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فهرست

بخش اّول : فیزیک نساجی

٢ فصل اّول: اندازه گیری و آمار 
٣ ١ــ١ــ اندازه گیری   
٣ ١ــ١ــ١ــ دستگاه واحدها    
٦  U.S و SI ١ــ١ــ٢ــ تبدیل واحدها در دستگاه های   
٧ ١ــ٢ــ آمار   
٨ ١ــ٢ــ١ــ بعضی تعاریف در آمار    
٨ ١ــ٢ــ٢ــ داده های آماری    
٩ ١ــ٢ــ٣ــ آمار توصیفی و آمار استنباطی    
٩ ١ــ٢ــ٤ــ شاخص های آماری    

١٦ فصل دوم: طول الیاف 
١٧ ٢ــ١ــ مفهوم و تنوع طول الیاف   
١٨ ٢ــ٢ــ نمودار طول الیاف   
١٨ ٢ــ٣ــ تعیین طول مؤثر، درصد الیاف کوتاه و طول میانگین پنبه   
٢٠ ٢ــ٤ــ اثرات طول الیاف   
٢٠ ٢ــ٤ــ١ــ اثر طول الیاف بر حد ریسندگی    
٢٠ ٢ــ٤ــ٢ــ اثر طول الیاف بر مقاومت نخ    
٢٠ ٢ــ٤ــ٣ــ اثر طول الیاف بر یکنواختی نخ    
٢١ ٢ــ٤ــ٤ــ اثر طول الیاف بر پرز نخ    
٢١ ـ ٥ ــ اثر طول الیاف بر زیر دست کاالی تولیدی  ٢ــ٤ـ   
٢١ ٢ــ٤ــ٦ ــ اثر طول الیاف بر بهره وری تولید    

٢٢ فصل سوم: جرم مخصوص و سطح مخصوص الیاف 
٢٣ ٣ــ١ــ جرم مخصوص الیاف   
٢٤ ٣ــ٢ــ سطح مخصوص الیاف   
٢٥ ٣ــ٣ــ اندازه گیری جرم، حجم و جرم مخصوص الیاف   
٢٥ ٣ــ٣ــ١ــ اندازه گیری جرم الیاف    
٢٥ ٣ــ٣ــ٢ــ اندازه گیری حجم الیاف    
٢٥ ٣ــ٣ــ٣ــ اندازه گیری جرم مخصوص الیاف    
٢٧ ٣ــ٤ــ نکات قابل توجه پیرامون جرم مخصوص و سطح مخصوص الیاف   



٢٨ فصل چهارم: ظرافت الیاف 
٢٩ ٤ــ١ــ تعیین ظرافت الیاف از روی سطح مقطع الیاف   
٣١ ٤ــ٢ــ تعیین ظرافت الیاف از روی جرم طولی الیاف   
٣٤ ٤ــ٣ــ تعیین ظرافت الیاف به روش جریان هوا   
٣٥ ٤ــ٤ــ تعیین ظرافت الیاف به روش ارتعاشی   
٣٧ ـ ٥ ــ اثرات ظرافت الیاف  ٤ـ  

٣٩ فصل پنجم: تجعد الیاف 
٤٠ ٥ ــ١ــ اهمیت تجعد در الیاف   
٤٠ ٥ ــ٢ــ مقدار تجعد در الیاف   
٤١ ٥ ــ٣ــ شکل و پایداری تجعد در الیاف   

٤٣ فصل ششم: خواص نوری الیاف 
٤٤ ٦ ــ١ــ اهمیت خواص نوری الیاف   
٤٤ ٦ ــ٢ــ رفتار الیاف در مقابل نور   
٤٥ ٦ ــ٣ــ جال و ظاهر الیاف   
٤٥ ٦ ــ٤ــ مطالعه ساختمان لیف از روی رفتار آنها در مقابل نور   

٤٧ فصل هفتم: رطوبت و جذب رطوبت الیاف 
٤٨ ٧ــ١ــ اهمیت رطوبت و جذب رطوبت الیاف   
٤٨ ٧ــ٢ــ رطوبت محیط   
٥٠ ٧ــ٣ــ تعادل در جذب و دفع رطوبت   
٥٠ ٧ــ٤ــ جذب رطوبت الیاف   
٥١ ـ ٥ ــ اضافه وزن مجاز رطوبت محموله های نساجی  ٧ـ  
٥١ ٧ــ٦ ــ اندازه گیری رطوبت بازیافته   
٥٢ ٧ــ٦ ــ١ــ روش های مستقیم اندازه گیری رطوبت بازیافته    
٥٣ ٧ــ٦ ــ٢ــ روش های غیرمستقیم اندازه گیری رطوبت بازیافته    
٥٤ ٧ــ٧ــ تأثیر رطوبت نسبی محیط بر رطوبت بازیافته الیاف   
٥٥ ـ ٨ ــ مقایسه رطوبت بازیافته الیاف مختلف  ٧ـ  
٥٦ ٧ــ٩ــ اثرات جذب رطوبت الیاف   
٥٦ ٧ــ٩ــ١ــ حرارت جذب    
٥٧ ٧ــ٩ــ٢ــ تورم    

٦١ فصل هشتم: خواص کششی الیاف 
٦٢ ٨ ــ١ــ اهمیت خواص کششی الیاف   
٦٢ ٨ ــ٢ــ منحنی های بار ــ افزایش طول و تنش ــ کرنش   
٦٤ ٨ ــ٢ــ١ــ برخی تعاریف در کشش الیاف    
٦٦ ٨ ــ٣ــ روش های مختلف بارگذاری   
٦٧ ٨ ــ٤ــ اثرات زمان در کشش الیاف   
٦٧ ٨ ــ٥ ــ نتایج آزمایش کشش بر روی الیاف   
٦٩ ٨ ــ٦ ــ اثرات رطوبت و حرارت بر رفتار کششی الیاف   
٧٠ ٨ ــ٧ــ اثرات نور بر خواص کششی الیاف   



٧٣ فصل نهم: خواص فیزیکی و مکانیکی نخ 
٧٤ ٩ــ١ــ اهمیت خواص فیزیکی و مکانیکی نخ   
٧٤ ٩ــ٢ــ خواص کششی نخ   
٧٤ ٩ــ٣ــ خواص سایشی نخ   

٧٦ فصل دهم: خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه ها 
٧٧ ١٠ــ١ــ اهمیت خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه ها   
٧٧ ١٠ــ٢ــ نفوذپذیری پارچه در مقابل هوا   
٧٨ ١٠ــ٣ــ نفوذپذیری پارچه در مقابل آب   
٨٠ ١٠ــ٤ــ ضخامت پارچه   
٨٠ ـ ٥ ــ مقاومت سایشی پارچه  ١٠ـ  
٨١ ١٠ــ٦ ــ مقاومت کششی پارچه   
٨١ ١٠ــ٧ــ مقاومت خمشی پارچه   
٨٢ ـ   ٨ ــ مقاومت پارچه در مقابل چروک پذیری  ١٠ـ  

بخش دوم : آزمایشگاه فیزیک نساجی

٨٥ ١ــ نکات مهم و توصیه های ایمنی در آزمایشگاه   
٨٧ ٢ــ نمونه گیری   
٨٩ ٣ــ تعیین نمودار طول الیاف پنبه   
٩١ ٤ــ تعیین طول الیاف به صورت مجزا )تک تک(   
٩٣ ٥ ــ تعیین ظرافت الیاف پنبه به روش جریان هوا   
٩٥ ٦ ــ تعیین ظرافت الیاف پشم به روش میکروسکوپی   
٩٧ ٧ــ تعیین ظرافت الیاف مصنوعی به روش میکروسکوپی   
٩٩ ٨ ــ تعیین تجعد الیاف   
١٠١ ٩ــ تعیین ظرافت الیاف به روش ارتعاشی   
١٠٣ ١٠ــ تعیین جذب رطوبت الیاف به روش خشک کردن   
١٠٥ ١١ــ تعیین مقاومت الیاف به روش تک لیف   
١٠٧ ١٢ــ تعیین خواص کششی الیاف )به وسیله دستگاه اینسترون(   
١١٠ ١٣ــ تعیین خواص کششی نخ   
١١٢  )CRL( »١٤ــ تعیین مقاومت نخ به روش »نرخ ثابت بارگذاری  
١١٤ ١٥ــ تعیین مقاومت پارچه در مقابل نفوذ آب   
١١٦ ١٦ــ تعیین ضخامت پارچه   
١١٨ ١٧ــ تعیین مقاومت سایشی پارچه   
١٢٠ ١٨ــ تعیین خواص کششی پارچه   
١٢٢ ١٩ــ تعیین مقاومت خمشی پارچه   
١٢٤ ٢٠ــ تعیین مقاومت پارچه در مقابل چروک شدن   


