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سخنی با هنرجویان عزیز

هنرجوی گرامی کتاب همراه از اجزای بسته آموزشی می باشد که در نظام جدید آموزشی طراحی ،تألیف و در
جهت تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه و کاهش حافظه محوری در نظر گرفته شده است .این کتاب شامل
بخش های١ :ـ شایستگی های پایه ٢ـ یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات ٣ـ دانش فنی ،اصول،
قواعد ،قوانین و مقررات ٤ـ فناوری ها ،استانداردها و تجهیزات  ٥ـ ایمنی ،بهداشت و ارگونومی  ٦ـ شایستگی های
غیرفنی است.
تصویر زیر اطالعات مناسبی در خصوص این کتاب به شما ارائه می دهد:
دروس خوشه شایستگی های
پایه مانند ریاضی و…)
دروس خوشه شایستگی های
غیرفنی (مانند الزامات محیط
کار و…)

برای کدام
دروس

دروس خوشه شایستگی های
فنی مانند (دانش فنی پایه،
کارگاه ١٢ـ  ١و…)
یک کتاب برای کل دوره متوسطه
پس از استقرار کامل نظام جدید
قطع رقعی

کتاب همراه
هنرجو

توسعه حرفه ای
برگه های مشخصات متن
تنظیمات دستگاه ها

کاهش وابستگی به کتب درسی در
کارهای عملی

هدف

جدول های کاربردی

اصطالحات ،مفاهیم و اصول

هنگام انجام کار واقعی در محیط کار

تسهیل سنجش و ارزشیابی اهداف
اصلی

روابط و فرمول ها

استانداردها و کدها

هنگام ارزشیابی و امتحانات

کاهش اضطراب در ارزشیابی و حافظه
محوری

ویژگی کتاب

دارای بخش های مستقل از کتاب
درسی

ایمنی بهداشت و ارگونومی

زمان استفاده
توسط هنرجو

هنگام یادگیری

بهبود زمان یاددهی ـ یادگیری
ایجاد فرصت برای پیوند نظر و عمل
استانداردسازی و ایجاد زبان مشترک

اجزاء

کمک به تحقق یادگیری مادامالعمر
کاهش حجم کتاب درسی
پیوند دادن دروس مختلف رشته
اشاعه فرهنگ استفاده از منابع
اطالعاتی

استفاده از محتوای کتاب همراه هنرجو در هنگام امتحان و ارزشیابی از تمامی دروس شایستگی ضروری است.

سازماندهی محتوای کتاب حاضر به صورت یکپارچه برای پایه دوازدهم تدوین شده است .بنابراین تا پایان دوره
متوسطه و استفاده در محیط کار واقعی ،در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

دروس شایستگی در رشتههای فنی و حرفهای

عناوین دروس شایستگی در رشته های فنی و حرفه ای
دروس شایستگی پایه:
 1ریاضی ١و٢و٣
 4زیست شناسی
 5شیمی
 6فیزیک

 4مدیریت تولید
 5اخالق حرفه ای
دروس شایستگی های فنی:
 1دانش فنی پایه
 2دانش فنی تخصصی
 3شش کارگاه تخصصی  ٨ساعته در
پایههای ١٠و١١و١٢
 9کارآموزی

دروس شایستگی غیرفنی:
 1الزامات محیط کار
 2کارگاه نوآوری و کارآفرینی
 3کاربرد فناوری های نوین

ساختار دروس فنی و حرفه ای
درس

1

پودمان

2

3

4

5

شایستگی

هر درس شایستگی ،شامل  ٥پودمان است که هر پودمان نیز شامل  ١یا  ٢شایستگی
(واحد یادگیری) میباشد.
در دروس کارگاهی هر پودمان معرف یک شغل در محیط کار است.
ارزشیابی هر پودمان بهصورت مستقل انجام میشود و اگر در پودمانی نمره قبولی
کسب نگردد تنها همان پودمان مجددا ً ارزشیابی میشود.

آموزش و تربيت بر اساس شايستگي

آموزش و تربيت بر اساس شايستگي
انجام دادن درست كار در زمان درست با روش درست را شايستگي گويند.
به توانايي انجام كار بر اساس استاندارد نيز شايستگي گويند.
شايستگي بايستي بر اساس تفكر ،ايمان  ،علم ،عمل و اخالق باشد.
در انجام كارها به صورت شايسته بايستي به خدا ،خود ،خلق و خلقت
همزمان توجه داشت.
انواع شايستگي عبارتست از :عمومي  ،غيرفني و فني (پايه و تخصصي)
هدف آموزش و تربيت كسب شايستگي ها است.
جهت درك و عمل براي بهبود مستمر موقعيت خود ،بايد شايستگي ها
را كسب كرد.
همواره در هدف گذاري ،يادگيري و ارزشيابي ،تأکید بر کسب شایستگی
است.

شایستگی (کل)

عناصر (اجزاء)

علم
ایمان
شایستگی ترکیبی از عناصر و اجزا است

عمل

اخالق
تفکر

اجزا و عناصر به صورت جداگانه
شایستگی نیست

فصل 1

شایستگیهایپایه
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ریاضی
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نمودارها و منحنی ها
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پیوستگی و ناپیوستگی تابع ها
تابع  fو یک نقطۀ  aاز دامنۀ آن را درنظر بگیرید .گوییم تابع  fدر نقطۀ  aپیوسته است ،هرگاه
حد  fدر  aموجود باشد و
)lim f (x) = f (a

x →a

در غیر این صورت گوییم تابع  fدر نقطۀ  aناپیوسته است .اگر تابعی در همه نقاط دامنۀ خود
پیوسته باشد ،آن را تابعی پیوسته می نامند.
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 مشتق و شیب خط مماس بر نمودار تابع
 نشان دهندۀf ′(a) ، در این صورت. از دامنۀ خود مشتق پذیر باشدa  در نقطۀf فرض کنید تابع
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زیست شناسی
هیدرات کربن
اسید نوکلئیک

گلوکز

نشاسته

نشاسته در کلروپالست

نوکلئوتید

دی ان ای

کروموزوم

آمینواسید

پلی پیتید

پروتئین انقباضی

اسید چرب

چربی

سلول های چربی

پروتئین

واحد سازنده

درشت مولکول

ساختار سلولی

لیپید

تصویر انواع درشت مولکول های شرکت کننده در ساختار یاخته ها

سازمان بندی یاخته ها
یاخته
		
عصبی

خونی

		
ماهیچه ای

بافت
پوست

مغز

گوارش

انتقال مواد

کلیه

قلب

اندام

استخوانی

خونی

غضروف

عصبی

ماهیچه ای

استخوان

دستگاه
عصبی

تنفس

اسکلتی

موجود زنده

7

جانوران
بی مهرگان

اسفنج ها

کیسه تنان شانه داران

پهن

مهره داران

کرم ها

نرم تنان

لوله ای

حلقوی

بند پایان

خارتنان

ماهی ها

سخت پوستان

دوکفه ای ها شکم پایان

خزندگان

دوزیستان

هزارپایان

عنکبوتیان

پرندگان

حشرات

سر پایان

تصویر گروه های اصلی جانوران
جدول فهرست منابع طبیعی
نوع منبع

موضوعات

منابع گیاهی

جنگل ها و مراتع و کشاورزی

منابع جانوری

حیات وحش و دامپروری

منابع میکروبی

مجموعه قارچ ها و باکتری ها

منابع جوی

مدت زمان دریافت نور ،شدت نور خورشید ،دما ،شدت باد ،رطوبت ،ابرناکی و انواع بارش

منابع آبی

آنواع آب :سفره های آب زیر زمینی ،چشمه ها ،روان آب ها ،آبگیرها ،دریاچه ها ،دریاها و اقیانوس ها

منابع خاکی

انواع خاک و بستر سنگی ـ کوه ،تپه ،دره و دشت

منابع کانی

فلزات و سنگ های قیمتی

منابع فسیلی

نفت ،گاز و زغال سنگ

منابع انسانی

تمام افراد جامعه
کوهستان ها
مرتع ها

خشکی
جنگل ها

انواع
اکوسیستم

بیابان ها

آبی

دریاها
رودخانه ها

8

پستانداران

زیست شناسی در مورد انسان
ناحیة حسی
بخش آهیانه

ناحیة حرکتی
پا
بازو
دست
لب ها
زبان
دهان

پا
بازو
دست
لب ها
بخش پیشانی

بخش گیجگاهی

بخش پس سری

مراکز قشر مخ

بزرگ سیاهرگ فوقانی(زبرین)

شبکه مویرگی قسمت باالی بدن
سرخرگ ششی

سرخرگ ششی

سرخرگ ششی
آئورت

شبکه مویرگی شش راست

شبکه مویرگی شش چپ

سیاهرگ ششی

4

3

6
1

دهلیز چپ

دریچة سینی سرخرگ آئورت

5

دریچة دو لختی
بطن چپ

2

بطن راست

سیاهرگ ششی
دهلیز راست
دریچة سینی سرخرگ ششی
دریچة سه لختی

آئورت
شبکه مویرگی پایین بدن

بزرگ سیاهرگ تحتانی(زیرین)

شکل باالگردش خون را در بدن نشان می دهد .شماره 3،2و 4آغاز و پایان گردش ششی و  5 ،1و 6
آغاز و پایان گردش عمومی خون را نشان می دهد.

9

جناغ سینه
دنده ها
بازو

بازوی قوی در ورزشهای قدرتی (وزنهبرداری)

ساعد

ساعد بلند در ورزشهای پرتابی (بسکتبال)

مچ دست

مچ قوی مؤثر در تمام ورزشها
انگشتان منعطف در آبشار و دفاع والیبال

باالتنه

انگشتان

لگن
خاصره

لگن بزرگ و قوی در ورزشهای قدرتی

ران

ران قوی در ورزشهای رزمی
کشکک محکم در ورزش فوتبال

کشکک

ساق بلند در ورزش شنا

ساق

مچ قوی مؤثر در تمام ورزشها

مچ پا

انگشتان
خطوط نازک تر

انگشتان قوی در دو میدانی

تنوع استخوان ها و کاربرد آنها در ورزش
دندریت
دستگاه گلژی
میتوکندری
هستک

هسته
آکسون
غالف شوان
غالف میلین

گره رانویه

انتهای سیناپسی

ساختمان نرون
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پایین تنه

گرمای ویژۀ برخی از مواد *

ضریب انبساط حجمی چند مایع در
دمای حدود 20ᵒ C

گرمای ویژه J/kg. K

ماده

جیوه

0/18 × ١٠-3

آب

0/27 × ١٠

گلیسیرین

0/49 × ١٠-3

آلومینیوم

روغن زیتون

0/70 × ١٠-3

برنج

380

پارافین

0/76 × ١٠-3

نوعی فوالد (آلیاژ آهن با  %2کربن)

450

بنزین

-3

1/00 × ١٠

فوالد زنگ نزن

490

اتانول

-3

1/09 × ١٠

چوب

1356

استیک اسید

١1/0 × ١٠-3

گرانیت

790

بتون

800

بنزن

١2/5 × ١٠-3

شیشه

840

کلروفرم

١2/7 × ١٠

یخ

2220

جیوه

140

اتانول

2430

آب دریا

3900

آب

4187

عناصر جامد

ماده

ضریب انبساط طولی 1
k

-3

جامدهای دیگر

-3

استون

١4/3 × ١٠

-3

آمونیاک

24/5 × ١٠-3

مایعات

اتر

١6/0 × ١٠

-3

سرب

128

تنگستن

134

نقره

236

مس

386
900

* تمام نقاط غیر از یخ در دمای 20ᵒC
چگالی برخی مواد متداول
ماده

ماده

)ρ(kg/m3

)ρ(kg/m3

یخ

0/917 × 103

آب

1/00 × 103

آلومینیوم

2/70 × 103

گلیسیرین

1/26 × 103

آهن

7/86 × 103

اتیل الکل

0/806 × 103

مس

8/92 × 103

بنزن

0/879 × 103

نقره

10/5 × 103

جیوه

13/6 × 103

سرب

11/3 × 103

هوا

1/29

اورانیوم

19/1 × 103

هلیم

1/79 × 10-1

طال

19/3 × 103

اکسیژن

1/43

پالتین

21/4 × 103

هیدروژن

8/99 × 10-2

داده های این جدول در دمای صفر درجه ( )0ᵒCسلسیوس و فشار یک اتمسفر اندازه گیری و گزارش شده اند.
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مقادیر تقریبی برخی جرم های اندازه گیری شده
جرم ( )kgجسم

جرم ()kg

جسم
عالم قابل مشاهده

 1×١٠52انسان

7×101

کهکشان راه شیری

 7×١٠41قورباغه

1×10-1

خورشید

 2×1030پشه

1×10-5

زمین

 6×1024باکتری

ماه
کوسه

-15

1×10

 7/34×1022اتم هیدروژن

1/6×10-27

 1×10الکترون

9/11×10

-31

3

مقادیر تقریبی برخی از بازه های اندازه گیری شده
ثانیه

بازۀ زمانی

5×1017

سن عالم
سن زمین

17

1/43×10
2×109

میانگین عمر یک انسان

3/15×107

یک سال
یک روز

8/6×10

زمان بین دو ضربان عادی قلب

8×10-1

4

واحدهای اندازهگیری انگلیسی
 1واحدهای اندازهگیری طول
()mmمیلیمتر  )cm(=25/4سانتیمتر )in( =2/54اینچ 1
( )inاینچ )ft( =12فوت 1
( )cmسانتیمتر  )in( ≅ 90اینچ  )ft(=36فوت  )yd( =3یارد 1
( )mمتر  )in( =1609/344اینچ  )ft(=63360فوت  )mil( =5280مایل خشکی 1

( )mمتر  ≅ 1853فوت  ≅ 6080مایل دریایی 1
مایل خشکی  ≅ 1/15مایل دریایی 1
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فیزیک
اندازه گیری و دستگاه بینالمللی یکاها
کمیت های اصلی و یکای آنها
کمیت

نام یکا

نماد یکا

طول

متر

m

جرم

کیلوگرم

kg

زمان

ثانیه

s

دما

کلوین

K

مقدار ماده

مول

mol

جریان الکتریکی

آمپر

A

شدت روشنایی

کندال (شمع)

cd

یکای فرعی
کمیت

یکای SI

یکای فرعی

تندی و سرعت

m/s

m/s

2

2

شتاب

m/s

m/s

نیرو

نیوتون ()N

kg.m/s

فشار

پاسکال ()Pa

kg/ms2

انرژی

ژول ()J

kgm2/s2

2

مقادیر تقریبی برخی طول های اندازه گیری شده
طول m

جسم

2/8×1021

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین کهکشان
فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین ستاره

طول زمین فوتبال

9×101

4×10

طول بدن نوعی مگس

-3

5×10

9×10

اندازه ذرات کوچک گرد و خاک

1×10-4
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یک سال نوری
شعاع مدار میانگین زمین به دور خورشید

15

1/50×1011

فاصله میانگین ماه از زمین

3/84×108

فاصله میانگین زمین

6/40×10

فاصله ماهواره های مخابراتی از زمین

6

7

جسم

طول m

3/6×10

اندازه یاخته های بیشتر موجودات زنده

1×10-5

اندازه بیشتر میکروب ها

0/2-2×10-6

قطر اتم هیدروژن

1/06×10-10

قطر هسته اتم هیدروژن (قطر پروتون)

1/75×10-15
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فصل 2

یادگیری مادام العمر
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برخی از سبک های یادگیری (روش یادگیری شما چگونه است؟)
 .١دیداری (تجسم فضایی) یادگیری از طریق تصاویر و شکل ها و درک پدیده های بصری
 .٢شنیداری

یادگیری از طریق گوش فرا دادن به صدا و موسیقی

 .٣شفاهی (کالمی)

یادگیری از طریق سخن گفتن و نوشتن

 .٤جنبشی (لمسی)

یادگیری از طریق لمس کردن ،تمرینات عملی وتحرک داشتن

 .٥استداللی (ریاضی)

یادگیری از طریق منطق و دلیل آوردن و استدالل کردن

 .٦برون فردی

یادگیری بهصورت جمعی و گروهی و از کار کردن با دیگران لذت بردن

 .٧درون فردی

یادگیری به تنهایی و به دور از جمع

خواندن10درصد

نچه
صد آ
 ١در
د ،به
٠
ده ای
خوان
رید.
ا
ر
ی آو
اد م
ی

شنیدن
  ٥درصد

دیدن و شنیدن  ٢٠درصد
ارائه دادن /نشان دادن  ٣٠درصد
بحث گروهی  ٥٠درصد
آنچه
 ٧٥درصد اید،
ده
انجام دا رید.
ی آو
ا
ر اد م
به ی

انجام دادن کار/کار عملی  ٧٥درصد
آموزش دیگران /به کارگیری آموخته ها  ٩٠درصد
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مخروط یادگیری ـ چند درصد آنچه را…… به یاد می آورید.

واژه نامه تخصصی صنایع نساجی

A

پلی استر ای سی ای (الیاف پلی استر)
A.C. E. polyester

توانایی
سایش
ساینده
جذب ،قدرت جذب
جاذب
جذب
آکورد (الیاف اولفین)

خرگوش آنقوره
Animal
حیوان ،جانور
Anso
آنزو (الیاف نایلون)
تکمیلهای ضدمیکروبی Antimicrobial f inishes
Angora rabbit

Ability
Abrasion
Abrasive
Absorbency
Absorbent
Absorption
Accord
Accumulator

انباره نخ روی ماشین بافندگی بی ماکو
Accuracy
دقت
Acetate
استات
Acid dye
رنگ زای اسیدی
Acrilan
اکریالن (الیاف اکریلیک)
Activate
فعال کردن
Additive
افزودنی
Adjust
تنظیم کردن
Adjustable
قابل تنظیم
Advantage
مزیت
Aesthetic
زیبایی شناسی ،از نظر زیبایی
Agent
عامل ،سازه ،نماینده ،کارگزار
 jet spinningـAir
ریسندگی جت
Along side
در طول
Alpaca
پشم شتر الما
Alpha
آلفا (الیاف اولفین)
Amorphous
آمورف ،بی نظم ،غیر کریستالی
Angle
زاویه
Angora
پشم /کرک بز یا خرگوش آنقوره

Antistatic f inishes

تکمیلهای ضدالکتریسیته ساکن
Antron
آنترون (الیاف نایلون)
Apparel
پوشاک ،لباس
Appearance
ظاهر ،ظهور ،نمود
Application
کاربرد
Approve
تأیید کردن ،موافقت کردن
Aramid
آرامید ،الیافی از خانواده پلیآمید
Arm
بازو
Art
هنر
Artif icial
مصنوعی
Artif icial silk
ابریشم مصنوعی
Assess
برآورد کردن ،ارزیابی کردن
Azlon

الیاف بازیافته پروتئینی (سویا ،ذرت ،شیر ،بادام زمینی)
B

به سمت عقب ،پس رو
عدل ،عدلبندی
بالن
نوار
میله
عیب نوارهای عرضی در پارچه
رنگ زای بازی (کاتیونیک)
چله نخ تار
رنگرزی چله
سوزن ریشدار ،سوزن فنری

Back ward
Bale
Ballon
Band
Bar
Bare
Basic dye
Beam
Beam dyeing
Bearded needle
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زننده
سگ آبی
رنگرزی به صورت طنابی یا وینچ
روتختی
تسمه
خم کردن
چسباننده ،متصل کننده

Beater
Beaver
Beck dyeing
Bedspread
Belt
Bend
Binder
Bird eye

عیب چشم بلبلی (عیب نیم بافت ناخواسته)
خالی
پتو
سفیدگری
ماشین سفیدگری
پس دادن رنگ در شستشو
مخلوط ،مخلوط کردن
لکه (جوهر و رنگ) ،خشک کردن (با کاغذ
Blot
خشک کن یا دستمال)
Blotting paper
کاغذ خشک کن
Blow room
حالجی
Blowing
دمیدن
Bobbin
بوبین ،بسته نخ
Blouse
بلوز ،پیراهن
Bond
وصل کردن ،متصل کردن ،پیوند دادن
Bottom
پایین ،زیر
Bowed
عیب نوار یا خطوط قوسی
Break
شکستن ،پاره شدن
Breed
تولید کردن ـ بارآوردن
Brightener
درخشان کننده ،براق کننده
Brush
برس
Bulk
حجیم ،حجیم کردن
Bullet proof
ضدگلوله
Bulletproof vests
جلیقههای ضدگلوله
Butt
پایه
Blank
Blanket
Bleaching
Bleaching range
Bleeding
Blend

C

کالندر ،غلتک فشارنده
بادامک
شتر
موی شتر
18

Calendar
Cam
Camel
Camel’s hair

بانکه ،بانکه فتیله
مویینگی
کاپروالم (الیاف نایلون)
بدن مرده حیوان ،جسد حیوان ،حیوان ذبح شده

Can
Capillary
Caprolan

ماشین کارد

Carcasses
Card
Cardigan

ژاکت ،ژاکت بدون یقه جلو دکمهدار و آستیندار
کارد کردن
فرش
فرش کردن
حمل کردن
کرک بز کشمیر

Carding
Carpet
Carpeting
Carry
Cashmere
Cast off = knock over

آزاد کردن ،بافتن آخرین رج در بافتنی
Cationic dye
رنگ زای کاتیونیک (بازی)
Cotton
پنبه
Caustic soda
سود سوزآور
Celanese
سالنس (الیاف استات)
Cellulose
سلولز
Centrifugal force
نیروی گریز از مرکز
Chamber
اطاقک
Chambray
پارچه راه راه
Change
تغییر دادن ،تبدیل کردن
Characteristic
خاصیت ،ویژگی
Chemical
شیمیایی
Chemical f inishes
تکمیلهای شیمیایی
Chemicals
مواد شیمیایی
Chinchilla
پشم چین چیال
Chintz
چیت ،پارچه چیت
Chromspun
کروم اسپان (الیاف استات)
Chute feed
شوت فید ،تغذیه ریزشی
Circular knitting
بافندگی گردباف
Clamp
گیره
Classif ication
دستهبندی
Classify
دستهبندی کردن
Cleaning
تمیز کردن
Clear
روشن ،شفاف
Closed lap
حلقه بسته (حلقوی تاری)
Cloth
پارچه

Cloth beam
غلتک پارچه
Coagulate
منعقد کردن
Coagulating bath
حمام انعقاد
Coagulation
انعقاد
Cockled
عیب چروکیده شدن پارچه
Cocoon
پیله ابریشم
Coiling
پیچش
Coir
الیاف پوست نارگیل
Collar
یقه
Color
رنگ
Constant
ثابت
Color fast
رنگ ثابت
Color fastness
ثبات رنگ ،ثبات رنگی
Colorant
رنگزا
Column
ستون ،ردیف
Comb
شانه
Comb dent
دندانه شانه
Combine
مخلوط کردن ،ترکیب کردن
Combing
شانه زدن ،شانه زنی
Comfort
راحتی
Commercially
تجاری ،بازرگانی
Commitment
تعهد
Compare
مقایسه کردن
Compound needle
سوزن مرکب
متراکم کننده ،شیپوری ماشین کارد Condenser
Condesa
کاندزا (الیاف اولفین)
Cone
مخروط ،بسته نخ مخروطی
Constant
ثابت
Construct
ساختن
Construction
ساختمان ،سازه
Continuous
پیوسته ،مداوم ،ممتد
Continuously
پیوسته ،مستمر ،مداوم
Convert
تبدیل کردن
Conveyor
حمل کردن ،رساندن
Conveyor belt
تسمه نقاله
Cooling
خنک کردن ،سرد کردن
Coolmax
کولماکس (الیاف پلیاستر)
Cord
طناب ،قیطان
Cordura
کوردیورا (الیاف نایلون)

گوشه ،زاویه

Corner

الیاف کورترا (الیاف پلیاستر)
نمره پنبهای
پنبه دانه
نمره ،نمره نخ
رج
تراکم رج
قابلیت پوشش

Corterra f ibers
Cotton count
Cotton seed
Count
Course
Course density
Covering ability
Creeling

قفسهگذاری ،قرار دادن بوبینها در داخل قفسه

Creel
قفسه
Creelspan
کلیرسپان (اسپاندکس)
Creslan
کرسالن (الیاف اکریلیک)
Crimp
تجعد ،فروموج
Crimping
تجعد ،فروموج دادن
Critical
بحرانی ،بسیار مهم ،حیاتی ،وخیم
Crochet
نوعی پارچه حلقوی تاری
Crocking
رنگ پس دادن ،تودهای شدن رنگ
رنگرزی متقاطع ،رنگرزی انتخابی Cross dyeing
Cross section
سطح مقطع عرضی
Crumb
خرد شدن ،تکه تکه شدن ،خرده ،تکه
Crystalline
کریستالی ،بلوری
Cuff
سرآستین
Curing
پخت
Customer
مشتری
Cut
بریدن ،برش

گیج (تعداد سوزن در اینچ)
پرز حلقه شده
پرز بریده
سیلندر ،استوانه

Cut guage
Cut loop
Cut pile
Cylinder

D

داکرون (الیاف پلیاستر)
عکس برگردان
تصمیم
دسی تکس (جرم 10/000متر لیف بر حسب گرم)

Dacron
Decal
Decision

تزئینی
کم کردن ،کاهش دادن
ضایعه ،عیب ،خرابی

Decitex
Decorative
Decrease
Defect
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Delivery
تحویل
Delivery roller
غلتک تولید
Denier
دنیر (جرم  9/000لیف بر حسب گرم)
Density
دانسیته ،چگالی
Descend
پایین رفتن ،نزول کردن
Design
طراحی
Design cam
بادامک طراحی ،بادامک طرح
Design paper
کاغذ طراحی
Designer
طراح
Detect
آشکار کردن
Detector
آشکارساز
Detergent
ماده شوینده ،شوینده
Device
دستگاه ،ابزار
Dial
صفحه ماشین دو سیلندر
Diameter
قطر
Dimensional stability
ثبات ابعادی
Direct dye
رنگ زای مستقیم
Direct system
سیستم مستقیم
Direct warping
چله پیچی مستقیم
Direction
جهت
Disadvantage
عیب ،ایراد
Disperse dye
رنگ زای دیسپرس
Dissolve
حل کردن
Dorlastan
دورالستان (اسپاندکس)
Double cylinder

ماشین دوبله سیلندر با سوزن های دو سر زبانهدار

Double knit fabric

پارچه دو سیلندر حلقوی پودی
کشش
ناحیه کشش
آویزش
پرده
پارچهفروشی ،بزازی
ماشین کشش (چندالکنی)
کشش
لباس
عیب حلقههای قطرهای
المل
درام ،استوانه ،غلتک
خشک شویی
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Draft
Draft zone
Drape
Draperies
Drapery
Draw frame
Drawing
Dress
Drop stitch
Drop wire
Drum
Dry cleaning

خشک ریسی
خشک کردن
کانال
دورا ـ گالس (الیاف شیشه)
دوام ،عمر
تکمیل های با دوام
دوراسپان (الیاف اکریلیک)
رنگ ،رنگزا ،رنگینه
رنگرزی

Dry spinning
Drying
Duct
 glassـ Dura
Durability
Durable f inishes
Duraspun
Dye
Dyeing

E

اکلیپسه (الیاف نایلون)
Eclipse
Edge
لبه ،تیغه
Effective
مؤثر ،نتیجه بخش
Elastic recovery
بازگشتپذیری االستیک
Elasticity
االستیسیته ،کشسانی
Element
جزء ،عنصر
Elements
اجزا ،عناصر
Elongation
افزایش طول ،ازدیاد طول
Emulsion
امولسیون
Emulsion spinning
ریسندگی امولسیون
End
تار ،سر نخ تار ،آخر ،انتها
End use
مصرف نهایی
Enka
انکا (ویسکوز ریون)
Environment
محیط ،اطراف
Equipment
تجهیزات ،وسایل
Essential
ضروری
Essera
اسرا (الیاف اولفین)
Estron
استرون (الیاف استات)
Evaluate
ارزیابی کردن
Evaporate
تبخیر ،بخار شدن
Evenness
یکنواختی
Evolution
اوولوشن (الیاف اولفین)
Expert
متخصص ،ماهر ،کارشناس
Expertise
مهارت ،تخصص
Exposure
در معرض قرار دادن ،نشان دهی
Extensibility
قابل افزایش طولی
Extrude
تراوش کردن ،بیرون دادن ،اکسترود کردن

اکستروژن ،خارج کردن ،بیرون دادن Extrusion
Eye of heddle

چشم میل میلک ،سوراخ میل میلک
F

پارچه
عامل ،فاکتور ،ضریب
رنگ پریده ،رنگ پریدگی
خز مصنوعی
تاب مجازی
فانتزی
مد ،باب روز
سریع
تغذیه کردن ،تغذیه
غلتک تغذیه
لیف
توده الیاف
رنگرزی الیاف
الیاف پرکننده
فایبرگالس (الیاف شیشه)
لیفی
فیالمنت ،لیف یکسره
نخ فیالمنتی
پر کردن
صافی ،فیلتر
ظریف ،نازک
ظرافت
تکمیل کردن
آتشنشان
اول ،نخست ،یکم
شعله

Fabric
Factor
Fading
Fake fur
False twist
Fancy
Fashion
Fast
Feed
Feed roller
Fiber
Fiber clump
Fiber dying
Fiber fill
Fiberglass
Fibrous
Filament
Filament yarn
Fill
Filter
Fine
Fineness
Finishing
Fire f ighter
First
Flame
Flame resistance

خاصیت ضدشعله ،ضدحریق ،مقاومت در برابر آتش

Flame retardant
ضدآتش
Flammability
قابلیت احتراق ،آتشگیری
Flange
فالنژ ،دیسکهای دو طرف چله نخ تار
Flannel
پارچه با سطح نمدی (فاستونی)
Flat
فلت ماشین کارد (کالهک)
Flat knitting
بافندگی حلقوی تخت باف
Flax
کتان

Fleece
پشمی که در هر چین    از    گوسفند چیده می شود   ،پارچه  پشمی
Flexible
انعطاف پذیر
Float
شناور ،معلق ،نخ تار یا پود شناور
Fluorocarbon
فلوئوروکربن
Flyer
فالیر ،پروانه ماشین نیم تاب
Foam dyeing
رنگرزی به روش فوم
Force
نیرو
Fortrel
فورترل (الیاف پلیاستر)
Forward
به سمت جلو ،پیشرو
Fox
روباه
Fray
نخ نما شده ،در رفتن نخ ،نخکش شدن
Friction
اصطکاک
Front
جلو ،جلویی
Front drafting roller
غلتک کشش جلویی
Frosting
کدر شدن ،مات شدن
Full cardigan
نوعی بافت ریب حلقوی پودی
Fur
خز ،کرک ،مو
Furnishings
مبلمان ،اثاثیه
G
Garment
لباس ،پوشاک
رنگرزی لباس ،رنگرزی پوشاک Garment dyeing
تراکم سوزن بر روی ماشین بافندگی حلقوی Gauge
Gear crimping
تجعد دندهای
Gel spinning
ریسندگی ژل ،ژل ریسی
General
عمومی 	
Generic name
نام شیمیایی
Grid bar
میله اجاقی
Glasslon
گالسلون (الیاف شیشه)
Glazed fabric
پارچه براق
Glospan
گلوسپان (اسپاندکس)
Goat
بز
Godet wheel

غلتک کشش در ماشین های تولید الیاف
کاال ،جنس
گورتکس
درجه ،رده
گرافیت

Goods
 TEXـ GORE
Grade
Graphite
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جاذبه ،گرانش (نیرو)
پارچه خام
گرفتن
گیره
زمین
پارچههای مورد استفاده در راهسازی

Gravity
Greige
Grip
Gripper
Ground

Ground liner
Guide
راهنمایی کردن ،راهنما
میله راهنما ،شانه (ماشین حلقوی تاری) Guide bar
Guideline
دستورالعمل
Gum
صمغ

H
Hair
مو
Hand
دست ،زیردست ،کیفیت لمس با دست
Hank
نخ با طول  840یارد
Hard
سخت
Harness
ورد
Harsh
زبر ،خشن
Headliner
پوشش داخلی سقف داخلی اتومبیل
Heat
گرما ،حرارت
Heat set
تثبیت حرارتی
Heat transfer printing
چاپ انتقال حرارتی
Heavy
سنگین
Heddle
میل میلک
Hemp
کنف
Herculon
هرکولون (الیاف اولفین)
Hole
سوراخ ،روزنه
Holes
عیب سوراخشدگی (افتادگی) در پارچه
Hollofil
هالوفیل (الیاف پلیاستر)
 Combـ Honey
النه زنبوری
Hook
قالب
Hopper
تغذیه کننده
Horizontal
افقی
Hosiery
جوراب ،کشباف
Hot
داغ
Hydrophilic
آبدوست
Hydrophobic
آبگریز
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I
Identify
تعیین کردن
Illustrate
ترسیم کردن ،نمایش دادن
Immediately
فوراً ،فوری
Improve
توسعه دادن ،ترقی دادن ،بهبود دادن
Impurities
ناخالصیها ،ضایعات
Increase
افزایش دادن ،افزودن ،زیاد کردن
Indirect system
سیستم غیرمستقیم
Industrial
صنعتی
Inject
تزریق کردن ،افشاندن
Injection
تزریق
Input
ورودی (عام)
Inlet
ورودی (دهانه)
Insect
حشره
Insert
وارد کردن ،قرار دادن ،فرو کردن
Inspect
بازرسی کردن ،وارسی کردن
Inspection
بازرسی ،کنترل
Inspector
بازرس
Install
نصب کردن ،برپا کردن
جمع کردن ،ترکیب کردن ،تلفیق کردن Integrate
Intensity
شدت
Interlacing
در هم رفتن ،بافت رفتن
Interlock
اینترالک
درهم قفل شدن ،درهم چفت شدن Interlocking
Intersection
تقاطع ،محل برخورد
Irregular
بی قاعده ،نامرتب ،بی نظم
Irregular satin
ساتین بی قاعده
Isolating
ایزوله کردن ،جداسازی
J

جک (رابط فرمان سوزن در بافندگی حلقوی پودی)
ژاکارد
جین ،پارچه یا لباس جین
پارچه یکروسیلندر
رنگرزی جت
چاپ جت
رنگرزی به روش ژیگر (عرض باز)
جوت ،چتایی

Jack
Jacquard
Jean
Jersey fabric
Jet dyeing
Jet printing
Jig dyeing
Jute

K
Kanecaron
کانکارون (الیاف مداکریلیک)
Kapok
الیاف گیاهی به نام ceiba pentandra
Ketten
ماشین کتن
Kevlar
کوالر (الیاف آرامید)
Knife edge
لبه ،تیغه
Knit de knit

بافت ـ بشکاف ،فرایند بافتن و شکافتن پاچه حلقوی
پودی
Knitting
بافندگی حلقوی
Knock over

آزاد کردن حلقه ،افتادن حلقه از باالی سوزن
L

Long staple fibers
الیاف بلند
Loom
ماشین بافندگی
Loop
حلقه
Loop pile
پرز حلقهای
Loop transfer
انتقال حلقه
Loose
شل ،ضعیف
Lounge wear
لباسهای راحتی
Lower
پایین تر ،پایین آمدن یا آوردن
Lubricant
روان کننده
Lubricating
روان کاری ،روغن کاری
Luster
برق ،جال ،درخشندگی
Lustrous
براق ،درخشان
luxury
لوکس ،تجملی
Lycra
الیکرا (اسپاندکس)
M

Lamb
بره
Lap
بالش الیاف
Latch
زبانه
Latch needle
سوزن زبانهدار
Laundering
شست وشو ،رخت شویی
Leaf
برگ
Length
طول
Lengthwise
در جهت طول ،طولی
لنزینگ ویسکوز (ویسکوز ریون) Lenzing viscose
Licker in
تیکرین
Light
نور ،روشنی /سبک ،کم وزن /مالیم ،آرام
Light weight
سبک ،سبک وزن
Linear
خطی
Linear density

دانسیته خطی ،چگالی خطی ،چگالی طولی

Liner
آستر ،تودوزی ،آستردوزی
Lingerie
لباس زیر زنانه ،لباس خواب زنانه
Lining
آستر
Links and links machine

ماشین بافندگی حلقوی با سوزن دو سر زبانهدار
لینتر ،الیاف کوتاه پنبه
مایع
پشم شتر الما (امریکای جنوبی)

Linter
Liquid
Lama

ماشین
ماشینآالت
سیلندر اصلی ماشین کارد
نگهداری
مصنوعی ،بشرساخت
دست کاری کردن ،به کار بردن
تولید کردن ،ساختن
تولید کردن
تولید کننده
جرم
ماده ،جنس
حداکثر ،دست باال
اندازه گرفتن ،اندازهگیری
مکانیکی
پزشکی
ذوب کردن
ذوب ریسی
مخزن ذوب
مرینوس
گوسفند مرینوس
فلزی
روش

Machine
Machinery
Main cylinder
Maintenance
Man – made
Manipulate
Manufacture
Manufacture
Manufacturer
Mass
Material
Maximum
Measure
Mechanical
Medical
Melt
Melt spinning
Melting tank
Merino
Merino sheep
Metallic
Method
23

نمره متریک
میکروتاچ (الیاف نایلون)
میکروالفت (الیاف پلیاستر)
میکروسیف (الیاف استات)
میکروترم (الیاف پلیاستر)
مهاجرت

Metric count
Micro Touch
Microloft
Microsafe
Microtherm
Migration
Milanese

نوعی پارچه حلقوی تاری برای لباس زنانه

Military
نظامی 	
Military apparel
لباس نظامی 	
Mineral
معدنی
Minimum
حداقل ،دست کم
Mink
پشم مینک
Miss
حلقه نبافت ،نبافت (حلقوی پودی)
Moderate
متوسط ،میانه
Modified
اصالح شده
Modify
اصالح کردن
Mohair
موهر ،پشم   /بز
Moisture
رطوبت ،نم
Mold
قالب گیری
Molecular
مولکولی
Molecule chain
زنجیر مولکولی
Movement
حرکت
N
Nap
خاب ،کرک
Napkin
دستمال ،دستمال سفره ،کهنه بچه
Napped
پرزدار
Napped fabrics
پارچههای خابدار
Narrow
باریک
Natural
طبیعی
Nature
طبیعت
Needle
سوزن
Needle line
عیب خط سوزن
Needle track
شیار بادامک
Nomex
نومکس (الیاف آرامید)
Nozzle
خروجی ،نازل
Nylon
نایلون
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O

روغن
ریسندگی چرخانه ای
حلقه باز (حلقوی تاری)
باز کردن
خط بازکننده
پارچههای جراحی

Oil
 end spiningـ Open
Open lap
Opening
Opening line
Operating drapes
Optical brightener

درخشان کننده نوری ،براق کننده

Oriented
آرایش یافته
Original
اصلی
حرکت نوسانی ،حرکت رفت و برگشتی Oscillate
Outer wear
لباس رو
Outlet
خروجی (دهانه)
Output
خروجی
سراسر ،روی هم رفته ،لباس یک سره رو Overall
Overlap
اورلپ
P

بسته ،بسته نخ
Package
Package dyeing
رنگرزی بوبین
Pad dyeing
رنگرزی به روش پد (آغشتهسازی)
Padding
آغشته کردن
Painting
نقاشی ،چاپ
Pant
شلوار
Panty hose
جوراب شلواری
Parachute
چتر نجات
Pass
عبور کردن ،رد شدن
Paste
خمیر
Path
مسیر ،راه
Pattern
طرح ـ نقشه
Pattern wheel
چرخ طرح (بافندگی حلقوی پودی)
پیبیآی (الیاف )PBI
نفوذ
درصد
سوراخ کردن

PBI
Penetration
Percent
Perforate

Perforated card
کارت سوراخ شده
Performance
اجرا ،عملکرد
Permanent
دایمی 	
Permanent finishes
تکمیلهای دایمی 	
Physical
فیزیکی
Pick
پود
Piece dyeing
رنگرزی پارچه
Pigment
رنگیزه ،ماده رنگی ،رنگدانه
Pigtail
دم خوکی
Pigtail guide
راهنمای دم خوکی
Pile
پرز ،خاب
Pill
گلولهای شدن الیاف ،دانهای شدن الیاف
pillage
گلولهای شدن الیاف در سطح پارچه
Pillow
بالش
Placement
تعیین جا ،جایابی ،قراردهی
Plaid
چهارخانه ،پارچه پیچازی
Plain
ساده ،تافته
Plain knit
بافت یکروسیلندر حلقوی پودی
Plain weave
بافت تافته
Plant
گیاه
Plate
صفحه
Ply
چندال
Point paper
کاغذ نقطه چین
Polarguard
پوالرگارد (الیاف پلیاستر)
Polyethylene
پلی اتیلن
Polypropylene
پلی پروپیلن
Polyurethane
پلییورتان
Polyvinyl
پلی وینیل
Polyamide
پلی آمید
Polymer
پلیمر
Polymer chips
چیپس پلیمر
Position
موقعیت
Pound
واحد پوند (برابر  453/6گرم)
Preparation
آمادهسازی
Prepare
آماده کردن
تیغه پرسر ،تیغه فشارنده (ماشین کتن) Presser
Pressure
فشار
Prevent
جلوگیری کردن ،مانع شدن
Previous
قبلی
Print
چاپ کردن

Print paste
خمیر چاپ
فرایند ،عملیات ،جریان ،به عمل آوردن Process
production
تولید ،محصول
Products
محصوالت
Projectile
جسم پودگذار پروژکتایل
Properties
خواص ،ویژگیها
Propulsion
رانش ،پیش رانش
Protect
محافظت کردن
Protein fiber
الیاف پروتئینی
Pull
کشیدن

پشم دباغی ،پشمی که در دباغی از پوست گوسفند
Pulled wool
کنده میشود.
پرل ،پارچه پرل ،پارچه بافته شده با سوزن دو سر
Purl
زبانهدار
Purl fabric

پارچه بافته شده به وسیله سوزن دو سر زبانهدار
حلقه پشت پارچه در یک روسیلندر
فشار دادن ،هل دادن

Purl stitch
Push

Q

کیفیت
کنترل کیفیت
کالوفبل (الیاف پلیاستر)
لحاف ،پنبهدوزی کردن

Quality
Quality control
Quallofil
Quilt
R

شیار بادامک

Raceway
Racing drivers suits

لباس رانندگان مسابقات اتومبیلرانی

Rack

 480رج در یک پارچه بافندگی حلقوی تاری

Raise
باال آمدن ،باال رفتن
Raising cam
بادامک باالبرنده
Ramie
رامی ،گیاه رامی (الیاف)
Range
ماشین ،دستگاه ،دامنه ،گستره ،محدوده
Rapier
رپیر ،نوعی شمشیر
Raschel
ماشین راشل
Ratio
نسبت
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شکافتن ،ازهم باز شدن پارچه ،ریش ریش شدن

Ravel
کناره پارچه
Raw material
ماده خام ،ماده اولیه
Reaction
واکنش
رنگزای راکتیو ،رنگزای واکنش پذیر Reactive dye
 Sellـ  toـ Ready
آماده فروش
Recovery
بازگشت
Reduce
کم کردن ،کاهش دادن
Reduction
کاهش
Reed
شانه بافندگی
Ref lect
انعکاس ،بازگشت
Regular
منظم ،معمولی ،با قاعده
Regular satin
ساتین با قاعده
Relative
نسبی
به طور نسبی ،نسبتاً
Relatively
Relaxation
آرامش ،استراحت ،آسودگی
Remove
جدا کردن ،خارج کردن
Renewable finishes
تکمیلهای تجدیدپذیر
Repeat
تکرار
Represent
معرفی کردن ،نمایندگی کردن
Residual
باقیمانده ،ته مانده
Resilience
جهندگی ،ارتجاعی ،برگشتپذیری
Resistance
مقاومت ،پایداری
Retail
خرده فروشی
Revolution
دوران ،چرخش
Rib
ریب ،پارچه ریب
Right angle
زاویه قائمه
Ring
رینگ ،عینکی
Ring rail
میز رینگ ،ریل رینگ
Ring spinning
ریسندگی رینگ
Roadbed liner fabric
پارچه زیرسازی راه
Roller
غلتک
Roller printing
چاپ غلتکی
Rope
طناب
Rotate
گردش ،چرخش ،دوران
Rotating
دوران ،گردش
Rotor
روتور ،چرخانه
Round
گرد
Roving
نیمچه نخ
Row
ردیف
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الستیک
ساییدن ،مالیدن
ران ـ این ،طول نخ مصرفی در  480رج از پارچه
Rayon
ریون ،ویسکوز ریون
Rubber
Rubbing

S

تاب ( Sراست تاب)
نمونه
ساتین
بافت ساتین
شست وشو

S Twist
Sample
Satin
Satin weave
Scour
Screen

صفحه (صفحه زیر سیلندر اصلی ماشین کارد)

Screen printing
چاپ اسکرین
Seam
محل دوخت ،دوز
Seamless
بی درز
Second
دوم ،ثانی
Sectional warping
چله پیچی بخشی
Seed
دانه
SEF plus
اس ای اف پالس (الیاف مداکریلیک)
Selvage
حاشیه پارچه
Separate
جدا کردن
Separation
جداسازی
Sewing
دوختن ،دوخت
Sewing yarn
نخ دوخت
Shake
تکان دادن
Shape
شکل
Shear
بریدن ،چیدن
Sheared fabric
پارچه تراش خورده
Shed
دهنه
Sheet
ملحفه
Shirt
پیراهن
Shog

تکان خوردن /دادن ،حرکت شانه در مقابل سوزن
Short staple f ibers
الیاف کوتاه
Shrinkage
جمعشدگی
Shuttle
ماکو
Silk
ابریشم
Silkworm
کرم ابریشم

سیمپلکس ،نوعی ماشین بافندگی /پارچه حلقوی
Simplex
تاری
Single bar
یک شانه
Single yarn
نخ یک ال
سینکر ،تیغههای بین سوزنهای ماشین بافندگی
Sinker
حلقوی تاری
Sisal
سیسال
Size
اندازه
Size
آهار
Sizing
آهارزنی
Skein dyeing
رنگرزی کالف
Skewed fabric
پارچه باعیب کجی ،پارچه کج
Sleazy
عیب شلی در پارچه
Sleeping bag
کیسه خواب
Sleepwear
لباس خواب
Sliding
کشیدن ،سر خوردن
Sliver
فتیله
Slot
شکاف ،شکاف صفحه سوزن
Slow
آهسته
Smooth
نرم ،آهسته
Soak
غوطهور کردن
Socks
جوراب
Soft
نرم
Softening
نرم کردن
تکمیلهای مقاوم در مقابل چرک و خاک
Soil resistant finishes
Solid
جامد
Solidifier
جامدکننده
Solution dyeing
رنگرزی محلول
Solvent
حالل
رنگرزی فضایی ،رنگرزی ناحیهای Space dyeing
Specific density
چگالی مخصوص
Specifications
ویژگیها ،مشخصات
Spectra 1000
اسپکترا ( 1000الیاف اولفین)
Spindle
دوک
Spindle rail
ریل دوک ،میز دوک
Spindle tape
تسمه دوک
Spinneret
ریسنده ،رشته ساز
Spiral
مارپیچ
Spirally
به صورت مارپیچ

تجهیزات ورزشی ،وسایل ورزشی
Sporting equipment
Spot

لکه
نخ ریسیده شده ،نخ تولید شده از الیاف بریده بریده

Spun yarn
Square
مربع،؛ چهارخانه
Stabilizing
ثبات ،تثبیت
Stage
مرحله
Staining
لکه دار کردن ،لکهگذاری
Staple
تکه ،بریده ،برش
Staple fibers
الیاف بریده بریده
Starch
نشاسته
Static
ثابت ،ساکن (الکتریسیته ساکن)
Stem
ساقه
Stenter
ماشین استنتر
Stenter frame
ماشین استنتر
Stiffening
سفت کردن ،سخت کردن
Stitch
حلقه ،بخیه ،بخیه دوخت
Stitch notation
نمایش حلقه
Stock dyeing
رنگرزی تودهای ،رنگرزی الیاف
Stop mark
عیب خط توقف در پارچه

ضربه ،برخورد ،کورس ،رفت و برگشت ،نوسان

Stroke
Strand
Stream
Strength
Stretch
Stretching
String
Stripe
Strong
Structure
Stuffer box
Stuff ing
Suede fabric
Suit
Sunlight

رشته
جریان
مقاومت ،استحکام
کشیدن ،کش آمدن ،کشش
کشیدن ،کشش
رشته
نوار
قوی ،مقاوم
ساختمان
جعبه تراکمی 	
پر کردن
پارچه جیر
کت و شلوار
نورخورشید ،آفتاب
روی هم گذاشتن ،پشت سر هم قرار دادن
پشم ظریف ،درجه 1

Super impose
Superior wool
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سوپرسافت (الیاف اولفین)
ساپلکس (الیاف نایلون)
سطح
جراحی
پد زخمبندی
سوئیت شرت
گرمکن ،پلیور
لباس شنا ،مایو
جلو ـ عقب رفتن ،تاب خوردن
مصنوعی ،شیمیایی ،سنتزی

Supersoft
supplex
Surface
Surgical
Surgical pad
Sweat shirt
Sweater
Swimwear
Swing
Synthetic

T

رومیزی
Table cloth
Tail
دم ،دنباله ،انتها
Tailored
دوخته ،دوخته شده
 downـ Take
پایین کشیدن
Take up
برداشت
Taker in
تیکرین
Tampon
تامپون ،پارچه ویژه جراحی و پزشکی
Tangle
به هم پیچیدن ،پیچیدگی
Tank
تانک ،مخزن
Tape
نوار
Technical back
پشت فنی
Technical face
روی فنی
Teeth
دندانه
Tef lon
تفلون (الیاف فلوئورو کربن)
Tef lon
تفلون
Temperature
دما
Temporary
موقت
Temporary f inishes
تکمیلهای موقت
Tendency
تمایل
Tension
کشش
Tension device
ابزار کشش دهنده
Tension rod
میله کششی
Tensioner
کشش دهنده
Terry
پارچه حولهای
Test
آزمایش
Tex
تکس (جرم  1/000متر نخ بر حسب گرم)
Textile
نساجی
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منسوجات
بافت
تکسچره کردن ،شکل دادن نخ فیالمنتی ،حجیم
Texturing
کردن نخ فیالمنتی
Texturizing
تکسچرایزینگ
Thermax
ترماکس (الیاف پلیاستر)
Thermoplastic
ترموپالستیک ،گرمانرم
Thick
ضخیم ،کلفت
Thickness
کلفتی ،ضخامت
Thin
نازک ،ظریف
Third
سوم ،ثالث
Three ply
سه ال
Tight
متراکم ،به هم فشرده
Tightness
سفتی ،سختی ،به هم فشردگی
Tire cord
نخ تایر
 tone dyingـ  onـ Tone
رنگرزی رنگ به رنگ
Torsion
پیچش
Torsion bar
میله پیچشی
Touch
لمس کردن
Towel
حوله
Trade name
نام تجاری
Tradition
سنتی ،قدیمی
Transform
تغییر ،تغییر شکل ،تبدیل
Transport
حمل و نقل ،انتقال
Trash
ناخالصی گیاه
Traveler
شیطانک
تراورس ،حرکت رفت و برگشتی ،حرکت نوسانی
Textiles
Texture

Traverse
Thread
نخ
Trend
روند
Trevira
ترویرا (الیاف پلیاستر)
Triacetate
تری استات (تری استات سلولز)
Triangular
مثلثی
Tricot
بافت تریکو (حلقوی تاری)
Tube
لوله ،لوله بوبین ،ماسوره
Tubular
کیسهای
Tuck
حلقه نیم بافت ،نیم بافت (حلقوی پودی)
TPI
واحد تاب ،تعداد تاب در اینچ
TPM
واحد تاب ،تعداد تاب در متر
Twaron
توارون (الیاف آرامید)

شاخه کوچک ،ترکه
سرژه
بافت سرژه
تاب
جهت تاب
تاب دادن ،اعمال تاب
تاب دادن ،تابندگی
دوال

Twig
Twill
Twill weave
Twist
Twist direction
Twist insertion
Twisting
Two ply
U

اولترا تاچ (الیاف نایلون)
لباس زیر
لباس زیر
تن در دادن ،تحمل کردن ،تحت تأیید قرار گرفتن

Ultra Touch
Under wear
Undergarment
Undergo
Underwear
Unfinished

لباس زیر
تکمیل نشده
یکدست ،یکنواخت لباس متحدالشکل ،اونیفورم،
Uniform
لباس فرم
رنگرزی تک رنگ ،رنگرزی توافقی Union dyeing
Unit
واحد
Unravel
از هم باز کردن ،شکافتن
Unwanted
ناخواسته
Upholstery
رومبلی ،پارچه مبلی
V

ماشین تخت بافت با صفحه های Vشکل
V bed
Valuable
ارزشمند
Value
ارزش
Variation
تغییرات
Vat dye
رنگ خمی 	
Velocity
سرعت
Velour
پرز ،پارچه پرزدار ،مخمل
Velvet
مخمل ،مخمل تاری
Velveteen
مخمل ،مخمل پودی
Vertical
عمودی

جلیقه
ارتعاش
پشم شتر امریکای جنوبی
گرانروی ،ویسکوزیته ،لزجت
قابل دیدن ،دیدنی ،قابل رؤیت
بصری ،وابسته به بینایی ،دیداری

Vest
Vibration
Vicuna
Viscosity
Visible
Visual

W

ردیف
Wale
Wale density
تراکم ردیف
Warm
گرم
Warmth
گرمی
Warp
تار
Warp knitting
بافندگی حلقوی تاری
Warper
چله پیچ
Warping
چله پیچی
Washability
قابلیت شست وشو
Washing
شستن ،شست وشو
Water – skiing
اسکی روی آب
Water repellent finishes
تکمیلهای ضدآب
Wavehouse
فروشگاه بزرگ ،عمده فروشی
Wax
واکس ،موم
Weak
ضعیف
Weave
بافتن
Weave pattern
طرح بافت
Weaving
بافندگی (تاری ـ پودی)
Web
تار عنکبوتی
Weft
پود
Weft insertion
پودگذاری
Weft knitting
بافندگی حلقوی پودی
Weight
وزن
Wellbond
ولباند (الیاف پلیاستر)
Welt/flout/miss
نبافت
Wet
تر ،خیس
Wet spinning
تر ریسی
Whole sale
عمده فروشی
Wicking
مویینگی ،خاصیت فتیلهای
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در جهت عرض ،عرضی
کاله گیس
پیچیدن
پایان دادن به پیچش
پیچش
سیم ،اره نواری ماشین کارد
چوب
خمیر چوب
پشم
چیدن پشم گوسفند
نمره فاستونی (تعداد کالف های  560یاردی در یک
Worsted count
پوند نخ)
Woven
بافته شده
Woven fabric
پارچه تاری ـ پودی
Widthwise
Wig
Wind
Wind up
Winding
Wire
Wood
Wood pulp
Wool
Wool shear
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پیچیدن
چروک ،چین

Wrap
Wrinkle

Y

نخ
حس کننده نخ
رنگرزی نخ
نمرهگذاری نخ

Yarn
Yarn clearer
Yarn dyeing
Yarn numbering

Z

اكسید روی

Zinc oxide

طرح های چاپ
شکل1ـ راپورت ساده :در این راپورت نقش ها در کنار هم و در جهت طول و عرض قرار می گیرند.
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شکل 2ـ راپورت جابه جایی یک دوم افقی :در این روش طرح ها همانند ساده چیده می شوند ولی به صورت
یک در میان و در جهت افق و به اندازه نصف راپورت جابه جا می شوند.

شکل 3ـ راپورت جابهجایی یک دوم عمودی :در این روش طرحهای راپورت ساده را در جهت عمودی ،یکدرمیان

و بهاندازه نصف راپورت جابهجا میکنیم.
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شکل 4ـ برگشته آینه ای عرضی :در این روش طرح ها در جهت عرضی و به صورت خطی برعکس (آینه ای)
می شوند.

شکل  5ـ برگشته آینهای طولی :در این روش طرحها در جهت طولی و بهصورت خطی برعکس (آینهای) می شوند.
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شکل 6ـ راپورت برگشته معکوس عرضی :در این روش طرح ها به صورت عرضی بر می گردند (آینه ای می شوند).

شکل 7ـ برگشته معکوس :در این راپورت؛ طرح بهصورت طولی تکرار میشود ولی یکدرمیان برعکس میشود.
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شکل  8ـ برگشته ردیفی افقی :در این راپورت هربار سطر تکرار می شود ولی یک در میان می چرخد.

شکل 9ـ راپورت متقارن :در این روش طرح پایه به صورت متقارن طولی و عرضی در کنار هم قرار می گیرد.
راپورت چهار برابر می شود.
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شکل ١0ـ راپورت چرخش قائمه در این طرح راپورت به اندازه  90درجه می چرخد.

شکل 11ـ تکرار و ایجاد ارتباط بین آنها :در این روش ضمن تکرار طرح ،ارتباط های طولی و عرضی با تصاویری

از همان گروه پر می شود.
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شکل 12ـ طرح اصلی و طرح نهایی راپورت دار
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پارچه ها را به روش های زیر تقسیم بندی می کنند.
الف) بر اساس جنس الیاف در این تقسیم بندی نوع الیاف اهمیت دارد و کاربرد آن
مدنظر نیست .پارچه ها  100%خالص می باشد.

پارچه پنبه ای ()Cotton Fabric

پارچه ابریشمی ()Silk Fabric

پارچه کتان خالص ()Linen Fabric

پارچه پشمی ()Wool Fabric
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)Mohair Fabric( پارچه موهر

)Cashmere Fabric( پارچه کشمیر

)Jute Fabric( پارچه چتایی

)Ramie Fabric( پارچه رامی

)Acetate Fabric( پارچه دی و تری استات

)Viscose Fabric( پارچه ویسکوز

)Nylon Fabric( پارچه نایلونی

)Polyester Fabric( پارچه پلی استر

)Spandex Fabric( پارچه از نخ الکرا اسپاندکس

)Acrylic Fabric( پارچه اکریلیک

)Carbon Fabric( پارچه کربنی

)Polypropylene Fabric( پارچه پلی پروپیلن
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ب) تقسیم بندی پارچه ها بر اساس اصطالحات بازار
 1پارچه چیت:
چیت پارچه ای کام ً
ال پنبه ای یا مخلوط پنبه و پلی استر با بافت ساده است .این نوع پارچه ،بسیار
سبک با تراکم کم تار و پود و در دو نوع ساده و طرح دار موجود می باشد .برای لباس راحتی مردانه
و زنانه ،بسیار مناسب است .از چیت برای تولید پرده ،لباس مردانه و لباس زنانه و بچه گانه ،دامن،
ساری (لباس زنان هندو) استفاده می شود.

 2پارچه متقال:
پارچه متقال از جنس پنبه می باشد نسبتاً ضخیم است و برای پوشش مناسب نیست .متقال
پارچه ای بسیار مقاوم ،محکم و سبک و خنک است اتوکشی آن با درجه باال انجام می شود این
پارچه لطیف است و به گونه ای است که بسیار کم پرز می دهد و رطوبت را به خوبی به خود جذب
می کند که این موضوع باعث استفاده هرچه بهتر این پارچه برای نظافت و گردگیری شده است
زیرا پرز و لکه به جا نمی گذارد .به صورت سفید و رنگی چاپ شده در بازار وجود دارد .ولی معموالً
به صورت خام و یا سفیدگری شده عرضه می گردد.

متقال سفید و رنگی
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 3پارچه چلوار:
این نوع پارچه ،سبک ،خنک ،به طور معمول به شکل طرح دار و گل دار و برای تهیه لباس مناسب
است .از آن پیراهن ،زیرجامه ،ملحفه و روبالشی تهیه می کنند .چلوارها را به صورت سفید و رنگی
به بازار عرضه می کنند.

 4پارچه کرباس:
پارچهای ضخیم و آهاردار با تراکم تاروپود کم است .به دلیل ضخامت زیاد نخهای تاروپود ،مناسب
لباس نیست و بهطور معمول به عنوان الیی کت ،این پارچه بهعنوان زیری ِگلدوزی ،شمارهدوزی،
کاموادوزی نیز بهکار میرود.
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 5پارچه کتانی:
پارچه های کتانی از الیاف کتان ساخته می شود .جزء الیاف این پارچه ،خشک و خشن هستند
و زود چروک می شوند .این پارچه خنک ترین پارچه ها و در هوای گرم بسیار مناسب هستند .به
همین دلیل چروک شدن آنها اهمیت زیادی ندارد .این پارچه را باید پیش از دوخت شست وشو
داد .پارچه هایی که صددرصد کتان باشند ،رنگ پذیری خوبی ندارند .کتان های رنگی در هنگام
شست وشو رنگ پس می دهند ،پارچۀ برزنتی کتان از نوع ضخیم آن است.

 6پارچه جیر:
جیر به پارچه های پرزداری گفته می شود که پرزهای آن کمتر از یک میلی متر باشد و تراکم پرزها
بسیار زیاد باشد .جیر پلی استری از جمله پارچه های مناسب رومبلی است .از جیر برای لباس و
رویه کفش و کیف نیز استفاده می شود .در بازار به نوبوک شهرت دارد.
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 7پارچه مخمل:
مخمل نوعی پارچه کرکی است که از ابریشم ،پنبه ،کتان یا پشم بافته میشود .مخمل به علت
تولید پيچيده ،معموال ً جزء پارچههای اشرافی و لوکس محسوب میشود؛ گرچه با پیشرفت
فناوری روز ،تولید آن هزینۀ کمتری پیدا کردهاست .صفت «مخملی» اشاره مستقیم به لطافت
و نرمی این نوع پارچه دارد و منظور از آن «  به نرمی مخمل» است .مخمل برای دوخت لباس،
روانداز تختخواب و نیز پردۀ سالن های تئاتر استفاده میشود .براي تولید مخمل ،دوالیه پارچه با
تارها و پودهای جداگانه با یک ماشین هم زمان باهم بافته میشوند .فاصله این دو الیه میتواند
حدود یک سانتی متر باشد و نخ خاب با درگیر شدن بین دوالیه ،پارچهها را به هم متصل مینماید.
بالفاصله یک تیغ تیز نخهای خاب كه دو پارچه را به هم متصل كرده است را میبرد .هر کدام از
الیهها به یک پارچه مخمل جداگانه تبدیل میشوند .دستگاه هاي برش ،خاب ها را تراش مي دهند
تا اندازه همه خاب ها با هم برابر شود.

مخمل پرز متوسط

مخمل پرز بلند

مخمل طرح برجسته

 8مخمل کبریتی (مخمل راه راه):
همانند مخمل سطح زيرين صاف و مشابه پارچه معمولي دارد ولي سطح رويي داراي پرزهايي
مثل مخمل مي باشد .با اين تفاوت كه پرزها به صورت راه راه ديده مي شود .مقاومت نسبتاً خوب
پارچه مخمل كبريتي و نرمي و زيبايي خاصي كه دارد باعث شده است تا به عنوان شلوار ،كت و
شلوار و حتي مانتو مصرف بااليي داشته باشد.
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 9پارچه ململ:
نوعی پارچۀ پنبه ای لطیف ،نازک و سفید است .این پارچه نیز خنک است و برای تابستان مناسب
است.

 10حریر کریشه:
پارچۀ سبک پنبهای که دارای گلهای زیبایی در طرح است .این حریر بهصورت رنگی نیز عرضه
میشود .نرمی و لطافت و نازکی ،از خصوصیات آن میباشد .به عنوان لباس زنانه مصرف باالیی دارد.
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 11پارچه آغبانو:
پارچه ای نازک و پنبه ای است که بیشتر برای چارقد و چادر مصرف می شود .به خاطر وجود پنبه
زود چروک می شود ولی برای تابستان خنک و راحت است .به عنوان پوشش زنان در مناطق گرم
کشور مصرف دارد.

 12پارچه دبیت:
پارچه ای پنبه ای است که بیشتر در آستر لباس و رویۀ لحاف استفاده می شود.
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 13پارچه تنظیف
پارچه تنظیف با بافت حلقوی
پارچه تنظیف از الیاف پنبه و ویسکوز ساخته میشود .قدرت جذب آب باال مهمترین مشخصه آن
است .در پارچه تنظیف جدید از بافت حلقوی جهت ضخیمتر شدن پارچه استفاده شده است.
در این نوع پارچه از مو ،کرک و پشم حیوانات استفاده میشود .برخی از این نوع پارچه مانند
پارچههای الیاف حیوانی پارچۀ ابریشم از تارهای کرم ابریشم ساخته میشوند.

 14پارچه پشمی
بسته به نوع حیوانی که پشم از آن گرفته میشود ،کیفیت لیفهای پارچه متفاوت است .پارچۀ پشمی
کشمیر که از پشم (موی) نوعی بز تهیه میشود ،از مرغوبترین پشمها است .بسیار سبک ،ظریف ،گرم
و لطیف است .پشمهای گاوی ضخامت و خشنی بیشتری دارند .پارچههای تهیه شده از الیاف پشم ،به
علت ساختار خود ،مقدار بیشتری هوا را در خود محبوس نگه میدارند و از آنجایی که هوا خود عایق
انتقال گرما میباشد ،مانع از انتقال گرمای بدن به هوای سرد محیط میشوند .از این رو پارچههای تهیه
شده از الیاف پشم مناسب لباسهای زمستانی میباشند .معموالً برای لباسهای پشمی از آسترهای نرم
استفاده میشود تا زبری آن باعث ایجاد ناراحتی در پوست نگردد.
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 15ماهوت
ماهوت یک نوع پارچه پشمینۀ کلفت پرزدار نفیس است که از آن لباس و پرده و غیره میدوزند.
ماهوت سطحي صاف و براق و پرزي دارد .به عنوان لباس هاي رويي مردانه و زنانه مصرف مي شود.
از اين پارچه به عنوان روكش سطوح چوبي نيز استفاده مي شود.

ماهوت سمنان

ماهوت

 16برک
نوعی پارچۀ ضخیم که بیشتر در بشرویه و با کرک بز یا شتر بافته می شود و از آن عمدتاً برای کت
مردانه استفاده می کنند .برک به طور معمول در رنگ های قهوه ای ،سیاه ،سفید ،شیری ،شکری
و خاکستری تولید می شود .طرح به صورت رنگ بندی تار و پودی ،در فرایند بافندگی روی پارچه
نقش می بندد.
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 17کشمیر
محصول کشمیر فوق العاده کمیاب و گران قیمت است و به علت نرمی و نازکی الیاف آن یکی از
گران ترین الیاف نساجی محسوب می شوند .منسوجات کشمیر گرم و راحت می باشد .از این الیاف
بیشتر برای تهیۀ لباس های زیبا ،شال ،روسری و بلوز استفاده می شود .از این الیاف به طور خالص
یا مخلوط با سایر الیاف استفاده می شود.

 18کرپدوشن یا کربدوشن
پارچهای از خانوادۀ کرپ است که از ابریشم خام بافته میشود .بسیار درخشان و در عین حال نرم
هستند .برای لباس و روسری مناسب هستند .نخهای کربدوشن همانند کرپ خیلی پُرتاب نیستند.
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 19پارچه فالنل ()Flannel Fabric
گروه بزرگی از پارچههای پرزدار (برجسته) با بافت تافته یا سرژه میباشند .از الیاف پشم درست
میشوند ولی در حال حاضر از الیاف پنبه ،الیاف مصنوعی و یا مخلوطی از آنها برای تولید پارچه فالنل
نیز استفاده میشود .پارچههای فالنل بسیار نرم و راحت هستند و برای ایجاد نرمی در آنها ،یک رو یا
هر دو روی پارچه برس زده میشود .برس زنی یک فرایند مکانیکی بوده که سطح پارچه با یک برس
فلزی مناسب مالش داده شده و بدین ترتیب بعضی الیاف از سطح نخها خارج میشوند .پارچههای
فالنل برای مواردی همچون لباسهای زنانه و مردان ،پیراهن ،ژاکت ،مالفه ،لباس خواب ،پارچه تارتان
و ...استفاده میشود.

پارچه فالنل ( %55اکریالن %38 ،ریون %7 ،استات)

پارچه تارتان

 20پارچه دنیم ()Denim Fabric
طرح بافت پارچه های دنیم سرژه  3/1 ،2/1یا  4/1است از الیاف پنبه ساخته می شود .رنگرزی
نخ های تار با رنگ ایندیگو ( )Indigoمی باشد به طوری که طی فرایند رنگرزی فقط سطح نخ های
تار رنگ می شوند و داخل آنها سفید باقی می ماند .نخ های پود سفید می باشند.
دنیم االستیک (نخ های اسپاندکس به آن اضافه می شود)
دنیم سنگ شویی شده
دنیم با طرح ژاکارد
دنیم راه راه
دنیم چاپی و...

از پارچه های دنیم برای تهیه لباس هایی همچون مانتو ،پیراهن مردانه ،دامن ،شلوارجین و...
استفاده می شود .یکی از بیشترین کاربردهای پارچه های دنیم ،تهیه شلوارهای جین آبی است.
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21

پارچه حریر Chiffon Fabric

22

پارچه پوپلین poplin Fabric

حریر پارچه ای با بافت تافته ،سبک وزن ،شفاف و لطیف است که از ابریشم یا نایلون ساخته
می شود .حریر ابریشمی پارچه ای با سطح صاف بوده که حالتی کشسانی داشته و هنگام آویزان
شدن چروک بر نمی دارد .پارچه حریر ابریشمی گران است.
برای اینکه پارچه حریر محکم و با دوام تولید شود از مخلوط الیاف ابریشم و پلی استر استفاده
می گردد.

پارچه پوپلین را از گروه کش پارچه طبقه بندی می کنند وجود نخ الکرا به این پارچه حالت
کشسانی داده است .اولین پارچه های پوپلین ،بافت ساده داشته و نخ تار آن ابریشمی ظریف و نخ
پود آن پشم بوده است ولی بهترین نوع پارچه پوپلین صد در صد پنبه ای با خواصی همچون وزن
سبک ،نازک ،خنک و محکم می باشد .پارچه پوپلین ممکن است عالوه بر نخ های پنبه ای ،نخ های
مصنوعی (ویسکوزین ـ پلی استر) و یا مخلوط الیاف استفاده شود .پارچه پوپلین به آسانی چروک
نمی پذیرد و حالت خود را حفظ می کند .از این پارچه ها برای تهیه ژاکت ،شلوار ،پیراهن ،لباس
زنانه ،دامن و ...استفاده می شود.
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23

پارچه گاباردین Gabardine Fabric

پارچه گاباردین ،پارچهای محکم و با دوام با بافت سرژه است که به رنگهای روشن تا تیره تولید
میگردد .از نخ فاستونی (مخلوط پلیاستر و پشم) ،نخ پنبهای ،نخ پلیاستر استرچ و یا نخهایی که
شامل مخلوطی از الیاف است درست میشود .روی سطح پارچه خطوط مورب (کجراه) نمایان است و
پشت پارچه سطحی نسبتاً صاف است.

شلوار با پارچه گاباردین  %55داکرون %45 ،پشم (پلی استر) پارچه گاباردین  %100پنبه ای

 24پارچه کرپ ()Crepe Fabric
کرپ در واقع به پارچه هایی گفته می شود که ظاهری چین دار و موج دار (چروکیده) دارند
نخ های مورد استفاده در این پارچه ها نخ کرپ (نخی که زیادتر از حد معمول تاب داشته باشد)
است که در اثر بافت پارچه و انجام مراحل تکمیلی سطح پارچه چین دار می شود .الیافی همانند
ابریشم ،پشم ،پنبه ،پلی استر و سایر الیاف مصنوعی برای تولید پارچه های کرپ مورد استفاده
قرار می گیرند.کرپ معموالً پارچه ای نازک ،نرم ،ظریف و با رنگ های متنوع بوده و استفاده از آن
راحت و قابل برش و دوخت و دوز آسان است.

			
پارچه کرپ پلی استر
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پارچه کرپ پنبه ای

انواع پارچه های کرپ:
پارچه  :Crepe De Chineپارچه ای سبک ،خیلی ظریف ،چین دار و از جنس ابریشم است.
برای تولید این پارچه از نخ های تار و پود ابریشمی با تاب زیاد استفاده می شود و برای لباس و بلوز
به کار می رود.
کرپ پنبه ای ( :)Cotton Crepeپارچه ای لوکس ،خیلی ظریف ،سبک وزن ،چین دار ،راحت
در هنگام استفاده ،قابل برش و دوخت و دوز آسان است .برای بلوز ( ،)blousesکت و شلوار
( ،)suitsپیراهن زنانه ( )gownsو ...مورد استفاده قرار می گیرد.
کرپ پلی استر ( :)Polyester Crepeپارچه ای از جنس پلی استر و سبک وزن است.
پارچه کرپ پشت ساتین ( :)Crepe – Bake Satinپارچه ساتینی است که یک سمت آن
ساتین براق و سمت دیگر آن تکمیل کرپ شده است .این پارچه با دوام و راحت است و برای
تولید آن از نخ هایی با تاب زیاد استفاده می شود.
پارچه کرپ ژوژت ( :)Georgette Crepeپارچه ابریشمی نازکی است که گاهی آن را پارچه
حریر هم می نامند.
کرپ پشمی ( :)Wool Crepeپارچه ای با وزن سبک یا متوسط است که می توان عالوه بر
پشم از مخلوطی از پشم با ابریشم یا پنبه در تولید این پارچه استفاده کرد .حالت کرپ در این
پارچه با استفاده از تغییرات در فرایند بافندگی و ترکیب تاب  Zو  Sنخ ها به دست می آید.
پارچه کرپ پلیسه ( :)Plisse Crepeمعموالً از الیاف پنبه برای تولید این پارچه استفاده
شده و با عملیات مکانیکی به پارچه حالت کرپ می دهند.
پارچه کرپ واکشی ( :)Moroccan Crepeپارچه ای با وزن سنگین بوده که از ابریشم،
پشم و ریون ساخته می شود .برای ایجاد حالت کرپ در پارچه از نخ های پود با تاب زیاد استفاده
می شود و معموالً برای کت و شلوار و لباس مناسب هستند.
 25پارچه جرسی (:)Jersey Fabric
جرسی ( )Jersey Knitپارچه ای حلقوی است که می تواند از پشم ،ابریشم ،پنبه ،ریون ،پلی استر
و سایر الیاف مصنوعی ساخته شود .این پارچه برای لباس ،تی شرت ،دامن و ...مورد استفاده قرار
می گیرد .پشت و روی پارچه متفاوت است.

پارچه جرسی  %95پلی استر و  %5الکرا(اسپاندکس)

پارچه جرسی پنبه /ریون /الکرا

پارچه جرسی ()Jersey Knit
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 26پارچه فاستونی (پشم و پلی استر)
این پارچه از مخلوط پشم و پلی استر ساخته می شود .پشم فاستونی باید ظریف باشد این پارچه
را در طرح های ساده رنگی ،راه راه و چهارخانه عرضه می کنند .پارچه فاستونی برای کت و شلوار
و حتی پالتوی مردانه کاربرد دارد .فاستونی از جمله پارچه های گران قیمت محسوب می شود.

ج) تقسیم بندی بر اساس بافت پارچه
 1پارچه ساده یا تافته plain fabric
در طرح بافت این پارچه نخ ها زیر و روی هم عبور می کنند .بیشترین بافت پارچه از طرح تافته
است .بسیاری از پارچه ها مانند چیت ،چلوار ،حریر ،توری چاپ و از طرح تافته است.
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 2پارچه ساتین (:)Satin Fabric
بافت ساتین بهصورت یک عدد بیان میشود مث ً
ال ساتین  5و یا ساتین  8با پرش  .3در این پارچه از
الیاف فیالمنتی مانند ابریشم ،نایلون و پلیاستر استفاده میشود .پارچه ساتین در تهیه بلوز ،ژاکت،
لباس رسمی زنانه ،لباس شب ،پیراهن مردانه ،آستر کت و ...بهکار برده میشود .درخشان بودن از
مشخصههای بافت ساتین است.

		
پارچه ساتین sateen

پارچه ساتین Sateen

طرح بافت ساتین 4

طرح بافت ساتین4

 3پارچه سرژه ()Twill fabric
این پارچه به خاطر خطوط کجی که در پارچه نمایان می شود به کجراه نیز شهرت دارد .پارچه های
کت و شلوار و حتی پیراهن و پالتو و دامن از این بافت استفاده می کنند .از این بافت مشتقاتی
چون جناغی و شکسته وجود دارد.
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 4پارچه حلقوی پودی ()Weft kniting fabric
برای بافت این پارچه حلقه های نخ به صورت افقی در هم رفته و امتداد می یابد .این پارچه به
خاطر حلقه حلقه بودن کمی حالت کشسانی دارد .و به همین خاطر کشباف نیز گفته می شود.

 5پارچه حلقوی تاری ()Warp kniting fabric
برای بافت این پارچه از چند گروه نخ که در کنار هم هستند استفاده میشود و به همین دلیل آن را
حلقوی تاری میگویند .پردههای توری گلدار نمونه مشخص بافت حلقوی تاری هستند.

پارچه بافت حلقوی تاری و نقشه بافت آن
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انواع بافت لبه پارچه در بافندگی تاری و پودی
نقشه انواع لبه های پارچه

بسته ( closedماکویی)

تار پیچ خورده ()Leno

انتها باز ()Fringed

پود برگردان ()Trucked - in
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شکل های زیر انواع لبه های بافته شده توسط ماشین های بافندگی را نشان می دهد.
طرح پارچه تافته و لبه ماکویی طرح تافته:
در این نوع پارچه بین لبه و بافت تفاوتی از نظر تراکم
و نوع بافت دیده نمی شود .معموالً هر دو بافت تافته
است .در صورتی که طرح ساتین و یا سرژه بزرگ باشد
لبه را تافته و یا ریب می بافند.

طرح پارچه کرپ و طرح لبه تافته ماکویی:
طرح لبه پارچه با طرح زمینه پارچه متفاوت است .در
پارچه هایی که بافت کم تراکمی دارند .بهتر است لبه

متراکم تر شود .لبه مناسب ،باعث استقامت در ابعاد
پارچه می گردد.

لبه دو تار چرخشی:
در این روش چند تار کناری با طرح اصلی متفاوت
می باشد .استحکام لبه پارچه چندان زیاد نیست .و
احتمال از هم گسیختگی در لبه های پارچه و به خصوص
هنگام استنتر کردن زیاد است.

لبه پود برگردان بافندگی غیر ماکو:

پارچه هایی که با سیستم های غیر ماکو بافته می شوند

اغلب لبه هایی با نخ آزاد دارند .ولی در این روش بخش
کمی از پود (حدود  2سانتی متر) را به داخل دهنه بعدی
قرار می دهند .این کار باعث می شود تراکم پودی این
ناحیه دو برابر شود.
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لبه ریب بافت همه ماشین ها غیر ماکویی:
یکی از محکم ترین لبه پارچه محسوب می شود .احتمال
از هم گسیختگی پارچه در اعمال شیمیایی و مکانیکی
تقریب ًا صفر است.

لبه غیر ماکویی بدون بافت خاص ـ لبه باز:
این لبه تفاوتی با بافت پارچه ندارد و ممکن است رنگ

یک یا دو تار با بقیه فرق داشته باشد.

لبه تار پیچ خورده دور پود (لنو):
این نوع لبه برای پارچه هایی مورد استفاده قرار
می گیرد که لبه پارچه اهمیت نداشته باشد .به طور
کلی پارچه های ارزان قیمت این گونه می باشند .دو نخ
در جهت تار به دور هم پیچ می خورند و پود را نگه
می دارند.

لبه ماکویی سرژه  2و :1
در این لبه نقشه جدیدی برای لبه تعریف نمی شود و
بافت لبه مطابق طرح قبل ادامه می یابد.
ممکن است لبه ،نوشتههایی که جنس و کیفیت و کارخانه
بافنده را مشخص میکند نیز داشته باشد.

لبه غیر ماکویی و افزایش تراکم تار در لبه ها:
وقتی پارچه در داخل سوزن های استنتر قرار گرفت
و کشیده شد ،احتمال از هم گسیختگی پارچه
وجود دارد .به همین دلیل لبه پارچه را با روش هایی
مستحکم تر می کنند .یکی از این روش ها افزایش تراکم
می باشد.
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فصل3

دانش فنی ،اصول قواعد مواد مصرفی،
مقررات و قوانین  +فرمولها
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جدول کاربردی مواد تعاونی مصرفی در عملیات نساجی
Pretreatment Auxiliaries
Scouring/Wetting/Boiling off Agent

مواد تعاونی برای آماده سازی نخ و پارچه
شست وشو و خیس کننده و جوش

Altranol  ـJETE/ Asuwet
One Bath scour Bleach / One Pack
System

شست وشو و سفیدگری در یک حمام

Proder JTLF ـProder SCPCLF ـAltranolـEB
Mercerising Wetting Agent

خیس کننده و مرسزیزاسیون پنبه

Asumerce NA  ـModwet SCWA
Stain Removers/Scouring

شست وشو و جلوگیری از نشست مجدد چربی

Proder RK  ـAsutol NSE  ـAltranol SX
Lubricating Agents

مواد روغن کاری و روغن زدن به مواد

Lubassist JET
Peroxide Stabilizer

ثبات دهنده پر اکساید

Establizator HCONC  ـProstab  ـLN
Sequestering Agent

مواد مربوط به سختی گیر آب

Asutol LB  ـAltraplex 540
Weight Reducing Agent

مواد کاهش دهنده وزن

Alquat 8682
Dyeing & Printing Auxiliaries
Buffer / Levelling / Dispersing / Acid
Donor

مواد مرتبط با رنگرزی و چاپ
 اسید ساز/  یکنواخت کننده/محلول بافر

Dytec DF  ـBuffer 5 ـAsugal RSL  ـAsutol JET
Carrier

)کریر (رنگرزی دیسپرس روی پلی استر

Asucar ECO  ـDycar PEW  ـCarrier A
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مواد محافظت کننده پشم

Wool Protecting Agents
Altraplex PW

ضد مهاجرت رنگ

Anti Migrating Agent
Altraplex AMK/CB

یکنواخت کننده در طی رنگرزی

LeveIIing Agents During Dyeing
Asugal RSL  ـAsutol JET  ـAllendet DKI

مواد سختی گیر آب در

Sequestering Agent
Asutol LBـAltraplex  ـ540 Procal SDP

اصالح خواص مرتبط با کلر در رنگ

Chlorine Fastness Improver
Dyefix CF  ـDyefix NCF

مواد فیکسه کننده رنگ

Dye Fixing
Asufix FF  ـAlquat RD

شست وشو دهنده الیگومر

Oligomer Remover / Machine
Asutex Anti oligomer  ـProder SI  ـAltranol OR
Soda Ash Replacement/Sodium Silicate
Replacement

جایگزین کربنات و سیلیکات سدیم

Asudor TRX  ـAltraplex LA
Fixer

فیکسه کننده رنگ

Asufix FF  ـFixer ALN
Washing Off / Soaping Agent

مواد مرتبط با شست وشوی پایانی و صابون ها

Asuga ALBI  ـAltraplex R
Reduction Clearing Agent

)مواد مرتبط با ری داکشن کلیر (شستوشوی احیایی

Reducit ECO  ـEnablech ST
Printing Softeners Auxiliaries
Asumin EDMS  ـPrintaxel HTP
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مواد نرم کننده مرتبط با چاپ

Functional Finishes & Speciality
Product

مواد مربوط به تکمیل

Scouring Agent For Cotton/ Lycra Or Spandex Blends
)مواد شست وشوی مخصوص پنبه و الکرا و اسپاندکس (کشسانی
Proder RK  ـAltranol NPA
Wool Protecting Agents

مواد محافظت کننده از الیاف پشم در شست وشو

Asulan SW  ـAltraplex PW
Antifelting Agent

مواد ضد نمدی کردن

DermasetBAP
Chlorine Fastness lmprover

افزایش ثبات در برابر کلر

Dyefix CF  ـDyfix NCF  ـAsufix FF
Antiozonates

مواد ضد تأثیر روی الیه ازون

Asumin O3  ـAquasorb OZ
Moth Proofing Agent

مواد ضد بید

Protec IR  ـsaniguard EPA
Bleach Bath Accelerator

مواد مناسب برای حمام سفیدگری

Establizador HCONC  ـAlquat CLA
Corrosion Inhibitor

)مواد ضد خوردگی(کروژن

Altraplex CI
Back Stain Preventers

دیسپرس کننده مواد

Asutol NES  ـNobac BSP
Machine cleaning / Oligomer Removing
Agents

پاک کننده ماشین و ضد اولیگومر

Proder SIـAsutex Anti oligomer  ـAltrasperse OLG
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Special Effects On Denim

افکت های خاص بر روی پارچه های جین

Asutol Grey  ـAsucel NE  ـAlquat CLA
Pottasium Permanagate (PP)

جایگزین پرمنگنات پتاسیم

Asuprend MNF  ـQuench B
WeightReducing Agents

تقلیل دهنده وزن در متر پارچه

Alquat SOL
AntiodourFinish

ماده تکمیل ضد بو

Sanigurad TC
Flame Retardants Chemicals

مواد ضد آتش کردن پارچه

Glogard CPGlogard HFR
Colour Deepening/Bath  ـchromic

مواد عمق دهنده رنگ

Asudeep CO  ـAllenbloom CVI
Water/Oil Repellent/Stain Release Finish

مواد ضد آب و چربی

Aquaperel XC
Wool Protecting

مواد محافظ الیاف پشم

Asulan HW  ـAltarplex WSH
Water Repellent

مواد ضد آب کردن پارچه و نخ

Aquarepel DHY
Low temp. Cross Linker

فیکسه کننده در حرارت پایین

Catalizador EFF  ـCatalyst CLT
Resin Wrinkle Free
Asupret GM  ـTristar NF
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ماده ضد چروک

Finishing Auxiliaries
Organic Softener

مواد تعاونی تکمیل پارچه و نخ
نرم کن طبیعی

Profinish SPG  ـAllenfinish ANC
Macro Amino Silicone Softeners

نرم کن سیلیکونی ماکرو

Asumin Mag Macro  ـDermasil WA
Semi Micro Amino SiIicone Softeners

نرم کن سیلیکونی شبه میکرو

Topsoft DR
Epoxy Amino SiIicone Softeners

نرم کن سیلیکونی اپوکسی

Luballen EP
Carboxy Amino SiIicone Softeners

نرم کن سیلیکونی کربوکسی

Fabric Finish CR
Hydrophillic Amino SiIicone Softeners

نرم کن سیلیکونی آبدوست کننده

Asutol SRN  ـDermasil AQ
Nano Shear Stable Amino SiIicone
Softeners

نرم کن نانو سیلیکون

Asumin CHW  ـNanosil IQ
Garment Processing Chemicals
Wetting Agents

مواد مناسب عملیات شیمیایی برای پوشاک
افزایش خیس کنندگی الیاف

Altranol k
Core Alkali Neutralisers

خنثی کننده قلیا

Altraplex NV
Antipil & Antislip

ضد پرز دهی پارچه و نخ

Acucel NE  ـAntipil CAS
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Desizing/Scouring Agents for Denim

آنزیم آهار زدایی

Amilase Freda  ـAltranol 3PM
Resin Finishes

)رزین تکمیل (ضد چروک

Asuper GM  ـTristar L

تکمیل های پوشش رزینی

Polyurethane Softners

نرم کننده مناسب پلی اورتان

Permafin ZF  ـAsumin PE
Tear Strength Improving Agent

افزایش استحکام تا پارگی نخ

Modfinish HD  ـSylast TSI
Moisture Management / soil Release
Finish

کنترل رطوبت در مواد نساجی

Quest AQ  ـPermafin UR
Cationic Organic Softeners

نرم کننده های کاتیونی زیست بنیان

Asumin C  ـProfinish 2091
Sun Protection Factor lmprover
UVStabilize

تقویت مواد مرتبط با تثبیت نوری

Stabilite UVC  ـStabilite 1700
Paper Finish Chemicals

مواد شیمیایی مرتبط با کاغذ در چاپ ترانسفر

Modfinish DX
Water & Stain Repelling Agent

آب و مواد مرتبط با تصفیه

Procal SDP  ـAsutol LB  ـAquarepel AZN
Vintage Wash Chemicals

مواد شیمیایی مرتبط با شست وشو

Altraplex WSA
Leather Finish Chemicals
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مواد شیمیایی مرتبط با چرم

Permafin ZF  ـPowersil 360

نرم کننده های سیلیکونی

Silicone Softeners
Asumin Mag Macro  ـAsumin CHW  ـAsumin EC Micro
Thread & Yarn Lubricants

روغن های نخ تار

Thread & Yarn Lubricants
Profinish LAN  ـProfinish NF
Concentrated Chemicals
Dyeing Auxiliaries

مواد شیمیایی اصلی در عملیات تکمیل
مواد تعاونی رنگرزی

Dyelev DIF  ـAsutol JET  ـAsugal RSL  ـAsulit PAC
Flame Retardant Chemicals

مواد کنترل کننده شعله و آتش

Glogard CP  ـGlogard ZF
Denim Specialities

مواد ویژه مربوط به دنیم

Asutol Grey  ـStone washing Agents  ـAquasorb OZ
Sewing Thread Lubricants / Tear
Strength lmprover

انواع روغن های دوخت

Asumin PE  ـModtex PE
Polyurethane

مواد مرتبط با پلی اورتان

Asupret E POL  ـAllenfinish
Soil Release/Moisture Management
Chemicals

مواد کنترل کننده رطوبت

Aquasorb SR  ـQusest AZ
Organic Softener

نرم کننده های زیست بنیان

Profinish  ـSoftner AMS
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Amino Silicone Emulsion

امولسیون آمینو سیلیکونی

Emulsion AB  ـAquasil
Concentrated Silicone Emulsions
Amini SiliconeEmulsiones

سیلیکون امولسیون های تغلیظ شده
امولسیون سیلیکونی آمینی

Dermasil 4770  ـdermasil 4775
Fibre Specific Auxiliaries
Aclylic Processing Chemicals

مواد تعاونی مرتبط با انواع الیاف
عملیات مرتبط با الیاف اکریلیک

Dylev ACR  ـDyeretard PAN
Cotton Processing Chemicals

عملیات مرتبط با الیاف پنبه

Allenzyme O  ـAmilase Freda
Nylon Processing Chemicals

عملیات مرتبط با الیاف نایلون

Altranol ELB  ـProder RK
Denim Processing Chemicals

عملیات مرتبط با پارچه دنیم یا جین

Asucel NE  ـAsumin O3
Polyester Processing Chemicals

عملیات مرتبط با الیاف پلی استر

Asutol Jet  ـProder RK
Wool Processing Chemicals

عملیات مرتبط با الیاف پشم

Asulan HW  ـAltranol XC
Knit Processing Chemicals
Altranol MFB  ـALtranol GP
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عملیات مرتبط با پارچه حلقوی

جدول 1ـ مواد تعاونی مورد نیاز برای چاپ و تکمیل
ردیف

نام کاال

مورد استفاده

کاربرد

1

مواد رنگزای راکتیو

چاپ راکتیو

مواد رنگزای مخصوص چاپ راکتیو

2

Enaljinat

چاپ راکتیو

غلظت دهنده طبیعی با وسکوزیته در محدود
 300الی ( 500برحسب )CPS

3

Enaclear 1813

چاپ راکتیو

غلظت دهنده مصنوعی که می تواند به تنهایی
یا به همراه آلجینات استفاده شود.

4

مواد رنگزای راکتیو

چاپ برداشت
راکتیو

قابل برداشت برای سفید برفی

5

Enalit

چاپ برداشت
راکتیو

ماده احیا کننده معادل سافولیت و رونگالیت

6
7

مواد رنگزای دیسپرس چاپ دیسپرس
Enaclear 613

مالحظات

مواد رنگزای مخصوص چاپ دیسپرس

غلظت دهنده مصنوعی با قابلیت چسبدگی باال،
چاپ دیسپرس
با کابرد آسان و سریع و شست وشوی آسان.

8

چاپ برداشت
مواد رنگزای دیسپرس
دیسپرس

9

Enaline

چاپ برداشت
دیسپرس

ماده احیاء کننده

10

Asumin EDMS

چاپ پیگمنت

نرم کن بر پایۀ سیلیکونی دارای خواص
روان کنندگی و بدون کاهش ثبات

11

Asupret BF

فیکسه کننده با بهبود خواص سایشی تر و
خشک ،اصالح آبدوستی را بهبود می بخشد
(بدون آنکه زیر دست را خراب کند) ،پرکننده
چاپ پیگمنت
پلی استر و نایلون ،قابلیت ترکیب با اغلب
رزین ها ،کاتالیست ها ،سفید کننده های نوری و
دیگر افزودنی های تکمیلی

میزان مصرف در
ساخت خمیر
10 gr/Kgـ5

12

APـAsucryl E

بیندرکه فیلم براق ایجاد می کند ،ثبات مالشی
چاپ پیگمنت و نوری خوبی دارد .مناسب برای گردباف و
حوله

میزان مصرف در
ساخت خمیر
120gr/Kg

13

CLEAR EPGN

در خمیر با حالل یا بدون حالل کاربرد دارد.
برای حصول زیر دست نرم خیلی پایدار
چاپ پیگمنت
می باشد.

میزان مصرف در
ساخت خمیر
12 gr/Kg RotarY
14 gr/Kg Flat
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قابل برداشت برای سفید برفی

میزان مصرف در
ساخت خمیر
20 gr/Kgـ5

ردیف

نام کاال

14

PGـPrint Line E

15

مورد استفاده

برای چاپ پارچه و لباس ،تنظیمکننده ویسکوزیته
میزان مصرف در
چاپ پیگمنت مناسب برای ایجاد خطوط شارپ اگر از پرس
ساخت خمیر 3gr/Kg
استفاده شود ،سطح براق ایجاد میشود.
کاهش دهنده زمان و دمای پلیمریزاسیون و
افزایش دهنده ثبات های عمومی به خصوص
برای الیاف پلی استر و نایلون

میزان مصرف در
ساخت خمیر
5 gr/Kgـ4

بهبود دهنده خیسی و لوبریکنت ،اثر منفی بر
چاپ پیگمنت ثبات ها ندارد،قابل استفاده برای انواع خمیر
پیگمنت

میزان مصرف در
ساخت خمیر
30 gr/Kgـ20

 PFـ  Ctatlizador Eچاپ پیگمنت

16

 REـ Asulit E

17

Asucryl EAP

کاربرد

مالحظات

چاپ پیگمنت

بیندر پلی اورتان ،با خواص االستیک
عالی،ثبات شست وشویی و مالشی عالی

میزان مصرف در
ساخت خمیر
100 gr/Kg

خمیر های آماده برای چاپ
18

الف) خمیرهای پوشش دهنده  Asulakکه پیگمنت های رنگی را می توان به آنها اضافه کرد (افزودن پیگمنت به
ِ
چاپ رنگی بر روی پارچه های مشکی و تیره)
 Asulakها
جهت ِ

19

 NSـ Asulak E

مشابه پالستیزول ها آب و بدون حالل و مواد
چاپ پیگمنت
سمی

20

961ـ Asulak E

چاپ پیگمنت

چاپ بر روی پارچه غیر کشسان

21

 LYـ Asulak E

چاپ پیگمنت

چاپ بر روی پارچه کشسان

22

 Peachـ  Asulak Eچاپ پیگمنت

چاپ با افکت پوست هلو

 Foam170 23ـ  Asulak Eچاپ پیگمنت

ایجاد پف  170درجه سانتی گراد

 R 24ـ  Asulak Silver Eچاپ پیگمنت

خمیر چاپ نقره ای بسیار ریز (برای ترام)

PL 25ـ Asulak Silver Eچاپ پیگمنت

خمیر چاپ نقره ای ریز

26
27

7ـ  Asulak Silver Eچاپ پیگمنت

خمیر چاپ نقره ای

چاپ پیگمنت

خمیر چاپ طالیی

Asulak Gold 80

PAP 130 28ـ Asulak Eچاپ پیگمنت

تا مش  125قابل
استفاده است.

تا مش  80قابل
استفاده است.

چسب دیسکو ،خمیر چاپ برای کاغذ

ب) خمیر های پوششی سفید رنگ  Asublanceبرای چاپ بر روی انواع پارچه با رنگ گوناگون روشن یا تیره (از
سفید تا مشکی)
29

Asublance ENS

چاپ پیگمنت
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ردیف

نام کاال

مورد استفاده

30

Asublance ELY

چاپ پیگمنت

مالحظات

کاربرد

ج) خمیر های شفاف ( Asuprintافزودن پیگمنت های الوان به  Asuprinها جهتِ چاپِ رنگی بر روی پارچه های
سفید و روشن)
31

Asuprint ENS

چاپ پیگمنت

مشابه بی رنگ پالستیزول ولط با آب و بدون
حالل و مواد سمی

32

Asuprint Crystal

چاپ پیگمنت

خمیر براق

33

Asuprint Luxor

چاپ پیگمنت

خمیر بسیار براق

34

Asuprint Flash

چاپ پیگمنت

خمیر شفاف برای چاپ اکریل

35

Asuprint Discharge
NW

چاپ برداشت

خمیر چاپ برداشت رنگی

36

ریتاردر

رنگرزی
اکریلیک

کاهش سرعت رنگرزی و ایجاد یکنواختی

37

نمک طعام
سولفات سدیم

رنگرزی پنبه
و پشم

رنگرزی پنبه ـ افزایش جذب
رنگرزی پشم ـ یکنواخت کنندگی

جدول 2ـ مواد کمکی و تعاونی در صنعت نساجی
ردیف

نوع ماده

نام ماده

مالحظات

1

نرم کن سیلیکونی ماکرو

Asumin Mag
Macro

رمق کشی و فوالرد ،الیاف طبیعی و سنتتیک ،کاهش اصطکاک،
دوخت ،زیر دست نرم و لطیف

2

نرم کن سیلیکونی میکرو

ـ Asumin AB
Micro

فوالرد ،الیاف طبیعی و سنتتیک ،کاهش اصطکاک ،دوخت،
ضد چروک ،زیر دست نرم و لطیف

3

نرم کن سیلیکونی نانو

ـ Asumin C
HW

رمق کشی و فوالرد ،الیاف طبیعی و سنتتیک ،اثر زردی ندارد،
جذب آب باالزیاد ،برای الیاف سلولزی عالی است ،در محدوده
وسیعی از آب سخت و  PHو تنش ماشین کاربرد دارد ،دوخت،
زیر دست سرد و ابریشمی

4

نرم کن سیلیکونی مناسب
چاپ

ـ Asumin E
DMS

روان کننده ،اثر منفی برثبات شست وشویی و ویسکوزیته خمیر
ندارد ،ثبات سایشی را افزایش می دهد.

72

ردیف

نوع ماده

نام ماده

مالحظات

5

رمق کشی و فوالرد ،الیاف طبیعی و سنتتیک ،اثر زردی ندارد،
نرمکن کاتیونیک با مصارف
 ASUMIN 527جذب آب باال زیاد (حوله) ،خار زنی و سمباده ،با نرم کن های
عمومی
سیلیکونی مخلوط می شود.

6

نرمکن مخلوط اسید چرب و
سیلیکون (مخصوص حوله)

Asumin TW

رمق کشی و فوالرد ،همه الیاف به خصوص سلولزی ،اثر زردی
ندارد ،به الیاف خواص آبدوستی خوب می دهد ،زیر دست گرم
ایجاد می کند (سلولزی) .ضد چروک ،االستیک ،دوخت پایداری
خیلی خوب دارد.

7

نرم کن عمومی ،سلولزی و
سنتتیک،

Asumin C

زیر دست کمی چرب دارد ،ممکن است با فیکسهکننده کاتیونیک
استفاده شود ،برای سلولزی سفید توصیه نمیشود،

8

نرم کن کاتیونی با آنتی
استاتیک

Asumin 03

برای جین و مواد رنگزای ایندیگو

9

نرم کن غیر یونی پل اتیلن

Asumin PE

دوخت ،زیر دست صاف و خشک،سازگاری خوب با رزین های
U/F،M/F،GLYOXAL

10

رمقکشی و فوالرد اسپری ،اثر زردی ندارد ،خواص جذب رطوبت
نرمکن سیلیکونی غیریونی Asumin Micro
پارچه را حفظ میکند ،زیر دست عالی دارد .مناسب برای همه
(میکرو امولسیون)
H
نوع الیاف بهخصوص سلولزی ،ضدچروک ،االستیک ،دوخت،

11

نرمکن سیلیکونی
غیریونی (مصرف عمومی)

رمقکشی ،بهخصوص برای فوالرد مناسب است .کاهش اصطکاک،
دوخت ،زیر دست سرد

12

نفوذ دهنده و ضد کف
(غیر یونی /آنیونیک)

Asumin SINI

رنگرزی عمومی ،بهخصوص رنگرزی در جت و اتوکالو ،شستوشوی
 Desareante FFمقدماتی ،عملیات تکمیل بهخصوص رنگرزی کالف معادل
PEROMASOL NF

13

نفوذدهنده آنیونیک پایدار
در محیطهای قلیایی باال

Proder FSE

پخت پنبه (پد رول ،پد استیم ،ژیگر) سفید گری (پد بچ)،
نفوذ دهنده عمومی برای همه نوع رنگرزی به خصوص راکتیو،
گوگردی ،ایندیگو ،ایندانترن

14

نفوذدهنده ـ شوینده
سریع آنیو نیک  /غیریونی،
حاوی سیلیکون

Proder TCM

پخت و سفید گری پنبه و مخلوط آن (نیمه مداوم ـ مداوم)
سفید گری پد بچ حتی با سود کاستیک غلیظ ،پخت سلولز و
مخلوط آن پد استیم،

15

عاری از کرزول ،جهت مرسریزه کردن نخ و پارچه تاروپودی و
نفوذ دهنده مرسریزاسیون Asumerce NA
کشباف و عملیات قلیایی

16

نانیونیک ،با کف بسیار کم همراه با خواص نفوذ دهندگی
برای پاک کردن انواع روغن ها بر روی انواع کاالهای نساجی
Proder ScPc/LF
(پنبه ،پلی استر /پنبه ـ پلی استر ،نایلون و )...برای روش های
شست وشوی غیر مداوم نیز قابل مصرف می باشد.

صابون حالل دار
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ردیف

نوع ماده

نام ماده

مالحظات

17

صابون پسشویی به عنوان
یک ماده جهت کاهش
تعدد شستوشوییها

ASUGAL
ALBI

صابون پس  شویی راکتیو ،دیسپرس ،گوگردی و( ....رنگرزی و
چاپ رنگینه های راکتیو در سیستم های مداوم و غیر مداوم)
رنگینه های دیسپرس ،رنگرزی الیاف پلی استر الکرا .این ماده
باعث بهبود ثبات شست وشویی می گردد .جهت شست وشوی
پس از چاپ رنگینه های محلول نیز کاربرد دارد .در رنگرزی
رنگینه های خمی و گوگردی باعث افزایش راندمان می گردد.

18

صابون مخصوص جهت
بر طرف کردن لکه های
سیلیکون

PRODER SI

آنیونیک با پایداری خوب در آب سخت و شرایط اسیدی

19

دیسپرس کننده،
یکنواخت کننده و شوینده
که برای رفع نایکنواختی
کاالی رنگ شده هم
کاربرد دارد .با مواد
رنگزای دیسپرس دارای
خواص تمیزکنندگی
ماشین می باشد

Asutol JET

20

دیسپرس کننده آنیونیک
(دیسپرس و خمی)

دیسپرس کننده برای مواد رنگزای دیسپرس بر روی پلی استر،
پلی آمید و ...و مخلوط آنها .بر روی پنبه در خمی و خمی
ASUTOL 644
محلول،شست وشوی بعد از رنگری پلی استر با مواد رنگزای
دیسپرس ،جهت اکسید شدن در رنگرزی گوگردی.

21

دیسپرس کننده

در صورت استفاده همزمان مواد رنگزای آنیونیک و کاتیونیک
از رسوب مواد رنگزای آنیونی برای بخش سلولزی (مستقیم و
 ASUTOL NSEراکتیو) و کاتیونی برای بخش اکریلیک جلوگیری میکند.برای
 ESCAMASمواد رنگزای راکتیو ،خمی ،گوگردی و ...چاپ بر روی پلیاستر،
استات و تری استات ،بهبود ثبات مالشی ،لکه روغن را امولسیون
میکند.حذف نرمکن و فیکسهکننده را بهبود میبخشد.

22

و
دیسپرسکننده
سختیگیر یونهای آهن
و کلسیم بهخصوص در
حمامهای قلیایی ،مانع
ظهور لکههای رنگی خاص
بر روی پارچه میگردد

23

یکنواختکننده غیریونی
تمایل قوی به مواد رنگزا دارد و تأثیر مطلوب در تصحیح رنگرزی
برای پنبه ،نایلون و پشم
 ASUGAL TDBدارد .سرعت رنگرزی کاهش میدهد .تمایل انواع الیاف را به مواد
در رنگرزی با اسیدی،متال
رنگزا کاهش میدهد .جذب آب پشم را تسهیل میکند.
کمپلکس  1به  ،1مستقیم
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ASUTOL LB

ماده ای بدون کف که در رنگرزی با ماشین جت و سرعت زیاد
توصیه می شود .حالل رنگ های دیسپرس که درحرارت زیاد
یکنواختی و قدرت مهاجرت بسیار خوبی را نشان می دهد.
دیسپرس کننده برای رنگرزی در حرارت زیاد .در حرارت بین
100°Cـ 130دارای خواص دترجنتی بوده و می توان برای
رنگرزی و شست وشوی هم زمان مواد روغنی استفاده نمود.

پخت و سفیدگری پنبه و مخلوط آنها ،افزایش دهنده درجه
سفیدی در روش رمق کشی و مداوم ،دیسپرس کننده سیلیکات
و مواد نامحلول و یون های فلزی حمام که زیر دست و نفوذ
پذیری را بهبود بخشیده و تمیزی ماشین را به دنبال خواهد
داشت .در انتهای حمام خنثی سازی برای حذف نمک ایجاد
شده در عملیات خنثی سازی قلیایی در مرسریزه و سفید گری
توصیه می گردد.

ردیف

نوع ماده

مالحظات

نام ماده

24

مناسب برای فرایند های مداوم ،غیر مداوم می باشد .با خواص
دائمی  :آنتی استاتیک ،نرم کن ،افزایش دهنده جذب رطوبت.
ماده کمکی برای پلی استر  Asutol SRN/15از لکه گذاری ،گرد و غبار جلوگیری می کند .اگر پارچه قبل از
فیکسه حرارتی با این ماده فوالرد شود ،هنگام رنگرزی نیازی
به حذف آهار ندارد

25

ضد لکه گذاری جهت
افزایش کنتراست در
فرایند سنگ شویی جین

کنتراست بین رنگ آبی و سفید در جین را افزایش می دهد
PـPRODER T
به خصوص وقتی از انزیم اسیدی استفاده شود.

26

فیکسهکننده رنگ ایندیگو

Asufix Jean

ثبات مالشی خشک ماده رنگزای ایندیگو بر روی جین را  1تا
 2درجه افزایش می دهد.

27

فیکسهکننده موادرنگزای
مستقیم ،راکتیو و گوگردی
(عاری از فرم آلدئید)

Asufix FF

رمقکشی و فوالرد ،ثبات شستوشویی ،عرق بدن را افزایش
میدهد .زمان شستوشوی رنگهای راکتیو شید تیره را کاهش
میدهد .در محدوده وسیعی از ( PHگوگردی و راکتیو)پایدار است.

28

خنثیکننده هیپوکلریت و
پرمنگنات برای لباسهای
جین

Neutralizante
MN POLVO

وقتی از هیپوکلریت سدیم برای سفید گری جین استفاده
می شود ،در فرایند سفیدگری ،وقتی شست وشو و خنثی سازی
انجام می شود کلر باقی مانده حذف می شود .از زرد شدن پارچه
جلوگیری می کند.

29

بافر اسیدی برای رنگرزی
پلی استر و مخلوط آن

BUFFER 5

رنگرزی با مواد رنگزای دیسپرس ،سنگشویی الیاف سلولزی،
تأمینکننده پی اچ حدود 5

30

آنتی الیگومر

Asutol LMO
NUEVO

31

محافظ پشم ومخلوط آن
در رنگرزی با حرارت ،پی
اچ یا زمان بیشتر از تحمل
پشم

ASULAN
22ـHTW A

برای محافظت پشم در حرارت زیاد تا  120درجه سانتی گراد،
نرمی و زیر دست پشم را تغییر نمی دهد ،پشم را در شرایط
پی اچ پایین (برای رنگ های متال کمپلکس  )1:1محافظت
می نماید .پشم را در رنگرزی های طوالنی مدت محافظت
می کند .دارای کف بسیار اندک

32

اکسیدکننده با جلوی ویژه
برای جین

ASUTOL
GREY

بدون استفاده از هیپو کلریت می توان افکت خاکستری مایل به
سبز یا سایه سبز بر روی جین ایجاد می نمایید.

33

برای افزایش مقاومت منسوج در برابرکشش و پارگی که معموالً
در نسخه تکمیلی ماده فوق رانیز اضافه می نمایند .در تکمیل
جلوگیری کننده از لیز
 Antideslizanteضد آب به موادضد آب اضافه شده و اثر منفی در تکمیل ضد آب
خوردگی تارو پود پارچه
نداردحتی مقاومت پارچه را افزایش می دهد .در تور ماهیگیری
AN
بر روی هم.
عامل افزایش پایداری و تثبیت موقعیت گره و نیز افزایش
مقاومت تور در برابر پاره شدن می شود.

تمیزکننده

رنگرزی،
ماشین
چربیهاوالیگومرهای پلی استر.

مخصوصاً”حذف
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ردیف

نوع ماده

نام ماده

مالحظات

34

کریر و یکنواخت کننده
(رنگزای دیسپرس بر روی
پلی استر)

Carrier A

رنگرزی پلی استر و مخلوط آندر ( HTیکنواختی ،مهاجرت،
دیسپر کننده ،کاهش زمان فیکسه شدن ،رنگرزی پلی استر و
سلولزی در عمق باال و متوسط در جوش ،لباس دوخته شده،
سفید گری پلی استر با پراکسید

35

حذف کننده آب اکسیژنه

PEROXIFIN

قبل از آغاز رنگرزی راکتیو جهت حذف آب اکسیژنه موجود
در پارچه ناشی از فرایند سفید گری به حمام اضافه می شود.
به خصوص برای مواد رنگزاهای حساس به آب اکسیژنه

36

ضد کف (عاری از
سیلیکون)

ANTIFOAM
BR New

مصارف عمومی در رنگرزی و چاپ ،آهارگیری ،پخت و
سفیدگری ،ماشین های دور باال مانند جت ،به  PHبین  2تا 14
حساس نیست ،از  20تا  130درجه سانتی گراد عمل می کند

37

ضد کف سیلیکونی بدون
مشکالت رایج این نوع
ضدکف (بسیار پایدار
است ،حتی در دمای باال
هم بسیار موثر است).

Antifoam S
 HTـ

برای جت نیز پیشنهاد می گردد ،الکترولیت باثباتی است ،به
سادگی از روی ماشین و پارچه حذف می گردد ،آماده سازی
پارچه ،سفیدگری ،رنگرزی ،چاپ و تکمیل

38

ضد شکستگی فیزیکی
بدون کف

Asulit PAC

برای رنگرزی ،و تکمیل و مقدمات برای تمام پارچهها در ماشین
جتها سپل رنگرزی (پنبه /پنه الیکرا ،ویسکوز و مخلوط با پلیاستر
و نایلون) جلوگیری از ایجاد پرز حین رنگرزی و کاهش وزن کمتر
در رنگرزی و پخت پنبه ،افزایش ظرفیت ماشینهای رنگرزی
جت/هاسپل اورفلو ،حذف نایکنواختیهای طولی در رنگرزی،
هیچ اثر منفی روی ثبات رنگ ندارد .مورد مصرف بهخصوص برای
فرایندهای مشکلدار و بهخصوص کاالی بهصورت طنابی.

39

ضدشکستگی برای مراحل
مقدمات ،رنگرزی ،و
تکمیل ،سنگشویی قابل
استفاده بر روی تمام الیاف

NIـAsulit PA

کاهش اثر اصطکاک بین الیاف و الیاف و بین فلز ماشین با
الیاف ،مورد مصرف به خصوص برای فرایند های مشکل دار و
به خصوص کاالی به صورت طنابی

40

ضد شکستگی شیمیایی و
یکنواخت کننده سلولزی

Asugal RSL

کنترل رمق کشی راکتیو ،بهبود پایداری راکتیو ،بهبود قابلیت
انحالل رنگ ،با رنگ های متال کمپلکس قابل استفاده است.
بهبود ظاهر چاپ و رنگرزی ،مواد رنگزا های مشکل دار مانند
فیروزه ای ،آبی ... ،brilliant greens ،ماشین های دور باال،
بهبود مهاجرت
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جدول 3ـ مشخصات چسب فاصله میز چاپ
شرایط مناسب

مقدار مصرف

ترمیم
دما
فشار
برای 10
(درجه
(اتمسفر)
سانتی گراد) متر مربع

بار اول
برای 10
متر مربع

مورد مصرف چاپ
مالحظات

قدرت
روتاری غلتکی دستی چسبندگی

نوع

نام
محصول

3ـ2

≥40

مقاوت باال در
 1کیلوگرم 2ـ1/5کیلوگرم برابر حالل های
خمیر های چاپ

●

●

وابسته به
دما

ترموپالست TP40

4ـ3

≥50

مقاوت باال در
 1کیلوگرم 2ـ1/5کیلوگرم برابر حالل های
خمیر های چاپ

●

●

وابسته به
دما

ترموپالست TP50

6ـ5

≥60

مقاوت باال در
 1کیلوگرم 2ـ1/5کیلوگرم برابر حالل های
خمیر های چاپ

●

●

وابسته به
دما

ترموپالست TP60

3ـ2

≥35

چسب ویژه
 1کیلوگرم 2ـ1/5کیلوگرم ماشین های چاپ
روتاری

●

وابسته به
دما

ترموپالست TP/R

ـ

25ـ20

0/5
کیلوگرم

 1کیلوگرم

مقاومت باال در
برابر مواد رنگزای
امولسیون شده

●

●

متوسط

ـ

25ـ22

0/5
کیلوگرم

 1کیلوگرم

حساسیت کم
در برابر حرارت
برای فیلم های
سنگین

●

دائمی

KB

●

متوسط ـ کم

دائمی

R

ـ

25ـ22

0/5
کیلوگرم

 1کیلوگرم

●

●

قوی

دائمی

C

ـ

25ـ18

0/5
کیلوگرم

 1کیلوگرم

●

●

قوی

دائمی

F

ـ

25ـ22

0/5
کیلوگرم

چسبندگی باال برای
 1کیلوگرم
فیلمهایسنگین

●

●

بسیار قوی

دائمی

CL

ـ

22ـ16

0/5
کیلوگرم

برای استفاده در
دمای پایین و
عملیات مقدماتی
پارچه

●

فوق العاده
قوی

دائمی

ـ

ـ

ـ

●

خنثی

 1کیلوگرم

زیر سازی چسب
 0/5کیلوگرم ـ یکنواخت کننده
و محافظ باند

●

●

CV

BR2
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جدول4ـ تعدادی از غلظت دهنده های مناسب چاپ با توجه به ماده رنگزا
نام ماده رنگزا

غلظت دهنده مناسب برای چاپ

مواد رنگزای راکتیو

آلجینات ،امولسیون ،مصنوعی

مواد رنگزای دیسپرس

صمغ کریستال ،مشتقات آرد دانه های گیاهی ،مخلوط
آلجینات و اتر نشاسته ،مصنوعی

مواد رنگزای خمی

اتر نشاسته ،مخلوط کتیرا و نشاسته ،آلجینات ،آرد
دانه های گیاهی

مواد رنگزای اسیدی

صمغ کریستال ،آرد دانه های گیاهی ،امولسیون

مواد رنگزای کاتیونی (بازیک)

صمغ کریستال ،صمغ انگلیسی ،آرد دانه های گیاهی

رنگدانه ها (پیگمنت)

امولسیون ،مصنوعی

چاپ برداشت

صمغ انگلیسی ،صمغ کریستال ،کتیرا ،آرد دانه های
گیاهی ،مصنوعی

جدول  5ـ اطالعات اجزای قابل تعویض ماشین های نساجی
مشخصات نوار عبارت اند از:
ضخامت برحسب میلی متر ،معموأل به منظور تقویت
ردیف نام ماشین  Codeنوع الستیک مصرفی نوار ،پشت نوار ها با پارچه ای پشت پوش می شود ،درجه
مقاومت نوار بر حسب سانتی گراد ،ماشین مورد استفاده،
نوع پارچه مناسب ،چسبندگی و مقاومت در برابر روغن
 1/8میلی متر %100،پلی استر،
S .R
 100درجه ،واترجت ،همه
 124الستیک مصنوعی خوب
نوع پارچه ،چسبندگی خوب،
و متوسط PVC +
مقاوم در برابر روغن
1

ماشین
بافندگی تاری
پودی واترجت 140
و ایر جت

142

S .R

الستیک مصنوعی

S .R
الستیک مصنوعی

سطح زبر وخشن 4/2 ،میلیمتر،
پلیاستر  +پنبه 120 ،درجه،
چسبندگی خوب ،عمر کارکرد
طوالنی ،مقاوم در برابر روغن

ماشین های فرش بافی

 2/7میلی متر ،پنبه  +پلی استر،
 120درجه ،غلتک فشار دهنده
ماشین های بافندگی،
چسبندگی خوب

ماشین های بازبینی

 2/5میلی متر%100 ،

2
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غلتک برداشت واترجت
ماشین های ،Toyoda
... ،Tsudakoma ،Nissan

جهت تامین دقت عملکرد کنتور

متراژ تولید ،در ماشینهای Air
پلی استر 120 ،درجه ،برای
 jetکه ضخامت نوار باید 2/5
بافندگی تاری پودی همه
 mmباشد نوار کد  130استفاده

S .R
بافندگی تار و
پودی (سولزر 130 ،الستیک مصنوعی دانه
نوع پارچه ،چسبندگی خوب،
متوسط PVC +
پروژکتال و)...
میشود.
مقاوم در برابر روغن
ماشین ترمه بافی

3

ماشین بافندگی
حلقوی تاری
و ماشین خار
182
یا وقتی پارچه
کشباف خار
میخورد
– Open
twisting

4

5

6

7

110

ماشین برش
پارچه گرد
بافت (مانند
بیانکو و)...
ماشین
آبگیر تابگیر
پارچه های گرد 138
باف

استنتر

 1/8میلیمتر ،پلیاستر  +پنبه ،ماشین آبگیر بالونی مانند
.…Bianco، Corino
 100درجه ،ماشین آبگیر
N .R
تابگیر پارچههای گرد باف،
الستیک طبیعی چسبندگی
الستیک طبیعی با
سطحی النه زنبوری یا پارچههای با ضخامت متوسط،
عالی و عمر کمتر
خانه شش ضلعی چسبندگی بسیار عالی ،مقاومت پود صاف کن (ورودی و کنترل
محدود در برابر روغن
پارچه)
 1/8میلی متر ،پلی استر  +پنبه،
S .R
120درجه ،ماشین آبگیر تابگیر
الستیک مصنوعی با
پارچه های گردباف ،پارچه های
سطحی النه زنبوری یا
با ضخامت متوسط ،چسبندگی
خانه شش ضلعی
خوب ،مقاوم در برابر روغن

118

S .R
الستیک مصنوعی با
ریشه طبیعی

 2/5میلی متر پنبه  +پلی استر ،الستیک مصنوعی چسبندگی
 130درجه ،،مخصوص خوب وقتی  2الی سه ماه کار کرد
پارچه های سنگین ،چسبندگی و سطح نوار تغییر رنگ داد با کاغذ
خوب ،مقاوم در برابر روغن سمباده سطح نوار را تمیز میکنند.

120

S .R
الستیک مصنوعی
اصالح شده

 2/0میلیمتر ،پلیاستر  +پنبه ،در پاکستان به دلیل ارزانی
 120درجه ،استنتر و رولکن برای استنتر ،از نوار کد 120
پارچه ،هر نوع پارچه ،چسبندگی استفاده می شود.
قابلیت شست وشو با حالل ها
عالی ،مقاوم در برابر روغن
را ندارد.

174B

Sillicon Blue

 1/5میلیمتر پنبه  +پلیاستر،
 160درجه ،استنتر و خشککنها پارچه های خیلی لیز و لغزنده
مخصوص هر نوع پارچه ،مانند پارچه چتر قابلیت
چسبندگی بسیار عالی ،مقاوم در شست وشو با حالل ها را دارد.
برابر روغن

پد استیم،
سفید گری
با پد استیم192 ،
تثبیت با بخار
و...مثل آریولی

ماشین
رنگرزی،
شست وشو و
عملیات تر

S .R
الستیک مصنوعی
پارچه ای

 2/5میلیمتر ،هیچ پشت پوشی
برای تقویت نوار ندارد 120 ،درجه،
مخصوص ماشین خار ،مناسب
برای همه نوع پارچه ،چسبندگی
تمام عیار ،مقاوم در برابر روغن

غلتک ماشین خار حلقوی
تاری مانند Karl Mayer،
Liba، Lafer
ماشین خارزنی برای پارچه
کشباف

Sylicon %100

سیلیکونگرانوله 2/0 ،میلیمتر،
سطح نوار سیلیکونی سائیده
شیشه 200،درجه،
الیاف
نمی شود .لذا اگر عمر طوالنی
خشککنها ،همه نوع پارچه،
مد نظر باشد سیلیکونی
چسبندگی بسیار عالی ،مقاوم
پیشنهاد می شود.
در برابر روغن

 1/8میلیمتر ،پلیاستر  +پنبه،
100درجه ،پارچههای خیس و
N .R
آبدار (خروجی ماشین رنگرزی
 108الستیک طبیعی با سطح
یا شستوشو ،)...پارچههای با
راکت تنیس روی میز
ضخامتمتوسط،چسبندگیعالی،
مقاومت محدود در برابر روغن

136

 1/8میلیمتر ،پنبه  +پلیاستر،
 120درجه ،پارچههای خیس و
S .R
الستیک مصنوعی با آبدار (خروجی ماشین رنگرزی
یا شستوشو ،)...پارچههای با
سطح راکت تنیس
ضخامت متوسط ،چسبندگی
روی میز
خوب ،مقاوم در برابر روغن

الستیک طبیعی
چسبندگی عالی

الستیک غیرطبیعی
چسبندگی خوب
79

146
8

S .R
الستیک مصنوعی

Synthetic rubber
impressed cloth

 2/0میلی متر ،پلی استر +
سطح نوار برجستگی خاصی
پنبه 120 ،درجه ،استنتر و
دارد لذا با چسبندگی دقیق
رول کن پارچه ،هر نوع پارچه،
استحکام مطلوب را برای
چسبندگی عالی ،مقاوم در
پارچه ایجاد می کند.
برابر روغن

باز بینی پارچه
بسته بندی و
رول کن پارچه 172

Nylon +PVC

نوار نایلون و پی وی سی سبز

188

WOOL%100

نمد  %100پشمی سبز رنگ ،کد  188مثل  172است
 2/5میلی متر ،پلی استر  +پنبه ،ولی از جنس پشم می باشد
 150درجه ،ماشین باز بینی لذا خاصیت ضد الکتریسیته
ساکن دارد.
و کنترل

 1/8میلیمتر %100 ،پلیاستر،
 PVCبا سطح صاف به 60درجه ،ماشین رول کن ،همه
148
نوع پارچه،چسبندگی متوسط،
رنگ عاج
مقاومت محدود در برابر روغن

9

همه
های
ماشین
150
نساجی که با
رطوبت ،دمای
باال ،اسید یا
مواد رنگزا در
ارتباط نیستند 154
(ماشین
بازبینی و
بسته بندی)
164

10
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 PVCشفاف با سطح
صاف

 1/8میلی متر%100 ،
پلی استر60 ،درجه،
ماشین رول کن ،همه نوع
پارچه،چسبندگی متوسط

 PVCبا سطح صاف
سبز رنگ

 1/8میلی متر%100 ،
پلی استر60 ،درجه،
ماشین رول کن ،همه نوع
پارچه،چسبندگی متوسط

 PVCنیمه شفاف
گرانوله شده

 1/8میلیمتر %100 ،پلیاستر،
 60درجه ،ماشین رول کن،
پارچه متوسط،چسبندگی
متوسط ،قابلیت ارائه نوار رنگ
شده یا شفاف شده وجود دارد.

ماشین های بازبینی و
بسته بندی مانندLa :
.… ،Meccanica، Testa

 1/8میلی متر ،پنبه  +پلی استر،
S .R
120درجه ،ماشین تکمیلی که
آنتی استاتیک با
الستیک مصنوعی
الکتریسیته ساکن دارد ،همه
ماشین تکمیل 176
سطح صاف و صیقلی
صیقلی و ضد الکتریسیته
نوع پارچه ،چسبندگی خوب،
با خواص
ساکن
مقاوم در برابر روغن
ضد آنتی
استاتیک که
 1/8میلی متر ،پنبه  +پلی استر،
S .R
اتصال ارت
120درجه ،ماشین تکمیلی که
آنتی استاتیک با سطح غیر
الستیک مصنوعی
دارند.
الکتریسیته ساکن دارد ،همه
178
صاف یا سطح برجسته
ضد الکتریسیته ساکن
نوع پارچه ،چسبندگی خوب،
خوب و متوسط
مقاوم در برابر روغن

خواص شیمیایی مواد پر مصرف در صنعت نساجی
کربنات سدیم
این ماده قلیایی در شست وشو پشم و رنگرزی ماده رنگزای راکتیو و هر کجا که به قلیای ضعیف
است کاربرد دارد .پودری سفید رنگ با حاللیت باال است .این ماده قلیایی در عملیاتی چون نمدی
کردن نیز به کار برده می شود .مهم ترین مصرف در رنگرزی راکتیو به عنوان تثبیت کننده می باشد.
سولفات سدیم
سولفات سدیم نمک اسید سولفوریک است .در صورتی که بی آب باشد کریستالی سفید با فرمول
 Na2SO4تشکیل می دهد که آن را تناردیت نیز می نامند و هنگام آب پوشی به ·H2O 10Na2SO4
(دکاهیدرات) تبدیل می شود که به آن نمک گلوبر نیز می گویند .جامد دیگری از آن هپتاهیدرات
(· )H2O 7Na2SO4است .این ماده ترکیبی پر مصرف بوده و بیشتر به عنوان ماده پر کننده مورد
استفاده قرار می گیرد .برای جذب یکنواخت رنگ اسیدی روی پشم مصرف دارد .مواد رنگزای در
رنگرزی مستقیم و راکتیو روی پنبه به عنوان جذب کاربرد دارد.
نمک طعام
این ماده در رنگرزی رنگ مستقیم کاربرد وسیعی دارد در مواردی به جای سولفات سدیم و به
عنوان یکنواخت کننده در مواد رنگزای اسیدی و به عنوان افزایش جذب دهنده در مواد رنگزا
راکتیو به کار می رود .نام شیمیایی این ماده کلرید کلسیم با فرمول شیمیایی  Naclمی باشد.
ضد کف غیر سیلیکونی
مواد شیمیایی ضدکف بهطور گسترده در پاالیشگاههای گاز و مناطق نفت خیز بهکار میروند .این مواد
از کف کردن و تشکیل حباب در جریانهای متالطم ،ممانعت به عمل میآورند که در نتیجه باعث
افزایش میزان کارایی برجها ،ظرفیت واحد و میزان تولید میگردد .همچنین مواد شیمیایی ضدکف در
برجهای جذب آمین ،سبب افزایش جریان خروجی از برج ،کاهش مصرف آمین ،پایین آمدن میزان
سولفید هیدروژن و در نهایت افزایش تولید میگردد .ضد کف در خمیر چاپ کاربرد دارد.
سولفید سدیم
سدیم سولفید یک ترکیب شیمیایی است که با فرمول  ،Na2Sیا به طور رایج تر حالت هیدراته
آن  Na2S.9H2OOشناخته می شود .هر دو نمک های بی رنگ حل شونده در آب هستند که
محلول های بسیار قوی قلیایی را تشکیل می دهند .سدیم سولفید و هیدرات های آن هرگاه در
معرض رطوبت هوا قرار بگیرند گاز هیدروژن سولفید آزاد می کند.
کلر
کلر عنصر شیمیایی مهمی در تصفیه آب ،مواد گندزدا ،در سفید کننده و نیز در گاز خردل به
شمار می رود کلر به عنوان ماده ضد عفونی کننده رایج در استخرهای شنا برای تمیزی و بهداشت
آنها مورد استفاده قرار می گیرد ،کلر یک ماده قوی برای ضد عفونی و سفید سازی پارچه استفاده
می شود .گازی که از کلر متصاعد می کند .ار ترکیبات کلردار مانند هیپوکلریت سدیم به منظور
احیا مواد رنگزا در نساجی استفاده می شود.
اوره
اوره یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی  CO(NH2)2می باشد .این ماده نه اسیدی است و نه
قلیایی ،بسیار محلول در آب و نسبتاً غیر سمی می باشد .از اوره به صورت گسترده ای درکودهای
شیمیایی به عنوان یک منبع غنی و مناسب نیتروژن استفاده می شود .اوره همچنین ماده اولیه
برای تولید بسیاری از ترکیبات شیمیایی مهم است ،مانند :انواع پالستیک ،به ویژه رزین های
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فرمالدئید اوره .از اوره با توجه به خاصیت جذب رطوبت باالی آن به عنوان یک حادی رطوبت
به منظور باال بردن قدرت انحالل مواد رنگزا به خصوص مواد رنگزای راکتیو در نسخه های چاپ
استفاده می شود.
سدیم هگزا متا فسفات
بلورهای سفیدرنگی می باشد که بی بوست و در آب حالل است اما در حالل های آلی قابل حل
نیست .در حالت کلی این ترکیب طیف کاربردی وسیعی در صنایع مختلف دارد مانند کاربردهای
صنعتی در میادین نفتی ،کاغذسازی ،رنگرزی ،نساجی ،صنعت پتروشیمی ،صنعت دباغی،
متالورژی و ساخت و ساز تا کاربرد در صنایع غذایی .کاهش سختی آب در نساجی.
اسید سیتریک
اسید سیتریک یا جوهر لیمو یکی از اسیدهای آلی است که در لیموترش و پرتقال وجود دارد.
فرمول شیمیایی آن  C6H8O7می باشد .یکی از عمده ترین کشورهای تولید کننده آن کشور چین
می باشد .اسید سیتریک در صنایع نوشابه ،آبمیوه ،آرایشی و بهداشتی و دارویی استفاده می گردد
و عالوه بر طعم دهندگی باعث تنظیم  PHنیز می شود.
هیدروسولفیت سدیم
سدیم هیدروسولفیت یکی از مهم ترین مواد شیمیایی در صنایع رنگرزی و چاپ می باشد .سدیم
هیدروسولفیت را می توان کاهنده بسیار قوی به شمار آورد که بر بسیاری از رنگینه ها مخصوصاً
رنگ های خمره ای مؤثر است و آنها را به شکل انحالل پذیر می کاهد .از این کاهنده در جدا کردن
برخی رنگینه ها از پارچه و صابون ها استفاده می شود .در صنعت رنگرزی به این ماده هیدرو
می گویند .درصنعت خمیر چوب و کاغذ در حال حاضر به جای روی از سدیم هیدروسولفیت
استفاده می کنند تا مقررات مربوط به عدم استفاده از روی را رعایت کرده باشند .در صنایع مرتبط
با خاک برای جدا کردن رنگ قرمز آهنی از خاک در ساخت کاغذ برقی و چینی از هیدرو استفاده
می کنند .از این ترکیب به مقدار زیاد در رنگرزی پارچه جین با رنگ نیل و در چاپ به عنوان
برداشت كننده رنگ از روي پارچه استفاده می شود.
صابون با کف کم
این محصول مخلوطی از مواد فعال سطحی و جداکننده هاست .این ماده عامل کاهنده کف
مرطوب و به عنوان امولسیون های پاک کننده و عامل استخراج جهت به حرکت درآوردن و حذف
آلودگی های پنبه در طول کل فرایند می باشند.
سولفات آمونیوم
سولفات آمونیوم یک ماده شیمیایی می باشد که دارای مصارف صنعتی و کشاورزی است .این
ماده یک ترکیب فراوری شده پتروشیمی می باشد که در ترکیب خود دارای  ۲۱درصد ازت و ۲۴
درصد گوگرد بوده و از نظر شیمیایی دارای فرمول شیمیایی  (NH4)2SO4بوده و از نظر فیزیکی
به صورت پودر یا کریستال سفید رنگ است.
در نساجی زمانی که نیاز به محیط اسیدی ضعیف باشد از آن استفاده می شود .سولفات آمونیوم
در واقع یک نمک است که به مرور اسید آزاد می کند.
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 جدول نمونه رنگی رنگ پیگمنتPIGMENT DYES ـ6 جدول
PRODUCT NAME

C.I. Pigment
NUMBER

Colour
Index No.

ECO FRIENDLY
PIGMENT RED BG

Red 23

12355

PIGMENT LAKE RED C

Red 53/1

15585

RUBINE TONER

Red 57

15850

PIGMENT LEMON
YELLOW 10G.

Yellow 3

11710

PIGMENT RED F4R

Red 8

12335

PIGMENT BORDEAUX R

Red 12

12385

PIGMENT RED YG

Red 22

12315

PIGMENT RED BB

Red 114

12351

PIGMENT YELLOW G.

Yellow 12

21090

PIGMENT RED 2BX

REDـ48/2

15865

FULL
TONE

MASS
TONE (1.10)
Reduction

SUNFAST & NON BENZIDINE DIRECT DYES ـ نمونه مواد رنگزای مستقیم7 جدول
FASTNESS PROPERTIES
Sunfast & Non Benzidine Direct Dyes

Direct Dyes Yellow 3GX
Direct Dyes Yellow  ـ6
Direct Dyes Paper Yellow T
Direct Dyes Yellow  ـ11
Direct Dyes Crysophinine
Direct Dyes Yellow  ـ12
Direct Dyes Yellow 5GLL H/C
Direct Dyes Yellow  ـ44
Direct Dyes Yellow 5GLL
Direct Dyes Yellow  ـ44
Direct Dyes Yellow RSLW
Direct Dyes Yellow  ـ50
Direct Dyes Yellow RL
Direct Dyes Yellow  ـ86
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Light

Washing

Perspiration

Hypochlorite Dischargeability

3

2

4

4

F

4

2ـ3

4

4ـ5

P

4ـ5

2

5

2

F

3

3

1

1

G

3

3

1

1

P

6

4

5

5

G

6

4

5

5

G

Reactive Cold Dyes  ـ نمونه رنگ های راکتیو سرد8 جدول
FASTNESS PROPERTIES
Reactive Cold Dyes
Light

Washing

Perspiration

4ـ5

4ـ5

3ـ4

1

P

4ـ5

4ـ5

2

4

P

4ـ5

5

4ـ5

1

F

5

5

4

4

P

Reactive Orange M2RJ

3ـ4

4

4

4ـ5

P

Reactive Gol. Yellow MR

5

4ـ5

4

1

P

5

4ـ5

4

1

P

6

5

4

2

G

Reactive Red M5B
Reactive Red  ـ2
Reactive Red M8B
Reactive Red  ـ11
Reactive Magenta MB
Reactive Violet  ـ13
Reactive Orange M2R
Reactive Orange  ـ4

Reactive Yellow  ـ44
Reactive Yellow MR EX H/C
Reactive Yellow  ـ44
Reactive Yellow M3R
Reactive Yellow  ـ36

Hypochlorite Dischargeability

Reactive ‘HE’ Dyes ـ نمونه رنگ های راکتیو گرم9 جدول
FASTNESS PROPERTIES
Reactive ‘HE’ Dyes
Light

Washing

Perspiration

Hypochlorite Dischargeability

Reactive Yellow HE6G
Reactive Yellow  ـ135

4ـ5

4

4

1

G

Reactive Yellow HE4R
Reactive Yellow  ـ81

5ـ6

5

4ـ5

1ـ2

G

Reactive Yellow HE4R
Reactive Yellow  ـ84

5ـ6

5

4ـ5

2ـ3

P

Reactive G. Yellow HE4R
Reactive Yellow  ـ81ـA

5

5

4ـ5

3ـ4

P

Reactive Orange HER
Reactive Orange  ـ84

3ـ4

4

4

4ـ5

P

Reactive Orange HE2R
Reactive Orange  ـ84ـA

3ـ4

4

4

4ـ5

P

Reactive Red HE3B
Reactive Red  ـ120

5

5

4ـ5

1

P
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)ـ نمونه رنگ های بازیک (کاتیونیک10 جدول
Cationic Dyestuff

Pasacryl Red Brown

Colors
Dyes Tuff % On Pac

0/5

1/5

C.I.N

Cationic Red 18

P.H Range

7

Light Fastness

6

Washing Fastness

5ـ6

Rubbing Fastness

5ـ6

Cationic Dyestuff

Pasacryl Golden Yellow

Colors
Dyes Tuff % On Pac

0/5

1

C.I.N

Cationic Yellow 28

P.H Range

7

Light Fastness

7

Washing Fastness

6

Rubbing Fastness

6

Cationic Dyestuff

Setacryl Brown S3RB

Colors
Dyes Tuff % On Pac

85

1/5

4

C.I.N

Cationic Brown 1

P.H Range

4ـ6

Light Fastness

4

Washing Fastness

4

Rubbing Fastness

4

ـ نمونه رنگ های دیسپرس11 جدول
(Disperse Violet
2R)

(Disperse Red GS)

Specification

200%

Specification

200%

Light Fastness

6

Light Fastness

6

Washing(PES)

5

Washing(PES)

4ـ5

Sublimation

5

Sublimation

5

High Temp

Very suitable

High Temp

Very suitable

Thermosol

Suitable

Thermosol

Very suitable

PH Value

4   ـ8

PH Value

4   ـ8

Printing

Limited suitable

Printing

Not suitable

Disperse dye 5GL
(241) 200%

Disperse dye Black
EX   ـSF 300%

Specification

200%

Specification

300%

Light Fastness

6ـ7

Light Fastness

6

Washing(PES)

5

Washing(PES)

4  ـ5

Sublimation

5

Sublimation

5

High Temp

Very suitable

High Temp

Very suitable

Thermosol

Suitable

Thermosol

Not suitable

PH Value

3ـ9

PH Value

4  ـ6

Printing

Suitable

Printing

Limited suitable
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فناوری ـ استانداردهاـ تجهیزات
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استانداردهای کیفیتی مورد نیاز محصوالت
نساجی مورد مصرف در صنعت پوشاک

الف) استانداردهای مورد نیاز در مراحل تولید پوشاک:
 1یکنواختی رنگ و براقیت پارچه در تمام نقاط طول و عرض طاقه (عدم ایجاد دو رنگی)
 ٢ثبات ابعادی پارچه بر اثر حرارت اتو و شست وشو
 ٣قابلیت دوخت (عدم سرخوردگی شدید پارچه روی هم)
 ٤عمود بودن تار و پود نسبت به هم (کج نبودن پارچه)
 ٥عدم ایجاد اثر محسوس پرس اتوکشی در قسمت های برجسته لباس
 ٦یکنواختی پارامترهای ساختار پارچه در یک هم بافت از قبیل وزن واحد سطح ،تراکم و...
 ٧یکنواختی استانداردهای کیفیتی مورد نیاز در مراحل مصرف پوشاک در یک هم بافت
 ٨عرض پارچه و طول طاقه مناسب
 ٩بی عیبی پارچه (عدم زدگی)
 10یکنواختی عرض پارچه در هر طاقه و طاقه ها با یکدیگر در یک هم بافت
 11عدم لوله ای یا هاللی شکل شدن حاشیه های پارچه مخصوصاً پارچه های حلقوی
ب) خواص ثباتی نخ و پارچه
 1ثبات پرزدهی
 ٢ثبات در برابر نخ کش شدن یا فیالمنت کشی
 ٣ثبات در برابر سرخوردگی و یا وارفتگی بافت
 ٤ثبات سایشی پارچه
 ٥ثبات در برابر جر خوردگی و استحکام پارچه
 ٦برگشت پذیری بر اثر کشش
 ٧عدم دررفتگی حلقه بافت پارچه های حلقوی
ج) راحتی پوشش و مصرف
 1نفوذ هوا و رطوبت
 ٢انتقال حرارت
 ٣مقاومت در برابر چروک شدن
 ٤عدم ایجاد حساسیت
 ٥عدم ایجاد الکتریسیته ساکن
 ٦عدم جنب سریع چرک و گرد و غبار
 ٧االستیسیته یا کشسانی
 ٨اتوپذیری آسان
 ٩عدم ایجاد صدا بر اثر مالش قسمت های مختلف پوشاک
 10عدم ایجاد محیط مناسب جهت رشد باکتری ،میکروب و قارچ
د) زیبایی شناسی
 1زیر دست سطح پارچه شامل نرمی یا زبری یا لیزی و ثبات آنها در مراحل تولید و مصرف
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 ٢ایستایی یا آویزش پارچه شامل لختی یا سفتی یا فنریت پارچه و ثبات آنها در مراحل تولید و مصرف
 ٣ظاهر طبیعی یا مصنوعی الیاف و نخ به کار رفته در پارچه
 ٤شفافیت و خلوص رنگ و یا طرح پارچه

قطعات ماشین استنتر (تثبیت ابعادی و خشک کردن با عرض باز)
ماشین استنتر برای خشک کردن و تثبیت ابعادی پارچه کاربرد دارد .این ماشین طول زیادی
دارد .و دارای بخش های متعددی می باشد .تولید گرما از طریق المنت های برقی ،مشعل های
گازی یا گازوئیلی و تولید گرما در محل دیگر و انتقال آن به کمک بخار آب و یا روغن داغ و به
کمک لوله ها انتقال انجام می شود.
با توجه به نوع و جنس پارچه و بافت آن ـ درجه حرارت و زمان مناسب را تنظیم می کنند و دو
طرف عرض پارچه از طریق سوزن های کنار هم و یا گیره هایی به نام کلیپس مهار می گردد .با
عبور پارچه از خشک کن و کشیدن دو طرف پارچه ابعاد جدیدی به پارچه اعمال می گردد .وزن
در متر مربع پارچه نیز تغییر می کند .در ذیل قطعات این دستگاه و جداولی برای کنترل کار
استنتر آمده است.
نام قطعات و بخش های ماشین استنتر و شرح وظایف قطعات و بخش

نام و وظیفه قطعه

تصویر قطعه

کلید ها و سوئیچ های برقی
پنل کلید ها و سوئیچ برقی شامل کلید های
الکتریکی ـ المپ های اخطار ـ نمایشگرهای
جریان الکتریکی مانند اختالف پتانسیل ولت
و شدت جریان الکتریکی آمپر و تایمر ها جهت
نمایش زمان عملیات و درجه حرارت می باشد.
قفل هایی برای جلوگیری از روشن کردن افراد
غیر مسئول نیز تعبیه شده است

سیستم های کنترلی
دانستن اطالعات به هنگام و دقیق از طریق این
پنلها به اطالع کاربر میرسد .کاربر با در اختیار
داشتن این اطالعات تصمیمات دقیقتری برای
کار ماشین میگیرد.
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نام و وظیفه قطعه
رول ورود پارچه
صدها متر پارچه که بهصورت رول در آمده در
ابتدای این ماشین قرار میگیرد و با سرعت
مشخصی باز میشود.
این رول که بر روی مکانیزم بازکننده رول قرار
میگیرند و با توجه به نیاز ماشین ،پارچه به ماشین
تغذیه میگردد.

لبه باز کن مدور
لبه های پارچه در هنگام ورود به دستگاه بایستی
کام ً
ال صاف باشد.

لبه باز کن تخت ،این لبه باز کن از دو صفحه
تخت و شیاردار که فاصله آنها قابل تنظیم است
تشکیل شده است .ضمن عبور پارچه در جهت
فلش قرمز رنگ لبه های پارچه به سمت راست
هدایت می شوند.

لبه باز کن سه انگشتی ،در اثر چرخش سه
مارپیچ و عبور پارچه از بین این سه انگشت،
لبه پارچه به سمت راست (به سمت موتور) باز
می شود.

فک نگهدارنده استنتر (کلیپس و پین پلیت
نگهدارنده پارچه)
پین پلت با دو پیچ به دو طرف جایگاهش متصل
میشود .و پارچه هم توسط کلیپس باالیی یا فک
باالیی گرفته میشود .پارچههای سبک نیازی به
پین پلیت ندارند.
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تصویر قطعه

نام و وظیفه قطعه

تصویر قطعه

فک نگهدارنده استنتر (کلیپس نگهدارنده
پارچه)
پارچه توسط کلیپس گرفته می شود.

بازکننده پارچه (سیستم تغذیه پارچه یا ورودی
پارچه به استنتر شامل لبه بازکن و)...

ضامن  Toggleاین قطعه بر روی ماشین سوار
میشود و وظیفه نگهداری پین پلیتها را دارد.

زنجیر کلیپس افقی ،فک نگهدارنده (پین
کلیپس) به زنجیر افقی متصل شده است .این
کلیپسها پارچه را در بین دو فک خود میگیرند.
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نام و وظیفه قطعه
زنجیر کلیپس عمودی ،فک نگهدارنده (پین
کلیپس) به زنجیرعمودی متصل شده   است.

ناحیه کنترل ورودی پارچه ،تنظیم دما و عرض
ورودی و میزان باز شدن پارچه

فرورفتن پارچه در سوزن استنتر ،برسهای
سبز رنگ ،با فشار پارچه را بر روی سوزنهای
استنتر فرو میبرند .نمایش ورودی پارچه به
استنتر

چشم الکترونیکی (پود صاف کن)
از طریق شناسایی و شمارش سرعت عبور تعداد
پود ها در دوطرف پارچه و دستور به دو موتور
تغذیه استنتر ،پارچه را صاف به دستگاه تغذیه
می کند.

سیستم گرم کن این دستگاه توسط روغن داغ
انجام می شود .روغن داغ می تواند دمای داخل
کابین را تا  250درجه باال ببرد .این کار توسط
بخار آب نیز انجام می شود.

92

تصویر قطعه

نام و وظیفه قطعه

تصویر قطعه

استنتر پنج خانه ،گرمای هر خانه توسط فن
مربوطه تأمین و توزیع میشود .گرما در خانههای
اول پارچه را خشک میکند و در خانههای آخری
عملیات فیکسه صورت میگیرد.

سیستم اورفید
این مکانیسم بهمنظور افزایش تغذیه یا ورودی
پارچه به ماشین در مقابل طول خروجی پارچه
از ماشین میباشد .یعنی سرعت خروج پارچه از
ماشین ،کمتر از سرعت ورود پارچه به ماشین
است.

جهت حرکت پارچه

سیستم گرمایش مشعل گازی یا گازوئیل،
حرارت ایجاد شده توسط فن در کانال مخصوص
توزیع میشود.

سیستم گرمایش المنتی برقی ،حرارت ایجاد
شده توسط فن در کانال مخصوص توزیع میشود.

مارپیچ مارادون یا میله عرض بازکن استنتر
این میله باید با اسپره گرافیکی حاوی سولفیت
مولیبدون (مانند  )MOLY 1 / K341روانکاری
شود تا پرز و گرد و غبار روی میله ننشیند که
میزان مصرف برق موتور عرض بازکن زیاد نشود و
اصطکاک چرخش میله مارادون کم باشد.
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نام و وظیفه قطعه

تصویر قطعه

موتور محرک و زنجیر انتقال حرکت در استنتر
این موتور وظیفه حرکت پارچه در کل مسیر را
به عهده دارد.

پین سوزن استنتر با دو پیچ بر روی جایگاه
مخصوص فک نگهدارنده متصل می شود .پارچه
با فشار برس وارد این سوزن ها می شود.

مخزن جمع کردن پارچه ،در خروجی بسیاری
از ماشینها یک غلتک خروجی با نوسان به سمت
جلو و عقب ماشین پارچه را بر روی گاریهای
قابل حمل المت میکند.

جدول 2ـ قطعات و اجزا و وظایف بخش های مختلف ماشین بافندگی تاری پودی
اسنو تار خالی
قرقره بسیار بزرگ با عرض مناسب پارچه تولیدی.

اسنو نخ های تار
توسط روش های چله پیچی مستقیم و غیر مستقیم
به وجود می آید .به علت سنگین بودن از وسیله حمل
و نقل مخصوصی استفاده می شود.
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المل ها
ابزار هایی هستند که بر روی نخ های تار قرار می گیرند.
در صورت پارگی نخ تار ،المل روی محل قرار گیری
خود سقوط می کند .المل ها انواع زیادی دارد.

محل قرار گیری المل ها
در صورت سقوط الملها بهطور مکانیکی و یا الکتریکی
فرمان توقف ماشین بافندگی صادر میشود.

ورد ها
تعدادی از تار ها به هر ورد متصل می شود .هر ورد
توسط سیستم تشکیل دهنه باال و پایین می رود.
نقشه ضربه کنترل ورد ها را به عهده دارد.

میل میلک های ورد
هر نخ تار از چشمه میل میلک عبور میکند .در صورت
باال رفتن وردها ،تارهای متصل به میل میلک نیز باال
میرود.

95

شانه دفتین
یک یا چند نخ تار از شانه عبور می کند .نمره شانه
از تعداد تیغه در یک متر و یا اینچ محاسبه می شود.
برای پارچه های ظریف نمره شانه باال انتخاب می شود.

رزرو پود
سرعت باالی بافندگی ،پارگی نخ های پود را سبب
می شود .رزرو پود ،مقدار الزم از نخ پود را به صورت
کام ً
ال شل روی سیلندر کوچکی می پیچد تا برداشت
آن راحت تر و سریع تر باشد.

سیستم تعویض پود
برای پارچههایی که چند پود رنگی دارند و یا از
پودهایی با جنس و شکل متفاوت استفاده میکنند
کاربرد دارد .نقشه کنترل رنگ پود ،پود مناسب را در
مسیر پودگذار قرار میدهد.

تعویض پود با سیستم ماکویی
در این روش ماکو حاوی ماسوره با رنگ های مورد نظر
می باشد .رنگ های بافت توسط نقشه تعیین می شود.
و هر رنگ ،ماکوی مربوط به خود خواهد داشت .با باال
و پایین رفتن جعبه ماکو عمل تعویض نوع نخ پود
انجام می شود.
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شانه ایرجت
شانه برای ماشین بافندگی وظیفه منظم کردن
نخ های تار را دارد .از طرفی نخ های تار اگر در حین
دفتین زنی گیر کنند پاره می شوند .جسم پودگذار
درست کنار شانه حرکت می کند .روی بعضی از
شانه ها تجهیزاتی وجود دارد که این کار را راحت تر
می کند.

نازل ایرجت
پرتاب پود به سمت مخالف توسط یک نازل اصلی و
چند نازل کمکی که در میانه راه تعبیه شده است
انجام می گیرد.

نمونه پروژکتایل
یک جسم صلب و محکم فلزی به وزن حدود بیست
گرم است که با سرعت زیادی مسیر ماشین بافندگی
را به طور عرضی می پیماید .در پایین ماشین سیستمی
وجود دارد که پروژکتایل ها را جمع کرده و به طرف
دیگر ماشین هدایت می کند.
خشاب پرتاب پروژکتایل
در ماشینهای پروژکتایل نیز از پودهای چند رنگ
میتوان استفاده کرد .نقشه بافت از طریق رنگبندی،
رنگ پود را به ماشین اعالم میکند .چنگال گیرنده سر
نخها میچرخد و نخ مورد نظر را در مسیر پروژکتایل
قرار میدهد.

نمونه یک ماکو و ماسوره
ماشین های بافندگی ماکویی نخ را از طریق ماکو به
طرف دیگر ماشین می فرستند .جنس ماکو چوب های
بسیار محکم و فراوری شده می باشد .در بین ماکو
شکافی وجود دارد که ماسوره نخ در آن قرار می گیرد.
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نخ کشی ژاکارد برای تکرار
در بافت با سیستم ژاکارد طرحهای با راپورت بزرگ
روی پارچه بافته میشود .برای اینکه این طرح در عرض
پارچه چند بار تکرار شود .نخهای مخصوص ژاکارد به
روشهای خاصی به ملمیلک متصل میگردد .این کار
به مهارت خاصی نیاز دارد.

لبه گیر و لبه بُر
پس از آنکه پود در محل خود قرار گرفت .لبه پارچه
از طریق برس خاردار ویژه ای به سمت بیرون ماشین
کشیده می شود .لبه پارچه به سرعت لوله می شود و
اگر در همین مرحله باز نشود .باز کردن آن در مراحل
بعد بسیار سخت خواهد بود .لبه ناصاف پارچه بریده
می شود (در ماشین های غیر ماکویی)

کنترل مجتمع روغن و مایعات مصرفی در ماشین
ماشینهای بافندگی دارای اجزای چرخان زیادی
هستند .این قطعات در اثر چرخش تولید اصطکاک
و در نتیجه حرارت میکنند .این حرارت به کیفیت
و توان حرکتی قطعات آسیب میزند .در این ماشین
روغن روانکننده و مایعات خنککننده در محلی از
ماشین بهصورت مجتمع وجود دارد و از طریق لولههای
نازکی به سرتاسر ماشین فرستاده میشود.

راهنما و غلتک پیچش پارچه
پس از آنکه پارچه تولید شد .به طور کام ً
ال کشیده و
صاف روی غلتکی به نام غلتک پیچش پارچه ،پیچیده
می شود .سرعت حرکت این غلتک بسیار مهم است و
باید مطابق تولید و تراکم پودی تنظیم گردد.
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پنل کنترل رایانه ای
ماشین های بافندگی جدید از تکنولوژی رایانه استفاده
می کنند .هماهنگی حرکت اجزا ـ تنظیمات مختلف ـ
سرعت تولید از جمله عواملی است که به کمک رایانه
کنترل می گردد.

سیستم کنترل ورد بادامکی منفی
با حرکت بادامک قسمت دماغه ،ورد را به طرف باال
می برد .اگر قرار باشد دو پود متوالی ورد باال باشد،
دماغه ها به هم متصل می شود.
اگر بازگشت ورد به پایین تحت تأثیر نیروی وزن
انجام شود آن را بادامکی منفی می گویند.
سیستم کنترل ورد بادامکی مثبت
در سیستم بادامکی همه نخهای تار را باید به دو یا سه
تا حداکثر  12گروه نخ (هر گروه به یک ورد متصل
میشود).

سیستم کنترل ورد دابی مثبت
در این نوع سیستم دابی به جای کارت پانچ شده از
حافظه الکتریکی استفاده می شود .این روش آسان تر
و دقیق تر می باشد.

سیستم کنترل ورد دابی روش کارت خوان
دابی توانایی کنترل حدود  32گروه نخ را دارد بنابراین
نخ های تار به دسته های کوچک تر تقسیم می شود و
هرکدام در کنترل سیستم دابی قرار می گیرد.
کنترل تعداد ضربه توسط یک نوار پانچ شده انجام
می گیرد.
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سیستم کنترل تار ژاکارد
در سیستم ژاکارد هزاران نخ تار باید تحت کنترل
قرار گیرد .این عمل توسط دستگاه ویژه ای به نام
کنترل کننده ژاکارد نخ های تار می باشد.

مسیر عبور پروژکتایل
با پرتاپ پروژکتایل که سرعت بسیار زیادی دارد .قطعه
فلزی باید در مسیر خاصی حرکت کند زیرا با کمی
انحراف باعث صدمه به ماشین و یا پاره شده نخهای
تار میگردد.
کنترل باز شدن تار و پیچش پارچه
در ماشین های قدیمی این وظیفه به عهده مجموعه
چرخ دنده بود ولی با اختراع موتور های پله ای و سروو
موتور ،چرخ دنده ها حذف و به جای آن این موتور ها
به کار گرفته شدند .کنترل زمانی تقدم و تأخر حرکت
به عهده رایانه می باشد.

کنترل غلتک پیچش پارچه

کنترل غلتک باز شدن تار

سیستمروغنکاریماشینهایبافندگیوماشینهای
ریسندگی
شامل رطوبت گیر از روغن ـ انتقال روغن ـ صافی ها ـ
انشعاب روغن به اجزای مختلف

برش دهنده لبه پارچه
این سیستم منحصر به ماشین های غیرماکویی است.
پس از پودگذاری ،اضافه آن را از طریق به حرکت
درآوردن تیغه قیچی برش می دهد.
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گره زن چله
با اتمام چله قبلی الزم است تا چله جدیدی جایگزین
شود .نخ های تار را در دستگاه خاصی روی هم و با
فاصله کمی قرار می دهند .دستگاه یک به یک نخ های
تار قدیم و جدید را به هم گره می زند.

چراغ های راهنما و کلید های کنترل ماشین
در هنگام کار با ماشین ،از عملکرد کلید ها و چراغ ها
آگاه شوید .به کمک کلیدها و چراغ ها ماشین بافندگی
کنترل می شود.

دستگاه نخ کشی اتوماتیک
این دستگاه تحت نظارت کاربر و به کمک نقشه بافت
تهیه شده توسط طراح انجام می شود .برای نقشه هایی
که نخ کشی پیچیده است ،نخ کشی با دست اشتباهات
زیادی را به وجود می آورد.

ابزار نخ کشی
این ابزار برای عبور نخ ها از البه الی قطعات ماشین
مانند میل میلک ها و شانه کاربرد دارد .بدون این
وسایل امکان نخ کشی وجود ندارد.
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شکل  ١ـ نمای عملکرد ماشین اسکرین تخت اتوماتیک

شکل ٢ـ نمای عملکرد ماشین چاپ اسکرین روتاری

شکل٣ـ نمای عملکرد ماشین چاپ غلتکی افقی
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شکل ٤ـ نمای ماشین چاپ دیجیتال

شکل ٥ـ نمای کلی ماشین استنتر

شکل ٦ـ نمای کلی ماشین آبرفت پارچه
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 پارچه را از... برای تولید سطوح پرزدار مانند پتو پالتو و روکش مبل و:خارزنی پارچه و نخ
 اطالعات مربوط به خارها و نوع جنس الیاف و نخ در.روی خارها و یا سنباده هایی عبور می دهند
.جداول آمده است
پیل های کوتاه و چرم گونه

Foundation

4

cotton
piles,
Linen,
vulcanized and mineral rubber

Fillet width

38 mm

Wire

Nr 24/28 round in hardened
Nickel-plated or stainless steel

back

Ply

Total heigh of fillet 5 mm
Upright tooth

90°

Type

Velvetting Zeus

Use

Velvetting fillet, especially
suitable for pile fabric

پرزهای بلند پشم اكریلیك
Foundation

Acrylic wool long pile

Measures

All (against request)

Wire

All numbers:round in hardened
Nickel-plated or stainless steel

back

Ply

Total heigh of fillet 28/30 mm
Working angle

75°/90

Type

Bruching sheet

Use

Clearing of raising fillet
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1 جدول
خارزنی الیاف پنبه

COTTON
Fillet Width

22 mm

Wire NO

27/31

Wire Diameter

0 ، 430/0 ، 330 mm

PPSI

255

Rows

18

Total Height

10/0 mm

Foundation

3 ply and red rubber +1 ply on the back
خارزنی اكریلیك

ACRYLIC
Fillet Width

22 mm

Wire NO

26/30

Wire Diameter

0 ، 480/0 ، 355 mm

PPSI

160

Rows

12

Total Height

10/0 mm

Foundation

3 ply and red rubber +1 ply on the back

NYLON-POLYESTERKNITTING
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خارزنی نایلون پلی استر
Fillet Width

19 mm

Wire NO

24-(33)

Wire Diameter

0/280 mm

PPSI

360

Rows

18

Total Height

10/7 mm

Foundation

4 ply and felt +1 ply on the back

خارزنی نخ

YARN RAISING
Fillet Width

45 mm

Wire NO

22-(32)

Wire Diameter

0/305 mm

PPSI

180

Rows

36

Total Height

2/5 mm

Foundation

7 ply and felt

خارزنی پارچه پشمی

WOOL

Fillet Width

22 mm

Wire NO

26-(34)

Wire Diameter

0/255 mm

PPSI

315

Rows

18

Total Height

10/0 mm

Foundation

3 ply and red rubber +1 ply
on the back
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جدول 2ـ مشخصات الیاف طبیعی
مشخصات الیاف طبیعی

جدول 3ـ مشخصات الیاف مصنوعی
مشخصات الیاف مصنوعی
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ـ نام و شماره استاندارد رنگ ها در کالر ایندکس4جدول

1

53

52

51

49

11

55

56

9

46

12

10

14

5

47

16

3

45

43

50

42

41

13

48

7

44

6

4

8

33

54

15

38

40

36

35

34

37

39

2

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Black

Brown

Olive Green

Dark Green

Dark Teal

Dark Blue

Indigo

Gray-80٪

Dark Red

Orange

Dark Yellow

Green

Teal

Blue

Blue-Gray

Gray-50٪

Red

Light Orange

Lime

Sea Green

Aqua

Light Blue

Violet

Gray-40٪

Pink

Gold

Yellow

Bright Green

Turquoise

Sky Blue

Plum

Gray-25٪

Rose

Tan

Light Yellow

Light Green

Light Turquoise

Pale Blue

Lavender

White

Periwinkle

Plum+

Ivory

Lite Turquoise

Dark Purple

Coral

Ocean Blue

Ice Blue

Dark Blue+

Pink+

Yellow+

Turquoise+

Violet+

Dark Red+

Teal+

Blue+
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کد اینترنتی رنگ ها
برای برنامه نویسی و تعریف رنگ برای دستگاه های چاپ دیجیتال از این کدها استفاده می شود.
در صورتی که پارچه یا لباسی با این رنگ را جست وجو می کنید کد رنگ و نام پارچه را در مرورگر
اینترنتی وارد کنید.

#

#

#

#

#

#

#

#

# FF

#

#

#

#

#

#

#

# FF

# FF

#C C C

#

# FF

# FFFFFF

# CC 99FF
#

CCFF

FFFF

#

# CCFFFF

# CCCCFF

CC

# FF 8080

#

# CCFFFF

#

#

#

#

#

# FFFF 00

# FF00FF

FF

#

#

# CCFFCC

# FFFFCC

#

#

FF

CCFF

FF

CCCC

FF

# FFFF 99

# FFCC 99

FFFF

#

# FFFF

# FFCC

#

FF

# FF 99CC

CC

FF

#

#

#

#

#

#

جدول 5ـ کد اینترنتی رنگ ها

109

جدول 6ـ مخلوط رنگ های نساجی و حاصل آن
قرمز  +زرد = نارنجی

مشکی  +قرمز  +زرد = قهوه ای روشن

آبی  +زرد  +سفید = ارغوانی

آبی  +قرمز = بنفش

صورتی  +زرد = کرم

سبز  +قرمز = بلوطی (شکالتی)

آبی  +زرد = سبز

سیاه  +زرد = قهوه ای مایل به سبز

زرد  +سیاه کم  +سفید = سیر

سبز  +مشکی = سبز لجنی

قهوه ای  +قرمز = گلبهی

سیاه کم  +زرد  +آبی= یشمی

آبی  +سفید = آبی آسمانی

نارنجی  +زرد = خردلی

زرد  +آبی کم  +قرمز کم = رنگ گونه

قرمز  +مشکی = زرشکی

سیاه  +نارنجی = قهوه ای

زرد  +سفید  +آبی = ارغوانی

(قرمز  +صورتی سیر = زرشکی)

سفید  +آبی تیره = آبی روشن

آبی  +زرد  +سفید = سبز روشن

زرد (کم)  +آبی  +سفید = فیروزه ای قرمز  +بنفش = بنفش مایل به صورتی
نارنجی  +قهوه ای = حنایی

زرد  +سفید = لیمویی

سبز  +آبی = فیروزه ای پررنگ

صورتی  +زرد = کرمی

آبی  +کمی مشکی = سورمه ای

آسمانی  +سیاه = طوسی

سیاه  +سفید = انواع خاکستری

قهوه ای  +زرد  +سفید = اکر

قرمز  +سفید = صورتی

زرد  +سفید  +قهوه ای  +اکر = طالیی

آبی  +زرد = سبز روشن خنثی
سفید  +قرمز  +زرد  +قهوه ای = رنگ
معمولی صورت

جدول 7ـ فرمت ذخیره فایل های تصویری برای چاپ

110

قالب بندی

اندازه فایل

BMP

6/1 MB

وضعیت تراکم

عمق بیت
 32بیت

TIF

4/6 MB

بدون کاهش داده ها

 32بیت

PDF

3/9 MB

بدون کاهش داده ها

 32بیت

PNG

2/7 MB

بدون کاهش داده ها

 48بیت

GIF

850 KB

بدون کاهش داده ها

 8بیت

JPEG

269 KB

با کاهش داده ها

 32بیت

جدول 8ـ ارتباط عوامل مهم در استنتر
تأثیر استنتر بر عرض ،تراکم ،وزن بر متر مربع پارچه
قبل از ورود به استنتر بعد از خروج از استنتر

عنوان

درصد تغییرات

عرض پارچه

 152سانتی متر

 156سانتی متر

 +2/6درصد

تراکم تار

 25بر سانتی متر

 24بر سانتی متر

 -2/8درصد

تراکم پود

 25بر سانتی متر

 24بر سانتی متر

درصد

وزن

 118گرم بر متر مربع

 112گرم بر متر مربع

 -1/2درصد

جدول9ـ ارتباط پارامتر های به کار گیری استنتر و نوع پارچه
افزایش

گرم بر
متر مربع

نوع پارچه

سرعت
حرکت پارچه

فشار پد
کننده

تغذیه اضافه

Dia
(˝)

GSM

Fabric
Type

Speed
()rpm

Padder
pressue

Temperature Over Feed
()*c
()%
140ـ110

2˝ +

150ـ 115

Single
jersey

35ـ30

2 bar

45%ـ40

2˝ +

220ـ160

Single
jersey

30ـ 25

2/5 bar

45%ـ40

170ـ120

200ـ160

lycra
Single
jersey

30ـ 25

2 bar

50%

160ـ130

4˝ +

lycra
Single
jersey

28ـ24

2 bar

50%

160ـ140

4˝ +

250ـ200

30ـ 25

2 barـ 1/5

45%ـ40

160ـ130

3˝ +

200ـ160

pique

25ـ20

2 bar

50%

160ـ130

4˝ +

220ـ190

pique lycra

25ـ20

2 bar

45%ـ40

170ـ140

4˝ +

300ـ260

Fleece /
Terry

28ـ24

2 bar

45%

160ـ130

2˝ +

220ـ160

1×1 Rib

25ـ20

2 bar

45%

160ـ140

2˝ +

20ـ190

2×2 Rib

25ـ20

2 bar

50%

160ـ130

3˝ +

220ـ190

Interlock

درجه حرارت
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ـ جدول درجه حرارت تثبیت حرارتی و زمان عملیات بعضی الیاف10 جدول
Fibre

Min T.°C

Max . T °C .

Time (in seconds(

Polyester (PE(

170

210

15  ـ50

Polyamide PA 6/6

170

210

15 ـ40

Polyamide PA 6

160

180

15 ـ40

Triacetate

160

180

15 ـ40

Acrylic (PAC(

160

180ـ200

15 ـ40

Elastomers

170

180ـ200

15 ـ40

Fabric Shrinkage ـ جدول میزان آبرفت پارچه در ماشین11 جدول
نوع پارچه

کاهش طول درصد

Fabric Type

Length )%(

کاهش عرض درصد

S/J

-5/50

-5/50

Lycra S/J

-6/00

-6/00

Single Locoste

-7/00

-7/00

Lycra Single Locoste

-7/00

-7/00

1×1 Rib

-7/00

-7/00

Lycra 1×1 Rib

-7/00

-7/00

2×2 Rib

-8/00

-8/00

Lycra 2×2 Rib

-8/00

-8/00

Interlock

-7/00

-7/00

Terry Fleece

-5/00

-5/00

Width )%(
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جدول 12ـ ارتباط درجه سختی راکل ـ رنگ سر راکل ـ شکل تیغه راکل ـ رنگ نمایش دهنده

لبه راکل

شکل7ـ اسامی و شکل و رنگ نوک راکل های معروف
113

جدول 13ـ درجه سختی نوک راکل (اسکوئیجی)
تیغۀ لبۀ اسکوئیجی

درجه سختی بر مبنای شور

خیلی نرم

 60ـ50

نرم

70ـ60

نیمه نرم

75ـ70

سخت

 80ـ 75

سخت

 85ـ 80

خیلی سخت

97ـ 85

زاویه راکل
زاویه تیغه راکل

فرم خمیر انتقالی
خطوط ضخیم

خطوط متوسط

خطوط نازک

خطوط خیلی نازک

شکل8ـ ارتباط زاویه راکل با میزان ضخامت خطوط در سطح چاپی
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ـ مشخصات فنی عمومی توری ها14جدول
جنس

115

شماره توری
cm

رنگ توری

بافت

قطر نخ

ضخامت توری

وزن توری

μ

μ

g/m2

PA

120ـ31 W PW

W

1:1

31

49

26

PA

120ـ31 Y PW

Y

1:1

31

49

26

PA

120ـ31 W PW

W

1:1

34

55

34

PA

120ـ31 Y PW

Y

1:1

34

55

34

PA

120ـ31 W PW

W

1:1

40

63

44

PA

120ـ31 Y PW

Y

1:1

40

63

44

PA

120ـ31 Y PW

Y

1:1

27

41

26

PA

120ـ31 W PW

W

1:1

31

49

32

PA

120ـ31 Y PW

Y

1:1

31

49

32

PA

120ـ31 W PW

W

1:1

34

55

42

PA

120ـ31 Y PW

Y

1:1

34

55

42

PA

120ـ31 W PW

W

1:1

34

62

42

PA

120ـ31 Y PW

Y

1:1

34

62

42

جدول 15ـ اندازه ابعاد شابلون ومختصات قاب
سطح مقطع اندازۀ خارجی اندازۀ داخلی حداکثر
اندازه هایی که می توان با شابلون های
اندازۀ چاپ
شابلون
شابلون
قاب
پیشنهادی چاپ کرد
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cm

cm

cm

cm

8×4

240×160

232×152

180×120

140×100

144×90

12×90

7×3

160×120

154×114

120×82

100×70

90×72

90×60

6×3

120×80

114×74

82×54

70×50
70×33

72×45
72×30

60×45
60×30

5×3

80×60

74×54

54×38

50×35
42×28
35×33/3

45×36
42×28
36×30

45×30
32×28
30×30

5×2/5

60×40

55×35

38×26

35×25
33/3×23/3
28×21
25×23/5

36×22/5
30×23/3
28×21
30×17/5

30×22/5
30×20
28×16
20×22/5

4×2/5

40×30

35×25

26×18

22/5×17/5 25×17/5
23/5×15 23/5×16/6
22/5×14
25×14
17/5×15 23/5×12/5
18×11/5
20×16/6

22/5×15
20×15
18×15
20×11/3
15×20

2×3

30×20

26×16

18×12

17/5×11/5 17/5×12/5
15×11/7 16/6×11/7
14×11/7
14×12/5

15×10/8
15×10
15×9

جدول16ـ میزان کشش توری در چاپ اسکرین
نوع جنس
توری

شمارۀ شناسایی

کشش پذیری
توری
درصد

مقدار کشش
توری برحسب
N/cm

تلرانس مقدار
کشش
N-

توری نایلونی

18ـ10
51ـ21
77ـ54
95ـ81
200ـ100

3
3/5
4
4/5
   6ـ  5

T - HD
17 18
16 17
15 16
13 14
11 12

S16
15
14
12
10

2N
2N
2N
2N
2N

توری پلی استر
تکی

18ـ10
36ـ21
 81ـ40
195ـ90

1
1
1/5
2/5ـ2

21
20
18
16

20
19
17
14

2N
2N
2N
2N

توری پلی استر
چندتایی

توری فلزی

22
21
19
17

140ـ175/9ـ 215/8ـ6
105ـ  140/11ـ125/10ـ10
 85ـ110/14ـ100/12ـ  12

3

 21ـ 19

2N

100ـ197/14ـ 200/8ـ7
 65ـ  80/25ـ16

2/5

 20ـ 8

2N

120ـ130/14ـ240/12ـ6
 80ـ100/20ـ16

2/5

 17ـ 15

2N

73ـ 48
90ـ77
185ـ 95

0/75
0/75
1

21
19
17

2N
2N
2N
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جدول 17ـ مشخصات فنی توری فلزی
نوع توری
فلزی

وزن
فاصلۀ
شمارش تار توری
سطح ضخامت
ضخامت
روش
توری
دو نخ از
در
توری
باز
نخ توری
بافت
برحسب
یکدیگر
میکرون
درصد
میکرون
توری
cm
 g/m2اینچ
اینچ
میکرون

عرض توری
برحسب
cm

 T/METـ  48

1:1

50

127

77

123

38

134

87

100/104 39/41

 T/METـ  54

1:1

55

140

71

110

37

119

81

100/104 39/41

 T/METـ  58

1:1

60

152

71

88

28

112

92

100/104 39/41

 T/METـ  61

1:1

64

163

71

85

30

118

97

100/104 39/41

 T/METـ  68

1:1

70

178

62

80

31

102

79

100/104 39/41

 T/METـ  73

1:1

75

190

62

71

28

100

88

100/104 39/41

 T/METـ  77

1:1

78

198

55

73

32

96

68

100/104 39/41

 T/METـ 77

1:1

80

203

62

63

25

105

95

100/104 39/41

 T/METـ  90

1:1

90

229

46

65

34

72

63

100/104 39/41

 T/METـ  90

1:1

90

229

57

54

24

82

88

100/104 39/41

 T/METـ  95

1:1

95

241

45

60

32

66

63

100/104 39/41

 T/METـ  1:1 100

100

254

45

51

26

68

70

100/104 39/41

 T/METـ  1:1 110

110

279

40

51

31

56

64

100/104 39/41

 T/METـ  1:1 120

120

305

36

48

33

63

63

100/104 39/41

 T/METـ  1:1 120

120

305

40

43

27

68

66

100/104 39/41

 T/METـ  1:1 130

130

330

40

37

23

60

69

100/104 39/41

 T/METـ  1:1 140

140

355

36

36

25

56

62

100/104 39/41

 T/METـ  1:1 140

140

355

38

34

23

63

77

100/104 39/41
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)ـ ارتباط نمره و ضخامت و ریپیت توری فلزی (روتاری اسکرین18 جدول
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Lenght (mm) Thickness (um)

Open area /%

Mesh

Repeat (mm)

40

640.819.914.1018

1250 to 2080

135 to 140

21 to 23

60

640.819.914.1018

1250 to 2080

110 to 130

25 to 27

80

640.819.914.1018

1250 to 2080

110 to 105

23 to 25

105

640.819.914.1018

1250 to 2080

105 to 110

20 to 22

125

640.819.914.1018

1250 to 2080

105 to 110

19 to 21

135

640.819.914.1018

1250 to 2080

100 to 110

17 to 20

155

640.819.914.1018

1250 to 2080

100 to 1110

15 to 18

40

640

2650 to 3500

140 to 150

21 to 23

60

640

2650 to 3500

130 to 140

25 to 27

80

640

2650 to 3500

110 to 120

23 to 25

105

640

2650 to 3500

110 to 120

20 to 22

125

640

2650 to 3500

110 to 120

19 to 21

135

640

2650 to 3500

105 to 125

17 to 20

155

640

2650 to 3500

100 to 110

15 to 18
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فصل 5

ایمنی ،بهداشت و ارگونومی

121

ايمني
سردرد
تورم گلو و
سرماخوردگی

خستگی
مزمن

مشکالت
    جسمی
ناشی از
استرس طوالنی

سوزش
معده

ضعف سیستم
ایمنی (ابتالی دائمی به
انواع بیماریها)

دردهای
عضالنی و
استخوانی

ریزش مو

تپش قلب (خطر
سکته در سنین باال)

اثرات فیزیکی استرس بر بدن
افسردگی
عدم لذت از
زندگی

گوشه گیری

مشکالت روانی
ناشی از استرس طوالنی

بدبینی

بی حوصلگی

بی اشتیاقی به کار
احساس ناامیدی

122

پرخاشگری

اثرات روانی استرس بر بدن

مشکالت جسمی
(مثل لکنت زبان)

ترس (از شکست یا
انتقاد)

عدم اعتماد
به نفس
تغذیه

دالیل فردی ایجاد
استرس

مشکالت خانوادگی
داشتن مسئولیت
بیشازحد توان

بد بینی

خجالتی بودن

لرزش اندام ها
بی اشتهایی

تغییر دمای بدن

بی خوابی

نشانه های
استرس

سردرد

دردهای عضالنی

بی حوصلگی
پرخاشگری
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ارگونومی
ارگونومی :بهکارگیری علم درباره انسان در طراحی محیط کار است و سبب باال رفتن سطح ایمنی،
بهداشت ،تطبیق کار با انسان بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهرهوری میشود.

در کارهای نشسته ،ارتفاع سطح کار باید
در حدود آرنج باشد.

ب ـ کار سنگین
الف ـ کار سبک
انجام بیشتر کارها در سطح آرنج راحت تر است

اثر وضع ّیت بدن( پشت خم شده) روی ستون فقرات

جابه جایی و گذاشتن اجسام (به وضعیت سر،کمر ،دست،زانو و پا توجه کنید)
1

9
8

7
5

6

124

4

3

2

بلندکردن و جابه جایی اجسام (به وضعیت سر،کمر ،دست،زانو و پا توجه کنید)

وضعیت صحیح بدن هنگام کار با رایانه

وضعیت های ناصحیح کاری
125

126

فصل 6

شایستگی های غیر فنی
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شایستگی های غیر فنی
دبیران

هنرآموزان

معاون آموزشی

هنرآموزان

سرپرست
کارگاه (الف)

انباردار

سرپرست
کارگاه (ب)

استاد کار

سرپرست
کارگاه (ج)

معاون فنی

مدیر هنرستان

امور فرهنگی

کتابخانه

معاون پرورشی

نمازخانه

متصدی امور
رایانه

معاون اجرایی

دفتردار

128

اخالق حرفه ای
در انجام کارها به صورت شایسته بایستی به خدا ،خود ،خلق و خلقت همزمان توجه داشت و در
انجام آنها باید علم ،عمل ،ایمان ،تفکر و اخالق را همراه کرد.
عمومی

فنی (پایه و تخصصی)

غیر فنی
انواع

تفکر
ایمان
علم
عمل
اخالق

عناصر

شایستگی

ارتباط با خود
ارتباط با خدا
ارتباط با خلق
ارتباط با خلقت

عرصه

روح جمعی و مشارکت در کار

مسئولیت
پذیری

ابعاد اخالق کار

صداقت

گذشت

اصول
اخالقی

دلسوزی

روابط سالم و انسانی در محل کار
پشتکار و جدیت در کار
دلبستگی و عالقه به کار

تنها منافع خود را
مرجع نمی داند.

به دیگران حق
تصمیم گیری می دهد

خوش قول و
وقت شناس است

به نظر دیگران
احترام می گذارد

به حقوق دیگران
احترام می گذارد

به قوانین اجتماعی
احترام می گذارد

در فعالیت های
اجتماعی مشارکت
می کند

برای ارزش های
اجتماعی احترام
قائل است

ویژگی رفتار احترام آمیز
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دلسوز و رحیم هستند
رویکرد حمایتی دارند
به احساسات دیگران توجه می کنند
مشکالت دیگران را مشکل خود می دانند
در مصائب و مشکالت دیگران شریک می شوند
ویژگی افرادی که در حرفه شان خیرخواه هستند

برخي از كليدهاي زندگي شغلي و حرفه اي
 1عبادت ده جزء دارد كه نه جزء آن در كسب حالل است.
 2كسي كه در راه كسب روزي حالل براي خانواده اش بكوشد ،مجاهد در راه خداست.
 3بهترين درآمدها سود حاصل از معامله نيكو و پاك است.
 4پاكيزه ترين مالي كه انسان صرف مي كند ،آن است كه از دسترنج خودش باشد.
 5امانت داري ،بي نيازي مي آورد و خيانت ،فقر مي آورد.
 6بهره آور ساختن مال از ايمان است.
 7هركس ميانه روي و قناعت پيشه كند نعمتش پايدار شود.
 8در ترازوي عمل چيزي سنگين تر از ُخلق نيكو نيست.
 9اشتغال به حرفه اي همراه با عفت نفس ،از ثروت همراه با ناپاكي بهتر است.
 10كسي كه مي خواهد كسبش پاك باشد ،در داد و ستد فريب ندهد.
 11هر صنعتگري براي درآمد زايي نيازمند سه خصلت است :مهارت و تخصص در كار ،اداي امانت
در كار و عالقمندي به صاحب كار.
 12هر كس ريخت و پاش و اسراف كند ،خداوند او را فقير كند.
 13زماني كه قومي كم فروشي كنند ،خداوند آنان را با قحطي و كمبود محصوالت عذاب مي كند.
 14به راستي خداي متعال دوست دارد هر يك از شما هر گاه كاري مي كند آن را محكم و استوار كند.
 15تجارت در وطن مايه سعادتمندي مرد است.
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منشور اخالقی نیروی كار ماهر
در شغل و حرفه
به عنوان عضوی از نیروی كار ماهر كشور در پیشگاه خداوند متعال که دانای آشکار و نهان است؛
متعهد می شوم :
مسئولیت پذیری ،درست کاری ،امانت داری ،گذشت ،انصاف و بهره وری در تمام امور شغلی و
حرفه ای را سرلوحه کارهای خود قرار دهم.
کار خود را با تفکر ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق در عرصه های ارتباط با خود ،خدا ،خلق و خلقت
به صورت شایسته انجام دهم.
در تعالی حرفه ای ،یادگیری مداوم  ،مهارت افزایی و کسب شایستگی و ارتقای صالحیتهای
حرفهای خویش کوشا باشم.
مصالح افراد ،مشتریان و جامعه را در انجام وظایف شغلی و حرفه ای بر منافع خود مقدم بدارم.
با همت بلند و پشتکار برای کسب روزی حالل و تولید ثروت از طریق آن تالش نمایم.
از بطالت ،بیكاری ،اسراف ،ربا ،کم فروشی ،گران فروشی و زیاده خواهی پرهیز كنم.
در انجام وظایف شغلی و حرفه ای  ،آنچه برای خود می پسندم ،برای دیگران هم بپسندم و آنچه
برای خود نمی پسندم برای دیگران نیز نپسندم.
از کار ،تولید ،کاال ،سرمایه و خدمات کشور خود در انجام وظایف شغلی و حرفه ای حمایت کنم.
برای مخلوقات هستی ،محیط زیست و منابع طبیعی كشورم ارزش قائل شوم و در حفظ آن بکوشم.
از حیا و عفت ،آراستگی ظاهری و پوشیدن لباس مناسب برخوردار باشم.
همواره در حفظ و ارتقاء سال مت و بهداشت خود و دیگران در محیط كار تالش نمایم.
در انجام وظایف شغلی و حرفه ای در تمامی سطوح  ،حقوق مالکیت معنوی و مادی اشخاص ،
شرکت ها و بنگاه های تولیدی و خدماتی را رعایت کرده و بر اساس قانون عمل نمایم.
و از خداوند متعال میخواهم در پیمودن این راه بزرگ ،بینش مرا افزون ،ارادهام را راسخ و
گامهایم را استوار گرداند.
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترك و پودمان های آنها
پایه

پودمان ها

درس
خاک

10

خواص شیمیایی و بهسازی خاک
آب ،خاك ،گیاه -گروه كشاورزی و غذا

خواص آب
منابع آب
کشت و نگهداری گیاهان
اهمیت ،اهداف و عناصر ارتباط

10

ارتباط مؤثر-گروه بهداشت و سالمت

ارتباط مؤثر با خود و مهارتهای ارتباطی
ارتباط مؤثر با خدا ،خلقت و جامعه
ارتباط مؤثر در کسب و کار
اهمیت و کار کردن زبان بدن و فنون مذاکره
اهمیت ،اهداف و عناصر ارتباط

10

ارتباط مؤثر با خود و مهارتهای ارتباطی
ارتباط مؤثر-گروه خدمات

ارتباط مؤثر با خدا ،خلقت و جامعه
ارتباط مؤثر در کسب و کار
اهمیت و کار کردن زبان بدن و فنون مذاکره
ترسیم با دست آزاد

10

تجزیه و تحلیل نما و حجم
نقشهكشی فنی رایانهای -گروه برق و رایانه

ترسیم سهنما و حجم
ترسیم با رایانه
نقشهکشی رایانهای
نقشهخوانی

10

ترسیم نقشه
نقشهكشی فنی رایانهای-گروه مكانیك

نقشهبرداری از روی قطعه
کنترل کیفیت نقشه
ترسیم پروژه با رایانه
نقشهخوانی

10

ترسیم نقشه
نقشهكشی فنی رایانهای-گروه مواد و فراوری

نقشهبرداری از روی قطعه
کنترل کیفیت نقشه
ترسیم پروژه با رایانه
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترك و پودمان های آنها
پایه

پودمان ها

درس
ترسیم فنی و هندسی

10

نقشههای ساختمانی
نقشهكشی فنی رایانهای -معماری و ساختمان ترسیم های سه بعدی
خروجی دوبعدی از فضای سه بعدی
کنترل کیفیت نقشه و ارائۀ پروژه
خلقهنری ،زبان بصری و هنر طراحی
طراحی ابزار دیدن و خلق اثر هنری

10

طراحی و زبان بصری -گروه هنر

نقطه ،خط و طراحی خطی
سطح ،شکل و حجم ،به کار گیری اصول ترکیببندی در خلق آثار هنری
نور و سایه در هنرهای بصری ،رنگ و كاربرد آن در هنر

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها
پایه

درس

10

ریاضی 1

پایه

درس

پودمان ها
حل مسائل به کمک رابطه بین کمیت های متناسب
کاربرد درصد در حل مسائل زندگی روزمره
مدل سازی برخی وضعیت ها به کمک معادله درجه دوم
تفسیر توان رسانی به توان عددهای گویا به کمک ریشه گیری
مدل سازی و حل مسائل به کمک نسبت های مثلثاتی یک زاویه
جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها
پودمان ها
به کارگیری تابع در مدل سازی و حل مسائل
مدل سازی و حل مسائل مرتبط با معادله ها و نامعادله ها

11

ریاضی 2

مدل سازی و حل مسائل به کمک نسبت های مثلثاتی زاویه دلخواه
حل مسائل مرتبط با لگاریتم ها
تحلیل وضعیتها به کمک مفاهیم آماری
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به کارگیری برخی تابعها در زندگی روزمره
تحلیل وضعیت ها به کمک مفهوم حد
12

ریاضی 3

10

فیزیك

مقایسه حدهای یک طرفه و دو طرفه و پیوستگی تابعها
تحلیل وضعیت ها به کمک مفهوم مشتق
به کارگیری مشتق در تعیین رفتار تابع ها
به کارگیری مفاهیم ،کمیت ها و ابزار اندازه گیری
تحلیل انواع حرکت و کاربرد قوانین نیرو در زندگی روزمره
مقایسه حالت های ماده و محاسبه فشار در شاره ها
تحلیل تغییرات دما و محاسبه گرمای مبادله شده
تحلیل جریان الکتریکی و محاسبه مقاومت الکتریکی در مدارهای الکتریکی
به کارگیری مفاهیم پایه شیمی در زندگی
تحلیل فرایندهای شیمیایی

11

شیمی

مقایسه محلول ها و کلویید ها
به کارگیری مفاهیم الکتروشیمی در زندگی
به کارگیری ترکیب های کربن دار در زندگی
جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پایه

درس

10

زیست شناسی

پودمان ها
تجزیه و تحلیل انواع ترکیبات شیمیایی موجودات زنده
بررسی ساختار ویروس ها ،باکتری ها ،آغازیان و قارچ ها
معرفی و چگونگی رده بندی جانوران
معرفی و چگونگی رده بندی گیاهان
تعیین عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت محیط زیست
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جدول عناوین دروس شایستگی های غیر فنی و پودمان های آنها
پایه

درس

10

الزامات محیط كار

11

كاربرد فناوری های نوین

11

مدیریت تولید

11

كارگاه نوآوری و كارآفرینی

12

اخالق حرفهای

پودمان ها
تحلیل محیطکار و برقراری ارتباطات انسانی
تحلیل عملکرد فناوری در محیطکار
به کارگیری قوانین در محیط کار
به کارگیری ایمنی و بهداشت در محیطکار
مهارت کاریابی
به کارگیری سواد فناورانه
تحلیل فناوری اطالعات و ارتباطات
تجزیه و تحلیل فناوری های همگرا و به کارگیری مواد نوتركیب
به کارگیری انرژی های تجدید پذیر
تجزیه و تحلیل فرایند ایده تا محصول
تولید و مدیریت تولید
مدیریت منابع تولید
توسعه محصول جدید
مدیریت كیفیت
مدیریت پروژه
حل خالقانه مسائل
نوآوری و تجاری سازی محصول
طراحی كسب و كار
بازاریابی و فروش
ایجاد كسب و كار نوآورانه
امانت داری
مسئولیت پذیری
درستکاری
رعایت انصاف
بهره وری
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مشاغل قابل احراز در رشته نساجی
کمک تکنسین نساجی
کد حرفه81540192 :

کارگر ماهر نساجی
کد حرفه81510191 :
ردیف

نام گروه کاری/شغل

ردیف

نام گروه کاری/شغل

1

طبقه بندی کننده الیاف

1

کارور ماشین های رنگرزی

2

آزمایشگر شناسایی الیاف

2

کمک رنگرز

3

تعیین کننده خواص فیزیکی الیاف

3

رنگرز

4

آزمایش گر فیزیک نساجی

4

کارور ماشین چاپ

5

کارور ماشین کاردینگ

5

آماده کننده خمیر چاپ

6

کارور ماشین فتیله و شانه

6

کارور ماشین چاپ دیجیتال

7

کارور ماشین نیم تاب (فالیر)

7

کارور ماشین آالت تکمیل فیزیکی

8

کارور ماشین تمام تاب (رینگ)

8

کارور ماشین آالت تکمیل شیمیایی

9

کارور ماشین ریسندگی اپن اند (چرخانه ای)

9

کارور ماشین های بافندگی ماکویی

10

چله بند و چله گذار

10

کارور ماشین پتو بافی راپیر و ژاکارد

11

کارور ماشین آهار مداوم

11

کارور ماشین های کتن و راشل

12

کارور ماشین ماسوره پیچی

12

کارور ماشینهای بافندگی گردباف و تختباف

13

کارور ماشین بوبین پیچی

13

چاپگر حرفه ای

14

کارور ماشین دو یا چند ال کنی نخ

14

تنظیم گر ماشین های نساجی

15
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15

ادامه تحصیل در رشته نساجی

ادامه تحصیل تا سطح کاردانی بدون آزمون
شرکت در آزمون دانشگاه های علمی ـ کاربردی
شرکت در آزمون سراسری همانند دیگر دیپلم ها
تحصیل در همۀ رشته های بدون آزمون

شایستگی های غیر فنی در رشته نساجی
 1انتخاب فناوری های مناسب
 2نگهداری فناوری های به کار گرفته شده
 3مسئولیت پذیری
 4درست کاری و کسب حالل
 5مدیریت زمان
 6تصمیم گیری
 7تعالی فردی
 8مدیریت کارها و پروژه ها
 9تفکر خالق
 10نقش در تیم
 11تفکر انتقادی
 12آموزش دیگران
 13جمع آوری و گردآوری اطالعات
 14کارآفرینی
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رشته تحصیلی :صنایع نساجی

دامنه محتوایی

تربیت دینی و اخالقی

زبان و ادبیات فارسی
زبان های خارجی

خوشه دروس:
مطالعات اجتماعی

خوشه دروس:
انسان و سالمت

خوشه دروس:
انسان و مهارتهای زندگی

خوشه دروس:
شایستگی های غیر فنی

خوشه دروس:
شایستگی های پایه فنی(ریاضی،
فیزیک ،شیمی ،زیست شناسی)

خوشه دروس:
شایستگی های فنی

جدول دروس رشته تحصیلی ـ حرفه ای صنایع نساجی

کد رشته تحصیلی072310 :

نام درس

گروه تحصیلی :مواد و فراوری

کد گروه 2 :
واحد/ساعت

زمینه :صنعت
نام درس

عربی ،زبان قرآن 1

پایه 10

واحد/ساعت

تعلیمات دینی (دینی ،قرآن و اخالق) 1

پایه 11

نام درس
2
1

پایه 12
و ا حد  /سا عت
عربی ،زبان قرآن 2

فارسی 1

زبان خارجه 1

تعلیمات دینی (دینی ،قرآن و اخالق) 2

2
2

1
فارسی 2
زبان خارجه 2

جغرافیای عمومی و استان شناسی

تربیت بدنی 1

2
2
2

2
2

عربی ،زبان قرآن 3
ـ
علوم اجتماعی
تربیت بدنی 2

تعلیمات دینی (دینی ،قرآن و اخالق) 3
فارسی 3
2
2

2

ـ
تاریخ معاصر
تربیت بدنی 3

1
2
2
2

ـ
ـ

ـ

انسان و محیط زیست

ـ

ـ

ـ

2

درس انتخابی (1ـ هنر 2ـ تفکر و سواد
رسانه ای)

آمادگی دفاعی
2

سالمت و بهداشت
مدیریت خانواده و سبک زندگی

3
2

الزامات محیط کار

ـ

ریاضی 1

شیمی

تعیین ویژگی های الیاف نساجی

ریسندگی

دانش فنی پایه

2
ـ
2
2
8
8
3

کارگاه نوآوری و کارآفرینی

ـ

نقشه کشی رایانه ای

3

ریاضی 2
فیزیک
عملیات مقدماتی بافندگی و طراحی پارچه
رنگرزی

4
40

اخالق حرفه ای

ـ

ـ
جمع

2

2
2
8
8
ـ
40

2

جمع

ـ
ریاضی 3
ـ
چاپ و تکمیل نساجی
بافندگی
دانش فنی تخصصی
کارآموزی

ـ
2
ـ
8
8
4
40

درس انتخابی (1ـ کاربرد فناوری های نوین
2ـ مدیریت تولید)

2

جمع

تجمیعی*

زمینه سازی برای اجرای بند  5ـ  5سند تحول بنیادین و بند 2ـ 13برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند :پژوهش و ارائه خالقانه (سمینار) ،یادگیری پروژه محور و آموزش مهارت
برنامه ویژه مدرسه
10
تأمین معاش حالل (ساالنه  50تا  100ساعت)
1ـ دروس  8ساعته خوشه شایستگی های فنی پایه های دهم و یازدهم صرفاً تا پایان سال تحصیلی 97ـ 96با رعایت ترتیب به صورت متوالی در طول سال اجرا می شود.
2ـ مدت زمان آموزش نیم سال دوم به ازای نیم سال اول جهت کسب شایستگی اختصاص می یابد.
* کارآموزی متناسب با رشته 240ـ 120ساعت اجرا می شود.

9

ردیف

جدول توسعه حرفه ای در رشته صنایع نساجی

اندازهای شیمی نساجی
مهندس حرفه

21490195

تکنسین ارشد شیمی نساجی
31190194

مهندس حرفه ای تکنولوژی نساجی
21460195

سطح 5

تکنسین ارشد تکنولوژی نساجی
31160194

سطح ٤

تکنسین صنایع نساجی کاردانی

31190293

سطح ٣

کمک تکنسین صنایع نساجی دیپلم فنی حرفه ای
74310193

سطح ٢

کارگر ماهر صنایع نساجی
82610191

سطح ١
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عناوین دروس شایستگی های فنی و پودمان های آنها در سه پایه هنرستان
شاخه فنی و حرفه ای ـ رشته صنایع نساجی
پایه

درس

10

دانش فنی پایه

12

دانش فنی تخصصی

10

تعیین ویژگی های الیاف نساجی

10

ریسندگی

پودمان
کلیات و محیط زیست
مواد اولیه در صنعت نساجی
ریسندگی و بافندگی
رنگرزی چاپ تکمیلی
برق و مکانیک و کاربرد آب
کسب اطالعات فنی
محاسبه نخ و پارچه
تحلیل کف پوش و منسوجات
تحلیل مواد رنگزا
تحلیل نانو مواد در نساجی
تعیین ویژگی های الیاف سلولزی
تعیین ویژگی های الیاف حیوانی
تعیین ویژگی های الیاف بازیافتی
تعیین ویژگی های الیاف نایلون و اکریلیک
تعیین ویژگی های الیاف پلی استر
حالجی
کاردینگ
کشش و شانه زنی
چرخانه و نیم تاب
تمام تاب و بوبین پیچ
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طرح تافته و مشتقات آن
سرژه و مشتقات آن
11

عملیات مقدماتی بافندگی و طراحی پارچه

11

رنگرزی

12

چاپ و تکمیل نساجی

12

بافندگی

ساتین و مشتقات آن
تابندگی
چله پیچی
رنگرزی الیاف سلولزی
رنگرزی الیاف حیوانی
رنگرزی الیاف بازیافتی
رنگرزی الیاف مصنوعی
رنگرزی مخلوط الیاف
چاپ کاالی سلولزی
چاپ کاالی مصنوعی
چاپ کاالی مخلوط
تکمیل مقدماتی
تکمیل نهایی
بافندگی تاری پودی
پودگذاری
تنظیم ساز و کار تشکیل دهنه
بافندگی حلقوی پودی
بافندگی حلقوی تاری

141

منابع
1ـ برنامه درسی رشته صنایع نساجی ـ 1397ـ شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی
2ـ کتاب درسی بافندگی ـ علیرضا رضازاده ـ محسن زمانی ـ مهدی فقیهی
3ـ کتاب درسی چاپ و تکمیل نساجی (گروه تألیف)ـ 1397ـ شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی
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