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واحد یادگیـر 

شایستگی های فنی 

استاندارد عملکرد

تنظیم ساز و كار تشکیل دهنه

به  پارچه  روي  نقش  ايجاد  در روش هاي مختلف،  ايجاد دهنه  و چگونگي  آن  انواع  و  تشكيل دهنه  تعريف 
هنرجويان آموزش داده مي شود. انواع سيستم هاي تشكيل دهنه و محدويت هاي آن، سيستم تشكيل دهنه 
تاري 36 و  راپورت  با حداكثر  و پودي 8، سيستم تشكيل دهنه دابي  تاري  راپورت  براي حداكثر  بادامكي 
راپورت پودي باال و سيستم تشكيل دهنه با روش ژاكارد كه توان ايجاد هرگونه نقشي راروي پارچه دارد. 
كاربرد سروو موتور در ماشين هاي بافندگي، روش انتقال طرح بافت و اطالعات نخ به رايانه دستگاه از طريق 
حافظه جانبي USB. انواع روش هاي تشكيل دهنه روي ماشين هاي چند فازي كه با سرعت 10000 پود در 

دقيقه پارچه مي بافد بخش پاياني اين پودمان مي باشد.

در فضاي كاماًل تميز و عاري از گرد و غبار و مطابق اصول بهداشت فردي و حفظ محيط زيست، عملكرد 
تنظيمات الزم براي طرح بافت هاي مختلف انجام مي گيرد. راپورت هاي تاري و پودي كه از طريق طرح هاي 
مورد نظر تعيين مي گردد. نوع ماشين را تعيين مي كند. در اين روش ها سيستم بادامكي با پيچيدگي هاي كم 
و سيستم ژاكار با پيچيدگي هاي زياد و سيستم دابي با پيچيدگي طرح متوسط كاربرد دارد. تفاوت بافت در 

اين سيستم ها نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

ی 1
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مکانیزم هاي تشکیل دهنه

كليه پارچه های تاری پودی از بافت رفتن دو دسته نخ عمود بر هم به نام نخ تار و نخ پود تشكيل می شوند. 
ناميده  پود  نخ  قرار می گيرند  پارچه  نخ هايی كه در عرض  و  تار  نخ  دارند  قرار  پارچه  نخ هايی كه در طول 
می شوند. بافت رفتن نخ هاي تار و پود، در ماشين هاي بافندگي انجام مي شود. به منظور انجام اين عمل الزم 
است كه بوسيله مكانيزمی نخ های تار را به دو سطح كه با يكديگر زاويه می سازند )دهنه تشكيل می دهند( 
تقسيم نمود تا بتوان ماكوی حامل نخ ماسوره پود و يا جسم پودگذار را از داخل آن و از ال به الی نخ های تار 
طبق طرح بافت عبور داد. نخ هاي دسته اول )تار( توسط مكانيزم تشكيل دهنه، دهنه را ايجاد مي كند و نخ 
دسته دوم )پود( در داخل دهنه و در البه الي نخ هاي تار قرار مي گيرد و پارچه بافته می شود. در واقع برای 
آن كه نخ پود در داخل و بين نخ های تار قرار گرفته و با آنها درگير شود، می بايست نخ های تار به دو دسته، 

در دو سطح مختلف، تقسيم شده و با زاويه های از هم جدا شوند، به اين عمل تشكيل دهنه گفته می شود.

دهنه یا دهنه كار
ماكو يا هر جسم پودگذار ديگر، از داخل دهنه كار عبور مي كند و نخ پود را طبق طرح بافت در البه الي 
نخ هاي تار قرار مي دهد. عامل ايجاد دهنه حركت ورد ها می باشد. به همين دليل تغيير در حركت وردها منجر 

به ايجاد حالت های خاصی از دهنه می گردد.
انواع دهنه را مي توان نسبت به نوع تشكيل، چگونگي تشكيل، لحظه تشكيل و حالت دهنه در لحظه دفتين 

زدن )يا كوبيدن نخ پود به لبه پارچه( تقسيم بندی كرد.
الف( تقسيم بندی دهنه از نظر حالت نخ های تار در لحظه تشكيل دهنه

1ـ دهنه رو
در اين نوع تشكيل دهنه، فقط قسمتي از نخ هاي تار به باال برده شده و بقيه تارها در سطح افقی ماشين باقي 
مي ماند. به همين دليل اين دهنه را دهنه رو ناميده می شود. در اين دهنه كه در شكل 1 نشان داده شده 

است، تارهايي كه باال آورده می شوند، تحت تأثير كشش زيادتري هستند.

شكل 1ـ دهنه رو
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از نظر عملكرد ماشين، ايجاد اين دهنه آسان تر است زيرا فقط يک گروه نخ تار باال می رود. در ماشين هايی 
كه با دهنه رو كار می كنند كيفيت پارچه، پايين آمده و احتماالً باند و يا رگه هايي در پارچه ايجاد می گردد. 
برای رفع اين اشكال ماشين را طوری طراحی می كنند تا نخ های تار، كاماًل افقی نباشد و نسبت به سطح افق 

زاويه داشته باشد.
پايين آمدن و هم سطح شدن همه وردها، وردهاي  از  انجام مي شود كه پس  ترتيب  بدين  تشكيل دهنه 

انتخابی شروع به باال رفتن مي كند اين نوع دهنه را، دهنه ساده رو نيز می گويند.
واضح است كه اتالف زمان براي هم سطح شدن همه وردها باعث كندي كار ماشين بافندگي مي شود. در حالي 
كه اگر بالفاصله بعد از اينكه وردهاي باال شروع به پايين آمدن كرد وردهاي زيري شروع به باال رفتن كند، 

زمان تشكيل دهنه به ميزان قابل توجهي كوتاه خواهد شد كه به آن دهنه مركب رو گفته می شود.

2ـ دهنه زیر
اگر براي ايجاد دهنه فقط قسمتي از نخ هاي تار به پايين كشيده شود و بقيه در سطح ماشين باقي بماند، 
دهنه زير تشكيل مي شود. نخ هايی كه به پايين آورده می شوند تا دهنه تشكيل گردد، تحت كشش بيشتری از 
نخ هايی كه در سطح ماشين قرار دارند، هستند. امروزه اين نوع دهنه به هيچ وجه مورد استفاده قرار نمي گيرد. 
نيز اشكاالت  بافنده  براي  از نظر مكانيكي براي تشكيل دهنه زير وجود دارد،  از مشكالتي كه  زيرا گذشته 
عمده اي هنگام كار كردن بر روي ماشين پيش مي آمد. فاصله بين دو دسته نخ را ارتفاع دهنه می گويند. در 

هر دو روش حركت يک گروه نخ تار باعث ايجاد، ارتفاع دهنه می شود.

3ـ دهنه روـ زیر
دهنه روـ زير بدين ترتيب تشكيل مي شود كه قسمتی از نخ هاي تار براي تشكيل دهنه به باال و قسمتی 
همزمان به پايين برده مي شود و در نتيجه ارتفاع دهنه بر خالف دهنه رو يا دهنه زير، توسط هر دو دسته نخ 
ايجاد شده و زمان تشكيل دهنه به مراتب كمتر مي شود، به عبارتی زمان تشكيل دهنه روـ زير به مراتب كمتر 

از زمان تشكيل دهنه رو و يا دهنه زير می باشد. شكل 2 دهنه رو و زير را نشان می دهد. 

شكل 2ـ دهنه رو ـ زیر 
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اين نوع دهنه كاماًل ايده آل است و دارای مزايای زيادی است. به طور مثال كشش نخ ها يكسان است و همان 
گونه كه گفته شد زمان كمتری برای تشكيل دهنه نياز است كه با وجود استفاده از چنين دهنه ای می توان 
سرعت ماشين را به مراتب افزايش داد و امروزه در ماشين هايي كه با دور زياد كار مي كنند، مورد استفاده 

قرار مي گيرد.

چگونگي تشكيل دهنه
در صورتي كه برای اجرای طرح بافت، بيش از دو ورد مورد نياز باشد ايجاد دهنه به دو طريق ايجاد مي گردد 

اين دو طريق عبارت اند از:
1ـ دهنه نامنظم

اگر كليه وردهاي كه باال برده مي شود و يا تمام وردهايي كه به پايين مي آيد، در پايين ترين و يا باالترين نقطه 
حركت خود در يک ارتفاع قرار گيرند نخ هاي تار يک دهنه نامنظم را تشكيل مي دهد. شكل3 دهنه نامنظم 

را نشان می دهد.

در اين دهنه نخ های تار باال و همين طور نخ های تار پايين با يكديگر در يک سطح نيستند. به همين دليل 
است كه اين دهنه را نامنظم می نامند.

2ـ دهنه منظم
اگر وردها را به طريقي به باال و پايين آورده شوند كه كليه نخ هاي تار رو و زير در يک سطح قرار گيرد دهنه 
منظم تشكيل مي شود. به منظور ايجاد اين دهنه بايد وردهاي عقب تر را در ارتفاع باالتري قرار داد و در نتيجه 
اختالف زاويه را با تغيير ارتفاع محل قرار گرفتن ورد، جبران می شود. اگر دو دهنه منظم و نامنظم را با 
يكديگر مقايسه شود معلوم مي گردد كه در دهنه منظم ماكو از ميان نخ هاي تاری كه در باال و پايين كاماًل با 
يكديگر موازي هستند عبور كرده بدون اينكه با نخ های تار تماس داشته باشد. اما در دهنه نامنظم، اگر از پهلو 
به دهنه نگاه كنيم نخ های تار در يک سطح نيستند. مهم ترين نقص اين دهنه نا يكنواخت بودن كشش در نخ 
وردهاي مختلف است. و اين به علت آن است كه وردها به ارتفاع هاي متفاوت باال برده شده است. بدين دليل 
در اين نوع تشكيل دهنه نمي توان از تعداد وردهاي زيادي استفاده كرد. شكل4 دهنه منظم را نشان می دهد.

شكل 3ـ دهنه نا منظم
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هم راستا بودن تارهای تشكيل دهنده دهنه، در محل پودگذاری اهميت دارد. اين جمله را با توجه به 
شكل های توضيح دهيد.

نکته

شكل 4ـ دهنه منظم

انواع دهنه در لحظه دفتین زدن

بعد از عبور نخ پود از داخل دهنه دفتين به جلو می آيد تا نخ پود را به وسيله شانه ماشين بافندگی به لبه 
پارچه بكوبد. در اين لحظه ممكن است كه دهنه باز، بسته و يا نيمه باز باشد.

به طور معمول بايد در لحظه دفتين زدن تعويض وردها انجام گيرد. يعني وردها در سطح ماشين از مقابل هم 
عبور كند تا تعويض وردهايي كه بايد بر طبق طرح بافت تغيير مكان داده و از باال به پايين و يا از پايين به 

باال برده شود، انجام گيرد.
1ـ دهنه بسته

در اين نوع دهنه در لحظه دفتين زدن تمامي وردها چه بااليي، چه پاييني، همگي در سطح ماشين آورده 
شده و سپس بر طبق طرح بافت تعويض وردها انجام مي شود؛ يعني وردي كه بايد دو پود متوالي در باال قرار 
گيرد هنگام دفتين زدن پود اول از باال به پايين و به سطح ماشين آورده شده و دوباره براي پودگذاري دوم 
به باال برده مي شود. دهنه بسته برای بافت پارچه های متراكم و همچنين برای بافندگی نخ های غيراالستيک 

كه دارای تاب زياد هستند مناسب است. 
2ـ دهنه باز

در اين نوع دهنه، دفتين زنی زمانی انجام می شود كه دهنه باز است. بنابراين در لحظه دفتين زدن فقط 
وردهايي تعويض مي شود كه بر طبق طرح، نخ تار آنها بايد بافت را تغيير دهد. مثاًلً اگر يک ورد بايد دو پود 
متوالي در باال قرار گيرد در لحظه دفتين زدن پود اول همچنان در باال باقي خواهد ماند. مزيت دهنه باز نسبت 
به بسته اين است كه مي توان اين دهنه را در مكانيزم هاي تشكيل دهنه دابي كه با دو باالبر كار مي كند، به 
كار برد. اين نوع مكانيزم تشكيل دهنه در ماشين هاي بافندگي سريع قابل استفاده است. مهم ترين نقص اين 
نوع دهنه آن است كه نمي توان از آن براي بافت طرح هاي بسيار متراكم استفاده كرد و براي اين منظور دهنه 
بسته كاماًل مناسب است. به طول كلي مي توان گفت كه امروزه بيشتر كارخانجات سازنده ماشين هاي بافندگي 
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شكل 5  ـ دهنه باز

3ـ دهنه نيمه باز
اين دهنه فقط در بافندگي ژاكارد مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين دهنه نخ هاي تاري كه بايد چند پود 
پياپي باال قرار گيرند به هنگام تعويض دهنه فقط تا نيمه ارتفاع دهنه پايين خواهد  آمد و دوباره به باال كشيده 

مي شوند. با اين عمل سرعت بافت افزايش مي يابد.
لحظه تشكيل دهنه

لحظه تشكيل دهنه لحظه اي است كه وردها در يک سطح قرار گرفته و دفتين زنی انجام می شود. در هنگام 
دفتين زدن، نخ هاي پود روي نخ هاي تار ساييده مي شود. اين عمل وقتي تشديد مي شود كه دهنه به بسته 

شدن نزديک شده باشد. در اين رابطه سه وضعيت وجود دارد.
1ـ دهنه معمولي

به طور معمول تعويض دهنه بايد زمانی صورت گيرد كه دفتين در جلوترين نقطه حركت خود يعنی در نقطه 
مرگ جلو است. در اين لحظه نخ پود به وسيله شانه دفتين به لبه پارچه كوبيده می شود.

2ـ دهنه زود
به منظور به دست آوردن تراكم پودی زياد و جلوگيري از عقب زدن نخ پود كه در اثر كشش نخ تار بوجود 
مي آيد می توان تعويض دهنه را زودتر از لحظه كوبيدن دفتين انجام داد. چون لحظه تشكيل دهنه به جلو 
انداخته شده است و دهنه زودتر از لحظه كوبيدن دفتين تعويض می شود پود به لبه پارچه كوبيده می شود و 

شانس برگشتن آخرين نخ پود به عقب به مراتب كمتر می شود.

به منظور افزايش سرعت ماشين ها سعی كرده اند كه ماشين های خود را به مكانيزم تشكيل دهنه باز مجهز 
كنند. اكثر ماشين هاي بافندگي براي بافت ويسكوز و پنبه داراي دهنه باز هستند. در نظر داشته باشيد كه 
بافت پارچه های متراكم پشمی و فاستونی در دهنه باز با مشكالتی مواجه است. زيرا هنگام بافت پارچه های 
متراكم پودی و با استفاده از دهنه باز، نخ های پود به درستی در محل خود و در لبه پارچه قرار نمی گيرد 

شكل 5 دهنه باز را نشان می دهد.
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3ـ دهنه دیر
در بافندگي نخ هاي فيالمنت به علت اصطكاك زيادي كه بين نخ تار و نخ پود وجود دارد، انرژي زيادي الزم 
است تا نخ پود را به لبه پارچه متصل كند. با استفاده از دهنه دير مي توان به ميزان قابل مالحظه اي اين 
اصطكاك را كم كرد. همچنين در بافت پارچه هايي كه خاصيت جمع شدگي زيادي دارند )پودهاي االستيک( 
نيز از دهنه دير استفاده مي كنيم. تا تعويض دهنه پس از متعادل شدن كشش نخ پود و كوبيدن آن به لبه 

پارچه انجام گيرد.

مكانيزم هايي كه نخ تار را به منظور تشكيل دهنه حركت مي دهند بر اساس ريپيت امكان بافت )تعداد نخ تار 
در ريپيت تار و تعداد نخ پود در ريپيت پود( به مكانيزم های تشكيل دهنه بادامكی، دابی و ژاكارد تقسيم بندي 

مي شود، كه به ترتيب در مورد هر يک از اين مكانيزم ها توضيح داده خواهد شد.

 هنرجويان ماشين بافندگی كارگاه هنرستان و يا يكی از كارگاه های هم جوار هنرستان را به كمک 
هنرآموز خود از نظر نوع دهنه، چگونگی تشكيل دهنه، نوع دهنه در لحظه دفتين زدن و لحظه تشكيل 

دهنه بررسی نمايند.
 هنرجويان نوع نخ كشی ماشين بافندگی را بر اساس اطالعاتی كه در مورد انواع نخ كشی دارند بررسی 

نموده و در مورد دليل نحوه نخ كشی با كمک هنرآموز خود بحث نمايند.
 هنرجويان با كمک هنرآموز نحوه تنظيم ماشين بر اساس انواع دهنه را به صورت عملی تمرين كنند.

فعاليت 
كالسي 1 

پارگی نخ در بافندگی زياد اتفاق می افتد. نخ هاي پاره شده را 
بايد گره زد، تا ادامه عمل بافت ممكن شود. در شكل 6 چند نوع 
گره را مشاهده مي كنيد دو نخ ضخيم با دو رنگ مختلف برداريد 

و گره هايي كه در شكل مي بينيد را انجام دهيد.

فعاليت 
كالسي 2 

شكل 6ـ چند نمونه گره

مکانیزم هاي تشکیل دهنه
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1ـ مکانیزم تشکیل دهنه بادامکي

بادامک های تشكيل دهنه در كنار هم و بر روی يک محور به نام محور بادامک های طرح قرار می گيرند. بر روی 
محيط هر بادامک دماغه ها و فرورفتگی هايی تعبيه شده است كه سبب می شود پيرو به باال و پايين حركت 
كند. نسبت به نوع طرح بافت و ريپيت پودی تعداد دماغه ها و يا قسمت های هر بادامک متفاوت است. شكل 

8 تعدادي بادامک را نشان مي دهد. 

شكل 7ـ مكانيزم تشكيل دهنه بادامكی

شكل 8ـ چند نمونه بادامک و محور بادامک

اگر طرح بافت به طريقي باشد كه ريپيت طرح كوچک باشد و يا به عبارت ديگر تعداد وردهاي مورد نياز 
بادامک  از  بادامكی  بادامكي استفاده مي شود. در مكانيزم تشكيل دهنه  از مكانيزم تشكيل دهنه  كم باشد، 
برای حركت دادن وردها استفاده می شود. بادامک وسيله ای است كه به كمک يک پيرو حركت دورانی را 
تبديل به حركت نوسانی يا رفت و برگشتی می كند. برای هر ورد يک بادامک مورد نياز است، در نتيجه تعداد 
بادامک های هر ماشين برابر است با تعداد وردهای آن می باشد. در مكانيزم تشكيل دهنه بادامكی نخ های تار 
اسنو )چله( طبق ريپيت تار به چند دسته تقسيم می شوند و هر دسته از داخل ميل ميلک های يک ورد عبور 
داده می شود. هر ورد از پايين به انتهای اهرمی متصل است كه اين اهرم دارای يک پيرو بادامک می باشد. 
هر پيرو بر روی محيط بادامک تشكيل دهنه حركت می كند و هنگامی كه پيرو بر روی دماغه بادامک قرار 
می گيرد، ورد به باال و پايين كشيده می شود. با حركت پيرو، ورد مربوط به آن نيز به باال و پايين می رود و 
نخ های مربوط به خود را در باال و پايين قرار می دهد، شكل 7 مكانيزم تشكيل دهنه بادامكی را نشان می دهد.
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تعداد دماغه های يک بادامک برابر است با تعداد پودهای ريپيت پودی نقشه بافت. به عبارت ديگر باال و پايين 
رفتن پيرو پس از يک دور گردش كامل محور بادامک همان طور كه اشاره شد تعداد باال و پايين رفتن هاي 
بايستي كاماًل مشابه  بافت  بادامک های مربوط به يک طرح  با تعداد پودهای ريپيت پودی.  برابر است  پيرو 
باشند. فقط در روی محور طرح با اختالف فاز )زاويه( معينی نسبت به هم قرار می گيرند كه اين اختالف فاز 

از رابطه زير به دست می آيد:

 

با هر دور گردش بادامک می بايست يک تكرار پودی بافته شود، به عبارت ديگر هر دماغه بادامک برای حركت 
آن ورد برای بافت يک پود است، مثاًلً اگر تكرار پودی4 است بايد بادامک دارای 4 دماغه يا 4 قسمت باشد 
پس در هر دور ميل لنگ می بايست محور بادامک ها به اندازه قوس مربوط به يک قسمت از بادامک )به اندازه 
بافت يک پود( حركت كند. يعنی با گردش كامل بادامک طرح، ميل لنگ به تعداد قسمت های بادامک يا به 
اندازه تكرار پود حركت می كند. از آن جايی كه محور بادامک طرح حركت خود را معموالً از محور بادامک های 

ضربه می گيرد می توان چنين نتيجه گرفت:

در ماشين های ماكويی محور بادامک طرح حركت خود را معموالً از محور ضربه می گيرد پس می توان نوشت

از آنجايی كه محور ضربه حركت خود را از ميل لنگ می گيرد پس:

= اختالف فاز بادامک ها
)تكرار پودی(

360

=
)ریپيت پودی()دور ميل لنگ(

1)دور محور بادامک طرح(

=
)دور محور بادامک ضربه( )ریپيت پودی(

)دور محور بادامک طرح( 2

=
)دور ميل لنگ( 2

)دور محور بادامک ضربه( 1

قسمت های  تعداد  و  است  تاری  ريپيت  برابر  دهنه  تشكيل  بادامک های  تعداد  بادامكی  مكانيزم های  در 
بادامک برابر ريپيت پودی طرح بافت است.

نکته



تنظيم ساز و كار تشكيل دهنه

99

بادامک و  نياز، تعداد قسمت های هر  بادامک مورد  بافته شود، تعداد  با طرح زير  اگر بخواهيم پارچه ای 
اختالف فاز آنها بدين گونه محاسبه می شود. همچنين اگر سرعت ماشين بافندگی 480 دور بر دقيقه 

باشد، دور محور بادامک ضربه و محور بادامک طرح اين گونه به دست می آيد. 

محاسبه 
كنيد

طرح فوق كه يک طرح سرژه )كج راه( می باشد، دارای تكرار تار 
بنابراين شش  تار آن 6 است  برابر6 می باشد چون تكرار  و پود 

ورد الزم دارد.

6 = تعداد وردهای مورد نياز برای بافت = تعداد بادامک های مورد نياز

 6 = تكرار پودی = تعداد قسمت های هر بادامک

دور بر دقيقه 480 = سرعت ماشين بافندگی = دور ميل لنگ

= اختالف فاز بادامک ها
)تكرار پودی(

360
= درجه 60 =

60

360

=
)دور ميل لنگ( 2

)دور محور بادامک ضربه( 1

دور محور بادامک ضربه =دور بر دقيقه × =
1 480 240
2

=
)دور ميل لنگ( )ریپيت پودی(

)دور محور بادامک طرح( 1
=

6

1

دور محور بادامک طرح =دور بر دقيقه × =
1 480 80
6

تكرار تار

تكرار پود 
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در صورتی كه بخواهيم طرح بافت های زير بافته شود، تعداد بادامک مورد نياز، تعداد قسمت های هر بادامک 
و اختالف فاز هر بادامک و اختالف فاز آنها را به دست آوريد.

فعاليت 
كالسي 1 

هنرجويان با كمک هنرآموز خود بصورت عملی نحوه تنظيم بادامک های تشكيل دهنه را بررسی نمايند.
فعاليت 

كالسي 3 

محدوديت اين مكانيزم اين است كه نمی توان طرح هايی با ريپيت تاری و پود خيلی يا حتی كمی بزرگ بافت. 
چون برای طراحی بادامک هايی با اختالف فاز زياد نياز به بادامكی با قطر زياد می باشد كه عماًل جای گذاری 
نياز  مورد  بادامک  ورد يک  برای حركت هر  نمی باشد. همچنين  بافندگی ميسر  ماشين  كنار  يا  زير  آن در 
می باشد كه كنار هم قرار دادن تعداد زيادی بادامک بر روی يک محور نياز به فضای زيادی دارد به همين 

خاطر از اين مكانيزم بيشتر برای بافت های ساده مثل تافته و توليد انبوه استفاده می شود.
با ساير مكانيزم های تشكيل  بادامكی در مقايسه  بافندگی دارای مكانيزم تشكيل دهنه  سرعت ماشين های 

دهنه باال بوده و برای بافت پارچه های با طرح بافت ساده و استاندارد مناسب اند.
به عبارتی قدرت طراحی بافت در ماشين های بافندگی با مكانيزم تشكيل دهنه بادامكی بسيار پايين و تكرار تار 
و تكرار پود دارای محدوديت می باشد. به طوری كه حداكثر تكرار تار و پود در اين مكانيزم 12 می باشد. در 
نتيجه از ماشين های بافندگی با مكانيزم بادامكی برای بافت پارچه های ساده مانند چيت، چلوار، جين، ملحفه 
و ساير بافت های استاندارد استفاده می شود. همچنين برای بافت هر طرح می بايست از بادامک های خاص آن 
طرح استفاده كرد كه برای اين كار الزم است ماشين متوقف و كار تعويض بادامک انجام گيرد. به عبارتی اگر 
قرار باشد از طرح های متنوع استفاده شود، بايستی همواره تعداد زيادی بادامک در انبار نگه داری شود. مزيت 
مكانيزم تشكيل دهنه بادامكی آن است كه اوالً می توان در سرعت های باال از آن استفاده كرد، ثانياً برای بافت 
پارچه های سنگين بافت بسيار مناسب است و باالخره از ساير مكانيزم ها به مراتب ارزان تر و از نظر اقتصادی 

به صرفه تر می باشد. همچنين طراحی و ساخت بادامک به سهولت امكان پذير می باشد.
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در صورتی كه ماشين بافندگی موجود در كارگاه هنرستان مشغول بافت پارچه تافته ای با تراكم 12پود در 
سانتی متر باشد و بخواهيم توليد آن را تغيير دهيم و پارچه ای با طرح سرژه 3/3 با تراكم پودی 16 تهيه 
كنيم چه تغييراتی می بايست بر روی قسمت های مختلف ماشين بافندگی اعمال شود تا پارچه با طرح 

مورد نظر تهيه شود.

فعاليت 
كالسي 4 

بادامک هاي شكل 9 را با دقت ببينيد. مفهوم عدد هاي كنار هر بادامک را تشريح كنيد. و ثانياًً توضيح دهيد 
كه چه طرحي را مي توان با هر كدام از اين بادامک ها بافت؟

فعاليت 
كالسي 5 

به نظر شما علت نامگذاري اين دو بادامک به مثبت و منفي چه دليلي دارد؟ فکر كنيد

Positive Cam Negetive Cam

شكل 9ـ نمونه هاي بادامک و طرح بافت آن
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انواع بافت هاي زير را ترسيم كنيد و نوع بادامک ها مشخص كنيد.
پاناما 3 ـ سرژه نزولي 3 و 2 ـ سرژه صعودي 1 و 4 ـ مشتقات سرژه جناقي 2 و 2 ـ مشتقات سرژه جناقي 

شكسته 2و2 ـ لوزي با سرژه 2و1.

فعاليت 
عملی 1

يكي از نكات مهم در طراحي بافت پارچه اين است كه طراح بخواهد پشت پارچه باال قرار بگيرد و يا روي 
پارچه باال قرار گيرد. اين موضوع روي شكل بادامک ها اثري دارد يا خير؟ به كمک رسم بادامک و دهنه 
ايجاد شده، يک بار براي رژه )مثالً 2و 1 صعودي( و يک بار براي ساتين )مثاًلً ساتين 5 با پرش 3( توضيح 

خود را كامل كنيد.

پرسش 
كالسي 

شكل 10 براي تعيين نوع نقشه بافت براي بادامک به كار مي رود. شكل را توضيح دهيد و سپس روي 
بادامک هاي ديگر امتحان كنيد.

فکر كنيد

شكل 10ـ تعيين نقشه بافت بادامک

انواع مكانيزم های بادامكی
با تعريفی كه در مورد بادامک و قسمت های آن شد می توان مكانيزم های بادامكی را تقسيم بندی كرد. قبل 
از تقسيم بندی بايد به اين نكته توجه داشت كه برای حركت پيرو بر روی هر يک از قسمت های بادامک 
احتياج است كه طول قوس هر قسمت بادامک اندازه معينی داشته باشد. يعنی اگر يک بادامک با قطر معين 
برای طرح تافته در نظر گرفته شود، چون كوچک ترين ريپيت طرح تافته روی دو نخ تار و دو نخ پود بافته 
محيط  نصف  با  است  برابر  قسمت  هر  قوس  طول  نتيجه  در  بود،  خواهد  قسمتی  دو  بادامک  اين  می شود، 
بادامک. اگر برای بافت يک ريپيت چهار پودی بخواهيم بادامكی با همين قطر طرح كنيم، طول قوس هر 
قسمت بادامک برای حركت پيرو برابر يک چهارم محيط آن خواهد بود. مالحظه می شود كه با افزايش ريپيت 
پودی طول قوس هر قسمت بادامک برای حركت پيرو كوچكتر می شود، تا جايی كه اين قوس آنقدر كوچک 
می شود كه پيرو نمی تواند منحنی قوس های محيط بادامک را طی كند. برای جلوگيری از اين اشكال مجبور 
هستيم با افزايش ريپيت پودی قطر بادامک را بزرگتر انتخاب كنيم تا قوس هر قسمت بادامک دارای يک 
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طول حداقل باشد. در طرح های كوچک، بادامک های تشكيل دهنه در زير ماشين بافندگی تعبيه می شود. 
برای بافت طرح های بزرگ چون مجبور هستيم بادامک را بزرگتر بسازيم و از طرفی در زير ماشين بافندگی 
فضای الزم برای نصب چنين بادامكی وجود ندارد، در نتيجه بادامک های مربوط به ماشين های كه قادرند 
طرح های بزرگتر از پنج پود ببافند در خارج از ماشين و در كنار آن تعبيه می شوند. با توجه به تعداد و اندازه 
دهنه  تشكيل  مكانيزم های  داخلی،  بادامكی  دهنه  تشكيل  مكانيزم های  به  بادامكی  مكانيزم های  بادامک ها، 

بادامكی خارجی و مكانيزم های بادامكی غلتكی تقسيم می شوند.
الفـ مكانيزم تشكيل دهنه بادامكی داخلی

در اين مكانيزم بادامک های تشكيل دهنه در داخل و زير ماشين بافندگی قرار دارد و به علت محدوديت جا 
می توان حداكثر تا پنج بادامک پنج قسمتی )ريپيت تاری پنج و ريپيت پودی پنج( استفاده كرد. با توجه 
قرار می گيرد، در  استفاده  پارچه های ساده مورد  بافت  بافندگی داخلی فقط در  اين محدوديت مكانيزم  به 
مكانيزم های تشكيل دهنه بادامكی داخلی، حركت وردها در يک جهت منفی است. يعنی با نيروی فنر كار 
می كند. به عبارت ديگر دماغه های بادامک ورد را به پايين می كشند و چون وردها از باال به فنر متصل هستند 

باال رفتن آنها توسط نيروی اين فنر انجام می شود.
در ماشين هايی كه فقط برای بافت تافته در نظر گرفته شده است، چون نسبت حركتی ميل لنگ به محور 
بادامک های ضربه )محوری كه بادامک های پرتاب ماكو بر روی آن نصب هستند( نيز 2 به 1 است، معموالً 
بادامک های تشكيل دهنه بر روی محور بادامک های ضربه نصب می شوند. غير از طرح تافته برای بقيه طرح ها 
از يک محور سوم استفاده می گردد و بادامک های تشكيل دهنه بر روی اين محور نصب می شود. اين محور 
به يک چرخ دنده تغيير نسبت حركتی مجهز است كه حركت خود را از محور بادامک ضربه و يا مستقيماً از 

چرخ دنده ميل لنگ مي گيرد.
بـ مكانيزم تشكيل دهنه بادامكی خارجی

در ماشين های بافندگی با مكانيزم تشكيل دهنه بادامكی خارجی نيز برای هر ورد يک بادامک در نظر گرفته 
شده است و حركت وردها از پيرو و بادامک و توسط يک سری اهرم گرفته می شود. بادامک های مربوط به 
تمام وردها بر روی يک محور قرار می گيرند و در خارج ماشين نصب می شوند. شكل 11 مكانيزم تشكيل 

دهنه بادامک خارجی را نشان می دهد.

شكل 11ـ مكانيزم بادامک خارجی

اهرم های حركت وردها
اهرم حركت وردها

بادامک ها
انتقال نيرو به بادامک
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تمام بادامک ها بر روی محور بادامک ها قرار گرفته است و در سمت ديگر محور بادامک ها، چرخ دنده محور 
بادامک ها قرار دارد. چرخش بادامک باعث می شود پيرو آن در داخل شيار بادامک به باال و پايين حركت 
كند و از طريق اهرم و رابط هايی حركت به ورد منتقل شود و آن را به باال و پايين حركت دهد. چنانچه طرح 
بافت عوض شود و شكل بادامک تغيير كند، يعنی تعداد قسمت های بادامک )ريپيت پودی(تغيير كند چرخ 
دنده محور بادامک نيز بايد تغيير كند و يک چرخ دنده ديگر كه نسبت حركتی مناسب را ارائه دهد جايگزين 
تا 8 ورد مورد استفاده قرار داد و  چرخ دنده قبل می شود. در مكانيزم های بادامكی خارجی می توان نهايتاً 

پارچه هايی با ريپيت طرح 8 تهيه نمود.
بادامک های تشكيل دهنه خارجی معموالً ازنوع شياردار است، يعنی به جای آن كه پيرو بادامک بر روی محيط 
بادامک قرار گيرد، در داخل شيار بادامک قرار می گيرد. تشكيل دهنه توسط اين نوع بادامک مثبت می باشد، 
يعنی حركت وردها به باال و پايين توسط شيار بادامک انجام می شود و در اين مكانيزم برای حركت دادن 

وردها نيازی به نيروی فنر نيست.
جـ مكانيزم بادامكی غلتكی

اين مكانيزم شبيه مكانيزم بادامكی خارجی است با اين تفاوت كه محيط يک استوانه به صورت بادامک های 
مختلف ساخته شده است و با تغيير طرح، غلتک بادامكی جديد جايگزين غلتک بادامكی قبل می شود. با اين 
مكانيزم می توان يک طرح با حداكثر 12 ورد و 12 پود بافت، البته ماشين های بافندگی با اين نوع از مكانيزم 
تشكيل دهنه بدليل نداشتن صرفه افتصادی در توليد توسعه چندانی پيدا نكرد و به صورت محدود استفاده 
تاری 12  با ريپيت  نهايتاً طرح هايی  بادامكی می توان  به مكانيزهای  به توضيحات مربوط  با توجه  می شود. 
و ريپيت پودی 12 ايجاد كرد. چنانچه طرح های بزرگتر مورد نياز باشد، واضح است كه به تعداد بادامک ها 
افزوده خواهد شد و يا اندازه آنها بزرگتر خواهد شد و اين امر عالوه بر آن كه جای زيادی را اشغال خواهد كرد، 
سبب می شود كه انرژی مورد نياز برای به حركت در آوردن بادامک ها بسيار زياد شود. از اين رو برای بافت 

طرح های بزرگ تر از ريپيت12 از مكانيزم های دابی استفاده می شود.
به طور كلی مكانيزم تشكيل دهنه بادامكی به دليل محدوديتی كه ذكر شد و محدوديت های ديگر از جمله 
استهالك بادامک ها و صرف زمان بيشتر برای تعويض بادامک و تعويض طرح خيلی زود فضا را برای عرضه 
ماشين های بافندگی با مكانيزم تشكيل دهنه دابی باز كرد و برای بافت طرح های كمی بزرگتر و پيچيده تر 

مكانيزم دابی مورد استفاده قرار گرفت.

حداكثر تعداد ورد و يا ريپيت بافت در ماشين بافندگی با مكانيزم تشكيل دهنه بادامكی 12 می باشد ولی 
عماًل در اكثر ماشين های بافندگی تا هشت لنگه ورد، بيشتر از مكانيزم بادامكی استفاده نمی شود و برای 
بافت طرح های بزرگتر از تكرار 8 علی رغم اينكه سرعت ماشين و به عبارتی ميزان توليد كمتر می شود از 
مكانيزم دابی استفاده می شود. در مكانيزم دابی برای هر حركت مختلف نخ تار نيازمند يک ورد می باشيم 
كه باز هم محدوديتی تا 32 ورد وجود دارد يعنی طرح بافت ما نمی تواند بيش از 32 حركت مختلف داشته 
باشد كه البته در صنعت نهايتاً تا 21 ورد مورد استفاده قرار می گيرد، بنابراين بازهم محدوديت برای بافت 
پارچه های با ريپيت طرح های بزرگتر از 32 نخ وجود دارد. به عبارتی ريپيت بافت12 برای مكانيزم بادامكی 
و ريپيت بافت 32 برای مكانيزم دابی به صورت اسمی می باشد و عماًل طرح هايی با اين ميزان تكرار كمتر 

با اين مكانيزم ها بافته می شوند.

بيشتر بدانيد
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سيستم تشكيل دهنه بادامكي
با توجه به بافت پاناما 2 تعداد و شكل و نحوه قرار گيري بادامک را مشخص كنيد.

فعاليت 
عملی 2

روي ماشين بادامكي اجرا كنيد.
با توجه به طرح بافت سرژه 1و3 صعودي تعداد و شكل و نحوه قرار گيري بادامک ها را مشخص كنيد.

فعاليت 
عملی 3

سيستم تشكيل دهنه بادامكي
با توجه به طرح بافت سرژه 1و2 نزولي تعداد و شكل و نحوه قرارگيري بادامک ها را مشخص كنيد.

فعاليت 
عملی 3

سيستم تشكيل دهنه بادامكي
با توجه به طرح بافت ريب 2 و 1 تاري تعداد و شكل و نحوه قرارگيري بادامک ها را مشخص كنيد.

فعاليت 
عملی 3

 دستگاه هاي بافندگي چرخ دنده هاي زيادي دارند. مواظب باشيد و سايل و يا لباستان به جايي گير نكند.
 ماشين هاي بافندگي با برق كار مي كنند. روي ماشين ظروف مايع قرار ندهيد و از خوردن و آشاميدن 

در هنگام كار خودداري كنيد.

نکات ایمنی

پس از روغن كاري و گريس كاري مطابق برنامه، اضافه روغن و گريس را در ظروف خاصي بريزيد و به هيچ 
عنوان در فاضالب نريزيد.

دست های آلوده به روغن را با پارچه تميز كنيد و سپس آن را بشوييد.

نکات زیست 
محيطی

در مورد طرح بادامک و انواع آن بيشتر بدانيد:
پايه و اساس طرح يک بادامک به دو عامل طرح بافت و پهناي ماشين )عرض ماشين( بستگی دارد.

عرض ماشين، زمان تشكيل دهنه و زمان سكون وردها )زمان پرواز ماكو و يا جسم پودگذار( را معين 
مي كند. به طور كلي مي توان براي ماشين هاي كم عرض و عريض زمان هاي زير را در نظر گرفت. 

نکته

مدت زمان پرواز ماكو مدت زمان تشكيل دهنه

 از دور ميل لنگ
16
4  تا 

5
1   

16
12  تا 

5
4 ماشين هاي بافندگي كم  عرض

 از دور ميل لنگ
7
2 تا 

3
1   

7
5  تا 

3
2 ماشين هاي بافندگي عريض
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قبل از طرح بادامک بايد اندازه گيري هاي مختلفي بر روي ماشين انجام گيرد. از همه مهم تر بايد به اين 
مسئله توجه شود كه حركت وردها كه از بادامک گرفته مي شود بدون ضربه انجام پذيرد. اين فقط در 
صورتي امكان پذير است كه منحني حركت مسير پيرو بر روي بادامک يک، منحني پارا بوليک باشد. اما 
اين به دو علت عملي نيست. اول اينكه طرح و ساخت يک بادامک بر اساس چنين منحني گران خواهد بود 

و دوم آنكه به علت سرعت نسبتاً كمي كه وجود دارد نيازي به دقت زياد در ساخت اين بادامک ها نيست.
از يک منحني مارپيچ سينوسي استفاده مي شود. در شكل  به اين سبب براي طرح يک بادامک معموالًً 

طريقه طرح بادامک نشان داده شده است.
در اين مكانيزم ها مي توان بادامک هاي ساده و يا شيار دار به كار برد. عالوه بر اين مكانيزم هاي تشكيل 
دهنه بادامكي بسيار محكم و ثابت است و مي تواند نيروهاي زيادي را تحمل و منتقل كند. اين مكانيزم ها 
بافندگي  ماشين  باالي  در سرعت هاي  اشكاالتي  و  مناسب هستند  كاماًل  پارچه هاي سنگين  بافت  براي 

بوجود نمي آورند.

ـ هنرجويان ماشين های بافندگی كارگاه هنرستان و يا يک كارگاه بافندگی هم جوار را از نظر نوع مكانيزم 
تشكيل دهنه بررسی نمايند و در مورد نتايج بدست آمده به كمک هنرآموز خود بحث نمايند.

ـ در صورتی كه ماشين بافندگی با مكانيزم تشكيل دهنه بادامكی در كارگاه هنرستان وجود دارد، هنرجويان 
به كمک هنرآموز خود نوع مكانيزم بادامک آن را بررسی نمايند.

ـ هنرجويان تعداد لنگه ورد دستگاه بافندگی هنرستان، تعداد بادامک ها و تعداد دماغه های آن را بررسی 
نموده و به كمک هنرآموز خود ارتباط بين آنها را بررسی نمايند.

ـ هنرجويان بر اساس پارچه توليد شده و بر اساس ريپيت طرح بافته شده بر روی ماشين بافندگی كارگاه 
هنرستان تعداد بادامک و تعداد دماغه های آن را بررسی نماييد.

ـ هنرجويان ارتباط بين طرح پارچه، بادامک ها، تعداد دماغه، تعداد لنگه ورد مورد استفاده و همچنين 
نوع نخ كشی )چله كشی( ماشين بافندگی كارگاه هنرستان خود را به كمک هنرآموز خود بررسی نمايند.

فعاليت 
كالسي 6 

هنگام كار با ماشين های بافندگی ممكن است به هر دليلی نخ پود پاره و يا اينكه تمام شود، در اين صورت 
مكانيزم كنترل و مراقبت از نخ پود ماشين را متوقف می كند. معموالًً با پاره شدن يا اتمام نخ پود، ماشين 
در يک يا چند دهنه بعدی بدون انجام پودگذاری متوقف می شود و در صورت راه اندازی مجدد ماشين 
)بدليل نبود پود و اصطالحاً پود خالی( بخصوص اگر پارچه ظريف باشد و يا در طرح بافت آن از چند پود 
رنگی استفاده شده باشد پارچه بافته شده معيوب و دارای رگه های عرضی می شود. برای اين منظور قبل 
از راه اندازی مجدد ماشين الزم است دهنه كار و مكانيرم انتخاب نخ پود به دهنه و نخ پود بعد از آخرين 
پودی كه به صورت كامل پودگذاری شده برگردد. برای اين كار ابتدا با يک تک استارت موقعيت دهنه 
و پود انتخاب شده را شناسايی می كنيم، سپس با عكس كردن جهت حركت بادامک ها دهنه كار را به 
جای اصلی بر می گردانيم. حركت عكس بادامک ها در ماشين ها قديمی به وسيله يک اهرم و با درگير 
كردن يک چرخ دنده انجام می گيرد و در بعضي از ماشين ها اين عمل، به وسيله كليد كنترل كه در كنار 

كليدهای راه اندازی ماشين قرار گرفته انجام می گيرد. 

نکته
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در ماشين های بافندگی كه به بادامک مجهز هستند به علت محدوديت تعداد وردها نمی توان در آنها پارچه هايی 
كه دارای ريپيت تاری و پودی بزرگی می باشند را بافت. اين نوع بافت ها در ماشين های بافندگی كه به مكانيزم 
تشكيل دهنه دابی مجهز هستند بافته می شوند. تفاوت اصلی مكانيزم تشكيل دهنه دابی با بادامكی در اين 
است كه در مكانيزم دابی برخالف مكانيزم بادامكی قسمت فرمان بافت طرح از قسمت حركت دادن وردها 
)اجرای بافت طرح( مجزا است. در مكانيزم بادامكی شكل بادامک، چگونگی باال و پايين رفتن وردها )فرمان 
اجرای طرح( و همچنين خود اجرای طرح را تعيين می كند، در حالی كه در مكانيزم های دابی اين دو قسمت 
از يكديگر جدا شده است. همين عدم وابستگی است كه نيروی كمی در مكانيزم فرمان تأثير می كند و سبب 

می شود كه بتوان طرح هايی با ريپيت بزرگ به وجود آورد.
به عبارت ديگر ماشين های بافندگی بادامكی از نظر سرعت بسيار عالی بوده همچنين برای بافت پارچه های 
متراكم و ساده مناسب می باشند ولی به علت محدوديت در تعداد ورد و تعداد قسمت های ايجاد شده در 
بادامک قادر به توليد پارچه هايی با ريپيت تاری و پودی بزرگ نيستند. برای بافت پارچه هايی با طرح بافت 
بزرگ تر از ماشين هايی با مكانيزم تشكيل دهنه دابی استفاده می شود. مطابق با آنچه گفته شد در مكانيزم 
بادامكی فرمان حركت و جابه جا كردن وردها هر دو توسط بادامک انجام می گيرد ولی در مكانيزم تشكيل 

دهنه دابی فرمان حركت و جابه جا كردن وردها از دو قسمت زير تشكيل شده است:
يا  طرح(  كارت  يا  طرح  مكانيكی)چوب  به صورت  بافت،  طرح  با  مطابق  وردها  حركت  دهنده  فرمان  ـ   1

الكترونيكی.
2 ـ انتقال حركت به وردها )باالبرها(

در مكانيزم دابی به علت جدا شدن عمل انتقال حركت از عمل فرمان دادن به وردها می توان مكانيزم فرمان 
را بسيار كوچک تر ساخت،. به همين علت از وردهای بيشتری تا 36 ورد )تكرار تار( می توان استفاده نمود و 
همچنين با استفاده از زنجير يا كارت فرمان تعداد تكرار پودی نيز نا محدود می باشد، در نتيجه بافت طرح های 
پيچيده تر با دابی امكان پذير می باشد. از دابی برای بافت پارچه های طرح دار مانند انواع فاستونی، پيراهنی، 
پارچه های ُمد روز)اسپرت( كه دارای طرح های كوچک لوزی شكل و غيره هستند، استفاده می شود. سرعت 

مكانيزم تشكيل دهنه دابی از مكانيزم بادامكی كمتر بوده و گران تر از آن می باشد.
مكانيزم فرمان دهنده حركت وردها

در اين مكانيزم طرح بافت بر روی زنجير فرمان منتقل شده يا برروی كارت طرح پانچ می شود و با قراردادن 
آن در دابی، فرمان الزم برای حركت وردها و بافت داده می شود. زنجير فرمان ممكن است فلزی يا چوبی 
يک  زنجير طرح  روی  بر  مربوطه  در محل  كند  ورد حركت  باشد  الزم  جا  هر  فلزی  زنجير طرح  در  باشد. 
چرخک فلزی قرار داده می شود و اگر از زنجير چوبی استفاده شود برای باالبردن ورد در محل مربوطه يک 
ميخ چوبی )قوزك( قرار داده می شود. واضح است كه نبود چرخک فلزی يا ميخ چوبی به منزله پايين بودن 
ورد مربوطه می باشد. در ماشين های دابی جديد تر كه مجهز به كارت فرمان می باشد هر جا الزم باشد ورد 
حركت كند در قسمت مربوط بر روی كارت طرح سوراخی پانج می شود. در اين دابی ها كارت طرح در زير 
يک سری سوزن های كوچكی قرار می گيرد، چنانچه روی كارت سوراخ باشد سوزن در سوراخ قرار می گيرد و 

2ـ مکانیزم هاي تشکیل دهنه دابي 
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ورد مربوطه با باال حركت می كند. اگر محل مربوط به يک ورد بر روی كارت طرح سوراخ نشده باشد در نتيجه 
سوزن بر روی صفحه كارت قرار گرفته و ورد پايين می ماند. در دابی های الكترونيكی طرح بافت در حافظه 
الكترونيكی فرمان دهنده ذخيره می شود و در هر پودگذاری به وردها می رسد. در اين مكانيزم از يک سری 
ميله الكترومغناطيسی استفاده شده كه هر جا الزم باشد ورد در باال قرار گيرد ميله الكترومغناطيسی مربوط 

به آن ورد فعال شده و قالب مربوطه را در مسير باالبر قرار می دهد. 
انواع مكانيزم دابی

انواع دابی را می توان نسبت به موارد زير تفسيم بندی كرد.
1ـ نوع تشكيل دهنه
الف ـ دابی با دهنه رو
ب ـ دابی با دهنه زير

ج ـ دابی با دهنه رو زير
2ـ نوع دهنه در لحظه دفتين زدن

الف ـ دابی با دهنه باز
ب ـ دابی با دهنه بسته

3ـ روش انتقال حركت از دابی به وردها
الفـ دابی مثبت: در اين نوع دابی باال بردن و پايين آوردن وردها توسط دابی و به وسيله اهرم های رابط انجام 
می گيرد. در اين دابی حركت وردها دقيق تر و كنترل شده تر است و برای بافت پارچه های سنگين و متراكم 

مناسب تر است. 
بـ دابی منفی: در اين دابی باال بردن وردها توسط دابی انجام می گيرد ولی پايين آمدن وردها توسط نيروی 
فنر يا وزنه انجام می گيرد. اين نوع از دابی برای بافت پارچه های سبک و متوسط مناسب می باشد همچنين 

در ماشين های با سرعت بيش تر به كار می رود.
4ـ نسبت حركتی دابی به ماشين بافندگی

الفـ  نسبت حركتی يک به يک )دابی يک باالبر( در اين دابی به ازای يک دور ميل لنگ )بافت يک پود(، محور 
دابی يک دور می چرخد يا به عبارتی باالبر دابی يک رفت و برگشت انجام می دهد.

ب ـ نسبت حركتی يک به دو )دابی دوباالبر( در اين دابی به ازای يک دور ميل لنگ )بافت يک پود( محور 
دابی نيم دور می چرخد. يا به عبارتی باالبر دابی يک رفت يا يک برگشت انجام می دهد. )به ازای يک دور محور 

دابی دو پود بافته می شود( 

محور دابی: محوری است كه حركت خود را از ميل لنگ می گيرد و حركت باالبر ها را تأمين می كند.

=
)دور ميل لنگ( 1

)محور دابی( 1

=
)دور ميل لنگ( 2

)محور دابی( 1
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مكانيزم دابی كارگاه يا كارخانه مجاور هنرستان را از لحاظ ظرفيت و تعداد وردهای ماشين بررسی نماييد. فعاليت 
كالسي 7 

مكانيزم دابی ماشين بافندگی كارگاه هنرستان را با كمک هنرآموز خود از نظر نوع تشكيل دهنه، نوع دهنه 
در لحظه دفتين زدن، روش انتقال حركت از دابی به وردها و تعداد باالبر بررسی نماييد.

فعاليت 
كالسي 8 

مكانيزم تشكيل دهنه دابی یک باالبر منفی با دهنه بسته
طرز كار دابی يک باالبر به اين صورت است كه باالبر )1( حركت نوسانی خود را از محور دابی گرفته و حركت 
نشان  را  بسته  دهنه  با  منفی  باالبر  يک  دابی  دهنه  تشكيل  مكانيزم  دارد، شكل12،  افقی  برگشتی  و  رفت 
می دهد. قالب )2( توسط اهرم X و تسمه رابط به وردها متصل است. يک سر ميله دوبازوی )لواليی( )6( زير 
قالب 2 قرار دارد و سر ديگر آن روی سيلندر فرمان 7 كه زنجير طرح روی آن سوار شده است قرار گرفته 
است. بعد از بافت رفتن هر پود سيلندر فرمان به اندازه يک چوب طرح می چرخد و چوب طرح جديد زير ميله 
6 قرار می گيرد. چنانچه مطابق طرح بافت، ورد بايد باال برود روی چوب طرح يک ميخ چوبی )قوزك( قرار دارد 
كه باعث می شود به ميله 6 فشار وارد شده و حول محور خود دوران كند و قسمت عمودی آن پايين بيايد. 
در نتيجه قالب 2 كه روی ميله عمودی تكيه دارد پايين آمده و سر راه باالبر قرار می گيرد. با حركت باالبر به 
سمت جلو قالب نيز به سمت جلو كشيده شده و توسط اهرم رابط و تسمه ورد مربوط را باال می كشد. هنگام 
برگشت باالبر به عقب، اثر نيروی كشش فنر )5( ورد به پايين كشيده شده و قالب را همراه خود به عقب 
برمی گرداند. چنانچه بر روی چوب طرح ميخ چوبی نصب نشده باشد ميله عمودی سر جای خود می ماند و 
از پايين آمدن قالب جلوگيری كرده در نتيجه قالب در مسير باالبر قرار نگرفته و حركت باالبر به ورد منتقل 

نشده در جای خود باقی می ماند. 

شكل 12ـ مكانيزم تشكيل دهنه دابی یک باالبر منفی با دهنه بسته 

1ـ باالبر )چاقو( 
2ـ قالب )پالتين( 

3ـ اهرم رابط ورد )جک( 
4ـ ورد

5ـ فنر برگرداننده
6ـ ميله دو بازويی

7ـ زنجير طرح
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مكانيزم دابی دو باالبر با دهنه باز
در دابی دو باالبر برای هر ورد دو قالب در نظر گرفته شده، قالب بااليی برای فرمان حركت ورد در پودهای 
فرد و قالب پايينی برای فرمان حركت ورد در پود های زوج می باشند)و يا بالعكس( . برای هررديف قالب 

بااليی يک رديف سوزن و برای قالب های پايينی نيز يک رديف سوزن در نظر گرفته شده است
در اين مكانيزم دو باالبر وجود دارد كه حركت نوسانی آنها برعكس هم می باشد. به عبارتی باالبر بااليی عقب 
می رود و باالبر پايينی جلو می رود و برای پود بعد حركت دو باالبر برعكس می شود، )شكل13( مكانيزم دابی 

دو باالبر با دهنه باز را نشان می دهد.

اگر قالب H در پايين قرار گيرد در سر راه باالبر K قرار می گيرد و با حركت باالبر به سمت عقب قالب H نيز 
به عقب كشيده می شود و حركت قالب به نقطه اتصال D منتقل می گردد در نتيجه با توجه به ثابت بودن 
قالب فوقانی تكيه گاه S به عنوان مركز دوران عمل می كند كه محور AB حول آن دوران خواهد كرد. در 
نتيجه حركت D از طريق اهرم رابط و تسمه )يا تيغه فلزی يا كابل( به ورد منتقل می شود. در حال حركت 
باالبر پايينی به سمت جلو، باالبر بااليی به سمت عقب حركت می كند. برای اينكه قالب ها در مسير يا خارج 
از مسير باالبرها قرارگيرند و يا در واقع برای آنكه ورد باال كشيده شود و يا در پايين باقی بماند از زنجير طرح 

يا چوب طرح استفاده می شود كه نحوه عمل آن در دابی يک باالبر شرح داده شد.

A

D

B
C

F1

F2

K1

K2

H1

H2

S2

S1

1 2 3

4
5

6

7

شكل 13ـ مكانيزم دابی دو باالبر با دهنه باز 

ورود 

تابع

فنرها

طرح



تنظيم ساز و كار تشكيل دهنه

111

در مكانيزم دابی دوباالبر با توجه به استفاده از دوباالبر و دادن فرمان حركت وردها برای دو پود متوالی در يک 
چرخش سيلندر فرمان، سرعت تشكيل دهنه تقريباً دو برابر شده است و در يک رفت و برگشت كامل باالبرها 

دو پود بافته می شود. در نتيجه می توان گفت:

چنانچه مطابق طرح بافت، يک ورد می بايست در دو پود متوالی در باال بماند ابتدا توسط فرمانی كه به قالب 
بااليی داده شده است اين قالب با باالبر مربوطه درگير شده و ورد به باال كشيده می شود. برای پود بعد نيز 
فرمان درگير شدن قالب پايينی به باالبر پايينی داده می شود در نتيجه هنگامی كه باالبر بااليی به سمت عقب 
بر می گردد باالبر پايينی قالب مربوط به همان ورد را به جلو برده و اجازه پايين آمدن به ورد را نمی دهد، در 

نتيجه دهنه از نوع باز می باشد.

دستگاه هاي تشكيل دهنه دابي را مجزا مي سازند تا به ماشين متصل شود. در شكل 14 نمونه يک دستگاه 
دابي به همراه اهرم هاي حركت دهنده وردها را مشاهده مي كنيد. در اين دابي نيز، انتقال حركت از طريق 
محوري است كه از ماشين بافندگي به اين دستگاه وصل شده است. مشابه اين دستگاه دابي در ماشين 

بافندگي كه در شكل مشاهده مي شود به كار رفته است.

نکته

در يک دورچرخش كامل محور دابی، يک رفت و برگشت كامل باالبرها و بافت دو پود انجام می شود.  نکته

شكل 14ـ یک دستگاه ماشين بافندگي با سيستم تشكيل دهنه دابي و یک دستگاه دابي

=
)دور ميل لنگ( 2

)محور دابی( 1
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كارت طرح توسط سيلندر فرمان در خالف عقربه های ساعت می چرخد. روی كارت طرح خط كشی هايی 
انجام شده است كه توسط آن محل مربوط به وردها از شماره 1 تا n )كه n حداكثر تعداد وردهای ماشين 
می باشد( به وسيله خطوط عمودی مشخص گرديده است، همچنين توسط خطوط افقی پودهای متوالی از هم 

جدا شده اند. شكل 15 طراحي كارت پانچ سرژه مركب 
طراحی زنجير طرح)چوب طرح(سرژه مركب 3و1/2و1

طراحي زنجير يک سرژه مركب 3و1/2و1
در شكل 16 طراحي يک سرژه مركب را مشاهده مي كنيد.

روش تهیه كارت طرح

براي طراحي زنجير ابتدا نخ هاي تار و پود را در بافت شناسايي كنيد. در اين حالت هر نخ پود را در يک 
صفحه قرار مي دهيم. حاال به شماره هاي تار توجه مي كنيم و سپس به ازاي هر نقطه سياه در طرح، يک 

سوراخ را در همان محل )مربوط به همان تار( ايجاد مي كنيم. در هرصفحه 2 پود قرار داده شده است.

نکته

شكل 15ـ طراحی زنجير فرمان سرژه 3و3/1و1

شكل 16ـ یک سرژه مركب 3و1/2و1

شماره وردها
تار

پود

تار

پود
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در شكل14 يک سرژه مركب 3و3/1و1پانچ شده است. قرار دادن ميخ زنجير باعث می شود كه سوزن مربوط 
به قالب را در مسير باالبر قرار دهد در نتيجه ورد باال برود يا اگر باالست همانجا باقی بماند. قرار ندادن ميخ 
در زنجير طرح باعث می شود ورد پايين برود يا اگر پايين است همان جا بماند. در خصوص كارت فرمان به 
همين صورت عمل می شود با اين تفاوت كه با پانچ كردن سوراخ برروی كارت فرمان سوراخ ايجاد شده در 
كارت باعث می شود كه سوزن مربوط به قالب داخل كارت فرو رفته و فالب مربوطه به آن سوزن سر راه باالبر 

قرار گيرد.

طراحي زنجير بافت براي سرژه 1 و2 روي 2 و1 صعودي
1ـ با كمک هنرآموز در كارگاه ابتدا يک سرژه 2 روي 2 طراحی نموده سپس بر روی زنجيرطرح پياده 

نماييد.
2ـ نخ كشي تار را با توجه به نقشه انجام دهيد. 

3ـ طرح بافت را روي ماشين پياده كنيد. 
4ـ ماشين را آماده كنيد و بافت را انجام دهيد

فعاليت 
عملی 6

سرژه 3 و1 روي 1و 2 نزولي
1ـ با كمک هنرآموز در كارگاه ابتدا يک سرژه 3 روي 2 نزولي طراحی نموده سپس بر روی زنجير طرح 

پياده نماييد.
2ـ نخ كشي تار را با توجه به نقشه انجام دهيد.

3ـ طرح بافت را روي ماشين پياده كنيد.
 4ـ ماشين را آماده كنيد و بافت را انجام دهيد

فعاليت 
عملی 7

1ـ با كمک هنرآموز در كارگاه ابتدا يک سرژه طراحی نموده سپس بر روی زنجير طرح پياده نماييد.
2ـ نخ كشي تار را با توجه به نقشه انجام دهيد.

3ـ طرح بافت را روي ماشين پياده كنيد.
 4ـ ماشين را آماده كنيد و بافت را انجام دهيد.

فعاليت 
عملی 8
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طراحي زنجير بافت در نقشه بافت شكل 17 را انجام دهيد. و پارچه مورد نظر را با تراكم هاي تاري و پودي 
مناسب ببافيد.

فعاليت 
عملی 8

طراحي زنجير بافت در نقشه بافت شكل 18 را انجام دهيد. و پارچه مورد نظر را با تراكم هاي تاري و پودي 
مناسب ببافيد.

فعاليت 
عملی 9

با توجه به پارچه شكل 19 طرح زنجير بافت را مشخص نموده و بافت پارچه را روي ماشين بافندگي انجام 
دهيد. )سرژه پايه را به دلخواه انتخاب كنيد(

فعاليت 
عملی 10

شكل 17ـ نقشه بافت مشتقات سرژه

شكل 18ـ پارچه بافته شده با طرح پایه سرژه

شكل 19ـ پارچه با طرح بافت مشتقات سرژه
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 دستگاه هاي بافندگي چرخ دنده هاي زيادي دارند. مواظب باشيد و سايل و يا لباستان به جايي گير نكند.
 ماشين هاي بافندگي با برق كار مي كنند. روي ماشين ظروف مايع قرار ندهيد و از خوردن و آشاميدن 

در هنگام كار خودداري كنيد.

نکات ایمنی

پس از روغن كاري و گريس كاري مطابق برنامه، اضافه روغن و گريس را در ظروف خاصي بريزيد و به هيچ 
عنوان در فاضالب نريزيد.

دست های آلوده به روغن را با پارچه تميز كنيد و سپس آن را بشوييد.

نکات زیست 
محيطی

ژوزف ژاكارد)1834ـ1752( فرانسوی، در سال 1805 ماشين ژاكارد اوليه را اختراع كرد و با اين كار موجب 
تحولی شگرف در زمينه توليد پارچه های طرح دار كه تا آن زمان به صورت دستی انجام می شد را پديد آورد. 
جالب اينكه كارگرانی كه تا اين تاريخ در كارگاه بافندگی مزبور كار می كرده و پس از اختراع و بهره برداری از 
دستگاه ژاكارد بيكار شدند طی يک توطئه دسته جمعی، وی را به قتل رساندند. بعد از آن ونسانزی ايتاليايی 
ونسانزی  ژاكارد  عنوان  تحت  ژاكارد  های  مكانيزم  بيشتر  امروزه  و  كامل تركردند  را  مزبور  مكانيزم  وردل  و 

Vinchenzy و وردل Verdol شناخته می شوند. 
طرح تشكيل دهنه ژاكارد محدوديت ندارد و هرچند ساده به نظر می رسد اما از بخش های زيادی تشكيل شده 
است و نصب و نگهداری آن نسبتاً گران است. از نظر توليد پارچه های بدون عيب، مكانيزم های ژاكارد بيش 
از دابی و بادامک قابل اطمينان اند. همچنين ماشين های بافندگی با مكانيزم ژاكارد توانايی بافت پارچه هايی 

با طرح های پيچيده، نقش دار و تصاوير را دارد. 
ماشين های ژاكارد باالترين سطح كنترل نخ های تار را دارند و اين به خاطر كنترل جداگانه يا كنترل گروهی 
در  تصاوير  قبيل  از  طرح ها  پيچيده ترين  می توانند  ماشين ها  اين  است.  پارچه  بافت  عرض  در  تار  نخ های 
پارچه های تاريـپودی را ببافند، زيرا اين امكان وجود دارد كه برای تشكيل دهنه هر نخ تار مستقل از نخ های 
ديگر حركت كند. ماشين های ژاكارد می توانند با مكانيزم های يک باالبر يا دو باالبر به صورت مكانيكی يا 
از ژاكاردهای بسيار مدرن با سيستم های  الكترونيكی كار كنند. ماشين های جديد اكثراً دو باالبرند. اخيراً 

الكترونيكی برای وارد كردن داده های مربوط به طرح بافت استفاده می كنند. 
دستگاه های مدرن ژاكارد به كنترل و راه اندازی بيش از 1200 نخ هارنيش با راپورت پودی 9000پيک 
مجهزند و چند دستگاه را می توان روی يک ماشين بافندگی قرار داد تا قابليت بافت طرح های مختلف در آن 
افزايش يابد. سيستم های ژاكارد در باالی ماشين بافندگی نصب می شوند. شكل 20، نمايی از يک ماشين 

بافندگی با مكانيزم ژاكارد را نشان می دهد.

3ـ مکانیزم تشکیل دهنه ژاكارد
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شكل 20ـ نمایی از یک ماشين بافندگی با مكانيزم تشكيل دهنه ژاكارد

مكانيزم ژاكارد یک باالبر با یک سيلندر فرمان

در اين مكانيزم شكل 21، به ازای هر سوزن يک قالب وجود دارد و برای به حركت در آوردن 400 قالب، 
400 سوزن مورد نياز می باشد. چيدمان سوزن ها می توانند در 8 رديف باشد كه هر رديف 50 سوزن داشته 
تيغه(  )هر رديف يک  نياز می باشد  )ليفت(  باالبر  تيغه  ازای هر رديف يک  به  باالبردن قالب ها  برای  باشد. 
از يک سيلندر  اين مكانيزم تشكيل شده  تيغه حركت داده می شود.  به وسيله يک  به عبارتی هر 50 قالب 
فرمان چهار گوش كه سوراخ هايی بر روی آن تعبيه شده در مقابل هر سوراخ يک سوزن به صورت افقی قرار 
می گيرد. سيلندر فرمان در هر سيكل بافندگی يک حركت رفت و برگشت دارد و در زمان عقب رفتن 4/1 
دور می چرخد و به همراه خود كارت فرمان را به جلو حركت می دهد. برای باال بردن يک نخ تار بايد در كارت 
طرح در مقابل سوزن مربوطه يک سوراخ وجود داشته باشد. هنگامی كه سيلندر به جلو حركت می كند همراه 
خود كارت طرح را به جلو می آورد در تماس كارت با سوزن ها اگر در مقابل سوزن سوراخ وجود داشته باشد 
سوزن در سوراخ كارت و سيلندر رفته در نتيجه قالب مربوط به آن سوزن در مقابل تيغه باالبر قرار گرفته 
همراه آن به باال كشيده شده در نتيجه ريسمان )هارنيش( مربوطه را كه از طريق سوراخ هايی كه در در داخل 
تخته ريسمان وجود دارد و به ترتيب خاصی عبور كرده باال كشيده و به همراه آن ميل ميلک و نخ تار مربوطه 
به باال حركت می دهد. برگشت نخ و قالب مربوطه در لحظه بسته شدن دهنه در اثر نيروی وزنه ای كه به 
انتهای ميل ميلک بسته شده انجام می گيرد. اگر در زمان جلو آمدن سيلندر در مقابل سوزن سوراخی بر روی 

سيستم تشكيل  دهنه ژاكارد

نخ های هارنيش

رزرو پود

پودگذاری
پيچش پارچه
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شكل 21ـ مكانيزم ژاكارد یک باالبر

مكانيزم تشكيل دهنه ژاكارد با دو باالبر و یک سيلندرفرمان

در ژاكارد يک باالبر فقط در حركت باالبر به باال كار مفيد انجام می گيرد و در زمان برگشت باالبر عماًل كار 
مفيدی انجام نمی گيرد به همين علت يک سيكل ژاكارد زمان زيادی را به خود اختصاص می دهد، در نتيجه 
افزايش سرعت اين ژاكاردها محدوديت هايی دارد. برای برطرف كردن اين محدوديت و افزايش سرعت ماشين، 
ژاكاردهای دو باالبر طراحی گرديد)شكل22(. در اين دستگاه به ازای هر )ميل ميلک( نخ تار دو قالب و دو 
باالبر وجود دارد. زمانی كه يكی از قالب ها عمل كرده و توسط باالبر مربوط نخ تار را به باال حركت می دهد 
قالب ديگر در حالت سكون بوده و آماده دريافت فرمان بعدی است و با شروع برگشت باالبر اول به سمت 
باال حركت می كند. در اين حالت اگر بر اساس طرح يک نخ تار بايد برای دو پود متوالی دو دهنه باال باشد. 
باال برده  به  تار در نيمه راه برگشت)ارتفاع دهنه( مجدداً  باال رفته و نخ  باالبر دوم به  قالب مربوطه توسط 
می شود)دهنه نيمه باز( در ژاكارد دو باالبر يک سيكل كامل ژاكارد بعد از دو دور ميل لنگ )بافت دو پود( 
انجام می گيرد و نسبت حركتی آن به ماشين بافندگی يک به دو می باشد در نتيجه ماشين ژاكارد سريع تر 

كار می كند.

كارت وجود نداشته باشد در نتيجه سوزن افقی كه در انتهای آن فنری قرار دارد به عقب رانده شده و فرو 
رفتگی سوزن قالب را از مقابل باالبر كنار كشيده مانع از باالرفتن آن می شود در نتيجه نخ مربوطه در حالت 
سكون می ماند. در اين مكانيزم يک سيكل ژاكارد در ازای يک دور كامل ميل لنگ انجام می گيرد. شكل 21، 

مكانيزم ژاكارد يک باالبر را نشان می دهد.
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مكانيزم ژاكارد با دو باالبر و دو سيلندر فرمان

در اين ژاكارد از دو سيلندر فرمان و كارت در دو سمت ژاكارد استفاده شده است. طبق آنچه كه در ژاكارد 
يک سيلندر با دو باالبر توضيح داده شد در اين ژاكارد هم به ازای يک نخ تار دو باالبر و دو قالب وجود دارد با 
اين تفاوت كه در اين ژاكارد قالب های زوج از يک سيلندر و كارت و قالب های فرد از سيلندر و كارت فرمان 
ديگر فرمان می گيرند. حركت افقی، رفت و برگشت سيلندرها عكس همديگر می باشد. به عبارتی در زمان جلو 
آمدن يک سيلندر ديگری به سمت عقب حركت می كند در نتيجه در اين روش زمان فرمان دادن به سوزن ها 
به نصف تقليل يافته است. در اين مكانيزم به ازای يک سيكل كامل ژاكارد دو پود بافته می شود. برای بافت 
پود های فرد، سيلندر 1، سوزن و قالب های فرد و برای پود های زوج سيلندر 2 سوزن و قالب های زوج عمل 
می كند. هنگامی كه سيلندر، سوزن و قالب های پود فرد در حال اجرای فرمان است سيلندر پودهای زوج 
در حال عقب رفتن و چرخش و آماده كردن كارت برای فرمان بعدی می باشد در شكل 23، همان گونه كه 
مالحظه می شود در سمت چپ تصوير يک باالبر يكی از قالب ها را باال كشيده و باالبر ديگر در پايين قرار 
دارد ولی اين ريسمان و نخ تار می تواند توسط باالبر ديگر نيز باال كشيده شود. در سمت راست تصوير قالب ها 
و ريسمان موقعيتی را نشان می دهد كه يكی از دو قالب توسط دو باالبر باال كشيده نشده در نتيجه نخ تار 

مربوط به آن در دهنه پايين می باشد.

شكل 22ـ مكانيزم تشكيل دهنه ژاكارد با دو باالبر و یک سيلندر فرمان
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دستگاه ژاكارد دو باالبر ونسانزی
نحوه كار اين نوع ژاكارد همانند ژاكارد يک باالبر و دو باالبر می باشد. در ژاكارد ونسانزی به جای دو قالب كه 
در انتها به يک ميله يا ريسمان متصل هستند از يک قالب دوبل استفاده شده است. قالب های اين ژاكارد 
به صورت دوبل در دو جهت مختلف قرار دارند و به خاطر حالت فنری خود همواره تمايل دارند از هم دور شوند 
در نتيجه نيازی به فنرهای برگرداننده ندارند. دستگاه های ژاكارد ونسانزی از نوع دو باالبر و دو سيلندر فرمان 
می باشند و طبق آنچه در مكانيزم ژاكارد دو باالبر دو سيلندر فرمان توضيح داده شد، فرمان تشكيل دهنه 
برای پودهای فرد توسط يک سيلندر و پودهای زوج توسط سيلندر مقابل داده می شود در اين دستگاه برای 
يک قالب دوبل از يک سوزن فرمان استفاده می شود كه اين سوزن توسط دو سيلندر به حركت در می آيد. 

دهنه تشكيل شده در اين مكانيزم يک دهنه نيمه باز می باشد. 

شكل 23ـ مكانيزم ژاكارد با دو باالبر و دو سيلندر فرمان 

در شكل 24 كارت پانچ شده را مشاهده مي كنيد هر كارت براي بافت يک پود به كار مي رود و هر سوراخ 
روي كارت يک نخ هارنيش را باال و پايين مي برد. نخ هارنيش ممكن است به چند تار وصل شده باشد.

نکته

شكل 24ـ كارت هاي طرح بافت

با توجه به پيشرفت الكترونيک، حافظه هاي رايانه ای جايگزين كارت ها شده اند.
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الكترونيكی جديدی ساخته  الكترونيک و كوچک تر شدن موتورهاي فرمان پذير ژاكاردهای  با پيشرفت 
شده كه نياز به نخ های هارنيش نداشته و مستقيماً بر روی نخ تارهای تار قرار می گيرد.

نکته

آماده سازی سيستم ژاكارد

برای آماده سازی سيستم ژاكارد ابتدا بايد ريپيت نقش را بشناسيم. پارچه اي كه در شكل 25 مشاهده مي كنيد 
توسط ماشين بافندگي با سيستم تشكيل دهنه ژاكارد بافته شده است.

شكل 25ـ ریپيت عرضي و طولي پارچه بافته شده با سيستم ژاكارد

در ژاكاردهای مكانيكی ذكر شده برای تغيير در طرح بافت الزم است كه كليه كارت های فرمان تعويض و 
كارت های جديد طراحی و جايگزين گردد. همچنين در بيشتر موارد هارنيش كشی نيز تغيير داده شود اين 
به  زياد می باشد. همچنين  و هزينه  به همراه دارد مستلزم صرف زمان  اينكه محدوديت هايی  بر  امر عالوه 
دليل كاركرد مكانيكی قطعات و احتمال اشتباه در بافت و خرابی قطعات دارای محدوديت سرعت می باشد. با 
پيشرفت تكنولوژی و كاربرد بيشتر علوم الكترونيک و رايانه در صنعت نساجی سازندگان دستگاه ژاكارد اقدام 
به طراحی ژاكاردهای الكترونيكی نمودند. اين دستگاه ها ديگر نيازی به كارت طرح نداشت. به عالوه سيستم 
فرمان آن به گونه ای طراحی گرديده كه به ساده گی و با صرف هزينه كم می توان طرح بافت را در كمترين 
زمان ممكن تغيير داد، از طرفی حذف كارت و استفاده از سيستم فرمان الكترونيكی سرعت اين ماشين ها را 

تا حد زيادی افزايش داده است.

دستگاه ژاكارد الکترونیکی

طول 
پارچه

ریپيت 
طولی

ریپيت عرضی

ریپيت نقش

ریپيت 
طولی

ریپيت عرضی

عرض پارچه
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ريپيت  جزو  غيره  و  رنگی  پود  انتخاب  دهنده  فرمان  قالب های  پارچه،  كناره  دهنده  تشكيل  قالب های 
ماشين نمی باشد.

نکته

با كمي دقت در شكل در مي يابيد كه:
  عرض پارچه از تعداد محدودي ريپيت عرضي تشكيل شده است.

 طول پارچه از تعدادي ريپيت طولي تشكيل مي شود و هرچه طول پارچه بيشتر باشد تعداد ريپيت طولي 
نيز افزايش مي يابد.

 نقشه بافت را براي طرح كوچكي كه ريپيت نقش گفته مي شود ترسيم مي كنند.
تكثير  الزم  تعداد  به  عرضي  جهت  در  را  ريپيت  يک  ريسمان كشي،  عمل  و  هارنيش  نخ هاي  كمک  به   

مي كنند. )در اينجا هر نخ به چهار نخ تبديل مي شود(
 هر ريپيت طولي پارچه با اتمام يک دور چرخش كارت پانچ ها انجام مي شود. ولي چون سر و ته كارت پانچ 

به هم وصل شده است. ريپيت طولي به طور مداوم تكرار مي گردد.
 ريپيت نقش از تعداد مشخصي تار و پود تشكيل مي شود.

 با كنار هم قرار دادن ريپيت نقش، نقش نهايي پارچه ايجاد مي شود.
ریسمان كشی)زه كشی(: اتصال ريسمان ها به قالب ها، اتصال ريسمان ها به ميل ميلک ها، تنظيم دهنه، 
تقسيم بندی ميل ميلک ها، نخ كشی تار ها از داخل ميل ميلک ها و شانه. همچنين برای آماده سازی ماشين 

ژاكارد بايد با چند اصطالح كاربردی آشنا بود:
ریپيت عرضي نقش: ريپيت شكل يا نقش به تعداد تار های مختلفی كه نقش يا تصوير را به وجود می آورد و 
در عرض پارچه تكرار می شود گفته می شود، به عنوان مثال در عرض پارچه 4 تصوير هم شكل وجود دارد كه 

هر كدام از 600 نخ تار تشكيل شده در نتيجه ريپيت عرضي نقش برابر 600 خواهد بود.
تكرار  پارچه  درطول  و  آورد  می  به وجود  را  پارچه  بافت  كه  مختلفی  تعدادپودهاي  به  نقش:  ریپيت طولي 
می شود گفته می شود. در شكل باال تعداد پود ها 800 پود مي باشد. بنابراين به 800 كارت پانچ نياز است. 

ولي بر روي هر كارت جاي 600 سوراخ وجود دارد.
ریپيت ماشين: حداكثر تعداد قالب های ماشين ژاكارد كه برای تشكيل نقش يا شكل پارچه به كار می رود 
ريپيت ماشين ناميده می شود. هرچه تعداد قالب ها بيشتر باشد نقش هاي بزرگتر و ظريف تري را مي توان 

بافت. روش هاي ريسمان كشي و ايجاد نقش را در دوره هاي باالتر خواهيد آموخت.

 در ماشين هاي چند فازي، چندين پود به طور همزمان در بافت پارچه قرار مي گيرد. هر چند سرعت بافت 
اين نوع ماشين ها بسيار زياد است ولي بافت پارچه هاي طرح دار و تراكم باال امكان پذير نيست سازندگان 
ماشين هاي چند فازي دو روش را براي مكانيزم عمليات بافت چند فازي ابداع كردند. ماشين هاي چند فازي 

با دهنه موازي و دهنه سري )پي در پي(.

ایجاد دهنه در ماشین هاي چند فازي
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اين ماشين دارای يک سيلندر )درام( اصلی است كه از كنار هم قرار گرفتن دو دسته صفحات نازك جداكننده 
و صفحات تشكيل دهنه با طراحی خاص تشكيل شده است. هر نخ تار بر روی يكی از اين صفحات تشكيل 
زوج  روی صفحات  از  زوج  تار  نخ های  و  فرد  روی صفحات  از  فرد  تار  نخ های  نتيجه  در  گرفته  قرار  دهنه 
عبور داده شده است. نحوه قرار گفتن اين صفحات به گونه ای است كه دو نخ مجاور در روی درام نسبت به 
هم زاويه ای حدود 30درجه ای دارد كه نخ پود از اين زاويه ايجاد شده توسط دو نخ )دهنه(عبور می كند. 
پودگذاری در اين ماشين از يک طرف ماشين توسط سوزن های خاص يا به كمک جت هوا دردهنه و به طور 

موازی انجام می گيرد. شكل 27، مكانيزم پودگذاری چند فازی متوالی را نشان می دهد.

شكل 26ـ قسمت ایجاد دهنه در ماشين چند فازي موازي

ماشين های بافندگی چند فازی دوار با دهنه موازی: 
در روش اول در چند نقطه نخ هاي تار باال و پايين مي روند و در نتيجه چند دهنه تشكيل مي شود. وقتي دهنه 
در مقابل پودگذار قرار مي گيرد. پودگذار نخ پود را به طرف مجراي خاصي پرتاب مي كند. اين مجرا همراه 
سيلندر مي چرخد و در نتيجه پود را نيز با خود جابه جا مي كند. گيره هايي روي سيلندر قرار دارد كه كار 
ميل ميلک را انجام مي دهد. با اين تفاوت كه در ميل ميلک خروج تار از مجرا امكان پذير نيست. ولي در اينجا 
نخ تار در آخرين لحظه ميل ميلک را ترك مي كند. تيغه هايي روي سيلندر قرار دارد كه وظيفه دفتين زدن 
را به عهده دارد تا پود را به لبه كار بكوبد. منظور از دهنه موازي اين است كه چند دهنه با فاصله از يكديگر 
تشكيل مي شود و با حركت غلتک دوار پود ها به هم نزديک مي شوند و در نهايت به لبه پارچه مي رسند. در 
شكل 26 محل قرارگيري سيلندر دوار را در ماشين بافندگي چند فازي با روش ايجاد دهنه موازي را مشاهده 

مي كنيد.

ورودی تار

خروجی پارچه

سيلندر پودگذاری 
موازی

بویين های پود
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با چرخش سيلندر عمليات زير انجام مي شود. با هر دور چرخش تعداد مشخصي پودگذاري انجام مي گيرد. 
مكانيزم عمليات تشكيل دهنه، پودگذاري ودفتين زدن، در اين ماشين بسيار حساس و دقيق است.

 دهنه ها به طرف لبه پارچه جابه جا مي شود.
 تيغه برش پود ارتباط پودي كه به طور كامل در دهنه قرار گرفته است و ادامه نخ پود را قطع مي كند.

 ارتفاع دهنه ها به تدريج كاهش مي يابد تا دهنه به لبه پارچه برسد.
 دفتين ها كه به صورت قطعات كوچكي روي سيلندر تعبيه شده اند، پود را به لبه پارچه مي كوبد.

 غلتک پيچش پارچه، پارچه را به اندازه بافت يک پود به دور غلتک پيچش پارچه مي پيچد.
 غلتک باز كردن نخ تار نيز به ميزان الزم نخ تار را باز مي كند.

در شكل 28 نحوه حركت و جابه جايي دهنه و دفتين را نشان مي دهد. فلش زرد رنگ جهت چرخش غلتک 
و حركت پود به سمت پارچه را نشان مي دهد.

شكل 27ـ مكانيزم تشكيل دهنه چند فازی متوالی

شكل 28ـ نحوه پودگذاری و دفتين زني در ماشين بافندگي چند فازي با پودگذاری موازي

دهنه های موازی

ميل ميلک خاص

پارچهدفتين

پود

دفتين

تشكيل دهنه

پود گذاری
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جسم پودگذار در يک خشاب و از باالي ماشين به طرف پايين حركت مي كند. همزمان دستگاه به اندازه الزم، 
پود را در جسم پودگذار ذخيره مي كند. تا با حركت كردن در مسير دهنه پود را در دهنه قرار دهد. در شكل 

30، نماي داخلي يک ماكو )جسم پودگذار( را نشان مي دهد.

شكل 30ـ جسم پودگذار و محل ذخيره پود.

شكل 29ـ بخش پودگذاری پي در پي ماشين بافندگي چند فازي

ماشين های بافندگی چند فازی تخت با دهنه موجی یا متوالی:
در اين ماشين، شكل29 دهنه ها به صورت متوالی و موج گونه پشت سر هم تشكيل می شود. برای ايجاد 
دهنه های متوالی و موجی شكل از مكانيزم مارپيچی شكل خاصی استفاده می شود كه ميل ميلک ها را به چند 
دهنه تقسيم می كند. در اين مكانيزم نخ به اندازه طول يک پود بر روی ماكوهای كوچكی ذخيره مي شود 
به طور همزمان  به واسطه حركت چند ماكو در داخل دهنه های مختلف  از يک سمت  و عمل پودگذاری 
انجام می گيرد. حركت ماكو از طريق پرتاب انجام نمي شود. حركت موج گونه دفتين، ماكو را به سمت جلو 
مي فرستد. چون در داخل ماكو به اندازه عرض پارچه نخ وجود دارد بنابر اين از همان ابتدا نخ اضافي بريده 
مي شود. بعد از خروج ماكو از دهنه توسط تسمه نقاله از زير ماشين به سمت مكانيزم پرتاب حمل می شود. 

در شكل مكانيزم عملكرد يک ماشين در هنگام ورود ماكوها نشان داده مي شود.

جسم پودرگذارگيره پود

رزور پود به اندازه 
عرض پارچه

ورودهادفتينماكوی پودگذار
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وقتي جسم پودگذار در داخل دهنه قرار گرفت، دفتين ها كه به صورت تيغه هاي نازكي روي سيلندر نصب 
شده اند پود را به لبه پارچه مي كوبد. بالفاصله جسم پودگذار بعدي وارد دهنه مي شود. دفتين عالوه بر دفتين 

زدن، باعث جابه جايي جسم پودگذار نيز مي گردد.
در شكل 31 خروج ماكوها و اتمام پودگذاری براي هريک را نشان مي دهد. به طور همزمان بيش از ده ماكو 
در حال پودگذاری مي باشد. ماكو از دهنه خارج شده و روي ريل مخصوصي قرار مي گيرد تا به طرف ديگر 
ماشين منتقل شوند. با توجه به ضربات آرام دفتين امكان بافت پارچه پرتراكم وجود ندارد. توان پودگذاری 

اين ماشين ها به بيش از 7000 پود در دقيقه نيز مي رسد.

شكل 31ـ بخشی از مكانيزم پودگذاری چندفازی سری

عرض پارچه 150 سانتي متر و تراكم پودي 15 پود در سانتي متر است. اگر توان پودگذاری اين ماشين 
7354 پود در دقيقه باشد. ميزان بافت اين ماشين در يک ساعت بر اساس متر چقدر خواهد بود؟

پرسش 
كالسي 

ماشين هاي چند فازي با دهنه دوار

نخ هاي تار در اين ماشين بافندگي به صورت دايره وار در كنار هم قرار دارند و به همين دليل آنها را ماشين 
بافندگي دوار )Circular( مي گويند. دهنه ها به صورت موج وار و پي در پي ايجاد مي شود. وردها حدود 10 
الي 20 سانتي متر طول دارند عملكرد وردها به گونه اي است كه مجموعه پودگذار همواره بين دهنه قرار دارد 
و با چرخش اين مجموعه دهنه پايين آمده و دهنه كناري باال مي رود. عملكرد دهنه ها بسيار منظم و منطبق 

بر سرعت مجموعه پودگذار مي باشد.

خروج ماكو و انتقال به طرف دیگر ماشينماكودفتين زنی و حركت دادن ماكو
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تارها در ناحيه تشكيل دهنه از روزن هاي ميل ميلک عبور مي كنند با باال و پايين رفتن ميل ميلک ها، دهنه 
تشكيل مي شود. نوع تشكيل دهنه به گونه اي است كه در بين دهنه، قرقره پود و دفتين مورب نيز قرار دارد. 
دفتين مورب، پود را به لبه كار مي رساند در اثر چرخش قسمت پودگذار و دفتين، دهنه نيز همراه با آنها 

جابه جا مي شود.
نكات زير در باره اين نوع ماشين مهم است.

 سرعت بسيار باالي بافت در اين ماشين، سبب تنش زيادي به تارها و پود مي شود. به همين خاطر نبايد از 
نخ هاي با استحكام كم در اين نوع ماشين استفاده كرد. اغلب پارچه هايي كه براي بافت انتخاب مي شود پلي 

پروپيلني و يا پلي استري مي باشد.
 با اين ماشين فقط طرح هاي ساده بافته مي شود.

 نخ هاي ضخيم مناسب اين نوع ماشين بافندگي نيست.
ميل ميلک ها  وارد  از المل ها  عبور  از  تار پس  نخ هاي  را مشاهده مي كنيد.  دهنه  ايجاد  نحوه  در شكل 32 
مي شوند. ميل ميلک ها به طور مدام و بر اساس برنامه خاص باال و پايين مي روند. تا فضاي الزم براي جابه جايي 
پود و دفتين مورب در وسط دهنه به وجود آيد. با چرخش پود و دفتين، دهنه نيز به تناسب تغيير مي كند. 

زمان بندي حركت پود و دفتين و حركت ميل ميلک ها بسيار مهم است تا برخوردي ايجاد نشود.

شكل 32ـ نحوه تشكيل دهنه در ماشين بافندگي چندفازي دوار

ميل ميلک هاایجاد دهنهالمل هانخ های تار
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نحوه تشكيل دهنه در ماشين هاي بافندگي چند فازي دوار را با توجه به شكل شرح دهيد. فکر كنيد

شكل 33
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ارزشيابي شایستگي تنظيم سازوكار تشكيل دهنه

شرح كار:
اصول كلي بافت و تعيين بادامک ها و زنجير بافت

استاندارد عملكرد: 
تعيين تعداد بادامک ها و نحوه ايجاد زنجير بافت در ماشين بافندگي

شاخص ها:
انجام محاسبات الزم و تعيين شكل و فرم قرارگيري بادامک و طراحي زنجير بافت

شرایط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
فضاي كار: كارگاه بافندگي تاري ـ پودي

تجهيزات: ترازو ـ متر ـ ابزار نخ كشي ـ دستگاه بافندگي ـ اسنو تار ـ نقشه بافت ـ رايانه ـ ابزار كنترل پودگذاري ـ اندازه گير 
سرعت غلتک ها ـ ذره بين ـ بادامک ها ـ زنجير بافت و دستگاه طراحي آن

مواد مصرفي: انواع نخ هاي پنبه ـ پشم ـ پلي استر ـ آكريليک ـ ويسكوز و نخ هاي ديگر به صورت چله و ماسوره و بوبين

معيار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

2بافت با ماشين بادامكي1
2بافت با ماشين هاي دابي2
1بافت با ماشين هاي ژاكارد3
1نخ كشي مطابق نقشه4
1تشكيل دهنه در بافندگي چند فازي5

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و نگرش:

1ـ رعایت قواعد و اصول در مراحل كار

2ـ استفاده از لباس كار و كفش ایمنی 

3ـ تميزكردن دستگاه و محيط كار 

4ـ رعایت دقت و نظم

2

*ميانگين نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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