
115

پودمان پنجم: تعيين ويژگي هاي الياف پلی استر

پودمان 5

تعيين ويژگي هاي الياف پلی استر



116

مواد مورد نياز
در بخش عملي اين جلسه قرار است كه به كمك ميكروسكوپ پروژكتينا قطر الياف 
اندازه گيري شود، و براساس قطر اندازه گيري شده و معلوم بودن جرم حجمي  ليف 
مورد نظر، نمره يا جرم طولي آن را بر حسب تكس يا دنير محاسبه نمود. لذا براي 

اين جلسه مواد زير مورد نياز است:
1 الياف پلي استر
2 الياف اكريليك

3 الياف نايلون
4 الياف دي استات
5 الياف تري استات

وسايل مورد نياز
باتوجه به توضيحات فوق، تنها وسيله الزم براي اين جلسه ميكروسكوپ پروژكتينا 

است كه داراي صفحه اي مدرج براي اندازه گيري طول و زاويه مي باشد.
وسايل كمك آموزشي مورد نياز

»الياف  مبحث  ابتداي  از  است  شده  گرفته  نظر  در  جلسه  اين  براي  كه  مطالبي 
به  توجه  با  و  مي يابد،  خاتمه  اكريليك«  »الياف  ابتداي  تا  و  شروع  پلي استر« 
الياف  قطر  اندازه گيري  به  جلسه  اين  عملي  كار  است،  شده  داده  كه  توضيحاتي 
به وسيله ميكروسكوپ پروژكتينا مربوط مي شود. لذا، هم از بخش نظری و هم از 
بخش عملی می توان عكس، نمودار، پوستر، اساليد، انيميشن و فيلم تهيه نمود و 

براي نمايش و درك بهتر و بيشتر هنرجويان به نمايش گذاشت.
فضاي مورد نياز

مثل جلسات قبل، الزم است بخش عملي اين جلسه در آزمايشگاه يا محل استقرار 
ميكروسكوپ پروژكتينا انجام شود و بخش نظري اين جلسه بايد در كالس درس يا در 

صورت وجود امكانات مي تواند در محل استقرار ميكروسكوپ پروژكتينا برگزار شود.
توصيه هاي الزم براي تدريس و دانش افزايي

بخش نظري اين جلسه اختصاص به الياف پلي استر دارد. پليمر پلي استر از طريق 
نام هاي ترفتاليك اسيد )اسيد  به  با دو منومر  پليمريزاسيون تراكمي يا كندانسه و 
ترفتاليك( و اتيلن گاليكل ساخته مي شود. پلي استر ساخته شده توسط شركت هاي 

فعالیت عملي بیست و هفتم
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مختلف، تحت نام هاي تجاري متفاوتي به بازار عرضه مي شود. الياف پلي استر تحت نام 
ترويرا، تترون، تريلن، داكرون و ترگالي و تحت ديگر نام هاي تجاري توسط شركت هاي 

مختلف در سراسر جهان توليد مي شوند. الياف پلي استر در ايران نيز توليد مي شود.
پليمر پلي استر پس از پليمريزاسيون به صورت چيپس يا گرانول در مي آيد. گرانول 
ذوب ريسي  دستگاه  وارد  خشك كردن  و  شست وشو  از  پس  توليدي  چيپس  يا 
مي شود. الياف پلي استر به روش ذوب ريسي توليد و پس از ريسندگي تحت كشش 
قرار مي گيرند تا به صورت FOY درآيند. پس از عمليات ريسندگي و توليد الياف 
پلي استر، الياف به صورت POY يا LOY به كارخانجات ديگر عرضه مي شوند تا 
تحت اثر حرارت و كشش به نخ هاي FOY يا نخ هاي تكسچره تبديل شوند. البته 
 POY در بعضي از كارخانه هاي توليد الياف پلي استر، امكانات و ماشين آالت تبديل

و LOY به FOY وجود دارد.
الياف پلي استر توليدي به دو صورت كلي مصرف مي شوند، يعنی به صورت فيالمنت 
)صاف/ تكسچره شده( يا به صورت الياف بريده بريده كه الياف بريده بريده هم به دو 
صورت الياف كوتاه و الياف بلند توليد و مصرف مي شوند. نخ هاي فيالمنتي پلي استر 
مصارف مختلفي از جمله لباس، لباس هاي ورزشي، پرده توري، رومبلي، چادرهای 
الياف  اما  دارند.  و....  صندلي  روكش  زنانه،  چادرهاي  سايه بان،  چادرهاي  بياباني، 
كوتاه پلي استر معموالً در مخلوط با الياف پنبه يا ويسكوزريون مورد استفاده قرار 
مي گيرند و به صورت خالص نيز مي توانند رسيده شوند. عمده مصرف نخ هاي پنبه/ 
پلي استر و پلي استر/ ويسكوز در پارچه هاي لباسي، ملحفه، روميزي و.... مي باشد. 
عمده مصرف الياف بلند پلي استر در مخلوط با الياف پشم در توليد نخ هاي ورستد يا 
فاستوني است كه به مصرف پارچه هاي فاستوني براي دوخت كت و شلوار و كت و 

دامن مورد استفاده قرار مي گيرند.
كارخانه  به  و  شده  پيچيده  چيز  يا  بوبين  به صورت  پلي استر  فيالمنتي  نخ هاي 
مصرف كننده حمل مي شوند. الياف كوتاه پلي استر به صورت عدل هاي الياف كوتاه 
بسته بندي و حمل مي شوند، ولي الياف بلند پلي استر به صورت تاپس كه فتيله هايي 

از الياف بلند مي باشند به كارخانه هاي ريسندگي حمل مي شوند.
منظر  و  هستند  دوار  و  گرد  عرضي  مقطع  سطح  داراي  معموالً  استر  پلي  الياف 
طولي آنها به صورت يك استوانه مي باشد. جرم مخصوص پلي استر 1/38 گرم بر 
بيشتر  نايلون  و  از پشم  و  پنبه كمتر  از جرم حجمي  سانتي متر مكعب است كه 
است. جذب رطوبت الياف پلي استر بسيار ناچيز و در حدود 0/5ـ0/4 درصد است. 
هنگام  در  بنابراين  است،  پايين  بسيار  پلي استر  الياف  رطوبت  جذب  كه  آنجا  از 
الكتريسيته  توليد  مستعد  خيلي  پوشاك  به صورت  مصرف  و  ريسندگي  عمليات 

ساكن مي باشد.
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بنابراين در عمليات ريسندگي به اين الياف آب و روغن مي زنند كه روغن خاصيت 
آنتي استاتيك داشته و شارژ الكتريسيته ساكن در الياف پلي استر را كاهش مي دهد. 
همچنين در شست وشوي خانگي، هنگام شستن لباس ها و مالفه ها از نرم كننده براي 

كاهش توليد الكتريسيته ساكن در پارچه هاي حاوي پلي استر استفاده مي شود.
از داليل مهم اختالط پلي استر با ساير الياف مثل پنبه و پشم عبارت اند از: 

1 افزايش قابليت ريسندگي )به ويژه براي پنبه(
2 توليد نخ هاي ظريف تر

3 كاهش قيمت نخ و پارچه 
4 افزايش راندمان توليد و بهره وري

5 اطوپذيري پارچه
6 زيبايي پارچه و ظرافت آن

اما در بخش عملي اين جلسه الزم است الياف در زير عدسي شيئي ميكروسكوپ 
پروژكتينا گذاشته شوند و قطر الياف اندازه گيري شود. در اندازه گيري قطر الياف 
بر  عمود  به صورت  قطر  اندازه گيري  كه  نماييد  دقت  ميكروسكوپ  اين  به وسيله 
محور ليف انجام شود و از انحراف محور اندازه گيري اجتناب گردد. از هر ليف 5 
اندازه گيري قطر انجام شود و از اين اندازه ها ميانگين گيري شود و ميانگين محاسبه 
شده به عنوان قطر ليف در نظر گرفته شود. براي محاسبه نمره ليف براساس جرم 
طولي به روش زير عمل كنيد. بايد توجه داشت كه ليفي كه قطر آن اندازه گيري 
می شود، بايد شناخته شده باشد و جرم حجمي  آن را نيز بدانيم. بنابراين نمره دنير 

ليف به صورت زير محاسبه نماييد:
 

dden /π= × × ρ
2

900 0004

در رابطۀ باال:
den: نمره دنيرليف

 )cm قطر ليف كه اندازه گيری شده است )برحسب :d
g/cm3 جرم حجمی ليف برحسب :ρ

برای محاسبه نمره دسی تكس )dtex( ليف به صورت زير عمل كنيد.
 

dtex den= 10
9
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مواد مورد نياز
بخش نظري اين جلسه از مبحث »الياف اكريليك« آغاز و تا ابتداي مبحث »نخ هاي 
آزمايش  جلسه  اين  عملي  بخش  براي  لذا  مي يابد.  ادامه  اكريليك«  شده  حجيم 
خاصي در نظر گرفته نشده است. بنابراين در اين جلسه مي توان آزمايش هايي را كه 
به هر دليل در جلسات قبل انجام نشده است انجام داد، يا اينكه محاسبات مربوط 
به نمره الياف و تبديالت نمره الياف را به عنوان كار عملي و كارگاه محاسبات و 

تبديل نمرات الياف برگزار نمود.
وسايل مورد نياز

باتوجه به توضيحاتي كه داده شده است، چون آزمايش خاصي براي اين جلسه در 
نظرگرفته نشده است، لذا وسايل خاصي براي اين جلسه الزم نيست. بنابراين، در 
اين جلسه،  براي  از سوي هنرآموزان عزيز  آزمايش خاصي  صورت درنظر گرفتن 
وسايل الزم نيز تهيه و آماده شود. در غير اين صورت، به منظور انجام محاسبات و 
تبديالت نمرات الياف، الزم است هنرجويان ماشين حساب به همراه داشته باشند.

وسايل كمك آموزشي مورد نياز
هنرآموزان محترم مي توانند از هر وسايل كمك آموزشي مناسب كه در هنرستان 

موجود يا در دسترس دارند براي اين جلسه استفاده نمايند.
فضاي مورد نياز

و  محاسبات  آن  عملي  بخش  واقع  در  كه  جلسه  اين  عملي  و  نظري  بخش هاي 
تبديالت محاسباتي مي باشد در فضاي كالس درس قابل برگزاري است.

توصيه هاي الزم براي تدريس و دانش افزايي
الياف اكريليك همان الياف سر هم است پلي اكريلونيتريل هستند كه به خاطر خواص 
حجيم شدنش مشابه الياف پشم بوده و مصارف خاصي در صنعت نساجي دارد. اين 
الياف را بعضي اوقات به پشم مصنوعي نيز مي نامند. اسم اين الياف براساس شركت 
يا كارخانه توليدكننده آنها متفاوت مي باشد. الياف كورتل، اكريالن، كريسلن و..... 

همه از الياف اكريليك هستند كه توسط شركت هاي مختلف توليد مي شوند.
الياف اكريليك از منومر اكرونيتريل توليد مي شوند كه به آنها الياف، پلي اكتريلونيتريل 
گاز  )C2H2( كه همان  استيلن  گاز  از  در صنعت  اكريلونيتريل  گفته مي شود.  هم 
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جوشكاري و برشكاري با گاز است، به دست مي آيد. گاز استيلن را با اسيد سيانيدريك 
اثر مي دهند و اكريلونيتريل به دست مي آيد.

آمريكايي  شركت  توسط  كه  است  ارلون  به  معروف  اكريليك  الياف  از  نوع  يك 
ولي  كرد،  رنگرزي  نمي توان  راحتي  به  را  اكريليك  الياف  توليد مي شود.  دوپونت 
باكوپليمريزاسيون اكريليك مي توان گروه هاي فعالي را در زنجير پليمر اكريليك 

ايجاد كرد كه رنگرزي آنها مي تواند به آساني انجام شود.
الياف اكريليك به روش ذوب ريسي قابليت ريسندگي ندارد. از اين رو الياف اكريليك 
اكريليكي كه  الياف  را در صنعت به دو روش خشك ريسي و ترريسي، مي ريسند. 
اكريليك كه  را در حالل  آن  پليمر  ابتدا  به روش خشك ريسي ريسيده مي شوند، 
دی متيل فرماميد مي باشد حل مي كنند. سطح مقطع الياف اكريليكي كه به روش 
خشك ريسي توليد مي شوند، دمبلي است، و اين به خاطر عدم توازن در تبخير حالل 
در هنگام خشك ريسی است. ولي الياف اكريليك حاصل از روش ريسندگي ترريسي، 
داراي سطح مقطع دوار و دايره اي هستند. دليل اين پديده، انعقاد آرام و كنترل شده 

الياف اكريليك در حمام انعقاد مي باشد. 
مكعب  سانتي متر  بر  گرم  1/19ـ1/14  درحدود  اكريليك  الياف  مخصوص  جرم 
به  اكريليك نسبت  است كه در حد جرم حجمي نايلون است. جرم حجمي الياف 
الياف پلي استر كمتر است. يعني اگر دو نخ هم نمره يكي از پلي استر و ديگري از 
اكريليك باشد، نخ از جنس اكريليك حجيم تر از نخ از جنس پلي استر خواهد بود. 
جذب رطوبت الياف اكريليك در حدود 2/5ـ1/3 درصد در شرايط استاندارد است. 
برابر جذب  اكريليك حدود 4  الياف  بنابراين در شرايط استاندارد، جذب رطوبت 

رطوبت الياف پلي استر )5/.%( است.
اما در بخش عملي اين جلسه كه اختصاص به محاسبات و تبديالت محاسباتي نمره 
الياف دارد، الزم است نمره الياف در سيستم هاي مختلف مستقيم و غيرمستقيم براي 
هنرجويان يادآوري شود. نمره الياف برحسب دنير، تكس )دسي تكس(، ميكروگرم 
براينچ، و قطر الياف برحسب ميكرون براي هنرجويان يادآوري و توضيحات الزم 
داده شود. براساس تعاريف واحدهاي نمره گذاري، ضريب تبديل نمرات نيز براي 
هنرجويان تعيين شود. توصيه مي شود مسائلي براساس نمره، وزن و طول الياف 

طراحي و در كالس حل شود.
مثاًل طول يك بوبين نخ به وزن 4kg از يك نخ فيالمنتي با نمره 100den بر حسب 

كيلومتر حساب شود.
تبديل نمره دنير به دسي تكس انجام شود.

تبديل نمره μg/in برحسب den و dtex انجام شود.
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مواد مورد نياز
بخش عملي يا آزمايشگاهي اين جلسه به تعيين ظرافت الياف به وسيله ويبروسكوپ 

يعني روش ارتعاشي اختصاص دارد. از اين نظر، مواد الزم به شرح زير مي باشند:
1 الياف پلي استر
2 الياف اكريليك

3 الياف نايلون
4 الياف دي استات وتري استات

وسايل مورد نياز 
با توجه به هدف بخش عملي اين جلسه وسايل الزم به شرح زير است:

1 دستگاه ويبروسكوپ
2 قيچي
3 پنس

وسايل كمك آموزشي مورد نياز
اكريليك«،  شده  حجيم  »نخ هاي  مباحث  برگيرنده  در  جلسه  اين  نظري  بخش 
الياف«  كششي  خواص  بر  نور  اثر  »تعيين  و  اكريليك«  الياف  استفاده  »موارد 
مي باشد. لذا با توجه به مباحث نظري و بخش عملي يا آزمايشگاهي اين جلسه كه 
اندازه گيري نمره الياف به روش ارتعاشي مي باشد، الزم است هرگونه وسايل كمك 
آموزشي مانند عكس، پوستر، اساليد، انيميشن و فيلم تهيه و براي درك بهتر و 

بيشتر هنرجويان به نمايش گذاشته شده و توضيحات الزم ارائه شود.
عكس ها و انيميشن ارتعاشي و رزونانسي از بعضي سايت هاي اينترنتي شركت ها و 

دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتي قابل دريافت مي باشند.
فضاي مورد نياز

بخش عملي اين جلسه الزم است در آزمايشگاه يا محل استقرار دستگاه ويبروسكوپ 
انجام شود. اما بخش نظري اين جلسه هم مي تواند در كالس درس برگزار شود و 
هم در صورت وجود امكانات الزم، در فضاي آزمايشگاه يا محل استقرار ويبروسكوپ.

توصيه هاي الزم براي تدريس و دانش افزايي
اكريليك  الياف  شدن  حجيم  درآيند.  حجيم  به صورت  مي توانند  اكريليك  الياف 
مثل توليد نخ هاي حجيم در عمليات استافرباكس يا تكسچرايزنيك الياف پلي استر 
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نيست. بلكه حجيم شدن الياف اكريليك به روش ديگري است. اصوالً از نظر نظم 
مولكولی، دو نوع الياف اكريليك توليد مي شود كه در صنعت اين دو الياف اكريليك 
كه از نظر ساختار داخلي باهم تفاوت دارند، به الياف اكريليك منظم )رگوالر( و 

الياف اكريليك نامنظم )ايرگوالر( معروف هستند.
براي نامنظم يا غير متقارن كردن الياف اكريليك، اين الياف را در هنگام توليد از 
الياف از روي تيغه سبب  روي يك تيغه می كشند و كشيده شدن يك طرف اين 
آرايش يافتگي مولكول هاي آن قسمت شده و در نتيجه شبيه آنچه كه گل فروشان، 
الياف  مي پيچد،  دور خود  به  روبان  و  مي كشند  قيچي  تيغه  برروي  را  گل  روبان 

اكريليك نامنظم يا غير متقارن نيز به دور خود مي پيچد و در واقع فر می خورند.
اكريليكي  و هاي بالك  حجيم  نخ هاي  براي  كه  اكريليك  الياف  توليد  هنگام  اما 
مورد استفاده در پلورها مصرف مي شوند، الياف اكريليك پس از عمليات نامنظم كننده، 
نامنظم  الياف  اين  هستند.  معمولي  و  صاف  به صورت  الياف  و  مي شوند  تثبيت 
يا فاستوني  الياف منظم مخلوط شده در سيستم ريسندگي ورستد  از  با درصدي 
الياف  از مخلوط  نخ  از ريسندگي  نخ مي شوند(. پس  به  )تبديل  ريسيده مي شوند 
اكريليك منظم و نامنظم، نخ دوال تهيه مي شود سپس نخ دوالي تهيه شده بعد از 
عمل تابندگي به صورت كالف در مي آيد. كالف هاي نخ 2 الي اكريليك در دستگاه 
رنگرزي كه دماي آن باالي 100 درجه سانتي گراد است رنگرزي شده و در حين 
رنگرزي الياف نامنظم موجود در نخ به دليل جمع شدگي غير متقارن در طول، دچار 
تجعد و فر مي شوند. همين تجعد، جمع شدگي و فرخوردن اين الياف نامنظم سبب 

جمع شدگي نخ و در نتيجه حجيم شدن نخ مي شود.
مي شوند.  توليد  نامنظم  و  منظم  به صورت  و  مختلف  نمره هاي  با  اكريليك  الياف 
مصرف  بيشتر  مي شوند،  استفاده  حجيم  نخ هاي  توليد  براي  كه  نامنظم  الياف 
الياف  اما  دارند.  و....  پليور، شلوار گرمكن  لباس، كاله،  لباس هاي زمستاني، اليي 
منظم نيز براساس ظرافت و نمره مصارفی مانند پوشاك، پرده، پارچه هاي خانگي و 
پرز فرش ماشيني دارند. بارزترين مصرف الياف اكريليك در مصارف غير پوشاكي، 
مصرف آنها در پرز فرش ماشيني است كه به صورت طول بلند و عدل بندي شده 
وارد كارخانجات ريسندگي شده و در سيستم سمي ورستد يا نيمه فاستونی ريسيده 

مي شوند.
است.  نور  منسوجات،  و  البسه  پارچه ها،  الياف،  برروي  تأثيرگذار  عوامل  از  يكي 
و  قرمز  مادون  اشعه هاي  است.  موج ها  طول  از  وسيعي  طيف  حاوي  نورخورشيد 
تنزل  و  نساجي  الياف  در  تغييراتي  نور خورشيد سبب  در  موجود  بنفش  ماوراي 
كيفيت آنها مي شود. يكي از اثرات نامطلوب نور برروي پارچه ها، تغيير رنگ آنها 
پارچه ها  فيزيكي  و  برروي ديگر خواص مكانيكي  نور  به همين صورت،  مي باشد. 
تأثير مي گذارد. نمونه بارز اثر مخرب نور برروي پليمرها، اثر نور خورشيد برروي 
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گوني هاي پلي پروپلين است كه در ساختمان سازي استفاده مي شوند. نخ هاي اين 
گوني ها وقتي در معرض نور خورشيد قرار مي گيرند بعد از مدتي مقاومت و حتي 
ديگر خواص خود مثل انعطاف پذيري را از دست مي دهند و شكسته شده و ريزش 
می كنند. در نگهداري البسه و منسوجات، تا آنجا كه ممكن است بايد سعي شود 
كه اين منسوجات حتي االمكان از نور دور نگه داشته شوند. بنابراين بهتر است كه 
در هنگام خشك كردن البسه بعد از شست وشو، از قرار دادن پوشاك در معرض نور 

مستقيم خورشيد خودداري شود.
يكي از روش هاي تعيين ظرافت الياف، روش ارتعاشي است. دستگاه تعيين ظرافت 
الياف به روش ارتعاشي، ويبروسكوپ ناميده مي شود. همه مواد طبيعي وقتي كه 
تحت بار نوساني قرار مي گيرند به ارتعاش در مي آيند و فركانس و دامنه ارتعاش 
اين مواد متناسب با خصوصيات آن مواد و نيروي نوساني وارده بر آنها است. مثاًل 
هرگاه يك وزنه اي را به انتهاي طنابي ببنديم و آويزان كنيم به صورت افقي به آن 
ضربه بزنيم، وزنه به نوسان در مي آيد. هرگاه ضربه وارده به وزنه ادامه يابد، نوسان 
با فركانس نوسان وزنه  وزنه نيز ادامه مي يابد و اگر فركانس ضربه وارده به وزنه 
برابر باشد، دامنه نوسان وزنه افزايش می يابد و در يك فركانسی از ضربه نوسانی 
دامنه نوسان وزنه به حداكثر خود مي رسد. هرگاه دامنه نوسان وزنه به حداكثر خود 
برسد، به اين دامنه، دامنۀ تشديد يا دامنه رزونانس مي گويند و به فركانس متناظر 

به آن دامنه نيز فركانس تشديد يا فركانس رزونانس گفته مي شود.
هرگاه دو سر يك رشته نازك از يك سيم فوالدي يا يك ليف را بكشيم و ضربه اي 
به آن بزنيم، ضربه وارده باعث نوسان رشته يا ليف مي شود. حال اگر ضربه اي كه به 
ليف وارد مي شود به صورت نوساني باشد، ليف به ارتعاش در مي آيد و دامنه ارتعاش 
باشد.  فركانس رزونانس آن  برابر  ليف  نوسان  فركانس  وقتي حداكثر مي شود كه 
فركانس رزونانس هر رشته يا يك ليف نساجي با طول، جرم و كشش آن به صورت 

زير نسبت دارد: 

T كشش، m جرم واحد طول و L طول ليف يا هر رشته ديگر است.
 T بنابراين با استفاده از ويبروسكوپ و تعيين فركانس رزونانس و با اندازه گيري
)كشش( و طول ليف، مي توان m كه جرم واحد طول ليف است را محاسبه كرد. 

اين روش مخصوصاً براي الياف مصنوعي كاربرد فراواني دارد.

TF L mα 1
2
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                                      فعالیت عملي سی ام                                                                                                    

مواد مورد نياز
بخش عملي اين جلسه به تعيين نسبت الياف در پارچه هاي مخلوط اختصاص دارد. لذا مواد الزم 

براي اين جلسه به شرح زير مي باشد:
1 پارچه از مخلوط دو ليف يا با تار و پود متفاوت

2 گليسيرين
3 استن

4 متيلن كرايد
5 اسيد فرميك

6 متاكرزول
7 دي متيل فرماميد

8 سودسوزآور %5

وسايل مورد نياز
1 شيشه ساعت

2 آون
3 دسيكاتور

4 ترازوي دقيق
5 چراغ بونزن

6 صفحه سوراخ دار تهيه مقطع عرضي الياف
7 الم و المل

8 ميكروسكوپ
9 تيغ تيز

وسايل كمك آموزشي مورد نياز
عكس، پوستر، اساليد، فيلم

فضاي مورد نياز
بخش عملي اين جلسه حتماً بايد در محيط آزمايشگاه انجام شود. از آنجا كه در اين جلسه از مواد 
شيميايي سمي  و خطرناك استفاده مي شود.، لذا الزم است كليه عمليات در زير هود انجام شود و 

كليه نكات ايمني كاماًل رعايت شود.
اما بخش نظري اين جلسه مي تواند در كالس درس و درصورت وجود امكانات الزم، در آزمايشگاه 

انجام شود.
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توصيه هاي الزم براي تدريس و دانش افزايي
پايان كتاب  تا  و  الياف« شروع  از مبحث »اثرات ظرافت  اين جلسه  بخش نظري 

ادامه مي يابد.
ظرافت الياف يك ويژگی منحصر به فرد الياف است. ظرافت الياف طبيعي به وسيله 
طبيعت تعيين مي گردد و بستگي به نژاد، محيط پرورش، شرايط آب و هوايي، آب، 
خاك، غذا و كود و.... دارد. اما ظرافت الياف بازيافته يا مصنوعي براساس سفارش 
هر  در  كه  اليافي  البته  مي شود.  تعيين  الياف  توليد كننده  توسط  مصرف كننده، 
سيستم ريسندگي ريسيده مي شوند داراي يك محدوده ظرافت هستند. مثاًلً الياف 
براي  و  كوتاه  الياف  ريسندگي  استفاده در سيستم  براي  نايلوني كه  يا  استر  پلي 
  1/5denاختالط با پنبه يا ويسكوزريون توليد مي شوند داراي ظرافتي در حدود
هستند. يا الياف اكريليك مورد استفاده در نخ هاي كاموا در حدود نمره 3denـ1/5 

و الياف اكريليك مورد استفاده در فرش حدود den 7 توليد مي شوند.
چانكه قباًل و در جلسات قبل توضيح داده شده است، با افزايش ظرافت الياف، سطح 
مخصوص آنها نيز بيشتر مي شود. افزايش سطح مخصوص سبب مي شود كه بتوان 
در شرايط يكسان، تاب نخ را كاهش داد، و از نظر حد ريسندگي، نخ ظريف تري 
مي توان از الياف ظريف توليد كرد. از طرف ديگر به دليل افزايش سطح مخصوص، 
در  كشي  رمق  زمان  و  مي شود  انجام  سريع تر  و   ظريف تر  الياف  رطوبت  جذب 

رنگرزي نيز كاهش مي يابد و در نتيجه بهره وري رنگرزي افزايش مي يابد.
توليد  حال  اين  با  است.  شده  اشاره  درسي  كتاب  در  ظريف  الياف  محاسن  همه 
كارخانجات  بهره وري  كاهش  از  عبارت اند  معايب  اين  دارد.  معايبي  ظريف  الياف 
توليد الياف، افزايش ضايعات و برخي ويژگي ها كه الياف ظريف در پارچه ها ايجاد 

مي كنند كه ممكن است براي مصارف خاص مناسب نباشند.
بخش عملي اين جلسه به تعيين درصد الياف در پارچه هاي مخلوط مي باشد. معموالً 
پارچه هاي مخلوط از دو نوع الياف مخلوط می شوند. مثل نخ ها يا پارچه هايي از 
جنس پنبه/ پلي استر، پلي استر / ويسكوز، پنبه / نايلون، پشم / پلي استر، پشم / 
بافي،  پارچه  كارخانه  اوقات الزم مي شود كه يك  گاهي  براي همين  و....،  نايلون 
پارچه خود را براساس نمونه اي كه تاجر به آن مي دهد، از مخلوط دو نوع ليف ببافد. 
براي شروع به كار ابتدا بايد نخ مورد استفاده در پارچه را براساس تار و پود شناسايي 
كرد و الياف موجود در نخ هاي تار و پود را به طور جداگانه شناسايي كرد. سپس 
بايد ظرافت، طول و ويژگي هاي الياف مورد استفاده را تعيين نمود، در مرحله بعد 
الزم است تا درصد الياف مخلوط شده در نخ هاي تار و پود معين شود. براي اين 
منظور، الزم است پس از شناسايي الياف مورد استفاده در هر يك از نخ هاي تار و 
پود، يكي از الياف حاضر در مخلوط را به نحوي از بين برد تا وزن الياف باقيمانده 
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را تعيين و در نهايت نسبت الياف مختلف را محاسبه كرد.
انحالل آن زمان و زحمت  ليفي را كه  اين صورت است كه معموالً  به  روش كار 
كمتري مي برد، حل مي كنند و سپس نسبت اختالط را محاسبه مي كنند. براي 
اين منظور ابتدا بايد پارچه را به دقت شست وشو داد تا چرك، مواد چربي و هرگونه 
مواد اضافه از پارچه زدوده شود. سپس نمونه را آبكشي و كاماًل خشك مي كنند. 
نمونه خشك شده را توزين و سپس ليف اول را كه براي حل شدن انتخاب شد از 
طريق غوطه وري پارچه در حالل ليف انتخابي، حل مي كنند. انحالل ليف اول بايد 
به گونه اي باشد كه حالل آن آسيبي به ليف دوم نزنيد. بعد از انحالل كامل ليف 
اول باقيمانده نخ يا پارچه را كاماًل شست وشو داده، آبكشي نماييد بعد از خشك 
كردن توزين نماييد. در پايان با استفاده از روابط داده شده درصد هر يك از الياف 

را در مخلوط محاسبه نماييد.
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