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Spining & Weaving :1 شايستگي

Dyeing & Printing & & Finishing :2 شايستگي

 كسب اطالعات فني5 بودجهبندی فصل
)زمان (ساعت

رئوس مطالب و محتوا

موضوعات
جلسه

جلسه

3

What Is Textile ـTextile is a very widly used term which
includes  ـClassification of Textile Fiber ( Fibre )  ـNatural
fiber ـMan made fiber

What Is Textile?

1

3

Cotton Fiber  ـProperties of Cotton Fibres  ـLength of cotton fiber  ـFineness of cotton fiber  ـStrength and extension of cotton fiber  ـCotton Appearance  ـCrimp ـSILK
FIBER  ـLifecycle silk worm  ـSILK PROPERTIES ـ

Natural fiber

2

3

Polyester fibre  ـGeneral Properties of Polyester Textile ـ
COTTON SPINNING  ـBasic Textile Terms of Spinning ـPolyester fibre
Yarn Count/Sliver Hank  ـFLAYER  ـDrafting  ـTwisting ـ
COTTON
Winding  ـDoffing  ـDisplay Panel  ـOperating Speed Frame SPINNING ـ
Machine ـ

3

3

Ring Machine  ـCreeling  ـDrafting  ـRing & Travelle  ـDoffing ـDisplay Panel  ـNon Technical Competency
Ring Machine
 ـHanding over the Shift  ـThe classification of the weaving
machineryـ

4

3

What Is Knitting?  ـClassification of Knitting:  ـWeft Kniting
Machine ـCreel ـVDQ Pulley ـPulley Belt  ـYarn Guide ـFeeder
Ring  ـDisk Drum  ـPattern Wheel  ـFeeder  ـSinker  ـCam ـ
Cylinder Balancer  ـWeavinge machine code name

Knitting and
Weavinge

5

3

Weavinge machine code name  ـDYEING CATALOGS
 ـFabric Preparation  ـNon circulation machines  ـdyeing
method 1  ـdyeing method 1  ـDye technical data

Dyeing

6

3

با توجه به نظر هنرآموز بعضي از مباحث را دوباره تكرار كنيد و يا
.آزمون بگيريد

بازآموزي

7

تئوری
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عنوان طرح درس جلسه اولWhat Is Textile? :

مشخصات نام درسWhat Is Textile? :

کلی

رئوس
محتوا

پایه :دوازدهم

هنرستان:

هنرآموز:

مدت تدریس 3 :ساعت
تعداد هنرجو:

 Classificationـ  Textile is a very widly used term which includesـ What Is Textile
 Man made fiberـ  Natural fiberـ )of Textile Fiber (Fibre

کتاب درسی و همراه هنرجو ،ابزار ،وسایل و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری معرفی شده در
وسایل
کتاب درسی ،فناوری های دیداری و شنیداری ،کالس استاندارد ،عکس و پوستر ،برنامه بازدید زمان
و ابزار های
از بخش صنعت ،ماژیک و وایت برد ،ارائه مطلب با پاورپوینت ،نرم افزارهاي تلفظ انگليسي از دقیقه
آموزشی
روي متن ،آزمايشگاه زبان ،پي دي اف كسب اطالعات فني

فعالیت
قبل از
تدریس

احوال پرسی ،حضور و غیاب ،بازدید تکالیف جلسات قبل ،ارائه تذکرات و قوانین و مقررات
برحسب نیاز ،دقت و اطالع از وضعیت روحی و جسمی هنرجویان ،دادن فرصت به هنرجویان
جهت مرور مطالب درس قبل و رفع اشکال ،ارزشیابی کتبی و شفاهی درس قبل از جلسه
آینده از برخی هنرجویان ،آماده کردن وسایل کمک آموزشی نظیر رایانه ،فناوری های دیداری  و
شنیداری ،نرم افزارهای ارائه مطلب و ...قبل از شروع تدریس ،افزایش دانش ضمنی و به  روز
بودن برای تدریس و پرسش های احتمالی هنرجویان ،تعیین سطح هنرجویان و بررسی
پیش نیازهای الزم ،ارائه خالصه ای از درس یا دروس یا مطالبی از قبل و پیش نیازهایی که
هنرجویان از قبل آموخته اند جهت آماده سازی و زمینه سازی برای ارائه درس جدید ،طرح
پرسش و مواردی نظیر ذکر تجارب و سوابق کاری افراد موفق ،ذکر اهمیت یادگیری این درس
در کار و زندگی و آینده ،نمایش کوتاه فیلم یا عکس مرتبط و ...در شروع فرایند تدریس جهت
افزایش توجه و انگیزۀ هنرجویان برای تدریس درس جدید ،تکنیک ورود به مطلب مثل طرح 10
پرسش و دادن فرصت به هنرجویان جهت پاسخگویی و تأیید یا اصالح پاسخ ها توسط هنرآموز،
ارائه راهکار جهت رفع مشکالت متداول در تدریس ،زمان بندی تدریس ،مرور کلیات فرایند
و نحوۀ تدریس را از روی طرح درس ،استفاده از تلفیقی از روش های تدریس نوین و فعال
جهت آموزش .رعایت فنون و مهارت های تدریس و آماده سازی ،انجام فعالیت های کالسی و
ترسیم توسط هنرجویان با کمک مربی .قبل از تدریس ،ایجاد انگیزه و شور و شوق و آمادگی
در هنرجویان الزم می باشد.
در ابتدای جلسه تدریس هنرآموز خالصه ای از مطالب عنوان شده در جلسۀ قبلی را برای
هنرجویان بازگو کند و بعد از رفع اشکال و پاسخ به سؤاالت احتمالی هنرجویان ،اقدام به
پرسش کالسی نماید .پرسش و حل تمرین به صورت مداوم سبب افزایش آگاهی و قدرت
یادگیری در هنرجویان می گردد.

ارزشیابی پرسش لغات انگليسي در بخش تخصصي نساجي و لغات ديگر
تشخیصی پرسش هاي مفهومي از عمليات نساجي كه در متن درس آمده است.پخش تصاوير و نام گذاري 10
یا ورودی آنها توسط هنرجويان
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نمایش اهم مطالب درسی از طریق پاورپوینت یا تخته کالس ،شرح اهمیت و تعریف موضوع
فعالیت های درس ،پرسشهای کالسی هدفدار ،معرفی نرمافزارهای مرتبط ،ارائه مطالب درس و ورود
به مباحث با استفاده از انواع ابزار و تجهیزات ،تشریح موضوع با روش سخنرانی و پرسش و
ضمن
پاسخ ،استفاده از تلفیقی از روشهای تدریس و بهرهگیری از پاورپوینت در کالس درس ،انجام
تدریس
فعالیتهای کالسی ،توجه به دانش ،مهارت و نگرش هنرجویان ،معرفی و فهرست کردن مطالب
100
تئوری
درس جدید ،پیوستگی و نظم در مطالب ،پرهیز از موارد تکراری و خسته کننده ،حسن شروع و
هنرآموز
خاتمۀ تدریس ،آسان و قابل فهم کردن مطالب درسی برای هنرجویان ،رعایت نکات کالسداری
و
توضيح لغات ،معني و تلفظ درست لغات ،معني جمالت و تشريح آن به كمك هنرجويان،
هنرجویان
روخواني انگليسي متن ،ترجمه همراه با روخواني ،توجه به شكل ها و نوشته هاي آن ،ارائه
تصاوير و تشريح آن به زبان فارسي و درخواست مشاركت هنرجويان
ترجمه متون و كلمات توسط هنرجويان گروهبندي شده .انجام ارزشیابی مستمر از هنرجویان،
فعالیت های
تعیین تحقیق ،تکالیف و فعالیتهایی جهت تعمیق یادگیری هنرجویان در کالس و منزل ،بحث
20
بعد از
و تبادل نظر کالسی ،مشاهده عملکردها و ارزشیابی عملکردها ،رفع اشکال و پاسخ به سؤاالت،
تدریس
ذکر موضوع جلسه آینده و اقدامات الزم برای هنرجویان ،معرفی منابع آموزشی مرتبط با درس
ارزشیابی یکی از مهمترین بخشهای مهم فرایند یاددهی و یادگیری میباشد .همانگونه که گفته
شد ،هنرآموز میتواند در جریان فرایند آموزش از انواع روشهای ارزشیابی جهت بهبود کیفیت
آموزش و یادگیری در هنرجویان استفاده کند .نحوۀ ارزشیابی هنرجویان در کالس درس بسیار متنوع
میباشد .هنرآموزان گرامی میتوانند در جلسات اول آموزشی با انجام آزمونهای ورودی ،عملکردی،
تکوینی و تشخیصی در حوزۀ اخالق و رفتار ،دانش ،مهارت نگرش ،شایستگیهای فنی و غیرفنی،
ایمنی ،بهداشتی ،توجهات زیستمحیطی و ...به یک شناخت کلی از هنرجویان دست پیدا کنند.
هنرآموزان در هر جلسۀ تدریس تئوری میتواند از انواع روشهای ارزشیابی برای سنجش میزان
یادگیری فراگیران استفاده کنند .هنرآموزان الزم است در زمان ارزشیابی به مواردی نظیر میزان
سنجش و آمادگی ،ذوق و شوق فراگیر ،حضور به موقع و فعال و با آرامش در کالس ،اعتماد و اتکا بهنفس
40
ارزشیابی هنرجویان در ارائه و فراگیری مطالب ،عالقهمندی به شرکت در بحث و فعالیتها ،حل به موقع
تمارین ،تکالیف و مسائل ،استفاده از سایر منابع درسی ،داشتن روحیۀ مشارکت و همکاری با
همکالسیها و همگروهیها ،استفادۀ مناسب از تجهیزات ،مواد ،ابزار و وسایل ،رعایت نکات
ایمنی ،بهداشتی و زیستمحیطی و ...توجه داشته باشند و در نمرات ارزشیابی لحاظ کنند.
در ابتدای هر جلسۀ تئوری الزم است که هنرآموز بر طبق طرح درس پیشنهادی یک
ارزشیابی مستمر از جلسۀ قبل كه در آن جلسه به صورت شفاهی یا کتبی انجام دهد و نمراتی
جهت ارزشیابی مستمر لحاظ کند .در انتهای هر جلسۀ کالسی ،هنرآموز الزم است بر اساس
چک لیست پیشنهادی و جداول پیشنهادی خودارزیابی و ارزیابی توسط هنرآموز به ارزشیابی
مستمر هنرجویان بپردازد.
سنجش و ارزشیابی مستمر ازشایستگی های هنرجویان
 What Is Textileـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Textile is a very widly used term which includesـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
) Classification of Textile Fiber (Fibreـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Natural fiberـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Man made fiberـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
متون مربوط به كاتالوگ هاي موجود ـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
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عنوان طرح درس جلسه دومNatural fiber :

مشخصات نام درسNatural fiber :

کلی

رئوس
مطالب و
محتوا

پایه :دوازدهم

هنرستان:

هنرآموز:

مدت تدریس3 :ساعت
تعداد هنرجو:

 Fineness ofـ Length of cotton fiberـ  Properties of Cotton FibresـCotton Fiber
ـ  Crimpـ  Cotton Appearanceـ  Strength and extension of cotton fiberـ cotton fiber
ـ SILK PROPERTIESـ  Lifecycle silk wormـ SILK FIBER

وسایل کتاب درسی و همراه هنرجو ،ابزار ،وسایل و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری معرفی شده در
زمان
و ابزار های کتاب درسی ،فناوری های دیداری و شنیداری ،کالس استاندارد ،عکس و پوستر ،برنامه بازدید
دقیقه
آموزشی از مراکز صنعتی ،ماژیک و وایت برد ،ارائه مطلب با پاورپوینت
احوال پرسی ،حضور و غیاب ،بازدید تکالیف جلسات قبل ،ارائه تذکرات و قوانین و مقررات
برحسب نیاز ،دقت و اطالع از وضعیت روحی و جسمی هنرجویان ،دادن فرصت به هنرجویان
جهت مرور مطالب درس قبل و رفع اشکال ،ارزشیابی کتبی و شفاهی درس قبل از جلسه
آینده از برخی هنرجویان ،آماده کردن وسایل کمک آموزشی نظیر رایانه ،فناوری های دیداری
و شنیداری ،نرم افزارهای ارائه مطلب و ...قبل از شروع تدریس ،افزایش دانش ضمنی و به روز
بودن برای تدریس و پرسش های احتمالی هنرجویان ،تعیین سطح هنرجویان و بررسی
پیش نیازهای الزم ،ارائه خالصه ای از درس یا دروس یا مطالبی از قبل و پیش نیازهایی که
فعالیت های
هنرجویان از قبل آموخته اند جهت آماده سازی و زمینه سازی برای ارائه درس جدید ،طرح
10
قبل از
پرسش و مواردی نظیر ذکر تجارب و سوابق کاری افراد موفق ،ذکر اهمیت یادگیری این درس
تدریس
در کار و زندگی و آینده ،نمایش کوتاه فیلم یا عکس مرتبط و...
در شروع فرایند تدریس جهت افزایش توجه و انگیزۀ هنرجویان برای تدریس درس جدید بهتر
است از تکنیک ورود به مطلب مثل طرح پرسش و دادن فرصت به هنرجویان جهت پاسخگویی
و تأیید یا اصالح پاسخ ها توسط هنرآموز ،ارائه راهکار جهت رفع مشکالت متداول در تدریس،
زمان بندی تدریس ،مرور کلیات فرایند و نحوۀ تدریس را از روی طرح درس ،استفاده از تلفیقی
از روش های تدریس نوین و فعال جهت آموزش استفاده شود .رعایت فنون و مهارت های
تدریس و آماده سازی كالس از نظر انگيزه ،انجام فعالیت های کالسی مندرج در کتاب درسی
ارزشیابی پرسش در خصوص معني كلمات موجود در درس :ترجمه جمالت .توضيح و تشريح درس
تشخیصی به زبان فارسي .پرسش در خصوص الياف پنبه ،ابريشم و پلي استر .پرسش از هنرجويان 10
یا ورودی در خصوص خواص و كاربرد الياف
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در شروع جلسه هنرآموز می تواند به خالصه ای از مطالب جلسۀ قبل اشاره کند و بعد از رفع
فعالیت های
اشکال و پاسخ به سؤاالت احتمالی به ارزشیابی کوتاه شفاهی یا کتبی بپردازد و نمرات را جهت
ضمن
ارزشیابی مستمر لحاظ کند .توضيح لغات ،معني و تلفظ درست لغات ،معني جمالت و تشريح
تدریس
آن به كمك هنرجويان ،روخواني انگليسي متن ،ترجمه همراه با روخواني ،توجه به شكل ها 100
تئوری
و نوشته هاي آن ،ارائه تصاوير و تشريح آن به زبان فارسي و درخواست مشاركت هنرجويان
هنرآموز و
با توجه به اهميت تلفظ لغات انگليسي از نرم افزار هايي كه تلفظ صحيح لغات را ارائه مي دهند
هنرجویان
استفاده كنيد و هنرجويان را با كاربرد اين نرم افزار ها آشنا كنيد.
فعالیت های هنرآموز به جمع بندی و خالصه کردن مطالب درسی این جلسه بپردازد و ضمن رفع اشکال
هنرجویان به سؤاالت احتمالی آنها پاسخ دهد .هنرآموز الزم است تکالیف تکمیلی و تحقیقی 20
بعد از
تدریس را جهت کار در منزل برای هنرجویان تعیین کند و در جلسات بعدی مورد ارزیابی قرار دهد.

سنجش
و
ارزشیابی

آخرین مرحلۀ آموزش در این جلسه ارزشیابی از محتوای درس جاری می باشد که در ادامه
نمونه سؤاالت پیشنهادی در جدول آورده شده است .هنرآموزان در هر جلسۀ تدریس تئوری
می تواند از انواع روش های ارزشیابی برای سنجش میزان یادگیری فراگیران استفاده کنند.
هنرآموزان الزم است در زمان ارزشیابی به مواردی نظیر میزان آمادگی ،ذوق و شوق فراگیر،
40
حضور به موقع و فعال و با آرامش در کالس ،اعتماد و اعتماد به نفس هنرجویان در ارائه و
فراگیری مطالب ،عالقه مندی به شرکت در بحث و فعالیت ها ،حل به موقع تمارین ،تکالیف
و مسائل ،استفاده از سایر منابع درسی ،داشتن روحیۀ مشارکت و همکاری با همکالسی ها و
هم گروهی ها و ...توجه داشته باشند و در نمرات ارزشیابی لحاظ کنند.
سنجش و ارزشیابی مستمر از شایستگی های هنرجویان

 Cotton Fiberـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Properties of Cotton Fibresـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Length of cotton fiberـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Fineness of cotton fiberـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Strength and extension of cotton fiberـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Cotton Appearanceـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Crimpـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 SILK FIBERـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Lifecycle silk wormـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 SILK PROPERTIESـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
متون مربوط به كاتالوگ هاي موجود ـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
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فصل پنجم:كسب اطالعات فني

عنوان طرح درس جلسه Polyester fibre COTTON SPINNING :3

مشخصات نام درسPolyester fibre COTTON SPINNING :

کلی

رئوس
مطالب و
محتوا

پایه :دوازدهم

هنرستان:

هنرآموز:

مدت تدریس 3 :ساعت
تعداد هنرجو:

ـ  COTTON SPINNINGـ  General Properties of Polyester Textileـ Polyester fibre
ـ  Draftingـ  FLAYERـ  Yarn Count/Sliver Hankـ Basic Textile Terms of Spinning
ـ  Operating Speed Frame Machineـ  Display Panelـ  Doffingـ  Windingـ Twisting

وسایل کتاب درسی و همراه هنرجو ،ابزار ،وسایل و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری معرفی شده در
زمان
و ابزار های کتاب درسی ،فناوری های دیداری و شنیداری ،کالس استاندارد ،عکس و پوستر ،برنامه بازدید
دقیقه
آموزشی از بخش صنعت ،گچ ،ماژیک و وایت برد ،ارائه مطلب با پاورپوینت
قبل از هر تدریس تئوری ،خالصه ای از مهم ترین مطالب جلسات قبل را برای هنرجویان شرح
فعالیت های
دهید و از آنها بخواهید مطالب جلسۀ قبل را مرور کنند .در هر جلسه الزم است که هنرآموز
10
قبل از
بر طبق طرح درس پیشنهادی یک ارزشیابی مستمر از جلسۀ قبل به صورت شفاهی یا کتبی
تدریس
انجام دهد و نمراتی جهت ارزشیابی مستمر لحاظ کند.
ارزشیابی
ورودی

پرسش از چند هنرجو در مورد تعريف ريسندگي و انواع آن و اهداف آن و كاربرد ها و نمونه
نخ هاي ريسندگي شده

10

در شروع جلسه هنرآموز می تواند به خالصه ای از مطالب جلسۀ قبل اشاره کند و بعد از رفع
فعالیت های اشکال و پاسخ به سؤاالت احتمالی به ارزشیابی کوتاه شفاهی یا کتبی بپردازد و نمرات را جهت
ارزشیابی مستمر لحاظ کند .توضيح لغات ،معني و تلفظ درست لغات ،معني جمالت و تشريح
ضمن
تدریس آن به كمك هنرجويان ،روخواني انگليسي متن ،ترجمه همراه با روخواني ،توجه به شكل ها
تئوری و نوشته هاي آن ،ارائه تصاوير و تشريح آن به زبان فارسي و درخواست مشاركت هنرجويان 100
هنرآموز با توجه به اهميت تلفظ لغات انگليسي از نرم افزار هايي كه تلفظ صحيح لغات را ارائه مي دهند
استفاده كنيد و هنرجويان را با كاربرد اين نرم افزار ها آشنا كنيد.
و
هنرجویان با توجه به رئوس محتوا از طريق روخواني و تلفظ صحيح و ترجمه كلمه به كلمه و در نهايت
ترجمه مفهومي استفاده كنيد.
فعالیت
بعد از
تدریس

در پایان بهتر است هنرآموز به جمع بندی و خالصه کردن مطالب درسی این جلسه بپردازد و
ضمن رفع اشکال هنرجویان به سؤاالت احتمالی آنها پاسخ دهد .جهت تعمیق در یادگیری از 20
هنرجویان بخواهید به تحقیق و تمرین فعالیت های معینی در منزل بپردازند.

سنجش
و
ارزشیابی

در انتهای هر جلسۀ کالسی ،الزم است بر اساس چک لیست پیشنهادی و جداول پیشنهادی
خودارزیابی و ارزیابی توسط هنرآموز به ارزشیابی مستمر هنرجویان بپردازید .می توان از موارد 40
ارزشیابی که در جدول ذکر شده است ،جهت ارزشیابی مستمر هنرجویان استفاده کرد.
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سنجش و ارزشیابی مستمر از شایستگی های هنرجویان
 Polyester fibreـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 General Properties of Polyester Textileـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Cotton Spinningـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Basic Textile Terms of Spinningـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Yarn Count/Sliver Han kـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Flayerـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Draftingـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Twistingـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Windingـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Doffingـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Display Panelـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Operating Speed Frame Machineـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
متون مربوط به كاتالوگ هاي موجود ـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
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طرح درس جلسه چهارمRing Machine :

مشخصات نام درسRing Machine :

کلی

رئوس
محتوا
و اهداف

پایه :دوازدهم

هنرستان:

هنرآموز:

مدت تدریس 3 :ساعت
تعداد هنرجو:

ـ  Display Panelـ  Doffingـ  Ring& Travellerـ  Draftingـ  Creelingـ Ring Machine
Non Technical Competency
ـ  The classification of the weaving machineryـ  Handing over the Shiftـ

وسایل کتاب درسی و همراه هنرجو ،ابزار ،وسایل و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری معرفی شده در زمان
و ابزار های کتاب درسی ،فناوری های دیداری و شنیداری ،کالس استاندارد ،عکس و پوستر ،برنامه بازدید
دقیقه
آموزشی از بخش صنعت ،گچ ،ماژیک و وایت برد ،ارائه مطلب با پاورپوینت
فعالیت
قبل از
تدریس

قبل از هر تدریس تئوری ،خالصه ای از مهم ترین مطالب جلسات قبل را برای هنرجویان شرح
دهید و از آنها بخواهید مطالب جلسۀ قبل را مرور کنند .در هر جلسه الزم است که هنرآموز
10
بر طبق طرح درس پیشنهادی یک ارزشیابی مستمر از جلسۀ قبل به صورت شفاهی یا کتبی
انجام دهد و نمراتی جهت ارزشیابی مستمر لحاظ کند.

ارزشیابی
پرسش از چند هنرجو در مورد ماشين رينگ ،قسمت تغذيه و قسمت راهنمايي نيمچه نخ ها
تشخیصی
و قسمت كشش و قسمت عينكي و شيطانك و ايجاد تاب و در نهايت پيچش روي ماسوره
یا ورودی

10

با توجه به اهميت زبان انگليسي براي ترجمه كاتالوگ ها و راهنماي نصب و كاربرد دستگاه ها به
نكات ترجمه لغت ـ ترجمه جمله ـ تلفظ و در نهايت درك مطلب ،الزم است در اين آموزش از
فعالیت گرامر چشم پوشي شود و فقط ترجمه مورد نظر باشد .نمونه هايي از كاتالوگ ها را به هنرجويان
نشان دهيد .از آنجایی که افزایش بخشی از شایستگی های فنی و غیرفنی مربوط به افزایش
ضمن
تدریس دانش هنرجویان می باشد ،بنابراین هنرآموزان الزم است مباحث تئوری را به گونه ای شایسته
تئوری به هنرجویان منتقل کنند که هنرجویان با تلفیق این آموخته ها با مهارت و نگرشی که در 100
هنرآموز حین کار کسب می کند بتواند به یک شایستگی قابل قبول در کار برسند .جهت تحقق این امر
هنرآموز مربوط الزم است .ضمن تهیۀ طرح درس روزانه و سالیانه ،آخرین اطالعات در زمینۀ
و
هنرجویان موضوع تدریس را نیز مطالعه و ارائه دهد.
با توجه به اهميت تلفظ لغات انگليسي از نرم افزار هايي كه تلفظ صحيح لغات را ارائه مي دهند
استفاده كنيد و هنرجويان را با كاربرد اين نرم افزار ها آشنا كنيد.
ترجمه متون و كلمات توسط هنرجويان گروهبندي شده .انجام ارزشیابی مستمر از هنرجویان،
فعالیت بعد تعیین تحقیق ،تکالیف و فعالیتهایی جهت تعمیق یادگیری هنرجویان در کالس و منزل ،بحث
20
از تدریس و تبادل نظر کالسی ،مشاهده عملکردها و ارزشیابی عملکردها ،رفع اشکال و پاسخ به سؤاالت،
ذکر موضوع جلسه آینده و اقدامات الزم برای هنرجویان ،معرفی منابع آموزشی مرتبط با درس
سنجش
و
ارزشیابی

همواره سنجش و ارزیابی مستمر از هنرجویان ضامن پیشرفت درسی و تعمیق یادگیری در
هنرجویان می باشد .در هر جلسۀ کالسی ،هنرآموز الزم است بر اساس چک لیست سؤاالت
پیشنهادی و جداول پیشنهادی خودارزیابی و ارزیابی توسط هنرآموز به ارزشیابی مستمر 40
هنرجویان بپردازد .می توان با توجه به موارد و مطالب پیشنهادی که در جدول ذکر شده است،
جهت ارزشیابی مستمر هنرجویان استفاده کرد.
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سنجش و ارزشیابی مستمر از شایستگی های هنرجویان
 Creelingـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Ring Machineـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Draftingـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Ring& Travellerـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Doffingـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Display Panelـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Non Technical Competencyـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Handing over the Shiftـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 The classification of the weaving machineryـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
متون مربوط به كاتالوگ هاي موجود ـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت

طرح درس جلسه پنجمKnitting and Weavinge :

مشخصات نام درسKnitting and Weavinge :

کلی

پایه :دوازدهم

هنرستان:

هنرآموز:

مدت تدریس 3 :ساعت
تعداد هنرجو:

رئوس
مطالب و
محتوا

ـ  Creelـ  Weft Kniting Machineـ  Classification of Knitting:ـ ?What Is Knitting
 Patternـ  Disk Drumـ  Feeder Ringـ  Yarn Guideـ  Pulley Beltـ VDQ Pulley
 Weavinge machine code nameـ  Cylinder Balancerـ  Camـ  Sinkerـ  Feederـ Wheel

وسایل و
ابزار های
آموزشی

کتاب درسی و همراه هنرجو ،ابزار ،وسایل و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری معرفی شده در
زمان
کتاب درسی ،فناوری های دیداری و شنیداری ،کالس استاندارد ،عکس و پوستر ،برنامه بازدید
دقیقه
از بخش صنعت ،گچ ،ماژیک و وایت برد ،ارائه مطلب با پاورپوینت

از طريق اهميت ترجمه متون انگليسي و نشان دادن كاتالوگها به هنرجويان اهميت زبان را توضيح
فعالیت قبل
دهيد .توجه هنرجویان را به درس معطوف کنید .هیچ زمان به اجبار و اکراه مطالب درسی را به 10
از تدریس
هنرجو منتقل نکنید .همواره قبل از شروع تدریس از آمادگی هنرجویان اطمینان حاصل کنید.

184
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ارزشیابی
پرسش از چند هنرجو در مورد تعريف بافندگي حلقوي .انواع روش هاي حلقوي .ماشين هاي
تشخیصی
بافندگي حلقوي .نقشه بافت حلقوي و كاربرد اين نوع پارچه ها
یا ورودی

10

فعالیت
ضمن
تدریس
تئوری

با توجه به اهميت زبان انگليسي براي ترجمه كاتالوگها و راهنماي نصب و كاربرد دستگاهها به
نكات ترجمه لغت ـ ترجمه جمله ـ تلفظ و در نهايت درك مطلب ،الزم است در اين آموزش از گرامر
چشم پوشي شود و فقط ترجمه مورد نظر باشد .نمونههايي از كاتالوگها را به هنرجويان نشان دهيد 100
با توجه به اهميت تلفظ لغات انگليسي از نرم افزار هايي كه تلفظ صحيح لغات را ارائه مي دهند
استفاده كنيد و هنرجويان را با كاربرد اين نرم افزار ها آشنا كنيد.

فعالیت
بعد
ازتدریس

در پایان بهتر است هنرآموز به جمع بندی و خالصه کردن مطالب درسی این جلسه بپردازد و
ضمن رفع اشکال هنرجویان به سؤاالت احتمالی آنها پاسخ دهد.

20

در ابتدای هر جلسۀ تئوری الزم است که هنرآموز بر طبق طرح درس پیشنهادی یک ارزشیابی
مستمر از جلسۀ قبل با توجه به چک لیست ارزشیابی داده شده در آن جلسه به صورت شفاهی
سنجش و یا کتبی انجام دهد و نمراتی جهت ارزشیابی مستمر لحاظ کند .همچنین در انتهای هر جلسۀ
40
ارزشیابی کالسی ،هنرآموز الزم است بر اساس چک لیست پیشنهادی و جداول پیشنهادی خودارزیابی
و ارزیابی توسط هنرآموز به ارزشیابی مستمر هنرجویان بپردازد .می توان از موارد و مطالب
پیشنهادی که در جدول ذکر شده است ،جهت ارزشیابی مستمر هنرجویان استفاده کرد.
سنجش و ارزشیابی مستمر از شایستگی های هنرجویان
? What Is Knittingـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Classification of Knittingـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Creelـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Weft Kniting Machineـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 VDQ Pulleyـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Pulley Beltـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Yarn Guideـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Feeder Ringـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Disk Drumـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Pattern Wheelـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
Feederـ  Sinkerـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Camـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Cylinder Balancerـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Weavinge machine code nameـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
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طرح درس جلسه ششمDyeing :

مشخصات نام درسDyeing

کلی

رئوس
محتوا
و اهداف

پایه :دوازدهم

هنرستان:

هنرآموز:

مدت تدریس 3 :ساعت
تعداد هنرجو:

 Nonـ  Fabric Preparationـ  DYEING CATALOGSـWeavinge machine code name
 Dye technical dataـ dyeing method 1ـ dyeing method 1ـ ـ circulation machines

وسایل
نمایش عکس ،فیلم ،اسالید ،نمودار ،بازدید از کارخانجات نساجی ،کتاب درسی و همراه
مواد،
هنرجو ،ابزار ،وسایل و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری معرفی شده در کتاب درسی ،زمان
تجهیزات
فناوری های دیداری و شنیداری ،کالس و آزمایشگاه استاندارد ،عکس و پوستر ،برنامه بازدید دقیقه
و ابزار های
از صنایع ،گچ ،ماژیک و وایت برد
آموزشی
قبل از هر تدریس تئوری ،خالصه ای از مهم ترین مطالب جلسات قبل را برای هنرجویان شرح
فعالیت های
دهید و از آنها بخواهید مطالب جلسۀ قبل را مرور کنند .در هر جلسه الزم است که هنرآموز
10
قبل از
بر طبق طرح درس پیشنهادی یک ارزشیابی مستمر از جلسۀ قبل به صورت شفاهی یا کتبی
تدریس
انجام دهد و نمراتی جهت ارزشیابی مستمر لحاظ کند.
ارزشیابی
ورودی

پرسش از چند هنرجو در مورد رنگرزي و اهميت آن .نحوه آماده سازي پارچه و رنگ .نمودارهاي
رنگرزي .كاتالوگ رنگرزي و كليد مخفف هاي كاتالوگ رنگرزي

فعالیت
ضمن
تدریس
تئوری

با توجه به اهميت زبان انگليسي براي ترجمه كاتالوگها و راهنماي نصب و كاربرد دستگاهها به
نكات ترجمه لغت ـ ترجمه جمله ـ تلفظ و در نهايت درك مطلب ،الزم است در اين آموزش از گرامر
100
چشم پوشي شود و فقط ترجمه مورد نظر باشد .نمونههايي از كاتالوگها را به هنرجويان نشان دهيد
براي بهبود تلفظ لغات و جمالت از نرمافزارهاي ويژه استفاده كنيد و آنها را به هنرجويان بياموزيد.

فعالیت
بعد از
تدریس

جهت اطمینان از یادگیری هنرجویان از درسی که ارائه شده است ،چند پرسش عمومی از
کلیات درس مطرح کنید و بعد از دادن فرصتی کوتاه جهت تفکر و تبادل نظر ،از هنرجویان 20
بخواهید که به سؤاالت پاسخ دهند .همواره تدریس خودتان را ارزیابی کنید.

سنجش
و
ارزشیابی

در ابتدای هر جلسۀ تئوری الزم است که هنرآموز بر طبق طرح درس پیشنهادی یک ارزشیابی
مستمر از جلسۀ قبل با توجه به چک لیست ارزشیابی داده شده در آن جلسه به صورت شفاهی
یا کتبی انجام دهد و نمراتی جهت ارزشیابی مستمر لحاظ کند.
40
هنرآموز الزم است در انتهای هر جلسۀ کالسی ،خودارزیابی و ارزیابی توسط هنرآموز به
ارزشیابی مستمر هنرجویان بپردازد .می توان از موارد ارزشیابی که در جدول ذکر شده است،
جهت ارزشیابی مستمر هنرجویان استفاده کرد.
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سنجش و ارزشیابی مستمر از شایستگی های هنرجویان
 Dyeing Catalogsـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Introductionـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Physicsl Formـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Stabilityـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Salt Qualityـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Fabric Preoarationـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Scouringـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Bleachingـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Dyeing curvesـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Shade Illustrationsـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Non circulation machines Methodـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Circulation machine methodـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Light fastness and effect of finishing treatments on shadeـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Delustred viscose rayonـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
 Dye technical dataـ معاني لغات ـ تلفظ لغات ـ معاني جمالت
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روشهاي ارزشيابي
روش های ارزشیابی

ویژگی ها ،اهداف ،زمان اجرا

ارزشیابی ورودی یا سنجش ارزشیابی در ابتدای هر جلسه به منظور آشنایی با میزان آمادگی و اطالعات شاگردان از
مطالب قبلی و مطالب جدید که تدریس خواهد شد جهت درک بهتر مفاهیم جدید و
آغازین
کسب آگاهی از مطالب جدید،جهت ارزیابی ورودی و تعیین صالحیت حرفه ای
ارزشیابی یا سنجش
تکوینی
(مرحله ای ـ مستمر)

ارزشیابی شاگردان در طول سال و زمان های معین در جریان تدریس جهت پی بردن
به نقاط قوت و ضعف شاگردان و روش تدریس خود جهت اصالح یادگیری و تشخیص
میزان پیشرفت و یادگیری هنرجویان

ارزشیابی یا سنجش
تشخیصی و عاطفی

ارزشیابی قبل از تدریس جهت اطالع از میزان توانایی ها و پیش دانسته های فراگیران.
همچنین در شروع هر آموزش و در محیط آموزش جهت تشخیص مشکالت و اختالالت
یادگیری هنرجویان در طول سال با انجام مصاحبه ،مشاوره یا سایر روش های تشخیصی
و روان شناسی و پیگیری جهت برطرف کردن مشکالت هنرجو انجام می شود.

ارزشیابی یا سنجش
تراکمی یا پایانی

ارزشیابی هنرجویان در پایان هر پودمان و در انتهای تکالیف کاری و سطوح صالحیت
جهت کسب شایستگی در واحدهای یادگیری آن پودمان با هدف ارتقا و دریافت
شایستگی در آن پودمان،

ارزشیابی یا سنجش
تکمیلی

جهت اطمینان از شایستگی مورد نظر در محیط کار واقعی نظیر کارآموزی و کارورزی و
عملیات میدانی از این نوع سنجش استفاده می شود.

معاني لغات و جمالت و پاسخ تمرينها
نساجي چيست ؟ ? What Is Textile
The word ''textile'' originally applied only to woven fabrics, now
generally applied to
كلمه «  »textileدر اصل فقط به پارچه های بافته شده ،که در حال حاضر به طور

کلی به آنها اعمال می شود ،گفته می شود.

fibers, yarns, or fabrics or products made offers, yarns or fabrics.

از الیاف ،نخ ،یا پارچه تولید می شود ،نخ یا پارچه

The term textile originates from the latin verb texere to weave
اصطالح نساجی از كلمه التین  texereگرفته شده و در نهايت به ويو تبديل شده است.
but, as the Textile Institute's Terms and Definitions Glossary explains

اما انستيتو نساجي تعاریف و اصطالحات نساجي را تشریح می کند

, it is now ''a general term applied to any manufacture from
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 در حال حاضر یک اصطالح عمومی اعمال شده برای هر تولید از،كلمه نساجي

''fibers, filaments or yarns characterized by flexibility, fineness and
high ratio of Length to thickness''

 فيالمنت یا نخ هایی که انعطاف پذیر هستند و نسبت باالی طول به ضخامت،الیاف
.دارند
Textiles, especially fabrics the fundamental component

 جزء اساسی و زير بنايي، به ویژه پارچه،منسوجات

of a ready made garment, because it is the basic raw material of a
garment.

 زیرا این ماده اولیه یک پوشاك است،از یک پوشاك آماده شده است

So it is important to know the manufacturing sequence of fabric
from fiber.

.بنابراین مهم است که متوجه روند تولید پارچه از الياف شد

The quality product is the main goal at present time, Without
knowledge of Textile manufacturing

 بدون داشتن اطالعات زياد در،در حال حاضر هدف اصلی توليد محصول با کیفیت
.خصوص دانش توليد كننده ها مي باشد
i.e. fiber, yarn and fabrics it is impossible to maintain the quality
of a garment.

. غیرممکن است،به عنوان مثال حفظ کیف کیفیت پوشاک بدون كيفيت نخ و پارچه

Before elaborating on whole process of grey fabric manufacturing

)قبل از توضیح کامل بر روند تولید پارچه خام (پارچه اي كه از بافندگي بيرون ميآيد
Let us look on what is textile fiber, yarn and fabric and what are
the process flow chart of Textile Manufacturing can be described.

 نخ و پارچه نگاهی بیندازیم و جریان تولید،اجازه دهید ما در مورد الیاف نساجی
در نساجی را شرح دهیم
Normally, textile is a woven fabric; now applied generally to any
one of the following:

به طور معمول پارچه نساجي تاري پودي (پارچه بافته شده در مقابل پارچه گره
زدن حلقوي) بافته شده است؛ در حال حاضر به طور کلی به هر یک از موارد زیر
اعمال می شود
1 ـStaple fibers and filaments suitable for conversion to or use as
yarns, or for the preparation of woven, knit, or nonwoven fabrics.
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 1الیاف كوتاه شده و فيالمنتي مناسب برای تبدیل به عنوان نخ ،یا برای تهیه
پارچه های بافته شده تاري پودي و گرد باف يا منسوجات بدون بافت.
 Yarns made from natural or manufactured fibers.ـ2

نخ هایی ساخته شده از الیاف طبیعی یا تولید شده به صورت مصنوعي.

 Fabrics and other manufactured products made from fibers asـ3
defined above and from yarns.

پارچه و سایر محصوالت تولید ساخته شده از الیاف و نخ همان طور که در باال
تعریف شده است.
 Garments and other articles fabricated from fibers, yarns, or fabricsـ4

پوشاک و مواد ديگري كه اساس ساختار آن از الیاف ،نخ یا پارچه باشد

when the products retain the characteristic flexibility and drape of
the original fabrics.

مشخصه اصلي محصوالت مانند انعطاف پذیری كه در پارچه های اصلی مي باشد
حفظ می شود.
Textile is a very widly used term which includes:

نساجی یک كلمه بسیار کاربردي مي باشد که شامل:

 All kinds of fibers(e.g: Cotton, Jute, Wool, Polyester, Viscoseـ1
)& etc.
 1انواع الیاف (به عنوان مثال :پنبه ،جوت ،پشم ،پلی استر ،ویسکوز و غیره)

 All kinds of Process(e.g: Spinning, Weaving, Knitting, Dyeing,ـ2

)Printing, Finishing & etc.

 2انواع فرایند (به عنوان مثال :ریسندگی ،بافندگی ،بافندگی حلقوی ،رنگرزی،
چاپ ،تکمیل و غیره)
 All kinds of machineries(e.g: Spinning machineries, Weavingـ3

machineries, Knitting machineries, Dyeing machineries, Testing
)machineries & etc.

 3انواع ماشین آالت مانند :ماشین آالت ریسندگی ،بافندگی ماشین آالت،
ماشین آالت بافندگی ،ماشین آالت رنگ رزی ،تست ماشین آالت و...
 To convert textile fiber into finished or end use products (e.g: Garments,ـ4

textiles (Electronic textileـTechnical textiles, Geo textiles, Medical textiles, E
)& etc.

 4برای تبدیل الیاف نساجی به محصوالت تکمیل شده كاربردي یا نهایی (به عنوان
مثال :پوشاک ،پارچه های فنی ،پارچه های ژئو ،پارچه های پزشکی ،اي تكستايل
پارچه های الکترونیکی و غیره)
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تمرین

159 پاسخ تمرين صفحه

cotton  ـfiber

electronice
textile

weaving
machine

geo textile

garment

jute  ـfiber

kniting machine

medical textile

Classification of Textile Fiber (Fibre) طبقه بندی الياف نساجی
Textile fibers are divided into two categories. These two groups are:

:الیاف نساجی به دو دسته تقسیم می شوند اين دو گروه عبارت اند از
1 ـNatural fiber.
الياف طبیعی
2 ـManmade fiber.
الياف ساخت انسان
Natural fiber الياف طبيعي
Natural fibers divided to 3 group. Those are plants fibers , animals
fibers , and geological processes fibers.

 الياف، آنها عبارت اند از الياف گیاهان. گروه تقسيم مي شوند3 الیاف طبیعی به
.حيوانات و الياف معدني (زمین شناسی) مي باشد
They are biodegradable over time.

)آنها با گذشت زمان زیست تخریب پذیر هستند (تجزيه پذير هستند

They can be classified according to their origin.

براساس مبدأ وجودي آنها (منشأ مواد اوليه آنها) طبقه بندی مي شوند
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Man made fiber الياف ساخته شده توسط انسان
Synthetic or manـmade fibers generally come from synthetic materials such as petrochemicals.

الیاف مصنوعی یا انسان ساخته به طور کلی از مواد مصنوعی مانند پتروشیمی
می آیند
But some types of synthetic fibers are manufactured from natural
cellulose; including rayon, modal, acetate

 مانند ريون ـ مودال ـ استات.اما بعضي از الياف مصنوعي را از مواد طبيعي ميسازند
and from milk , kasein and the more recently developed Lyocell.

. كازيين و اخيرا ً الياف بيشتري نيز ساخته شده است،و از شير
برخی از انواع الیاف مصنوعی از سلولز طبیعی تولید می شود؛ از جمله

Celluloseـbased fibers are of two types, regenerated or pure cellulose “ viscose rayon “ ,
" بازسازی با سلولز خالص " ويسكوز ريون،الیاف بازيافتي مبتنی بر سلولز دو نوع هستند
such as from the cuproـammonium process “ couper amonium
cellolose “

همچنين از عمليات مربوط با كوپر آمونيوم الياف كوپر آمونيوم سلولز

and modified or derivitized cellulose such as the cellulose acetates.

.و همچنين با تغيير شكل و توسعه سلولز به استات هاي سلولز مي رسيم
COTTON FIBER ليف پنبه
Cotton is a natural vegetable f ibre produced in the cotton plant in
many countries of the world
even in Bangladesh also. Some important properties of cotton f
ibres are discussed very briefly below:

 گیاه پنبه ای در بسیاری از کشورهای جهان تولید.پنبه یک گیاه طبیعی است
می شود
حتی در بنگالدش در اينجا برخی از خواص مهم الیاف پنبه ای به طور خالصه مورد
.بحث قرار می گیرند
Properties of cotton f ibres خواص الياف پنبه
Length of cotton f iber: طول الياف پنبه

Physically the individual cotton f ibres consist of a single long
tubular cell. Its length is about
1200 ـ1500 times than its breadth. Length of cotton f ibre varies
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from 16 mm to 52 mm depending
upon the type of cotton.

. الياف پنبه ای از یک سلول لوله ای طوالنی تشکیل شده است،از لحاظ فیزیکی
 طول پنبه ای از. بار از عرض آن بيشتر است1500ـ1200 طول آن در حدود
. میلی متر است52  میلی متر تا16 بسته بندی متفاوت از
Fineness of cotton f iber: ظرافت الياف پنبه
Longer the f ibre, finer the fibre in case of cotton f ibre. It is expressed in term of decitex and it varies from 1.1 to 2.3 decitex.

 دسي تكس نمره ظرافت2.3  الي1.1 الياف با طول بيشتر ظريف تر نيز هستند بين
.الياف پنبه است
Fineness may be more in case of immature f ibre. So it is necessary
to express maturity with f ineness.

الياف ظريف تر پنبه ممكن است است نارس باشند به همين خاطر بايد الياف
.رسيده پنبه مد نظر باشد
Strength and extension of cotton f ier: قدرت و توان الياف پنبه در مقابل كشش

Cotton f ibre is fairly among natural f ibres in relation to tenacity
which is 3ـ3. 5 g/dtex. Its tensile
strength is between wool and silk f ibre but disadvantage is low
extension at break which is 5 ـ7 %.

 بنابراين قدرت.  گرم بر دنير است3.5  الي3 استحكام پنبه در حالت عادي بين
 الي5 پنبه بين پشم و ابريشم مي باشد اما استحكام تا حد پارگي پنبه در حدود
. درصد مي باشد7
Cotton Appearance ظاهر پنبه

Cotton f ibre is fairly short, f ine and creamy white color. Color of
the f ibre depends on soil of growth. By adding chemicals in the
soil, color of the cotton f ibre may be varied.

 رنگ الياف به خاک بستگی دارد. با رنگ کرم و سفید است،پنبه نسبتاً کوتاه
 رنگ ليف پنبه ممکن،رشد الياف با افزودن مواد شیمیایی در خاک بهبود مي يابد
.است متفاوت گردد
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Crimp پيچ و تاب
Cotton f ibre is more or less twisted on its longitudinal axis which
cab not be seen from out side is called convolution. The twist in the
f ibre does not to be continuous in one direction i.e. if at f irst right
direction, then left direction. This property of cotton f ibre helps in
spinning.

پنبه در محور طولی آن بیشتر یا کمتر پیچ خورده است که پيچ خورده مي گردد
پيچ و تاب پنبه در يك جهت امتداد ندارد و يعني اگر ابتدا به سمت راست باشد
سپس به سمت چپ مي پيچيد اين خاصيت در هنگام ريسندگي پنبه به ما كمك
.مي كند
SILK FIBER ليف ابريشم
Silk is a natural f iber and an animal f iber too. Silk f iber was
f irstly produced in China and then the
production of silk worm extended to German, France, Turkey,
Iran, Italy, India and Bangladesh.
Silk is an animal derived f iber produced from silk worm.

 ليف ابريشم در ابتدا در كشور چين.ليف ابريشم طبيعي است و همچنين حيواني
توليد مي شد و سپس در كرم ابريشم به كشورهاي آلمان فرانسه ـ ايران ـ ايتاليا ـ
. ليف حيواني ابريشم از كرم ابريشم توليد مي شود.هند و بنگالدش برده شد
It is the only natural f iber which is found in f ilament form. Fibroin is the main component of silk f iber. It is produced widely
from a variety of silkworms such as the Cecropia moth from North
America, the Tussah, Muga and Eri moths from India and the Anaphe moth from Africa.

 فيبروئين.ابريشم تنها ليف طبيعي است كه به صورت فيالمنتي يافت مي شود
اصلي ترين ماده تشكيل دهنده ليف ابريشم مي باشد آن (ليف ابريشم) از انواع
مختلفي از كرم ابريشم به دست مي آيد كه كرم آن در آمريكاي جنوبي و مناطق
.ديگر و هند و حتي افريقا يافت مي شود
Commercially production is carried by the Mulberry Silk Moth,
Bombyx Mori, the cocoon fed on mulberry.

توليد ابريشم بر روي توت كه برگ آن را كرم ابريشم مصرف مي كند انجام مي گيرد
Lifecycle silk worm. دوره زندگي كرم ابريشم
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The natural of silkworm requires leaves of mulberry. The tiny
eggs, left to hibernate by the pre vi ous yearʼs moths, are warmed
up gradually and hatch into baby caterpillars 10  ـ14 days later.

 تخم هاي كرم ابريشم كه از پروانه به دست مي آيد.كرم ابريشم به توت احتياج دارد
در جايي گرم و پس از زمستان (بهار برگ توت بيرون مي آيد) تخم ها به كرم تبديل
. روز طول مي كشد تا بچه هاي كرم از تخم بيرون بيايند14  الي10 مي شوند
They eat ravenously, shedding their skins four times within four
weeks, moulting as they outgrow each skin.

. هفته پوست عوض مي كنند4  بار در4 آنها به طرز عجيبي

Af ter the last moult the silkworm is 7 to 10 cm long, fat and hairless.

كرم ها در اين زمان چاق. سانتي متر طول دارد10  تا7 آخرين پوست كرم حدود
.و پرزآلود هستند
At this point their appetites are prodigious. Af ter all this the silkworm stops eating and starts the produc tion of its cocoon.

تا اين نقطه (لحظه) اشتهاي آنها شگفت آور است اما پس از آن خوردن متوقف
.مي شود و كار كردن شروع مي شود و توليد پيله آغاز مي گردد

Two modif ied salivary glands, on the caterpillar.s head produce
a clear, sticky liquid which is then forced out through spinnerets
and hardens on contact with the air to form a continu ous f ilament.

دو غده بزاقي روي سر كرم وجود دارد كه از آن مايعي غليظ و چسبناك خارج
 كه در تماس با هوا كامال ً سفت مي شود و به صورت ليف ممتد ابريشم در.مي شود
.مي آيد

The caterpillar constructs the cocoon which is held together with
Sericin, a gummy substance and gives distinctive shape. The process
of the moth pushing its way out of the cocoon destroys the continuity
of the thread . So, most moths are killed before they emerge.

رشته هاي زنجيري (دو ليف ابريشم) به كمك ماده سريسين به هم مي چسبد ماده
 قبل از آنكه كرم به پروانه تبديل شود بايد كشته.صمغ آلود (پيله) شكل مي گيرد
.شود بنابراين پروانه اي بيرون نمي آيد زيرا كشته مي شوند
Now cocoons are ready for reeling. Each cocoon is made up of
one extremely f ine f ilament. Any remaining processes depend on

195

the use to which the f iber is to be put but can include boiling off
to remove the sericin, dying, f inishing, weaving or knitting.

.حاال هر پيله آماده عمل مي گردد هر پيله مي سازد فيالمنت ابريشم ظريف
فرايند هاي ديگري چون جوشيدن در آب براي حذف سريسين و سپس رنگرزي و
.تكميل و بافت تاري پودي و حلقوي بايد انجام شود

The European Commission for the Promotion of Silk gives some interesting statistics. One acre of Mulberry yields around 4.5 tons of leaves
which will produce around 200 kg of cocoons, giving 40 kg of raw silk.

كميسيون اروپايي آماري را ارائه مي دهد كه كه براي يك هكتار مزرعه درخت
 كيلوگرم پيله به وجود مي آيد كه در200  كيلوگرم برگ توت و حدود4500 توت
. كيلوگرم ابريشم خام به دست مي آيد40 نهايت
SILK PROPERTIES خواص ابريشم
Silk Fiber Is very Much Thin: Silk is the thinnest amongst all the
natural f ibers. As it is so much thinner f iber, so silk can be used on
any kind of fabric or clothes to be made.

 ابریشم در میان تمام اليافهای طبیعی ظريفتر:ليف ابریشمیبسیار بسیار نازک است
.است بهطوری که ابریشم میتواند براي هر نوع پارچه یا لباس مورد استفاده قرار گیرد
Dyeing Property is good on Silk: The average dyeing on Silk
works good.
Prints Well: Due to the f iber’s f lexibility and other convenience;
the silk fabric can easily be printed without any problem.

 رنگرزي رنگ روی ابریشم خوب و راحت:خواص رنگرزی در ابریشم خوب است
مي باشد چاپ راحت به خاطر انعطاف پذيري و رنگ پذيري خوب بنابراين بدون هیچ
.مشکلی چاپ مي شود
Hand Washing & Dry Cleaning Is Possible: The washing fastness
of silk f iber is good. One can wash the silk fabric by water and af
ter washing the dry cleaning is possible too.

شست وشوي با دست و خشك كردن آسان امكان پذير است خواص شست وشويي
.آن نيز خوب است شست وشوي با آب و خشك شويي نيز امكان پذير است

Silk creates static charges: The main problem of Silk fabric is that;
silk creates static charges during wear or using any other purposes.

ابريشم شارژ الكتريكي مي سازد اين مهم ترين مشكل ابريشم است ابريشم در
.هنگام پوشش شارژ الكتريكي مي سازد كه ناخوشايند است
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In this case, silk fabric is little bit uncomfortable to use as the traditional dresses. For this reason we see; Silk is only used to make
Sharee which is occasionally used by the women.

 پارچه ابریشمی کمی ناخوشایند است که به عنوان لباس های،در این مورد
 به همین دلیل ما می بینیم؛ ابریشم عموماً براي لباس زنان.سنتی استفاده شود
.استفاده می شود
Silk has no pilling problem: Silk fabric has no pilling problem. Abrasion Resistance Is Good: Silk fabric is good resistant to the abrasion.

پارچه هاي ابريشم پرز نمي دهند كه خاصيت مهمي است و همچنام مقاومت بااليي
.در مقابل سايش دارند
Light Fastness Is Poor: ثبات نوري ضعيف
The main disadvantages of silk f iber is that; if you keep the silk fabric for the long time under the sun, then there might have a chance
to lose the natural appearance of the silk fabric.

مهم ترين عيب ابريشم اين است كه نمي توان آنها را به مدت زيادي در زير نور قرار
. اين عمل باعث تغيير در ظاهر پارچه هاي ابريشم مي شود.داد
So, it’s better to stay away for prolonged exposure to sunlight.

.بنابراين بهتر است كه الياف ابريشم را به مدت طوالني زير نور خورشيد قرار نداد
Uses of silk in textile كاربرد ابريشم در نساجي

Silk f iber is widely used to make different items. In apparel industry Silk is used for making Dresses, Blouses, Skirts, Jackets,
Pants, Scarves and ties.

الياف ابریشم به طور گسترده ای و برای ساخت اقالم مختلف مورد استفاده قرار
، شلوار، جلیقه، دامن، بلوز، در صنعت پوشاک ابریشم برای ساختن لباس.می گیرد
.شال و روسری استفاده می شود

The clothes or apparels that are made from Silk are luxurious and
simply expensive. Silk is widely used in Bangladesh & India to make
the traditional silk Sharee that is worn in any kind of festivals or social
programs.

 ابریشم به طور،لباس یا پوشاک که از ابریشم ساخته شده لوکس و گران است
گسترده ای در بنگالدش و هند مورد استفاده قرار می گیرد تا در جشنواره یا
.برنامه های اجتماعی مهم پوشیده شود
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POLYESTER FIBER الياف پلي استر
Polyester f ibre is a widely used .الياف پلياستر پر كاربردترين الياف مصنوعي است
.synthetic f ibre
Basic raw materials for polyester f ibre production are petroleum,
coal, air & water. From those basic raw materials the Glycol monomer dihydric alcohol dn Terephthalic acid are produced

 از مواد. هوا و آب، زغال سنگ:ماده خام (اوليه) براي توليد پلي استر عبارت است از
. الکل دی هیدرولیک گلیکول مونومر و اسید ترفتاالتیک تولید می شود،اولیه

Which are polymerized into an autoclave at high temperature and
polyester chips are produced, which are melt spun.

.پلي مرها را در اتوكالو و در دماي باال قرار مي دهند تا چيپس پلي استر توليد شود
.تا ذوب شوند
General properties of polyester textile خواص عموميپلياستر در نساجي
1- Length: Polyester f ibre could be produced n f ilament form or
staple form i.e. as we desire. Fibre length is controllable.

 الياف پلي استر توليد مي شوند به صورت ممتد و يا الياف بريده شده با طول:طول
قابل كنترل

2- Fineness of polyester textile: Fineness of polyester f ibre is also
controllable.

 ظرافت الياف پلي استر نيز قابل كنترل مي باشد (در:ظرافت پلي استر در نساجي
.)هنگام توليد

3- XـSectional shape: Normal cross sectional shape is round but
it is also made triangular, elliptical or pentagonal. Normally it is
white but could be of any color if color is added during spinning.

 سطح مقطع معموال ً به صورت دايره اي مي باشد و اما به صورت:سطح مقطع
. بيضي يا چند ضلعي نيز ساخته مي شود،مثلثي

4- Strength: Normally tenacity varies from 4.5 to 5.0 gram per denier for the polyester textile. In case of high tenacity f ibre it may be
up t 8.0 gram per denier.

در مورد الياف با. گرم بر دنير است5/0  الي4/5  معموال ً استحكام بين:استحكام
. گرم بر دنير نيز هست8.0 قدرت باال بيش از

5- Extensibility: Extension at break varies from 20% to 30 %.
Good recovery from extension. Due to good extension, strength
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and functional property polyester is widely used as sewing thread
in the garment industries.

انبساط پذيري :تا حد پارگي  20الي  30درصد كشش مي پذيرد و بازگشت به
حالت اول خوبي دارد .به واسطه قدرت كشش خوب و استحكام باال،پلي استر در
گستره وسيعي مصرف مي شود از نخ دوخت تا صنايع پوشاك.

6- Resiliency: Polyester textile shows good resiliency property.
It does not crease easily and any undue crease can be recovered
easily.

انعطاف پذيري كه پلي استر نساجي نشان داده است خواص انعطاف پذيري خوب.
به آساني چروك نمي شود و به آساني از چروك بر مي گردد.

7- Dimensional Stability: Polyester f ibre is dimensionally stable. It
set at around 200 degree C. heat set polyester f ibre doesـcould be heat
not shrink or extended.

پايداري در ابعاد :پلي استر از نظر ابعادي ثابت است .این می تواند توسط گرماي
تنظیم شده حاصل شود.
درجه حرارت  200درجه سانتیگراد براي تنظيم ابعادي پلي استر مي باشد.
 0.4%. Dueـ 8- Moisture Regain: Very low moisture ranges from 0
to low moisture regain polyester f iber feels worm, easily cleaned,
soils less.

رطوبت بازيافتي :حدود رطوبت خيلي كم و كمتر از  0/4درصد است .به واسطه
كم  بودن رطوبت بازيافتي پلي استر احساس خشكي و آسان تميز شدن دارد و
چرك و خاك نمي شود (زود كثيف نمي شود).

9- Action of bleaching agents: It is not damaged by the action of
bleaching agents.

عملكرد در مقابل مواد سفيدگري :خطر و يا مشكلي در هنگام سفيدگري براي
پلي استر به وجود نمي آيد.

10- Action of acid and alkali: It is unaffected by the action of acid
and alkali.

عملكرد در مقابل مواد اسيدي و قليايي :مواد قليايي اثري روي پلي استر ندارد.

11- Action of organic solvent: Polyester textile is unaffected by
cleaned.ـorganic solvent, hence polyester f ibre could be dry

تأثير حالل آلي :حالل آلي تأثيري روي پلي استر نساجي ندارد .و الياف پلي استر را
مي توان خشكشويي كرد( .شست وشو با حالل)
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12- Action of Sunlight & Heat: Polyester is unaffected by normal
sunlight but prolong exposure to sunlight cab reduce strength of
polyester.

 نور معمولي روز اثري بر پلي استر ندارد اما قرارگيري:تأثير نور خورشيد و گرما
.طوالني مدت در مقابل نورخورشيد قدرت پلي استر كم مي كند

Polyester f ibre melts at 227 degree C to 242 Degree C. hence
during ironing care should be taken to reduce the risk of damage.

 سانتي گراد ريسك تجزيه شدن دارد242  الي227 مواد مذاب پلي استر در دماي
.در هنگام تماس با آهن در ريسندگي مذاب

In contact to f lame the polyester burns and melt when cold, the
molten polymer forms hard bids.

.پلي استر مي سوزد و مواد مذاب در اثر سرد شدن سخت مي گردد،در تماس با شعله

13 Dye ability: Polyester f ibre shows good dye ability at high
temperature. Color fastness to washing and sunlight is also good.
Disperse dyes are widely used for dyeing polyester f ibre.

 الياف پلي استر در دماي باال خوب رنگ مي شوند و ثبات رنگ در:توانايي رنگ
 رنگ هاي ديسپرس مي توانند پلي استر.مقابل شست وشو و نورخوشيد خوب است
.را رنگرزي كنند

14- Biological Properties: Resistance to attack of mildew, moths
and insects are good.

. و بيد زدگي و حشرات ديگر، مقاوم است در مقابل كپك زدن:خواص زيستي

15- End use of Polyester textiles: Polyester f ibre is widely used
for apparels both 100% form and blended form with cotton, nylon,
wool, rayon, acetate, etc f ibres. Polyester textiles also used for
making thermal underwear

 الياف پلي استر كاربرد وسيعي به صورت مصرف:كاربرد پلي استر در نساجي
 پلي استر را مي توان مخلوط.  درصد پلي استر و يا مخلوط با الياف ديگر دارند100
 الياف پلي استر همچنان. استات و غيره، ويسكوز ريون،پشم، نايلون،كرد با پنبه
.مصرف دارد براي لباس هاي زير حرارتي
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167 پاسخ تمرین صفحه
.جای خالی را با توجه به متن پر كنید

Color Fastnes is good = reactive dyes on cotton fiber
Protein regenerated f iber =Kasein fiber.
Organic Solvent on Polyester = Polyester textile is unaffected
by organic solvent
Very brilliant f ibers = Silk,acetate,triacetate,briliant viscose
For easy wearing =Cotton and viscose fiber garment (celolose
fiber garment)
Soak on the body of the sheep = Woll Fiber
Man made very brilliant f ibers = triacetate
On the sheep’s skin = Plant particles , Dead insects and insect
eggs , Seed of the plant
Suitable for blankets = flexable and strong fiber

COTOON SPINNING ريسندگي پنبه اي
Spinning is the process of making yarns f rom the textile f iber is
called spinning.

.ريسندگي عملياتي است كه نخ را ميسازد از الياف نساجي و آن را ريسندگي ميگويند

Spinning is the twisting together of drawn out strands of f ibers to
form yarn.

.ريسندگي هست تابيدن به همراه كشش شكل هايي از الياف و تبديل به فرم نخ

Spinning has a few steps, these steps include: Blowroom  ـcarding
drowf rame  ـcombing  ـroving ringframe  ـautoconer  ـopenend.

ريسندگي چند مرحله (گام) دارد اين گامها عبارتاند از حالجي ـ كاردينگ ـ شانه زني
.ـ نيم تاب ـ تمام تاب ـ بوبين پيچي ـ و اپناند
Basic Textile Terms of Spinning اصول نساجي عمليات ريسندگي
Fiber: The fundamental component used in making textile yarns
and fabrics. Fibers are f ine substances with a high ratio of length
to thickness. They can be either natural (e.g. cotton, wool, silk
etc.) or synthetic (e.g. polyester, nylon, acrylic etc.(.
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 الياف ظريف هستند و نسبت طول.الياف پايه و اساس ساختن نخ و پارچه مي باشد
 آنها طبيعي هستند چون پنبه و پشم و ابريشم و يا مصنوعي.به قطر زيادي دارند
.هستند چون پلي استر و نايلون و اكريليك و غيره
Blow room Lap: The Loose strand, roughly parallel, untwisted f iber
sheet produced in blow room.

 يك مجموعه الياف نرشته و تقريباً موازي كه به صورت اليه بالش:بالش حالجي
.حالجي است

Chute feed system: It is a system of feeding small tuf ts of f ibers
directly from blow room to a series of cards, arranged in a circuit
through pneumatic pipe.

 در اين سيستم تغذيه مي شود به صورت تكه هاي كوچك از:سيستم شوت فيد
 حركت تكه هاي الياف0  در يك سيستم لوله اي با باد.بالش به طرف كاردينگ ها
.با باد انجام مي شود

Sliver: The strand of loose, roughly parallel, untwisted f ibers produced in Carding.

.فتيله ك الياف نرشته اي تقريباً موازي و بدون تاب كه از كاردينگ توليد مي شود

Roving: The sof t strand of carded/combed f ibres that has been twisted, attenuated, and freed of foreign matter, which is a feed material
to spinning.

 تضعيف شده. يك رشته نرم كارد و شانه شده از الياف كه كمي تاب دارد:نيمچه نخ
(الغر شده) و از مواد خارجي رها شده (گرفته شدن ضايعات) كه به طرف قسمت
.ريسندگي مي رود

Yarn: A continuous strand of textile f ibers that may be composed of
endless f ilaments or shorter f ibers twisted or otherwise held together.

 يك رشته ممتد در نساجي كه از الياف فيالمنتي و يا الياف كوتاه ريسيده شده:نخ
و تاب خورده با هم و يا در كنار هم

Spinning: The process of making yarns from the textile f iber is
called spinning. Spinning is the twisting together of drawn out
strands of f ibers to form yarn.

 مرحله اي است كه در آن نخ ساخته مي شود از الياف نساجي كه:ريسندگي
 ريسندگي از تاب همراه با كشش الياف رشته شده و.ريسندگي گفته مي شود
.تبديل به حالت نخ است
UV checking: Checking cones under Ultra Violet lights for any
shade variations in cone
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 كنترل بوبين ها زير نور ماورای بنفش براي تشخيص انواع:كنترل با نور يو وي
بوبين ها
Yarn count is the numerical expression of yarn, which def ines its
f ineness or coarseness. (Linear density).

 كه ريزي و درشتي (ضخامت) نخ را نشان ميدهد.نمره نخ نمره اي است براي تشريح نخ
Yarn count systems سيستم هاي نمره نخ
 نمره انگليسي نمره فاستوني:سيستم غير مستقيم
Indirect system: English count (Ne), Worsted Count etc.

Higher the yarn number, f iner .زياد بودن نمره نخ يعني نخ ظريف تر است
the yarn.
Direct System: Tex, Denier : دنير، تكس:نمره غير مستقيم
I.e. Higher the yarn number, Coarser . نخ ضخيم تر است،زياد بودن نمره نخ
the yarn.
Similarly numerical expression of f ineness or coarseness of Lap,
sliver & roving are called Hank.

نمره بالش و فتيله و نيمچه نخ با نمره هنك اندازه گیری مي شود

تمرین

170 پاسخ تمرين صفحه
درباره هر واژه يك سطر مطلب به فارسي بنويسيد و سپس آن را به
 پاسخ ها ساده باشد در صورتي كه پاسخ از متون.انگليسي ترجمه كنيد
.كتاب و يا خارج از آن باشد هر دو صحيح مي باشد

Fiber: fiber is very fine: cotton is a natural fiber
Blow room Lap: Blow room Lap have not twisted.
Chute feed system: Chute feed system have not lap.
Carding sliver: Carding sliver have 4ـ5 grams per metter.
Drow fram sliver: Drow fram sliver have aboat 5 gram per metter.
Combed lap: Combed lap feeded on combing machine.
Combed sliver: Combed sliver product of combing machine.
Roving: The soft strand of carded.
Yarn: paralel and twisted fiber
Spinning: in spining procese product yarn. Spinning has a few
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steps , these steps include:Blowroomـcardingـdrowframe  ـcombing
 ـrovingـringframe  ـautoconer  ـopenend.
UV checking: A view for spining proceses cheking
Yarn Count/Sliver Hank: Linear density of yarn and sliver
Yarn count systems: Indirect system: English count (Ne), Worsted Count Metric ـDirect System: Tex, Denier
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ـ روند مواد در ريسندگي1  جدولTable 1: Material Flow in Spinning
Work

MACHINE

كار

ماشين

Opening &cleaning

تميز كردن و بازكردن

Blow Room
machines

ماشن هاي حالجي

Carding

Carding machine

كاردينگ

ماشين كاردينگ

Pre comber
Drawing

مرحله ابتدايي كشش
Lap Formation

توليد بالشچه

INPUT

OUT PUT

PACKAGE

MATERIAL

MATERIAL

FORM

product

مواد ورودي

مواد خروجي

شكل وفرم بسته

نمره محصول

ـ

Gr/ m3
گرم بر متر مربع

Raw cotton

پنبه نرشته خام
Lap or chute
feed

بالش و يا شوت فيد

Lap or chute
feed

بالش و يا شوت فيد

Carded Slivers
Card sliver

in Cans

فتيله كارد شده

فتيله كارد شده
در بانكه

Breaker Draw

Drawn slivers

Frame

Carded Sliver

Drawn Sliver

in cans

ماشين كشش
ابتدايي

فتيله كارد شده

فتيله كشش يافته

فتيله كشش يافته
در بانكه

Super Lap or Lap
Former

توليد كننده بالشچه

Drawn Slivers

Lap

Laps in spools

فتيله كشش يافته

بالشچه

بالشچه روي استوانه
Combed sliver

Combing

Comber

Lap

Combed Sliver

in Cans

شانه زني

شانه زني

بالشچه

فتيله شانه شده

فتيله شانه شده
در بانكه

Post comber

Finisher Draw

Drawing

Frame

Count of

Gr/m or grin / yd

گرم بر مترـ گرين
بر يارد

Gr/m or grin / yd

گرم بر مترـ گرين
بر يارد
Gr/m
گرم بر متر

Gr/m or grin / yd

گرم بر مترـ گرين
بر يارد

Post comber

ماشين كشش نهايي مرحله نهايي كشش

Draw frame
Combed sliver

Drawn sliver

slivers in cans

فتيله شانه شده

فتيله كشش يافته

فتيله شانه شده
و كشش يافته
در بانكه

Gr/m or grin / yd

گرم بر مترـ گرين
بر يارد

204

كسب اطالعات فني:فصل پنجم

Hank

Post comber Draw

480yd” s in 1lb
هنك
 ياردي در480 تعداد
يك پوند

Roving

Speed Frame

frame sliver

Roving

Roving bobbin

نيم تاب

ماشين نيم تاب

فتيله شانه و كشش
يافته

نيمچه نخ

بوبين نيمچه نخ

spun yarnـRing

Spinning Cops

Ne

ماسوره نخ

نمره نخ

Spinning

Ring frame

Roving

)ريسندگي (رينگ

ماشين تمام تاب

نيمچه نخ

SpinningـPost
processes

Winding

مرحله پس از
ريسندگي

ماشين بوبين پيچ

Yarn in spinning
cops

نخ روي ماسوره

نخ تابيده شده
Yarn

نخ روي بوبين

Cone, Cheese &
Hank as required

بوبين يا هنك

Ne

نمره نخ

FLAYER فالير
Creeling: قفسه بندي
Draw frame slivers are fed to the roving frame in large cans. The
slivers are guided through separators and then over the guide rollers and tension rollers. The slivers then pass through the draf ting
rollers.

.فتيله هاي ماشين كشش تغذيه مي شود به ماشين نيمچه نخ در بانكه هاي بزرگ
فتيله ها به قسمت جداساز راهنمايي مي شوند و سپس به غلتك هاي كشش و
. فتيله سپس عبور مي كنند از بين غلتك هاي كشش.راهنما ها هدايت مي شوند
Drafting: كشش دادن

To draft the sliver to reduce weight per unit length. In the draf ting
zone pneumatic pressure is applied over the draf ting rollers and
the speed difference between the draf ting rollers, draf ts the sliver
to desired hank.

 در منطقه كشش فشار باد عمل.در كشش وزن در طول فتيله كاهش مي يابد
 باعث كشش و،مي كند روي غلتك هاي كشش و تفاوت بين غلتك هاي كشش
.رسيدن فتيله به نمره هنك مناسب مي شود
Twisting: تاب دادن
The draf ted slivers delivered are too thin to hold themselves together and slight twist is needed to strengthen the roving to prevent breakage during next processing. The draf ted strands of f
ibres are passed from Draf ting zone to f lyers for twisting.
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فتيله كشش داده شده و همچنين نازك شده ،الزم دارد مقداري تاب در نيمچه
نخ كه باعث استحكام الزم نيمچه نخ در مراحل بعدي مي گردد .رشته كشيده شده
براي تاب ديدن به قسمت فالير مي رود.
پيچش Winding:

The f lyers impart twist to the f ibre strands and make the roving
strong enough to be wound on the bobbin and to be processed in
Ring Frame.

فالير ها تاب مي دهند به رشته الياف و مي سازند نيمچه نخ با استحكام كافي،تا دور
بوبين پيچيده شود و به مرحله رينگ برود.
Building: The up & down traversing of bobbin rail builds up the
bobbin to make conical or tapper shape of the bobbin.

ساختار :با باال و پايين رفتن بوبين در هنگام پيچش ،شكل كونيك (مخروطي)
پيدا مي كند.
در آوردن (خارج كردن بوبين پر و جايگزيني خالي) Doff ing:

When the roving bobbins become full the machine is stopped and
doff ing takes place to remove full bobbins and to f ix empty bobbins with required length of roving manually wound on the empty
bobbins through Flyers for continues working.

وقتي كه بوبين هاي نيمچه نخ پرشد ماشين متوقف مي شود و بوبين هاي خالي به
جاي پر قرار مي گيردو همه بوبين جابجا مي شود .طولي از نيمچه نخ رها شده الزم
است تا دور بوبين خالي پيچيده شود.
پنل نمايشگر Display panel:
It displays various operating machine parameters like speed, production etc. Understand the details in the display panel and work
accordingly.

نمایش پارامترهای مختلف دستگاه عامل مانند سرعت ،تولید ،تعداد نخ و غیره
را درک می کند .جزئیات را در صفحه نمایش نشان می دهد و بر این اساس کار
مي كند.
Roving Break Stop mechanism & Sliver Break Stop mechanism:

مكانيزم توقف براي پارگي فتيله و نيمچه نخ

Photo electrical sliver and roving break stop mechanism.

مكانيزم توقف در اثر پارگي نيمچه نخ و فتيله با سيستم برقي نوري

Whenever sliver or roving breaks due to any reason machine stops.

هرگاه نيمچه نخ و فتيله پاره شود ماشين متوقف مي شود.
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Operating Speed Frame Machine كاربري ماشين فالير
Creel the required number of sliver cans and draw the slivers forward.

.تعداد مورد نياز بانكه را جلو بكشيد و مقداري فتيله را آزاد كنيد

Take the slivers through guide rollers and feed to draf ting zone.

.قرار دهيد فتيله ها را بين غلتك هاي راهنما و تغذيه كنيد به منطقه كشش

Operate the control switches for inching, starting and stopping the
Speed frame. By inching feed the material and start running.

 به وسيله كليد هاي.كاركردن با كليد هاي كنترل و روشن و خاموش ماشين فالير
.حركت منقطع و تغذيه مواد و روشن كردن نهايي

Follow the different signal lamps & stop motions used in machines.

.دنبال كنيد المپ هاي مختلف و كاربرد سيستم هاي توقف دهنده در ماشين
Piece the sliver during breakage.پيوند بزنيد فتيله پاره شده در حين كار
Piece the roving during breakage.پيوند بزنيد نيمچه نخ پاره شده در حين كار
Support the doff ing team and doff the full Roving bobbins.

كمك و همراهي با تيم دافينگ و جاگذاري كامل بوبين هاي نيمچه نخ

View the display panel and identify the reasons for machine stoppages if any.

.پانل صفحه نمایش را مشاهده کنید و دالیل توقف های دستگاه را شناسایی کنید

Inform the supervisor and maintenance in charge in case of any
breakـdowns.

. موضوع را به مسئوالن اطالع دهید،در صورت بروز هرگونه اختالل

Support for carrying out maintenance activities.

.پشتیبانی از فعالیت های تعمیر و نگهداري

Carryout cleaning activities in creeling, drafting, and in Flyer.

فعالیت های تمیزکاری در قفسه ها و كشش و فالير انجام دهید

Remove the waste while attending breakage/creeling and put them
in appropriate waste collection bins.

 زباله ها را جداسازي نموده و هركدام را در زباله های مناسب،هنگام دفع زباله ها
.قرار دهید
Always keep Speed frame .هميشه منطقه مربوط به فالير را تميز نگاه داريد
area clean.
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تمرین

. کتاب درسی يكي از چهار عملياتي كه در باال آمده است را بنويسيد10 در زير شكل

Twisting Zone

Creeling

Doffing

Drafting Zone

. کتاب درسی نام و يا نام عمليات مورد نظر را به انگليسي بنويسيد11 زير شكل

Sliver Can

Speed Frame

Roving bobin

Ring Machine ماشين رينگ
Functions of Ring Frame Machine: عمليات ماشين رينگ
To produce required count of yarn from the supplied roving by
drafting.

آماده سازي نيمچه نخ كشش يافته براي توليد نخ مورد نياز با نمره مشخص الزم

To insert sufficient amount of twist to the yarn to impart strength.

وارد آوردن مقدار تاب براي رساندن نخ به استحكام باال

To wind the yarn onto the bobbin.

پيچيدن نخ روي يك بوبين

To build the yarn package properly

ايجاد ساختار بسته مناسب نخ

Fig 12 Show a RING FRAME MACHINE.
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Creeling: قفسه بندي
Roving is fed to the Ring frame from roving bobbin held by creels.
For all the spindles roving bobbin are creeled on the machine.
The roving is guided and passed through trumpet. The roving then
passes through the drafting rollers.

نيمچه نخ ها توسط چنگک هايي كه بوبين نيمچه نخ را نگاه مي دارد به ماشين
. براي همه اسپيندل ها در قفسه بوبين نيمچه نخ وجود دارد.رينگ تغذيه مي شود
 نيمچه.نيمچه نخ ها براي عبور در ميان ترومپت (شيپوري) راهنمايي مي شوند
.نخ ها سپس عبور مي كنند از ميان غلتك هاي كشش
Drafting: كشش دادن
To draft the roving to reduce weight per unit length.The Drafting
zone in Ring Frame attenuates the roving to desired fineness by
imparting required draft to the roving by top arm pressure and the
speed variations in the Bottom rollers of drafting zone.

 ناحيه كشش در ماشين.در كشش كاهش مي يابد وزن بر واحد طول نيمچه نخ
 الغر مي كند نيمچه نخ را تا ميزان خواسته شده و الزم به وسيله فشار غلتك،رينگ
.بااليي و تغييرات سرعت غلتك در ناحيه كشش
Ring& Traveller: عينكي رينگ و شيطانك
The ring guides the circular run off the traveller. The drafted
strands of fibres as they are delivered by the front rollers are given
twist to produce a yarn. The Ring and travellers enable to Wind
the yarn onto the bobbin & maintain winding tension of the yarn.
It acts as a second guide for the yarn on the way to be wound on
the bobbin.

 رشته هاي كشش داده شده.حلقه راهنماي دايره اي حركت مي دهد شيطانك را
 عينكي و شيطانك.از غلتك جلو توليد مي شود و تابيده مي شود به صورت نخ
 دومين راهنمايي. نخ را مي پيچانند روي بوبين نخ،مي چرخانند نخ را و تحت كشش
.نخ براي پيچش روي بوبين نخ انجام مي شود
Doffing: To replace with empty bobbins when the Ring Bobbins
become full.

 در اين عمل بوبين هاي پر خارج مي شود و بوبين:)در آوردن (خارج كردن ماسوره
.خالي جايگزين مي شود
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پنل نمايشگر Display Panel:
It displays various operating machine parameters like speed,
production, Count of yarn etc. Understand the details in the
display panel and work accordingly

نمایش پارامترهای مختلف دستگاه عامل مانند سرعت ،تولید ،تعداد نخ و غیره
را درک می کند .جزئیات را در صفحه نمایش نشان می دهد و بر این اساس کار
مي كند.
تمرین

پاسخ تمرين صفحه175:
با توجه به متون باال عملكرد را كه در تصوير  13کتاب درسی ميبينيد زير آن بنويسيد.

Paching Zone

Drafting Open End

Doffing

Travelerer

Drafting Zone

Display

نام مواد و عمليات انجام شده را در شكل  14کتاب درسی بنويسيد.

Cone bobin
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Outoconer

Cop

Ring

Roving Bobin
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Non Technical Competency شايستگي غير فني
Handing over the Shift : وظايف (كارها) در هنگام تحويل شيفت
 Properly hand over the shift to the incoming shift operator.

.شيفت خود را به درستي به شيفت ورودي (جديد) منتقل كنيد

 Provide the details regarding the lot being packed, count of
yarn, colour coding of cones for different counts being packed,
weighment details etc.,

 نمره و کد گذاری رنگ، تعداد نخ،جزئیات را در رابطه با تعداد بسته بندی شده
. ارائه دهید و ثبت كنيد،بوبين ها و تعداد مختلف بسته بندی شده
 Provide information about defective cones/ adas cones stored
for rework/rejection

.)اطالعات مربوط به ماسوره هاي خراب و نامناسب را ارائه دهيد (ثبت كنيد

 Inform about the packing materials used in the shift

.اطالعات درباره مواد بسته بندي در طي شيفت

 Inform about count labels being used to stick in the cones

اطالعات مربوط به برچسب هاي روي ماسوره ها
 Check for the cleanliness of the work place..كنترل محلهاي تميز نشده
 Get clearance from the incoming counterpart before leaving the
work spot, in case if the next shift operators do not come, report
to shift supervisor.

 قبل از ترك،گزارش ها را از شيفت قبلي خود بگيريد و اگر شيفت بعدي نيامده
.محل به سرپرست گزارش دهيد

 Report to the shift supervisor about the defects in cones / packing / safety issues/ any other issues faced in the shift and leave
the department only after getting concurrence for the same from
supervisors.

/  مسائل ایمنی/  بسته بندی/ گزارش به سرپرست در مورد نقص در مخروط
هر گونه مسائل دیگر قبل از ترك محل
Importance of Health & Safety نكات مهم درباره سالمتي و امنيت
 Follow the safety work .دنبال كنيد دستورالعمل هاي ايمني و امنيت

instructions
 Follow safe work practices like in UV checking, handling strapping
machine, moving the packed carton/bags

211

دنبال كنيد تمرين هاي ايمني مانند كنترل با نور يو وي و كنترل با لمس
.قسمت هاي ماشين و جابجايي كارتن ها و كيف ها
 Always use head cap, hand Gloves & Nose mask in the work
spot.

. دستکش دست و ماسک بینی در محل کار استفاده کنید،همیشه از کاله سر

 Take action based on instructions in the event of fire, emergencies
or accidents, and participate in mock drills/ evacuation procedures
organized at the workplace as per the organization procedures.

،دستورالعمل ها را رعايت كنيد در موارد آتش سوزي و موارد اضطراري و حوادث
.مشاركت كنيد در مانور ها و اموري كه با اصول سازماني مربوط مي باشد
The classification of the weaving طبقه بندي ماشين هاي بافندگي
machinery:

Hand Looms: This kind of loom still used relatively large quantities for
the production of all types of fabrics in the lessـdeveloped countries.

 اين نوع از ماشين هاي بافندگي هنوز هم برای تولید انواع:بافندگي دستي
.پارچه ها در کشورهای کمتر توسعه یافته در مقادیر نسبتاً زیادی استفاده می شود
Nonـautomatic Power Loom: These machines are being used in
everـdecreasing numbers, especially in the developed countries,
but they seem likely to retain a certain usefulness in the production of specialist fabrics.

 این ماشین ها در تعداد کمتری استفاده:ماشين هاي برقي غيراتوماتيك
 اما به نظر می رسد که آنها در زمینه، به ویژه در کشورهای توسعه یافته،می شود
.تولید پارچه های خاص مورد استفاده قرار می گیرند
Conventional Automatic Loom: The machines that gained worldـ
wide popularity because of their advantages of versatility and relative cheapness.

 دستگاه هایی که به دلیل مزایای استفاده از قابلیت:ماشين بافندگي اتوماتیک
. محبوبیت جهانی را به دست آوردند،چند منظوره و ارزان بودن آن

Circular Loom: They are strictly limited in their applications, but
they do achieve the ideal of high weftـinsertion rates from relatively low shuttle speeds because insertion of the weft is continuous.
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 اين ماشين ها محدوديت هايي در كاربرد دارند و براي:ماشين هاي بافندگي گردباف
 اين روش.پودگذاري با سرعت باال مناسب هستند زيرا سرعت ماكو نسبتاً كم است
.پود به صورت ممتد پود گذاري مي شود
تمرین
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Kniting machinery

Hand Looms

Nonـautomatic
Power Loom

Conventional
Automatic Loom

Weaving Machinery ماشين هاي بافندگي
Weaving is one of the processes that required in textile in terms
of producing a fabric.

.بافندگي يكي از مراحل الزم در نساجي است كه در اين عمليات پارچه توليد ميشود

From the f iber then become a yarn through some other process,
weaving is a process of interlacing two types of yarn known as
warp or ends (run parallel to the weaving machine known as loom)
and weft or f illing yarn (run perpendicular to the loom) to produce
a rigid fabric. Weaving machines make fabrics. This fabric Have
wef t and warp

 بافندگي مرحله اي است كه دو نوع نخ در. نخ درست مي شود طي مراحلی،از الياف
آن به کار می رود تارها (به صورت موازي در ماشين قرار می گیرد) و پودها يا نخ های
 ماشين هاي.پر کننده (عمود بر ماشین بافندگی) تا یک پارچه محکم تولید شود
.بافندگي پارچه تولید می کنند و اين پارچه تار و پود دارد
What Is Knitting? گره زني (بافت حلقوي) چيست ؟
Knitting is the process of manufacturing fabric by transforming
continuous strands of yarn into a series of interlocking loops, each
row of such loops hanging from the one immediately preceding it.
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حلقوي بافت فرایند تولید پارچه با تبدیل رشته های مستمر از نخ است كه در يك
 هر رديف از حلقه ها مستقيماً به.سري حلقه هاي به هم پيوسته ايجاد مي گردد
.رديف قبلي متصل مي گردد
The basic element of knit fabric structure is the loop intermeshed
with the loop
adjacent to it on both sides and above and below it.

عنصر اصلي ساختار پارچه حلقوي در حلقه هاي داخل پارچه كه هر دو رديف زير
و روي هم قرار مي گيرند
Classif ication of Knitting: تقسيم بندي حلقوي
1 Warp Knitting. حلقوي تاري
2 Weft Knitting. حلقوي پودي
Weft Knitting: In a weft knitted structure, a horizontal row f loop
can be made using one thread and the threads run in the horizontal
direction.

 در ساختمان حلقوي پودي (پارچه) رديف هاي حلقه افقي ساخته:حلقوي پودي
.مي شوند و پود ها در ريف افقي حركت مي كنند
A kniting machine have this parts: .يك ماشين حلقوي اجزای زير را دارد
Creel: Creel is a part of a knitting machine. Here yarn package are
stored and ready to feed in the machine.

 قفسه قسمتي از ماشين حلقوي است بسته هاي نخ در اينجا قرار دارند و به:قفسه
.ماشين تغذيه مي شوند

VDQ Pulley: It is a very important part of the machine. It controls the quality of the product. Altering the position of the tension
pulley changes the G.S.M. of the fabric. If pulley moves towards
the positive direction then the G.S.M. will decrease. And in the
reverse direction G.S.M will increase.

 این قطعه كنترل مي كند. يك قطعه خيلي مهم در ماشين است:پولي وي دي كيو
 تغيير مي دهد جي اس ام (وزن، تغيير موقعيت كشش پولي.كيفيت را در محصول
 بنابراین، اگر قرقره به سمت جهت مثبت حرکت کند.بر متر مربع) پارچه را
.جي اس ام کاهش خواهد یافت و اگر معكوس شود جي اس ام افزايش مي يابد
Pulley Belt: It controls the rotation of the MPF wheel.

 كنترل شود چرخش تسمه و چرخ دنده ها:تسمه پولي
Brush: Its clean the pulley belt.  برس تميز ميكند تسمه در حال چرخش:برس
Tension Disk: It confronts the tension of the supply yarn.
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 اين كنترل مي كند وقدار كشيدگي نخ را:ديسك كشش

Inlet and Outlet Stop Motion: It is an important part of the machine. It stops the machine instantly. when a yarn breaks.

 آن. آن قطعه بسيار مهم است در ماشين:ورودي و خروجي سيستم توقف ماشين
.متوقف مي كند ماشين را فورا ً وقتي نخ پاره مي شود
Yarn Guide: It helps the yarn to feed in the feeder.

. آن كمك مي كند به تغذيه نخ در بخش تغذيه:راهنماي نخ

MPF: It is Mamenger positive feed. It is also an important part of
the machine. It’s give positive feed to the machine.

. آن هم يك بخش مهمي از ماشين است. آن هست سيستم تغذيه مثبت:ام پي اف
.آن تغذيه مثبت (مناسبي) به ماشين مي دهد
Feeder Ring: It is a ring. Where all feeders are pleased together.

) آن يك حلقه است اينجا همه تغذيهكنندهها با هم هستند (روي حلقه:حلقه تغذيه
Disk Drum: Use in jacquard machine to produce various types of
.design
 استفاده از ماشین ژاکارد برای تولید انواع طراحی های مختلف:دیسک درام
Pattern Wheel: Pattern Wheel use in Pai Lung and Auto Stripe machine because of that that help to produce various types of design
and stripe.

 چرخ الگو استفاده مي كند از سيستم طراحي اتوماتيك (نقشه خواني:چرخ الگو
.اتوماتيك) زيرا كمك مي كند تا طرح ها و زمينه ها (راه راه) انجام شود

Feeder: Feeder is help yarn to feed in to the machine.

. تغذيه كننده كمك مي كند تا نخ به ماشين تغذيه شود:تغذيه كننده

Needle Track: Where all Needles is placed together in a decent
design.

. در اينجا همه سوزن ها در شيارهاي خود مطابق طراحي قرار دارند:شيار سوزن

Needle: It is a principal element of the knitting machine. Its help
the yarn to create a loop. And by this way fabric are produce.

 کمک به نخ برای ایجاد یک. این عنصر اصلی دستگاه بافندگی حلقوي است:سوزن
.حلقه و با اين روش پارچه تولید می شود

Prior to yarn feeding the needle is raised to clear the old loop from
the hook, and received the new loop above it on needle stem. The
new loop is then enclosed in the needle hook as the needle starts
to descend.
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قبل از تغذیه نخ ،سوزن باال مي رود می شود تا حلقه قدیمی را از قالب آزاد کند
و حلقه جدیدی را بر روی ساقه سوزن دریافت کند .حلقه جدید پس از آن است
شكل مي گيرد كه سوزن شروع به پايين آمدن مي كند.
Sinker: It is most important element of the machine. Its help to
loop forming, knocking over and holding down the loop.

سينكر :آن هست بخش خيلي مهمي از ماشين .كمك مي كند تا حلقه شكل بگيرد
و حلقه را نگه مي دارد (تا رديف بعدي بافت انجام شود)

Sinker Ring: Sinker ring is a ring. Where all sinkers are pleased
together.

حلقه سينكر :حلقه سينكر يك حلقه است.همه سينكر ها با هم روي آن هستند.

Cam Box: Where the cam are set horizontally.

جعبه بادامك :بادامك ها به صورت افقي روي آن هستند.

Cam: Cam is device s which converts the rotary machine drive
in to a suitable reciprocating action for the needles and other elements.

بادامك :بادامك يك تقسيم كننده حركت هست .و به طور مناسبي حركت را بين
سوزن ها و اجزای ديگر تقسيم مي كنند.
سيلندر :سوزن ها را در مسير Cylinder: Needle track are situated hear.
مناسب قرار مي دهد

Cylinder Balancer: It helps the cylinder to set in a proper alignment.

تراز كننده سيلندر :كمك مي كند تا سيلندر تراز باشد.
تمرین

پاسخ تمرين صفحه 180
با توجه به متن باال زير شكل  19کتاب درسی نام مرحله را به به انگليسي بنويسيد.

Open the cam screw
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Feeder Ring

Cones creel
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Stitching the fabric

Needle

Cam box

حلقوي تاري Warp Knitting:
In a warp knitted structure, each loop in the horizontal direction is
made from a different thread and the number of threads are used
to produce such a fabric is at least equal to the no of loops in a
horizontal row.

در يك ساختار حلقوي تاري ،هر حلقه به صورت عمودی و از نخ هاي تار مختلف
به وجود مي آيد.
تعداد نخ هایی که برای تولید چنین پارچه استفاده می شود حداقل برابر با تعداد
حلقه ها در یک ردیف افقی است.
پاسخ تمرين صفحه 181
با توجه به جدول كد نام ماشين هاي بافندگي ،ماشين هاي بافندگي با كد هاي
را تفسير كنيد.

تمرین

 weaving machine code ATSF 4/S 180 CـNo:1

ماشين حوله بافي ـ  4پود تغذيه ـ سيستم تشكيل دهنه دابي ـ عرض بافت
ماشين  180سانتي متر ـ سيستم تأمين حركت به صورت متمركز
 weaving machine code ATSF 6/J 240 DـNo:2

ماشين حوله بافي ـ  6پود تغذيه ـ سيستم تشكيل دهنه ژاكارد ـ عرض بافت
ماشين  240سانتي متر ـ سيستم تأمين حركت به صورت مستقيم
 weaving machine code PTS 10/E 150 CـNO: 3

ماشين بافت پارچه ـ  10پود تغذيه ـ سيستم تشكيل دهنه بادامكي ـ عرض
بافت ماشين  150سانتي متر ـ سيستم تأمين حركت به صورت متمركز
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NO: 4 weaving machine code PTS 8/S 170 C

 پود تغذيه ـ سيستم تشكيل دهنه دابي ـ عرض بافت8 ماشين بافت پارچه ـ
 سانتي متر ـ سيستم تأمين حركت به صورت متمركز170 ماشين
NO: 5 ـweaving machine code PTS 12/J 140 C

 پود تغذيه ـ سيستم تشكيل دهنه ژاكارد ـ عرض بافت12 ماشين بافت پارچه ـ
 سانتي متر ـ سيستم تأمين حركت به صورت متمركز140 ماشين

DYEING CATALOGS كاتالوگهاي رنگرزي
INTRODUCTION مقدمه
This pattern card illustrates the Procion HـE/H ـEXL dyes and
support Procion H dyes which are Particularly Suitable for the
exhaust dyeing of cellulose and the cellulose component of blends
with synthetic fibres, in both piece and yarn form on all types of
batchwise dyeing equipment.

 اچ ـ اي ايكس/ اين كاتاتوگ (توصيه نامه) تشريح مي كند رنگ پروسيون اچ ـ اي
ال و پشتيباني مي كند از پروسيون اچ كه مناسب هستند براي رنگرزي رمق كشي
(روش حمام رنگرزي) سلولز و مخلوط الياف مصنوعي با سلولز در هر دو حالت تكه
پارچه و نخ با تجهيزات مختلف

PHYSICA L FORM شكل(فرم) فيزيكي
Procion HـE/H ـEXL dyes are available in a nonـdusty granular
form to meet the requirements of Health and Safety regulations
pertaining to the handling of reactive dyes.

رنگ هاي پروسيون در دسترس هستند به صورت غير پودري تا رعايت كرده باشند
، (پودرها به خاطر جریان هوا.مقررات ايمني و سالمتي در باره رنگ هاي راكتيو
)منتشر می شود و آلودگی دارند
Stability )ماندگاري (پايداري
Procion HـE/HـEXL dyes. Grains brands, possess good storage
stability. it is recommended that containers ard always closed
tightly and stored in cool, dry conditions. Hot humid conditions
promote deterioration.

218

كسب اطالعات فني:فصل پنجم

رنگ هاي پروسيون حالت دانه اي (غير پودري) و در بسته محكم و ماندگار در جاي
.در جاي گرم و مرطوب زوال پذيرند.سرد و خشك
Dissolving)حالليت (حل كردن
Either دو روش

(a) paste the dye with water and dissolve by adding water at a
temperature not higher than

 درجه80 الف) رنگ خمير شود در آب نه چندان گرم و سپس اضافه شود آب
80°C (at pH7)
Orيا

(b) feed the dye powder steadily into vortex created by a high
speed stirree running in water at a temperature not higher than
80°C (at pH7)

. درجه سانتي گراد80  آب كمتر از، در حال هم زدن،ب) تغذيه شود پودر رنگ به آب

Do not attempt to dissolve Procion HـE/HـEXL dyes together with
dyeing assistants or auxiliary products.

.سعي نكنيد رنگ هاي پروسيون را با مواد كمكي حل كنيد

Where the solubility limit of a dye is exceeded, for example when
applying heavy shades by padding, the addition of up to a maximum of 200 g/l urea may be necessary. Dry mix the urea with the
dye before dissolving.

 برای مثال هنگام استفاده از شيد های،در صورت محدود بودن مقدار حاللیت رنگ
. گرم در لیتر اوره ممکن است ضروری باشد200  افزودن حداکثر،)سنگین (تيره
.) اوره با رنگ را مخلوط کنید(به صورت خشك،قبل از حل شدن رنگ
WATER QUALITY AND THE USE OF SEQUESTRANTS

كيفيت آب و افزودن مواد سختي گير آب

Procion dyes should be applied and washed off in sof t water.

)رنگ هاي پروسيون به كار برده مي شود در آب هاي نرم (سختي كم

Small amounts of calcium and magnesium normally above 100
ppm, may cause restraining or precipitation of dye which may lead
to reduced yields, unlevelness or reduced fastness. Traces of heavy
metals, over 2ppm copper or 10 ppm iron, should also be avoided as
they may affect the shade of certain dyes.
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مقادير كمي از كلسيم و منيزيوم بيش از  100پي پي ام مي تواند منجر به كاهش
عمق رنگ و كاهش عملكرد آن گردد و ثبات آن را كاهش دهد .وجود مقاديري از
فلزات سنگين  2پي پي ام مس و  10پي پي ام آهن نيز مي تواند منجر به تغيير در
شيد رنگ شود.
The effect of copper and iron on the shade of Procion dyes is given
in the pattern/data pages.

اثر مس و آهن بر روي شيد رنگ هاي پروسيون در بخش صفحه اطالعات آمده
است.

It is also advisable to use sequestering agents during preparation,
to remove any rtaces of calcium and magnesium salts present in
raw cotton.

اين نيز قابل توصيه است كه در هنگام استفاده از مواد سختي گير ،در طي
آماده سازي پارچه بايد برطرف شود اثر كلسيم و منيزيوم در پارچه خام.
پهاش آب بايد در محدوده  6الي  7باشدThe PH of the water should be .
7.ـ  in the range 6

As in the case of hard water, the recommended sequestering agent
to use is sodium hexametaphosphate.

در صورت وجودآب سخت توصيه مي شود از ماده جدا ساز سختي آب كه هگزا
متا  فسفات سديم مي باشد استفاده شود.
كيفيت نمك SALT QUALITY
The common salt (sodium chloride) or Glauber’s salt (sodium sulphate) used in dyeing.should be checked for alkali contamination
and neutralised if necessary.

نمك معمولي (سديم كلرايد) و يا نمك گالبر (سديم سولفات) استفاده مي شود در
رنگرزي .بايد كنترل شود ميزان قليايي و آلوده شدن پارچه (ماندن قليايي روي
پارچه) و در صورت لزوم خنثي سازي انجام شود.

In addition, where common salt has been derived from evaporated
sea water, attention must be paid to sequestering the calcium and
magnesium present.

عالوه بر این ،از آنجا که نمک معمولی از آب دریا تبخیر شده است ،باید توجه
داشته باشید که باید کلسیم و منیزیم جدا شود.
If this is not done, gross precipitation may occur when the alkali is
added for the f ixation stage.
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اگر اين كار انجام نشده باشد ممكن است مشكالتي به وجود بيايد وقتي كه در
. قليايي اضافه مي شود،مرحله تثبيت
FABRIC PREPARATION آماده سازي پارچه
The cellulose piece or yarm should be prepared by one of the
methods outlined below.

.نخ يا پارچه سلولزي بايستي آماده گردد با روش هاي زير

The choice of preparation sequence will depend upon the cleanliness
of the substrate and the brightness of the shades to be dye.

انتخاب ترتیب آماده سازی بستگی به ميزان پاکیزگی جسم ميزان روشن بودن شيد
.رنگ مورد استفاده

Surface abrasion of fabrics can occur in jetـnad winch. dyeing machines due to f ibre to metal friction.

 ماشين هاي.عمليات سطحي مي تواند در ماشين هاي جت و يا وينچ انجام شود
.رنگرزي كار مي كند با اصطكاك الياف و سطوح فلزي

This can be reduced by the addition of a lubricant to the proparation, dyeing and f inishing baths. It is important that the lubricant
is stable to high concentrations of salt and to alkali and does not
suppress dyd yield.

اين كار مي تواند باعث كاهش روغن هاي افزوده شده در حمام هاي مراحل
 اين مهم است كه روغن ها منجر به غلظت. رنگرزي و تكميل گردد،آماده سازي
.باالي نمك و قليايي و تأثير كمتر رنگرزي مي گردد
Depsoluge ACA is such a product and also assists the emulsif ication of oils and waxes. When woven goods are to be dyed an adequate desizing must be given. This should be followed by scouring
or bleaching (if required) as described below.

ديپا سلوگ اي سي اي منجر به امولسيون شدن روغن ها و واكس ها مي گردد و
 وقتي كه كاالهاي بافته شده بايد رنگرزي شوند عالوه بر.)(جهت حذف اين مواد
 اين عمليات انجام مي شود شست وشو و سفيد گري.آهار زدايي الزم است انجام شود
.)(در صورت لزوم
Scouring شست وشو
For all but the brightest shades, the following scouring treatment
may be given as preparation to both cotton and viscose rayon:
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براي تمامي شيد هاي كم رنگ ،عمليات شست وشوي زير براي آماده سازي ويسكوز
و پنبه انجام گردد.
كربنات سديم  2گرم بر ليتر Soda ash 2 g/ l
لنتول دبليو ال اف ( 125خيسكننده)  1گرم بر ليتر Lenetol WLF 125 (wetting agent)lg /1
سختي گير  1گرم بر ليتر Sequestrant l /g1
عمل شود براي مدت  20دقيقه در جوشTreat for 20 minutes at the boil.

Treatment should be followed by rinsing the goods thoroughly with
hot and cold water to remove residues of preparation.

عمل شود به روش زير ،آبكشي با آب گرم و جهت حذف مواد بازمانده از عمليات
آماده سازي.
سفيد گري Bleaching
For bright shades, or to remove impurities in the cotton, a combined scour/ bleach may be given before dyeing. This combined
treatment is usually carried out using a peroxygen cormpound.

براي شيد هاي روشن و يا براي حذف كثافات از پنبه ،يك روش تركيبي شست وشو/
سفيدگري ممكن است قبل از رنگرزي انجام شود .اين عمليات تركيبي معموال ً با
پراكسيد ها انجام مي شود.
و نسخه آن به صورت زير استand a typical recipe would be: .
لنتول پي اس (ماده سفيد گر) 1ـ 2گرم بر ليتر Lenetol PS (bleaching
2 g/ lـassisteant) 1
سود سوز آور ( 100در صد) 1ـ 2گرم بر ليتر2 g/ lـCaustic soda (%100) 1
پراكسيد هيدروژن ( 30درصد)2 ،ـ4 ml/ l4ـHydrogen peroxide (30%) 2
ميلي ليتر بر ليتر
عمل شود براي مدت  60 30دقيقه در دماي      60 minutes at 95°CـTreat for 30
 95درجه سانتيگراد

Inmachineswheretheaboverecipecausestoomuchfoam,thealternative
recommendation is:

در ماشینهایی که دستور فوق باعث ایجاد فوم زیاد میشود ،پیشنهاد جایگزین این است.
استاباليزر سي بي  1گرم بر ليتر Stabiliser CB 1g/l
سود سوز آور ( 100در صد) 1ـ 2گرم بر ليتر 2 g/ lـCaustic soda (100%) 1
پراكسيد هيدروژن ( 30درصد)2 ،ـ4 ml/ l 4ـHydrogen peroxide (30%) 2
ميلي ليتر بر ليتر
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Lenetol WLF 125 1g /l  گرم بر ليتر1 ) (خيس كننده125 لنتول دبليو ال اف
Dyeing curves منحني رنگرزي
The curves includen in the pattern pages illustrate the dyeing behaviour
of the dyes on bleached. cotton applied under the following conditions:

.منحني رنگرزي در صفحات تشريح شده و رفتار رنگ در مقابل سفيد كننده نيز
 درصد1  عمق شيد رنگ:آماده سازي پنبه تشريح شده در وضعيت زير
Depth of shade  : %1
20:1 Liquor ratio 20 :1 نسبت مايع به كاال
Time: 30 minutes in salt, 60 minutes in soda ash

 دقيقه در كربنات سديم60  دقيقه در نمك و30 زمان
Temperature :80°C  درجه سانتي گراد80 درجه حرارت
Common salt: 60g/l 60 نمك معمولي
Soda ash: 20g/l  گرم بر ليتر20 كربنات سديم
The curve illustrating the effect of temperature show the behaviour of a 2% dyeing applied at 20:1 LR.

  درصد2 منحني شرح مي دهد اثر درجه حرارت و نشان مي دهد رفتار رنگرزي با رنگ
. 1  به كاال20 و نسبت مايع

The histogram illustrating the effect of liquor ratio refers to the
behaviour of a 1% dyeing applied at 80°C.

. درجه سانتي گراد80  درصد در دماي1 اين منحني تشريح مي كند رفتار رنگ

Procion HـE and HـEXL dyes are generally easy to use and such
differrences as exist between dyes do not preclude their use in
mixtures.

رنگ هاي پروسيون اچ ـ اي و اچ ـ اي ايكس ال عموماً به سادگي به كار مي روند و
.معموالً تفاوت هايي بين آنها وجود دارد و آنها را در مخلوط با هم مصرف نمي كنند
Shade Illustrations تشريح شيد رنگ
The dyeings shown in this card were prepared on the winch at 20:1
llquer ratio on scourـbleached cotton fabric.

اين رنگرزي ها نشان مي دهد براي رنگرزي يك پارچه آماده شده شست وشو
.1  به20 سفيد گري شده با وينچ در نسبت مايع
Ionic copper or iron catalyses the decomposition of hydrogen peroxide which can damage the cotton, particularly if it is localised.
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يون مس و آهن به عنوان كاتاليزور هيدروژن پر اكسايد عمل مي كند و به پنبه
. در محل هايي از پارچه پنبه اي (آسيب موضعي) عمل انجام مي شود،آسيب مي زند

Lenetol PS and Stabiliser CB are efficient in removing copper and
iron and usually, therfore, an addition of EDTA sequestrant will
not be needed.

لنتول پي اس و استاباليزر سي بي مؤثر است در از بين بردن تأثير يون هاي مس
. بنابراين افزودن سختي گير ممكن است الزم نباشد.و آهن
Dyeing methods روش هاي رنگرزي
Method 1. Portionwise addition of salt  افزودن چند مرحله اي1 روش
نمك
This process is recommended for non ـcirculation machine

 (عدم جابه جايي.اين روش براي ماشين هاي بدون سيركوالسيون توصيه مي شود
)محلول رنگرزي

This process is recommended for nonـcirvulating liquor machinery employing manual addition of electrolyte to control the rate of
exhausion. Suitable for all depths of shade.

1 منحني رنگرزي روش

(a) Prepare the substrate .بستر كار را آماده كنيد

(b) Fill the machine from the cold water supply and add the preـ
dissolved dyes, lubricant (Depsolube ACA, 1g/l), sequestrant and
anti ـreduction agent (Matexil PAـL Liquid , 3g/l)  ـCheck PH.

پر كنيد مخزن ماشين را از آب سرد و اضافه كنيد رنگ محلول شده را و مواد الزم
.و سختي گير و ضد  احيا رنگ و كنترل پ هاش
(c) Dye for 10 minutes to ensure an even dye disrtibution.
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. دقيقه جهت مراقبت از رنگ ها10انجام رنگرزي براي

(d) Add the salt in three portions (10%, 30% and 60%) during the
period of raising the temperature to 80°C

 درصد) به صورت دوره اي و در حين60  و30  و10( بيفزاييد نمك را در سه بخش
. درجه سانتي گراد80 افزايش دما به
(e) Dye for 20 minutes at 80°C after the last salt addition.
 درجه سانتي گراد بعد از افزودن80  دقيقه در دماي20 رنگرزي كنيد براي مدت
.آخرين نمك
(f) Add the alkali, If soda ash alone is used as alkali this should be
added over 10 minutes If a mixture of soda ash and caustic soda is
used, the premixture Should be added over 15 minutes.

 اگر كربنات سديم مصرف مي شود به عنوان قليايي زمان،اضافه كنيد قليايي را
 اگر مخلوطي از كربنات سديم و سود سوزآور استفاده. دقيقه10 افزودن حدود
. دقيقه طول بكشد15  افزودن بايد حدود،مي شود
(g) Dye for a further 30ـ60 minutes at 80°C depending upon depth
of shade.

 درجه سانتي گراد كه بستگي به80  دقيقه در دماي60ـ30 رنگرزي در حدود
.ميزان شيد رنگ دارد
(h) Drop the bath and wash off .حمام را خالي كنيد و شست وشو دهيد
Dyeing method 2: add all salt in start

2 منحني رنگرزي روش

This method is suitable for machines with liquor circulation and
for dyeing all medium to heavy depths of shades. All of the salt
may be added at the start thereby reducing handing and saving
time.
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اين روش براي ماشين هاي رنگرزي با چرخش مايع در حمام مناسب است .و براي
رنگرزي همه شيد هاي متوسط تا شيد هاي سنگين (تيره) است .همه نمك ها
ممكن است در شروع اضافه اضافه شود ودر زمان را صرفه جويي شود.
بستر كار را آماده كنيد(a) Prepare the substrate .

(b) Add all the salt to the bath set with water from the cold water
supply, add lubricant (Depsolube ACA, 1g/l), sequestrant and anti
L Liquid , 3g/l) Check pH.ـreduction agent (Matexil PA

اضافه كنيد تمام نمک به حمام آماده شده از آب سرد ،اضافه كنيد روان كننده
(ديپاسوبل) سختي گير آب و ماده ضد احياي رنگ و كنترل كنيد پ هاش را.

(c) Circulate for 15 minutes to allow the salt to be uniformly disrtibuted
) dyeing machines 5 to 10 minutes is suff icientـ (in package and beam

به مدت  15دقيقه چرخش مايع (با پمپ) انجام شود تا به فرم يكنواختي برسند
(همگن شوند)( .در رنگرزي بيم و يا بسته كاال 5ـ 10دقيقه كافي است).
 dissolved dyes over 10 minutes.ـ (d) Add the pre

اضافه شود رنگ قب ً
ال حل شده را در مدت  10دقيقه

 andـ(e) Dye for 15 minutes (this stage may be omitted in package
 dyeing machines).ـbeam

رنگرزي كنيد مدت  15دقيقه (اين بخش براي ماشين هاي رنگرزي بيم و بسته
كاال حذف شود)
)f) Raise the temperature to 80°C over 30 minutes

افزايش دهيد دما را تا  80درجه سانتي گراد طي مدت  30دقيقه.

 30 minutes at 80°C.ـ(g) Dye for 20

رنگرزي كنيد به مدت  20الي  30دقيقه در دماي  80درجه سانتي گراد.

(h) Add the alkali. If soda ash alone is used as alkali this should be
added over 10 minutes, If a mixture of soda ash and caustic soda is
used, the premixture should be added over 15 minutes.

بيفزاييد قليايي را .اگر كربنات سديم به عنوان استفاده مي شود در مدت  10دقيقه
افزوده شود ،و اگر مخلوط كربنات سديم و سود سوز آور استفاده شود در طي مدت
 15دقيقه افزوده شود.
60 minutes at 80°C depending upon depthـ(i) Dye for a further 30
of shade.

رنگرزي براي حدود  30الي  60دقيقه كه بستگي به ميزان عمق شيد دارد انجام گيرد.
(j) Drop the bath and wash off
حمام را خالي كنيد و شست وشو دهيد.
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Dye technical data اطالعات فني رنگ
KEY TO ABBREVIATION کلیدواژه مخفف ها

مخفف های زیر به کار رفته در کاتالوگ ها و کارت الگوها

The foloqing abbrevition have ceen used in the pattern/data pages.
BI
= bluer آبی تر
Br
= brighter روشن تر
D
= duller
G
= greener سبزتر
L
= littel کمی
M
= much خیلی
R
= redder قرمزتر
T
= trace صحت
W
= weaker ضعیف تر
Y
= yellower زردتر
Str
= stronger قوی تر
= highly recommended توصیه می شود زیاد
= recommended توصیه می شود
= limited interest حد پذیرش
= not recommended توصیه نمی شود
DMDHEU
= dimethylol dihydroxy ethylene urea دیمتیلدی هیدروکسی اتیلن اوره
EDTA
= ethylene diamine tetra acetic acid (type of sequesrering agent)
MgCl2
Zn(NO3)2
LR
TL84
min
sec
(c)
(v)
(w)
(n)
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)اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (نوع سختی گیر آب
= magnesium chloride catalyst کاتالیزور منیزیوم کلراید
= zinc nitrate catalyst کاتالیزور نیترات روی
= liquor ratio نسبت مایع به کاال
= Philips TL84/P15 fluoescent light المپ گزونون فیلیپس
= minute (s) دقیقه
= second (s) ثانیه
= staining of cotton نشستن روی پنبه
= staining of viscose rayon نشستن روی ویسکوز ریون
ماندگاری
=staining of wool نشستن روی پشم
= staining of nylon نشستن روی نایلون

قابلیت برداشت خوب سفید = dischargeable ti a good white
قابلیت برداشت سفید متوسط = dischargeable ti a moderate white
قابلیت برداشت رنگی فقط = suitable for coloured discharges only
= not suitable for either discharge or discharge/resist purposes

Dischargeability
A
B
C
D

غیر قابل برداشت /مناسب مقاوم
تمرین

پاسخ به تمرين صفحه 187
چند نكته مهم در باره جدول مخفف اطالعات رنگ
 1جدول براي نام رنگ ها و جدول مربوط به كاتالوگ ها كاربرد دارد.
 2در نام رنگ ها كلماتي وجود دارد كه معرف فرم فيزيكي رنگ مي باشد كه
عبارت اند از:
دون دون (گرانولي) Grainsپودر نرم ـ Powder Fineپودر ـ  Powderمايع Liquid
 3كلماتي ديگري نيز وجود دارد مانند كه بيشتر به خواص رنگ مرتبط ميباشد.
 Fastسريع جذب ـ  Brilliantشفاف  Darkتيره ـ  Lightنور  Dryخشك
 30/70مخلوط  30به  Wash 70شست وشو
 4در جدول ها نيز از اين مخفف ها استفاده مي شود كه نمونه آن در صفحه
 188آمده است .مث ً
ال در اين جدول تست هاي شست وشو و ثبات نوري و
ماندگاري را مشاهده مي كنيد.
 5در نام رنگ ها عالوه بر كلماتي كه معاني آنها را ذكر كرديم مقايسه رنگ ها با
هم بسيار مهم است مثال ً اگر در يك رنگ  %200را ببينيد به معني اين است كه
اين رنگ از رنگ ديگري كه همين نام را دارد ولي  %200روي آن نوشته نشده
است ،دو برابر قوي تر است .اگر  %150باشد يعني يك ونيم برابر قوي تر است.
مثال :رنگ الف از رنگ ب دو برابر قوي تر است.
) Dispersol Yellow 100 %ب ) Dispersol Yellow T5G Liquidالف
T5G Liquid
مثال :رنگ ج سريع الجذب تر از رنگ د است.
) Duranol Fast Yellow Tد ) Duranol Yellow T Powder Fineج
Powder Fine
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جواب تمرين مقايسه اسامي رنگ

Dispersol Fast Yellow T5G Liquid

رنگ ديسپرسول (رنگ ديسپرس) است و سرعت جذب باال دارد و زرد رنگ است
و تي به معناي پايه رنگ و  4جي يعني به مقدار زيادي به سبزي مي زند .اگر
تي  2جي بود كمتر به سبزي مي زد .و رنگ به صورت مايع عرضه مي شود( .تمايل
به سبزي و يا رنگ ديگر چندان مشهود نيست و فقط از طريق دستگاه هاي
كنترل رنگ و يا در هنگام مخلوط كردن رنگ ها با يكديگر خود را نشان مي دهد.
نام گذاري رنگ ها براي متخصصان انجام مي شود و به هيچ وجه ظاهر رنگ مد نظر
نمي باشد .و راهنمايي به رنگرزها مد نظر مي باشد .به عنوان مثال اگر براي حصول
يك رنگ خاص از مقدار  2درصد رنگ با نشان تي  2آر استفاده مي كرده ايد و رنگ
جديد همان نام و با نشان تي  5آر است مصرف رنگ قرمز جديد با كمتر از  2درصد
باشد تا مشابه رنگ قبلي حاصل شود).
Duranol Brilliant Yellow T4G Powder Fine

رنگ دورانول (مخلوط براي پنبه پلي استر) و شفاف است يعني مقداري حالت
فسفري دارد و رنگ زرد است مقدار زيادي به سبزي مي زند و پودر نرم مي باشد.
Dispersol Fast Yellow T Liquid

رنگ ديسپرس و سرعت جذب باال و رنگ زرد وتي به اين است كه اين زرد مخلوط
رنگي ندارد (مثال ً اگر  3بي بود يعني زردي كه مقداري آبي دارد) و مايع مي باشد.
Duranol Brilliant Yellow TRN Powder Fine

رنگ دورانول و زرد شفاف و پودر نرم و مقداري به قرمزي مي زند.

Dispersol Fast Yellow T3R Liquid

رنگ ديسپرس و جذب سريع و رنگ زرد كه به مقداري به قرمزي مي زند و مايع
است.
Dispersol Fast Yellow T4R n Liquid

رنگ ديسپرس و جذب سريع و رنگ زرد كه به مقداري بيشتري به قرمزي مي زند
و مايع است.
Duranol Brilliant Orange TG Powder Fine

رنگ دورانول و شفاف و رنگ نارنجي است كه كمي به سبزي مي زند و به صورت
پودر نرم عرضه مي گردد.
Dispersol Fast Red T3B Grains

رنگ ديسپرس و سريع الجذب و رنگ قرمزي كه نسبتاً به آبي مي زند و به صورت
گرانول عرضه مي شود.
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ارزشیابی
ارزشیابی در این درس براساس شایستگی است .برای هر فصل یك نمره مستمر (از
 5نمره) و یك نمره شایستگی فصل (نمرات  2 ،1یا  )3با توجه به استاندارد های
عملكرد جداول ذیل برای هر هنرجو ثبت می گردد
جدول ارزشیابی فصل   5ـ كسب اطالعات فني
عنوان
فصل

نتایج

استاندارد
(شاخصها ،داوری،
نمرهدهی)

نمره

باالتر از حد
انتظار

تشريح دستورات و كاربرد به
موقع و تحليل پاسخ ها

3

توانايي استفاده از كاتالوگ
براي
مواد اوليه و ماشين ها
در حد انتظار
كار كردن صحيح با آنها

دانستن كلمه ها و درك مفهوم
دستورات

2

استاندارد عملكرد
(کیفیت)

تكالیف عملكردی
(شایستگی ها)

& Spining
Weaving

كسب اطالعات
فني
& Dyeing
Printing
&Finishing

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی فصل از 3
نمره فصل از 20
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پایین تر از
انتظار

دانستن كلمه هاي انگليسي
مرتبط با نساجي و غير مرتبط

1
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