کفش ایمني

٢ نمونه / نقشه كار/مراحل پروژه / رويه انجام كار:

٣ شاخص های اصلی استاندارد عملکرد كار:
 رعایت استاندارد های عملکرد وسایل و تجهیزات مورد استفاده

٤ ابزارهای ارزشيابي:
1ـ مشاهده ـ2ـ نمونه گیری

٥ ابزار و تجهيزات مورد نياز انجام كار:
1ـ دستگاه هاي الزم و انواع الیاف مورد استفاده در صنایع نساجي

2ـ تجهیزات ایمنی فردي: لباس ایمني ـ کاله ایمني ـ دستکش ـ عینک مناسب ـ ماسک 

٦ تکاليف كاری مرتبط در گروه كاری/ شغل: تعیین نوع الیاف ـ تعیین خصوصیات الیاف

معيار شايستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله كاررديف

1تعیین نوع اثر آب بر خواص الیاف نساجی1

1تعیین نوع الیاف نساجی با استفاده از حالل های شیمیایی )آلی(2

1تعیین نوع الیاف نساجی با استفاده از اسیدها و بازها3

2تعیین نوع نقطه ذوب الیاف4

2تعیین شکل سطح مقطع به روش میکروسکوپی5

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی 
و نگرش:

1  رعایت قواعد و اصول در مراحل کار
٢  استفاده از لباس کار و کفش ایمنی

٣  تمیزکردن دستگاه و محیط کار
٤  رعایت دقت و نظم

2

∗ميانگين نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی


