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سخنی با هنرآموزان گرامی

با توجه به آموزه های اسالمی، کار و اشتغال از ارزش تربیتی برخوردار است و انسان از طریق کار، نفس سرکش 
ارتقاءِ وجودی  زمینۀ  و  کرده  تثبیت  را  داده، هویت خویش  را صیقل  و شخصیت وجودی خویش  کرده  رام  را 
خویش را مهیا و امکان کسب روزی حالل و پاسخگویی به نیازهای جامعه را فراهم می آورد. آموزش فناوری، 
کار و مهارت آموزی، باعث پیشرفت فردی، افزایش بهره وری، مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی، کاهش 
فقر، افزایش درآمد و توسعه یافتگی خواهد شد. برای رسیدن به این مهم، برنامه ریزی درسی حوزۀ دنیای کار و 
دنیای   آموزش بر مبنای نیازسنجی شغلی صورت گرفته است. درس های رشته های تحصیلی شاخۀ فنی و حرفه ای 
است.  کار  بازار  نیاز  مورد  فنی  شایستگی های  و  غیرفنی  شایستگی های  دروس  عمومی،  آموزش  دروس  شامل 
دروس دانش فنی از دروس شایستگی های فنی است که برای هر رشته در دو مرحله طراحی شده است. درس 
دانش فنی  پایه با هدف شناخت مفاهیم و کسب دانش فنی پایه در گروه و رشتۀ تحصیلی است که هنرجویان 
در پایۀ   دهم و در آغاز ورود به رشتۀ تحصیلی خود می بایست آن را آموزش ببینند و شایستگی های الزم را در 
ارتباط با دروس عملی و ادامۀ تحصیل در رشتۀ خود کسب نمایند. درس دانش فنی تخصصی که در پایۀ دوازدهم 
طراحی شده است، شایستگی هایی را شامل می شود که موجب ارتقاءِ دانش تخصصِی حرفه ای شده و زمینه را 

برای ادامۀ   تحصیل و توسعۀ حرفه ای هنرجویان در مقطع کاردانی پیوسته نیز فراهم می کند.
الزم به یادآوری است که کتاب دانش فنی پایه تئوری تفکیک شده دروس عملی کارگاه های 8 ساعته نیست بلکه 
در راستای شایستگی ها و مشاغل تعریف شده برای هر رشته تدوین شده است. در ضمن، آموزش این کتاب نیاز 
به پیش نیاز خاصی ندارد و براساس آموزش های قبلی تا پایۀ نهم به تحریر درآمده است. محتوای آموزشی کتاب 
دانش فنی پایه، آموزش های کارگاهی را عمق می بخشد و نیازهای هنرجویان را در راستای محتوای دانش نظری 

تأمین می کند.
تدریس کتاب در کالس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعال صورت می گیرد. 

    دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش     

سخنی با هنرآموزان گرامی



رشتۀ  و  مکانیک  گروه  در  دانِش فنی پایه  کسب  مفاهیم،  شناخت  هدف  با  دانش فنی پایه  درس 
است. شده  تألیف  آن  کتاب  و  طراحی  عزیز  هنرجویان  شما  برای  فلزی  صنایع  تحصیلی 

ایجاد   انگیزش،  جهت  محتوا  رشته،  تاریخچۀ  مانند  موضوعاتی  دانش فنی پایه،  درس  تدوین  در 
مشاغل و هدف رشتۀ تحصیلی ، نقش رشتۀ شما در توسعۀ کشو ر،  مثال هایی از نوآوری، خالقیت و 
الهام از طبیعت  ،  اصول ،   مفاهیم ، قوانین ، نظریه ، فناوری ، عالئم، تعاریف کمیت ها، واحدها و یکاها، 
مستندسازی،  و  فنی  مؤثر  ارتباط  از  مصادیقی  کار ،  وسایل  و  دستگاه ها  فنی،   تعریف  فرمول های 
زبان  فنی، ایمنی و بهداشت فردی و    جمعی، پیشگیری از حوادث احتمالی شغلی و نمونه هایی از 

مهارت حل مسئله در بستر گروه تحصیلی   و    برای     رشتۀ   تحصیلی در   نظر  گرفته شده است.
می توانید در هنگام ارزشیابی این درس، از کتاب همراه هنرجوی خود استفاده نمایید. 

توصیه می شود در یادگیری این درس به دلیل کاربرد زیاد آن در درس های دیگر  رشته، کوشش 
الزم را داشته باشید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخنی با هنرجویان عزیز





     کلیات -دانش فنی پايه
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 رود:در پایان این فصل از هنرجو انتظار می

صنايعي كه در رشد صنعت نساجي موثر هستند  -تاريخچه پيدايش صنعت نساجي را شرح دهد

موارد مصرف  -ها را شرح دهد مقابله با آلودگي -آلودگي و انواع آن را شرح دهد -توضيح دهدرا 

 . ارا توضيح دهدهتصفيه آلودگي -محصوالت نساجي را شرح دهد

 5فصل 

 کلیات



 

2 

  انسانتوانایی هاي 
خداوند سبحان وقتي انسان را آفريد و او را اشرف 

را در يك دنياي پهناور بدون هيچ  او. مخلوقات خود ناميد

در نگاه . ابزاري و حتي هيچ پوششي قرار داد، ايوسيله

تي نداشت و حتي اول انسان با ديگر حيوانات تفاو

، اما خداوند. بسيار قوي تر بودند حيوانات درنده از او

هايي مجهز كرده بود كه در نهايت انسان را به قدرت

از منابع  توانست تمام زمين را در اختيار خود قرار دهد و

 حيوانات از آتش  كه همهدر حالي. مند شودآن بهره

خت نسبت به كردند انسان با شناترسيدند و فرار ميمي

ماشين بخار . آتش توانست آن را به خدمت خود درآورد

 تا قبل از اين اختراع حركت. يكي از اين دستاوردها بود

يا جريان آب انجام  حيوانات و، اجسام به وسيله انسان

 ولي پس از اين اختراع نيروي حاصل از بخارآب. شدمي

ز ا در اين روش بخار آب پس. توانست جايگزين آنها شود

 قطاري كه .شدهايي باعث ايجاد حركت ميبرخورد به پره

ه هايي كه با استفادكرد و كشتيبا ذغال سنگ حركت مي

، كردندها را جابجا ميمسافران و بار، روي بخار آبياز ن

 . هايي از درايت و هوش سرشار انسان استنمونه

و عالوه بر  ها را با سد مهار كردانسان آب رودخانه

براي توليد برق نيز از آن سود ، ري مناطق مرتفعآبيا

تسلط انسان بر طبيعت وحشي و رام كردن  .برد

هايي بود كه حاصل توانايي و قدرت، نيروهاي مخرب آن

كه حيوانات ديگر در حالي. خداوند به انسان داده بود

 ها واين قدرت. هايي را در اختيار نداشتندچنين قدرت

رقيب طبيعت تبديل به موجود بيرا  ها انسانتوانايي

هد داستفاده از نيروي آب براي توليد نخ نشان مي. كرد

 هايتوانايي، انسان براي حل مشكالت پيش روي خود

استفاده از  1-1در شكل . گرفته استخود را به كار مي

 . كنيدحركت آب براي توليد نخ را مشاهده مي

 
 اجسام و تولید نخ استفاده از حرکت آب برای حرکت 1-1شكل 

 كند عبارتند از:را از حيوانات متمايز مي هايي كه انسانتوانايي

 رو بهترين مورد را پيدا كندهاي پيشتواند از بين گزينهر: انسان قادر به فكر كردن است و مييو تدب توانايي تفكر -

اين كار . سنجدكردن عواقب كار خود را ميبا فكر  و بيني كندو حتي قبل از انجام كار عواقب احتمالي آن را پيش

 .شود فرصت هاي جديدي براي او بوجود آيدباعث مي

كند تا علت هاي خود را مرور ميخورد تمام اشكاالت و ايراد و برتريانسان موفق وقتي شكست مي. تجربه اندوزي -

با اينكه در . پيشرفت كند رس بگيرد وتواند از مشكالت دشكست را پيدا كند و ديگر آن را تكرار نكند انسان مي

 در اين. گيردسرراه انسان قرار مي حال حاضر بشر از امكانات بسيار زيادي برخوردار است ولي بازهم مشكالتي در
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 وقتي نندكو از تجربيات ديگران استفاده مي كنندبينند و درست فكر ميتر هستند كه دقيق ميعرصه كساني موفق

بايد به همه چيز توجه داشته باشيم و پس از ، يا فن جديدي را بياموزيم را آزمايش كنيم و موضوعي خواهيممي

 . دست آوريمو پرهيز از اشتباهات نتايج بهتري را به در مورد هر بخش آن فكر كنيم و با تكرار كردن كارها، انجام كار

 ها مفيد است زيرا با صحبت كردن مشكالت خودقدرت بيان و ارتباط با ديگران اين توانايي نيز براي موفقيت انسان

بسياري از محققان از طريق صحبت . و چه بسا مشكل ما از اين طريق حل شود گذاريممي را با ديگران در ميان

اند و يا از طريق مطالعه نظراتي كه ديگران درباره هايي كسب كردههاي جديد موفقيتكردن با ديگران و گرفتن ايده

يار وسيله تبديل الياف به نخ بس براي مثال اولين. انداند و افزودن نظرات خود به موفقيت رسيدهوشتهيك موضوع ن

هاي متمادي محققان با صحبت با يكديگر و استفاده از فعاليت ديگران و بهبود مرحله به ساده بود اما در طي سال

 . ها آموزش ديدكردن با آنها بايد ماهاي كاراتوماتيكي ساخته شده است كه حتي بر آالتامروزه ماشين، مرحله

هايي است كه از پس كارهاي بسيار داشتن دست، قدرت ديگر انسان اما هايي با ساختار بسيار كارآمد:قدرت دست

ز در اختيار مغ، ثابت شده است كه كنترل دستان ما در مواقعي كه خطر مارا تهديد نمي كند. ظريف نيز برمي آيد

ال س. به وجود مي آورد هاي توانا امكان انجام كار هاي بسيار ظريف را نيزيجه تلفيق مغز انسان و دستاست و در نت

اول مدرسه حتي نمي توانستيد مداد را درست در دستتان بگيريد و از كشيدن چند خط صاف هم عاجز بوديد اما 

تجربه اولين دوچرخه سواري را به ياد . يسيددر حال حاضر مي توانيد به راحتي بخوانيد و بنو، با افزايش مهارت ها

ا ي كار هايي كه در كارگاه. بياوريد كه حفظ تعادل برايتان سخت بود اما حاالهمان كار را به راحتي انجام مي دهيد

انجام  ،ابتدا به نظر سخت مي آيند اما با تكرار و دقت بيشتر. آزمايشگاه فرا خواهيد گرفت نيز همين گونه هستند

اي برسيد تا بدون هيچ ها به مرحلهفراموش نكنيد شما بايد در انجام اين كار. كار براي شما آسان خواهد شدهمان 

 . ها را انجام دهيدمشكلي آن كار

 و البته با سعي و كوشش خود م با استفاده از آنچه خداوند به ما ارزاني داشته استيها مي توانبنابراين همه ما انسان

رصه را ع، ها و تفكرات خود را با ديگران در ميان بگذاريم و با يك بار شكست خوردنايده. ت كنيمدر زندگي پيشرف

 اند از سطوح پايين شغلي شروعفراموش نكنيد اغلب كساني كه پيشرفت كرده. به سود رقيبانمان خالي نكنيم

را  ايخاب كرديد بايد توجه كنيد كه وظيفهاي را انتوقتي شما رشته. اندو آرام آرام مدارج ترقي را پيموده اندكرده

بلكه به شهر . اي كه اگر درست انجام دهيد نه تنها خود شما نيز از آن نفع خواهيد بردوظيفه، برعهده گرفته ايد

 ،كنيمبررسي مي هاي پيش و افراد موفق امروز راجويان سالوقتي پرونده هنر. وكشور خود نيز كمك خواهيد كرد
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 و وقتي در كشيدندياز سوال كردن خجالت نم. زياد بودند كاردقيق و با پشت، نيم اين افراد منظمكمشاهده مي

 ا براي افرادزير. گشتندوال مياز امتحان به دنبال پاسخ صحيح س بالفاصله پس، دانستندوالي را نميامتحان پاسخ س

تالش براي  گاه از مطالعه وتحقيق وهيچ شودهمين موضوع باعث مي. دانستن بر نمره ارجحيت دارد، مندعالقه

خواهيد موفق باشيد بايد زندگي نامه افراد موفق را مطالعه كنيد و از اگر مي. دست نكشند، دانستن مطالب بيشتر

 . آنها الگو برداري كنيد

  نساجی صنعتتاریخچه 
 مارش به بشري تمدن در، صنايع ترينقديمي از يكي نساجي صنعت

 ما هك باشدمي بشر اساسي نياز دومين پوشاک، غذا از سپ زيرا رودمي

 ورتص اين صنعت در ابتدا به. است داشته نگاه مصون گرما و سرما از را

 کپوشا تهيه براي هانخاين از  پارچه توليد نهايت در و ريسينخ فن

انسان به كمك وسايل ساده الياف پشم و پنبه را به نخ . است بوده

 . دهدرا نشان مي يك دوک نخ ريسي ساده 1-2شكل. كردتبديل مي

پيشينه ريسندگي و بافندگي  وجود، شناسيبر اساس شواهد باستان

 گردد.يمقبل بركتان و ابريشم به هزاران سال ، پشم، اليافي نظير پنبه

هدف از توليد نخ در دوران باستان توليد پارچه جهت تهيه پوشاک 

ينات ها، از آن در تزيباتر شدن پارچهآميزي و زيبوده است. اما با رنگ

آميزي پارچه از مواد رنگزا نيز استفاده شد. انسان به تدريج براي رنگ

و و حيواني استفاده كرد. او همه اين گونه مواد را از منابع گياهي 

-2آورد. انسان با ديدن مناظري زيبا همانند شكل معدني به دست مي

 چه افتاد. به فكر استفاده از رنگ در پار 1

 
 دوك نخ ريسی دستی 1-2شكل 

 
طبیعت الهام بخش انسان در استفاده از  1-2شكل 

 رنگ در پارچه

هاي منطقه شوش نشان از حفاري، اي باستان شناسييافته. صنعت نساجي ايران نيز قدمتي چندهزار ساله دارد

كه نشان دهنده اهميت  دگي وجود داشته استهاي رسمي و متمركز بافنكارگاه، دهد كه در تمدن ايران باستانمي

طرح و رنگ ، هاي ايراني از نظر بافتسال پيش پارچه 222همچنين در حدود . اين صنعت نزد ايرانيان بوده است

. تنظير بوده اسبي المللي آن زمان تقريباًبين اي وشده است كه در بازارهاي منطقهدر سطح بسيار عالي عرضه مي
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واني الياف طبيعي حي، ترين الياف به كار رفته در صنايع نساجيقديمي. ليه صنعت نساجي مي باشداو الياف ماده

شم كرک و ابري، مو، كنف و الياف حيواني مانند پشم، كتان، اين الياف شامل الياف گياهي نظير پنبه. بوده است

و به طور عمده براي توليد منسوجات امروزه نيز الياف طبيعي در صنعت نساجي نقش بسيار مهمي دارند . باشدمي

 . رودمورد مصرف در مصارف خانگي و حتي صنعتي به كار مي

افزايش مصرف . نياز به محصوالت نساجي و مواد غذايي به طور روز افزون زياد شد، با افزايش جمعيت كشورها

چون هردو محصول به زمين  و آنها مي باشد نيازمند گسترش سطح زير كشت مواد اوليه، منسوجات و مواد غذايي

 ،كنف و مزارع كشت غالت، كتان، هم زمان مزارع زير كشت الياف پنبه الزم بود، بنابراين. كشاورزي وابسته بودند

زمين  از آنجا كه وسعت زمين هاي مستعد كشاورزي و دام پروري در كره. گسترش يابد ... ميوه ها و، حبوبات

زمين هاي زير كشت گياهان ، غذايي نسبت به پوشاک اولويت بيشتري دارد مواد، محدود است و در نيازهاي بشر

مندان دانش، براي جبران كمبود مواد اوليه نساجي. غذايي افزايش يافتند ودر نتيجه مقدار توليد الياف كاهش يافت

يف جديد ل چندين نوعنها به توليد آهاي ليتفعا و در نهايت بسياري از كشورها به سراغ توليد الياف شيميايي رفتند

حاصل كار اين دانشمندان در طي سالها .. . استات و، ويسكوز، پلي استر، نايلون، اليافي چون آكريليك. منجر شد

ل به الياف قاب، هاي صنعتيروش اين مواد در طبيعت به شكل ليف وجود ندارند اما به كمك. مطالعه و تحقيق بود

مري ا، امروزه مصرف الياف مصنوعي در صنعت نساجي و صنايع ديگر. نداستفاده در صنايع نساجي تبديل مي شو

 وابگوي نه تنها ج، استفاده از الياف مصنوعي به صورت خالص و به شكل مخلوط با الياف طبيعي. عادي تلقي مي شود

هاي با مصارف بازار منسوجات مورد مصرف در پوشاک و پارچه

 . رد داردخانگي است بلكه در صنايع ديگر نيز كارب

فن رنگرزي و چاپ به كمك گياهان رنگي از  گرفتنانسان با فرا

اد گلبرگ و بعضي مو، گلرنگ، زعفران، پوست گردو، قبيل روناس

هاي جديدي درآورد و بدين ها را به رنگمعدني توانست پارچه

بعضي از مواد رنگزاي  1-0در شكل . ترتيب زيبايي آنها بيشتر شد

 .كنيدشده با آنها را مشاهده مي هاي رنگطبيعي و نخ
 

ی طبیعی و نخ رنگ شده با اين مواد رنگزا 1-3 شكل

 مواد رنگزا
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 صنعت نساجی در جهان اهميت
نيز فراتر رفته  در دنيا از دو هزار ميليارد دالر ميزان ارزش بازار محصوالت صنايع نساجي، ميالدي 2211در سال 

 هب همچنان رو پوشاک و نساجي زيرا صنايع. كنندصنعت نساجي فعاليت ميهاي دنيا در زمينه اغلب كشور. است

و به علت ر. هاي دنيا مايل هستند از اين بازار بزرگ سهم داشته باشنددر نتيجه بسياري از كشور و است گسترش

ياز از ن ناشي، ي محصوالت نساجيافزايش تقاضا. گسترش بودن صنايع نساجي تقاضاي مصرف كنندگان مي باشد

و تمايل نسل جديد به نوگرايي و پوشاک متفاوت نيز باعث افزايش  دنيا جمعيتي ساختار تغيير ،انسان به پوشاک

 در. مبادالت خواهد شد توليد محصوالت زيباتر و چشم نواز تر نيز باعث افزايش. رشد صنعت نساجي خواهد شد

توليد  ،هاي جديد توليد نخ وپارچهتكنيك. هد داشتنتيجه رقابت بااليي براي توليد اين گونه محصوالت وجود خوا

عموم مردم با ديدن محصوالت جديد براي خريد آنها اقدام كنند و . رنگ هاي جديد و عوامل ديگر باعث مي شود

اين موضوع مختص يك كشور . بيش از پيش رونق خواهد داد اين موضوع بازار داد و ستد محصوالت نساجي را

 .ر هاي دنيا تحت تاثير اين مو ضوع باعث توليد و فروش و در نتيجه سود بيشتر مي شودخاص نيست و همه كشو

توليد كنندگان بايد با توليد . نساجي هر ساله افزايش يابد صنايع در فروش و خريد ميزان شود مي بيني پيش

 1-4در شكل . گو باشدمحصوالت با كيفيت در اين بازار بزرگ سهمي داشته باشند و نياز هاي خريداران را پاسخ

 . كنيدپوشاک كشور هاي مختلف را مشاهده مي مبادالت تجاريارزش 

   
 کشور های جهان مبادالت تجاریارزش  1-4 شكل

ر(
دال

د 
يار

ميل
ک )

شا
پو

ي 
جار

ت ت
دال

مبا
ش 

رز
ا
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 ريزي درستدر واقع صنايع نساجي و پوشاک همانند دريايي بزرگ است كه هر كسي مي تواند با مطالعه و برنامه

 بخش در، نساجي صنايع تجارت محصوالت هم اكنون رشد. مند شودآور بهرهسود هر اندازه كه بخواهد از اين صنعت

 شورهايك در هنوز خانگي منسوجات از زيادي بسيار مقدار كهبا اين. باشددارا مي مقدار را بيشترين خانگي منسوجات

ها شوركساير ت داخلي جايگزين توليدا ترهزينه كم كشورهايتوليدات ، ولي در آينده شود مي توليد كننده مصرف

 . خواهد شد

 اهميت صنایع نساجی در ایران
درصد از درآمد خود را صرف خريد  01الي 21دهد كه هر خانواده ايراني بطور متوسط آمار و ارقام نشان مي

پوشاک و محصوالت نساجي ، بعد از غذا. اين محصوالت بسيار وسيع هستند. كندمحصوالت نساجي مي

از طرفي چرخش . ار زياد استيو در نتيجه مبادالت مالي محصوالت اين رشته بس جناس هستندپرخريدارترين ا

به صنعت  يا به طور غير مستقيم و مشاغلي كه مستقيماً. در بخش نساجي هزاران شغل ايجاد مي كند سرمايه

ي صادرات نساج. م استاز بازار بسيار بزرگ محصوالت نساجي بسيار ك در اين ميان سهم ايران .نساجي مربوط است

رقم صادرات . ميليون دالر است 1422حدود  ميليون دالر و واردات نساجي كشور 622ايران در يك سال حدود 

 .بنابراين براي رسيدن به اين مقدار راه بسيار طوالني در پيش مي باشد. ميليارد دالر برسد 1نساجي ايران بايد به 

كنندگان داخلي و احتمال تضعيف نه صنعت نساجي و رقابت آنها با توليدهاي مستعد در زميافزايش تعداد كشور

 زيرا با تعطيل شدن. كندطلب مي نفعان اين صنعت را در داخل كشورذيهوشمندي بيشتر ، توليد كننده داخلي

تلف ع مخيكي از خطراتي است كه صناي اين موضوع. گشايي دوباره آنها بسيار سخت خواهد بودباز، هر واحد توليدي

 . و از جمله نساجي را تهديد مي كند

 فرصت ها
فرصت بسيار ، هاي ديگررويكرد جديد كشور هاي مهم و صنعتي دنيا براي انتقال صنايع نساجي خود به كشور

 تر نوسازيبيشتر روي اين صنعت و از همه مهم گذاريتا با سرمايه. ارزشمندي را براي ايران به وجود آورده است

و از طرفي تشويق  آموزش نيروي ماهر و كار آمد و دلسوز. الت راه را براي رشد اين صنعت هموار كنندآماشين

رايط به هر صورت ش. الن براي افزايش متقاضيان تحصيل در اين رشته نيز بسيار مهم استو مسئو هابيشتر خانواده

 .از اين صنعت را به خود اختصاص دهد، بهترين موقعيت را براي ايران فراهم كرده است تا سهم بيشتري موجود
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امكان تاسيس واحد هاي صنايع نساجي در  در صنايع نساجي نسبت به ديگر صنايع و تر توليد شغلسرانه پايين

عي منابع طبي، به كمك سرمايه گذاري مناسب. هاي ارزشمند توسعه اين صنعت مي باشداز جمله فرصت، كل كشور

مايل هستند از  ايران هاي همسايهاغلب كشور. ن از اين فرصت به خوبي استفاده كردو نيروي انساني ماهر مي توا

اين موضوع نيزيك فرصت ارزشمند براي توسعه صنايع در اختيار مسئوالن . محصوالت صنايع ايراني استفاده كنند

 . ايران قرار داده است

 تهدید ها
هاي ايراني آن محصوالت اجناس خارجي دارند با اينكه نمونهازخريداران ايراني تمايل به خريد  تعدادي متاسفانه

 ودس ما رقباي به و شود كاسته ما كشور اقتصادي رونق از شود مي باعث كار اين كه ندارند توجه نيز وجود دارد اما

. دواهد شهمه ما بايد بدانيم خريد اجناس با كيفيت ايراني باعث اشتغال زايي براي جوانان اين مرز و بوم خ. برسد

 آنها از حمايت هب، جنس ايراني كردن خريد با نيز مردم و كنند توليد كيفيت با اجناس نيز بايد كنندگان توليد البته

 شورك از ارز خروج از و كند مقابله بيكاري با تواند مي كه باشد يهايراه ترينيكي از مهم، شايد اين راه. برخيزند

ذيري پو تاثير هاي ديگروابستگي به كشور، ير ايراني باعث كاهش اشتغالاز طرفي خريد جنس غ. كند جلوگيري

ه اما نتوانست ،ايران يكي از كشور هايي است كه قدمت زيادي در توليد منسوجات داشته است. فرهنگي خواهد شد

 . به جايگاه واقعي خود دست يابدآنطور كه شايسته است  است

 

 پيشرفت صنعت نساجی در ایران
 ن به داليل زير مستعد پيشرفت در صنعت نساجي مي باشد اين داليل عبارتند از :ايرا

 پیشینه و قدمت زياد صنعت نساجی -

به هزاران سال قبل باز مي گردد زيرا در زماني كه هنوز بسياري از كشورها  صنعت نساجي در ايرانپيشينه و قدمت 

 ي هايي برابه اهميت آن واقف بودند و كارگاه، مردم ايران، نستنددادار كردن آن را نميفن توليد نخ از پارچه و نقش

هاي تقريبي، خانواده شما در عرض يكسال چه مقدار خرج پوشاک و محصوالت نساجي با در نظر گرفتن قيمت

اگر سود  شود؟ در كل كشور چقدر؟مي هزينهكنند؟ حساب كنيد در شهر شما چقدر براي خريد محصول مي

توانيد در اين سود سهيم شويد؟ با دوستانتان شود؟ چگونه شما هم ميبگيريم سود آن چقدر مي %02ار را اين ك

 اين باره صحبت كنيد. در

  فعالیت
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هنوز هم در ميدان . محصول راه اندازي كرده بودندتوليد اين 

آنها . توان مشاهده كردامام در شهر اصفهان اين موضوع را مي

 هاينقش، اي چوب كه روي آن كنده كاري انجام داده اندبا تكه

نابراين مي توان با تمركز روي اين ب. زيبايي را مي آفرينند

كل در ش. صنعت به جايگاه قبلي ايران در اين صنعت بازگشت

اين نوع چاپ  كنيدنمونه اين نوع چاپ را مشاهده مي 1-1

 .  قدمت بسيار زيادي در ايران دارد

 
 چاپ به روش نقش بر جسته روی چوب 1-5شكل

        

 
 روجود مواد اولیه اين صنعت در کشو -

 پشم گوسفند. الياف پنبه و كتان و كنف در مزارع ايران كشت مي شود ومزيتهاي خوبي در اقليم ايران وجود دارد

 . از جمله الياف مورد نياز در صنعت نساجي مي باشد. كه يكي از محصوالت جنبي دامپروري مي باشد

اين  .ن الياف را كرم ابريشم توليد مي كنداي .شودبريشم نيز يكي از محصوالت طبيعي است كه در ايران توليد ميا

گروهي ديگر الياف مصنوعي است كه چون از مشتقات مواد نفتي محسوب مي شود در  .شغل را نوغان دار مي نامند

بسيار عظيم است و ايران قابليت ساخت  پلي اكريل اصفهان يك كارخانه كارخانه. ايران مي تواند ساخته شود

  .ر اين بخش داردهاي زيادتري دكارخانه

 . كارخانه پلي اكريل اصفهان كه در زمينه توليد الياف اكريليك فعال است را مشاهده مي كنيد 1-6شكل

   
 کارخانه پلی اکريل اصفهان 1-6شكل

اگر در شهر اصفهان هستيد و يا به اصفهان سفر مي كنيد. حتما از اين صنعت عكس و فيلم تهيه كنيد و براي 

 دوستان خود ارسال كنيد. 

 فعالیت
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 شهر ها و استان های فعال در اين زمینه تعداد زياد -

هر . آنجا صنعت نساجي رونق خوبي داردشهر هاي زيادي در كشور وجود دارند كه در  در حال حاضر استان ها و

تعدادي . چند مشكالتي وجود دارد ولي گستردگي حضور اين صنعت در كشور يك موضوع خوب و ارزشمند است

 از اين استان ها عبارتند از: 

، يافزيلو ب، توليد فرش ماشيني، توليد پارچه، با دارا بودن صدها واحد صنعتي در زمينه هاي توليد نخيزد استان 

گاه هاي توليد مواد شيميايي مرتبط با صنعت نساجي كار. بافي به عنوان شهر جهاني نساجي انتخاب شده استترمه

 . زيلو بافي ميبد و كارخانه نساجي در اردكان شهرت زيادي دارند. در اين شهر بسيار زياد است

ب اصفهان را به يك قط، ه و فرش ماشينيتوليد نخ و پارچ، كارخانه پلي اكريل، صنايع دستي در حوزه نساجي وجود

شهركاشان در اين استان با كارخانه هاي بسيار زياد در زمينه بافت فرش . صنعت نساجي در كشور تبديل كرده است

 . خوردار استو پارچه نيز از گستردگي زيادي برتوليد نخ . ماشيني شهرت دارد

بروجرد و بسياري ديگر در اين زمينه ، قايم شهر شهرهايي چون تهران و، خراسان، گيالن، هايي مانند مازنداناستان

 . باشندفعال مي

 
 وجود نیروی انسانی آموزش ديده و ماهر  -

 .وجود داردنيروي انساني مناسب خوشبختانه براي به حركت در آوردن دوباره چرخ صنعت نساجي در كشور 

ر صنايع اداره امو براي كارشناسي ارشد و حتي دكترا، شناسيكار، كارداني، التحصيالن اين رشته در سطح ديپلمفارغ

اي هتوانسته اند با راه اندازي كارخانجات و كارگاه، خوشبختانه بسياري از اين عزيزان. نساجي بسيار مستعد مي باشد

 . تر رضايت خداوند متعال را به دست آورندو از همه مهم خانواده و جامعه خدمت كنند، به خود ،مختلف

 بازار وسیع و گسترده -

ظر از ن. ت بيش از هشتاد ميليون نفر و وجود اقوام گوناگون كه پوشش هاي گوناگوني دارندكشور ايران با جمعي

د تنها با فروش و سو زيرا به هر حال وقتي يك محصول توليد شود. متخصصان اين رشته مانند يك گنج مي باشد

ضامن سود آوري و  جمعيت زياد در حقيقت. د و باعث رونق مي شودبردن است كه اين كار باز هم تكرار مي شو

 . رونق اقتصادي است

 هاي نساجي فعال را تهيه كنيد و به هنرآموزتان بدهيد. از كارخانه فهرستيكنيد، در هر استاني كه زندگي مي
 تفعالی
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 صنايع به ديگر نسبت، اشتغال ايجاد برای گذاری سرمايه مقدار بودن ترپايین  -

براي انتخاب صنايعي كه اولويت . كنندريزان و كساني كه اقتصاد و صنعت را در سطوح باال مديريت ميبرنامه

كنند كه به ازاي مقدار خاصي سرمايه گذاري چه تعداد شغل به اين نكته توجه مي گذاري و گسترس را دارندسرمايه

موافقت با افزايش تعداد ، به مفهوم ساده تر. خوشبختانه از اين نظر صنعت نساجي اولويت دارد. گرددايجاد مي

 . خواهد شد تر انجامهاي صنعت نساجي و ايجاد شغل در اين زمينه راحتواحد

 همسايه های کشور به صادرات امكان -

اما اگر زمينه هاي . از جايگاه و اهميت خاصي برخوردار است، امكان صادر كردن كاالي توليدي در تمامي صنايع

 هايي وجود دارند كه كامالًخوشبختانه در همسايگي ايران كشور. صادرات امكان پذير نيست. صادرات آماده نباشد

مله از ج ...افغانستان و، قرقيزستان، تاجيكستان، عراق. ردات محصوالت نساجي از كشور ايران مي باشندوا مستعد

 . اين يك مزيت بزرگ است. باشنداين كشور ها مي

 صنایع نساجی و متخصصان دانشگاهی
از كسب مدرک  پس. رشته صنايع نساجي و گرايش هاي مربوط به آن در دانشگاه هاي ايران وجود دارد خوشبختانه

 .به ادامه تحصيل در اين رشته خواهند پرداخت، ديپلم نساجي متقاضيان با شركت در يك آزمون و قبولي در آن

مهندسي صنايع نساجي در . جات مشغول به كار خواهند شدانسين در كارخيبه عنوان تكن اين فارغ التحصيالن

در حال حاضر در دانشگاه هاي كشور  مديريت نساجي تكنولوژي نساجي و، شيمي نساجي، گرايش هاي علوم الياف

خوشبختانه فارغ التحصيالن صنايع نساجي راه . وجود دارد و طرح هايي براي افزايش گرايش ها نيز وجود دارد

 . آساني براي ادامه تحصيل پيش روي خود دارند

 رتباط صنعت نساجی با دیگر رشته ها و علوما
مي صنايع و علو. از دستاورد هاي ديگر رشته ها براي پيشرفت خود بهره مي گيرند هاي گوناگونبدون ترديد رشته

 . به شرح زير مي باشد ،كه در صنعت نساجي به كار گرفته شده و باعث رشد و بالندگي آن شده است

 علم شیمی: 

فيت رفتن كيعث باال با تواندمواد مي هر كدام از اين. در صنعت نساجي به وفور از مواد شيميايي استفاده مي كنيم

، وعيتوليد مواد رنگزاي مصن، توليد الياف مصنوعي. رفتن كارايي در صنعت نساجي گردديا باعث باال محصول گردد و



 

12 

زيباتر شدن محصول  لكه باعث آسان تر شدن مراحل كار و در عين حا براي رنگرزي و چاپ توليد انواع مواد كمكي

شو و كاهش وتسباعث پائين امدن مصرف انرژي و كاهش زمان ش نده جديد كهشو دهوتستوليد مواد ش. شودمي

 . شو مي گرددوتسآسيب وارد شده به الياف و كاهش مقدار آب مصرفي در هنگام ش

ها و مواد ضد آتش و نرم كننده زير دست الياف وسفيد كننده ها به كمك علم مواد شيميايي چون آنتي استاتيك

در بخش شناسايي الياف نيز محققان علم شيمي مواد و روش هايي براي شناسايي الياف . مي شود شيمي توليد

كارخانجات مواد شيميايي خاصي وجود . اختراع كرده اند كه با سرعت و دقت بيشتري الياف را شناسايي مي كنند

 . دارند كه فقط مواد مناسب براي صنايع نساجي توليد مي كنند

 برق و الكتريسیته

 چاپ و تكميل صنعت نساجي، مقدمات بافندگي، ريسندگي، در دستگاه هاي بافندگي دادن و همزدن موادحركت 

. شدانجام مي يا نيروي آب روان قبل از اختراع برق حركت آنها از روش دستي و. از اهميت زيادي برخوردار است

 ميكروسوئيچ ها و كنترل، سوئيچ ها. آوردبه موتورهاي الكتريكي قدرتمندي آنها را به حركت درق ولي با اختراع بر

د و تولي دما و كنترل رطوبت و مواردي از اين قبيل در صنعت نساجي كاربرد فراواني دارد كه باعث دقت بيشتر

 . محصول مناسب تر مي شود

 فیزيك و مكانیك

ت فرمول هاي سرعقوانين فيزيك به صورت . در صنعت نساجي ماشين آالت بسيار زيادي به كار گرفته شده است

وه بر آن محاسبات در خصوص عال. ن ماشين آالت به كار رفته استخطي و سرعت زاويه اي و اصطكاک در طراحي اي

چرخ تسمه ، چرخ زنجير، از طرفي حركت چرخ دنده ها. هاي فيزيك استاستحكام نخ و الياف نيز در حيطه فرمول

 . پيروي مي كند آالت از روابط علم مكانيكو اصول حاكم بر ماشين

 :رايانه ها 

ترين علوم در دنيا مورد اكنون به عنوان يكي از مهمعلم رايانه هم

از لوازم منزل گرفته و تا خودروها به اين . توجه قرار گرفته است

هاي نساجي از رايانه اكنون اكثر ماشينهم. اندوسايل مجهز شده

ش تر به پياب شدهتر و حسبرند تا بتوانند كارها را دقيقسود مي

  رانگتواند به صنعتمياي رايانهنويسي برنامهدانستن . ببرند
 ماشین چاپاستفاده از رايانه ها در  1-5شكل 
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 اند كههاي خاصي مجهز شدههاي نساجي به رايانهدستگاه. هاي مهمي دست پيدا كنندكمك كند تا به پيشرفت

كنيد كه براي هر غلتك را مشاهده مي يك ماشين چاپ 1-7 در شكل .نها بسيار مهم استآگيري روش كار با فرا

 .اي تعبيه شده استآن يك سيستم رايانه

 حسگرها

ا هقبيل را حس كرده و به رايانهغلظت و مواردي از اين ، فشار، درجه حرارتتغيير در حسگرها وسايلي هستند كه 

د امروزه بر روي حافظه رايانه اطالعات نكنيم الزم را اتخاذ ميو رايانه ها با تجزيه و تحليل آنها تصم دهندگزارش مي

در نتيجه پس از انتخاب محصول  رنگرزي و يا چاپ كاالي خاص ذخيره شده است و، مربوط به بافندگي و ريسندگي

اي هتگاهدس استفاده از اين وسيله. و نوع كار و تنظيم اطالعات ديگر بخش مهمي از كار در اختيار رايانه خواهد بود

گونه قابليت اين. بطوريكه رايانه واسطه بين انسان و دستگاه شده است. زيادي كرده است اتنساجي را دچار تغيير

آشنايي ، صنعت نساجي كاركنان الزم است به همين دليل. براي توليد محصوالت با كيفيت بسيار باال است هاماشين

 . ها داشته باشندكاملي با رايانه

 لوژینانو تكنو

امروزه صنعت . با به وجود آمدن اين فناوري دست اندركاران صنعت نساجي به فكر استفاده از اين دانش افتادند

منسوجات خانگي  ،هاي مهم براي كاربرد فناوري نانو در توليدات خود تبديل شده استبه يكي از زمينه نساجي

 .نانو ساخته شده استضد لك و ضد چروک به كمك فناوري ، ضد آب، خود تميز شونده

از جمله  نيز پارچه با پوشش محافظ در برابر اشعه هاي مضر

 در شكل. مواردي است كه از اين تكنولوژي استفاده شده است

لوژي را تكنونانو ساخته شده به كمك لكهپارچه ضد  8-1

  . كنيدمشاهده مي
 به کمك نانو تكنولوژی لكهتولید پارچه ضد  1-8شكل 

 عیمنابع طبی

از بسيار زيادي به آب دارند و با توجه به اينكه ايران از نظر جغرافيايي يصنايع نساجي و به خصوص رنگرزي و تكميل ن

هاي سنتي در حاليكه در روش. مباحث كاهش مصرف آب همواره مورد توجه بوده است ،كم آب قرار دارد در منطقه

با ايجاد روش هاي جديد  .آب احتياج است ليتر 2222حداقل براي عمليات تكميل و رنگرزي صد كيلوگرم پارچه به 

در مصرف انرژي الكتريكي نيز مديريت . ليتر كاهش يافته است 022مقدار آب مصرفي در همين رنگرزي به حدود 
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ر مقدار تهايي با سرعت نفوذ باالتر و رنگرزي در دماي پايينبطوريكه با توليد رنگ ،مناسبي صورت گرفته است

 .كنيداي زيبا را مشاهده ميمنظره 1-8 در شكل. صرفه جويي انرژي الكتريكي صورت گرفته است زيادي

 
 زيبايی از طبیعتمنظره  1-2 شكل 

 
 صنايع رباتیك

 ها عبارتند از:روبات ها در صنايع نساجي كار برد وسيعي دارند كه تعدادي از اين روبات

 ،كندريسندگي و بافندگي را تشخيص داده و سر نخ ها را پيدا مي پاره شدن نخ در ماشين هاي، روبات گره زن

 . به يكديگر گره ميزند را سپس آنها

قعي كه بخواهيم ااين روبات در مو. دهدمواد اوليه ماشين ها را در قسمت تغذيه ماشين قرار مي، روبات تغذيه كننده

 . در كار مي شودباعث سهولت و دقت ، از مخلوط دو يا چند الياف استفاده كنيم

سرعت بااليي كار مي كند و  روبات دافر با. اين روبات براي جمع آوري توليد ماشين ها به كار مي رود :روبات دافر

طبق استاندارد ها تماس انسان با محصوالت نساجي . ديگر الزم نيست كارگران به محصول توليد شده دست بزنند

 . بايد به كمترين حد ممكن برسد

اين نوع روبات در اكثر . : اين روبات كنترل عملكرد ماشين ها و محصوالتشان را به عهده داردنترل كنندهروبات ك

به طور مداوم از سطح پارچه ، روبات كنترل كيفيت پارچه توليد شده. ماشين هاي نساجي به كار رفته است

ند كگذاري ميو آنها را با جوهر نامريي عالمت كندهاي پارچه را پيدا ميو با بررسي ايراد كندتهيه مي هايي راعكس

 . ميسر باشد دا كردن نقاط معيوبيتا در هنگام اصالح كردن ايراد )رفوگري( امكان پ

 فكر كنيد ارتباط اين منظره زيبا و صرفه جويي در آب چيست؟
 فكر کنید
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 کشاورزی و دامپروری

. كنف ،كتان، نند پنبهاليافي ما. آيد پر مصرفترين ماده در صنعت نساجي استاليافي كه از گياهان به دست مي

، ولافزايش ط. هاي مهندسان نساجي افزايش يابدجام شده است تا كيفيت الياف مطابق خواستهادي انتحقيقات زي

 .استحكام بيشتر و سفيدي رنگ الياف پنبه از مهمترين خواسته هاي مهندسين نساجي است، ظرافت بيشتر

 الياف. انديافته هاي مهمي دستمتخصصان كشاورزي تحقيقات زيادي در اين زمينه انجام داده اند و به موفقيت

 . كنندمحصول بيشتري نيز توليد مي، پنبه اصالح شده ژنتيكي عالوه بر خواص بهتر

 .پشم مرينوس بهترين نوع پشم شناخته شده است. پشم حاصل موي گوسفندان نيز از جمله الياف پر مصرف است

 . خوردار استليد ابريشم از اهميت زيادي بربه منظور تونيز نوغان داري 

 موارد مصرف محصوالت نساجی
ي تعداد. شودمحصوالت توليد شده در صنايع نساجي بسيار زياد است و هر روزه مصارف جديدي براي آنها پيدا مي

 . مده استآاز اين مصارف در زير 

صنعت پوشاک شامل انواع كت و . كنندپوشاک توليد مي پوشاک : انواع نخ ها و پارچه ها را براي استفاده در  -

 . كاپشن و جوراب و كاله و شال گردن مواردي از اين دست مي باشد، بلوز، پيراهن، لوارش

 رومبلي و تزيينات ديگر، پارچه انواع پرده ها  -

 زيلو ، فرش و موكت، كف پوش -

 هواپيما و قطار، تودوزي داخل اتومبيل -

 ماهيگيري و طناب، نخ دوخت -

 پارچه هاي روكش لحاف و تشك  -

 الياف در صنايع مختلف ضايعات  استفاده از -

نمونه استفاده از ضايعات نساجي را در تزيينات  1-12 در شكل

 . كنيدديوار مشاهده مي

 
 استفاده از ضايعات به عنوان تزيین ديوار 1-11شكل 

 . كنيمكه تعدادي از آنها را ذكر مي ،برد دارندايع نساجي در صنايع ديگر نيز كارمحصوالت صن

 نوري(فيبر نوري )الياف  -

اده صنايع ارتباطات از آنها استف و قبل از آنكه در شده در صنايع نساجي بسيار شفاف هستندالياف مصنوعي توليد

 نيز از آنها استفاده  هاي رنگي در تزئيناتو حتي با عبور دادن نور شود به عنوان الياف نساجي كاربرد داشتند
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 ولي به خاطر سرعت بسيار كمتر جريان دهند ا تشكيل ميسيم هاي مسي پايه انتقال ارتباطات ر. كردندمي

به جاي  استفاده از الياف شفاف به فكر، نسبت به نورالكتريسيته 

هاي نوري كه از داخل در اين حالت سيگنال. سيم مسي افتادند

رتيب تكردند. بديناطالعات را منتقل مي ،كردندالياف عبور مي

 ها،ها و بين قارهبين كشورها، در صنايع ارتباطات بين شهر

استفاده از فيبر نوري گسترش چشمگيري پيدا كرد. در شكل 

 كنيد. نمونه فيبر نوري را مشاهده مي 11-1
 

 فیبر نوری افزايش دهنده سرعت اينترنت 1-11شكل

       

 آيا مي دانيد؟

  اينترنت به دست مصرف كنندگانهاي بسيار بزرگ فيبر هاي نوري كشور ها را به هم متصل مي كند تا كابل

ها قرار دارد. حوادث طبيعي، ضربه دريابرسد. بخشي از اين كابل ها در اعماق 

و گاز گرفتن آبزيان عظيم الجثه، باعث قطع ويا خرابي آنها مي گردد. براي 

ترميم اين خرابي ها، كشتي هاي خاصي ساخته شده است كه به طور مداوم 

  رابي ها مرتفع كردن آن مي باشند.در حال پيدا كردن اين خ

 

 

  (Fiber Glass) الياف شيشه -

مواد مذاب شيشه را از رشته . شودشيشه ساخته مي اين الياف از

و براي  هاي الياف شيشه توليد شودتا رشته دهندساز عبور مي

هواپيما و ، بدنه اتومبيل. كاري و ساختن اجسام كاربرد داردعايق

در . شوداجسام ديگر از فايبر گالس ساخته ميقايق و بسياري از 

 . كنيدرا مشاهده مي پشم شيشهايق ساخته شده از ع 1-12شكل 
 

 عايق لوله ساخته شده از الیاف شیشه 1-12شكل 

  الياف فلزي -

ن داز پارچه هاي بافته شده از اين الياف براي چاپ كر. براي تبديل به ظريفترين الياف مناسب هستند طال و نقره

 . شودموجود در تلفن هاي همراه و رايانه ها استفاده مي مدار هاي الكترونيكي

 

 

 دانیدآيا می
 



     کلیات -دانش فنی پايه

15 

  صافي ها -

قرار ها وقتي در مسير مايعات اين پارچه. اي دارنداندازههم هاي ريز و تقريباًهايي هستند كه روزنهها پارچهصافي

صافي هايي ساخته شده . هاي صافي كوچكتر باشددهد كه اندازه آنها از سوراخفقط موادي را عبور مي ،گيرندمي

 . است كه جلوي عبور باكتري ها و مولكول هاي مضر را نيز مي گيرد

 بافت بدن  -

بيه اليافي با بافتي ش. در علوم پزشكي ساخت موادي كه بتواند به جاي اجزا بدن انسان استفاده شود آغاز شده است

ن پارچه جايگزي. به كار رفته است و عملكرد خوبي نيز داشته است رگ خوني ساخته شده است و به جاي رگ انسان

پوست انسان و پارچه اي كه به جاي تكه اي از معده و روده و قسمتي از ديواره قلب به كار رفته است از جالبترين 

 . پيشرفت ها در اين زمينه مي باشد

 مصارف ديگر -

و  نخ، امروزه مصرف محصوالت صنايع نساجي نظير انواع الياف

 ،هوا و فضا، حمل و نقل، پارچه در صنايع ديگر نظير كشاورزي

 در شكل. بسيار فراگير شده است...  دريانوردي و راه سازي و

 سازي را مشاهده استفاده نخ در صنايع الستيك 10-1

 . كنيدمي
 

 استفاده نخ در صنايع الستیك سازی 1-13 شكل

 

  
 

 گزارش نویسی
هايي داير گاها فراگيريد كارهنرجويان گرامي روش هاي انجام كار هاي مربوط به صنايع نساجي ربراي اينكه شما 

 هب هايي را تهيه كرده وشما بايد گزارش، پس از انجام هر كار. ديها تسلط كافي پيدا كنشده است تا در همه كار

 . دهيمصار توضيحاتي را ارائه ميت درباره نوشتن گزارش كار به طور اختدر اين قسم. هنرآموز تحويل دهيد

 دارد. آنها را پيدا كنيد.  محصوالت نساجي بسيار زيادي وجود دارد كه در صنايع ديگر كاربرد
 فعالیت
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 گزارش 

كه بر مبناي روش ها و موازين علمي تنظيم و تدوين شده ، به هر گونه ارائه اطالعات از منابع موثق به فرد يا افرادي

لفيقي ديداري و ت، نوشتاري، گفتاري. گزارش ها از نظر روش ارائه به چهار دسته تقسيم ميشوند. باشد گفته مي شود

 . ها مي باشداز آن

، موضوعاتي چون ورزشي. نوع ارائه اطالعات مشخص مي گردد، هر گزارشي داراي يك موضوع است كه بر اساس آن

گزارشي كه ما در كارگاه ها بايد بنويسيم در حقيقت . حوادث و يا آموزشي و صنعتي مي باشد، اجتماعي، اداري

كسان نيست ولي براي اينكه روند نوشتن گزارش يكسان نحوه نگارش ها اين گزارش ها ي. آموزشي و صنعتي است

اي كه در در اين نوع گزارش نويسي ابتدا در باالي صفحه و مطابق نمونه. يك نمونه گزارش را شرح مي دهيم. باشد

 . سپس مطابق شرح زير گزارش كار را مي نويسيم. مشاهده مي كنيد اطالعات مورد نياز را وارد كنيد جدول

 . ند كلمه علت انجام گزارش را بنويسيدهدف : با چ

 . مواد و وسايل مورد نياز : اول وسايل مورد نياز و سپس مواد مورد نياز را بنويسيد

  .سطر بنويسيد 7تئوري كار :درباره مباني علمي كار مورد نظر حداكثر 

 . محاسبات :در صورتيكه براي انجام كار محاسبه هايي الزم باشد آنها را بنويسيد

 . مراحل انجام كار : كارهايي كه انجام داده ايد را با دقت بنويسيد

 . ه كرده ايد آن را الصاق كنيديالصاق نمونه كار : اگر نمونه كار قابل نصب كردن روي گزارش كار ته

 . سيديگيري : نتيجه اي كه از اين كار گرفته ايد را بنونتيجه

 . : در اين قسمت به پرسش هاي كتاب و يا هنر آموز پاسخ بدهيد هنرآموزسؤاالت كتاب و يا االت ؤپاسخ به س

 . مصرفي را بنويسيد حفاظتيمالحظات ايمني و بهداشت كار : در اين قسمت بايد وسايل 

جويي و روش هاي كمك به چگونگي صرفه، مالحظات زيست محيطي : با توجه به اهميت حفظ محيط زيست

 . محيط زيست را بنويسيد

 . الي بگذاريدخآموز : حدود چهار سطر براي ارزشيابي كار و توضيحات هنر آموز هاي هنرراهنمايي ارزشيابي و
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 نمونه يك گزارش کار  

 . بايد رعايت شودعناوين گزارش كار  ترتيب نوشتن. نمونه گزارش كار را مشاهده مي كنيد 1-1 در جدول

 گزارش کار  نمونه 1-1 جدول 

 :نام هنرآموز :نام هنرجو

 :شماره كار :نام درس

 :تاريخ :نام كار

 هدف

 مواد و وسايل مورد نياز

 تئوري كار

 مراحل انجام كار

 محاسبات 

 الصاق نمونه كار

 نتيجه گيري

 هنرآموزال ؤسكتاب و يا ال ؤپاسخ به س

 مالحظات زيست محيطي

 مالحظات ايمني در كار

 ارزشيابي و راهنمايي هنرآموز
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 یست و صنعتارتباط محيط ز
 .موجودات ديگر قادر باشند در آن زندگي سالمي داشته باشند را محيط زيست مي گويند محيطي كه انسان و همه

انرژي به  در هر كارخانه اي. باشدزندگي سالم در پناه محيطي كه در آن حضور داريد هدف نهايي محيط زيست مي

ا يا ب كنند وب مصرف ميآاي نساجي مقدار زيادي بخار هبعضي ازدستگاه. رسدبه مصرف مي هاي مختلفيصورت

 براي گرم كردن روغن و تبديل .ورندآاستفاده از روغن داغ گرماي الزم براي بخشي از كارهاي خود را به دست مي 

ز گا .كردن آب به بخار به خاطر گراني برق بايد از موادي چون گاز و نفت گاز)گازوئيل( و يا نفت كوره استفاده كرد

از بين نفت گاز و نفت كوره دومي آلودگي . رسدطبيعي آلودگي كمي دارد ولي اغلب به مصارف خانگي و شهر ها مي

 . هاي اطراف را با مشكل مواجه كندمزارع و باغ تواندو مي بسيار زيادي دارد

بق اين دستورات عمل گردد تا آنها طبهداشت و محيط زيست دستورالعملي به كارخانجات ارائه مي از طرف اداره

هزينه بر هستند ممكن است بعضي كارخانجات به ، اما چون اين تغييرات و يا مواردي كه پيشنهاد مي شود. كنند

 . توجهي كنند كه اغلب مشكالت اساسي را به همراه داشته استآن بي

ت پايدار از نظر محيط زيستوسعه . در چشم انداز اقتصاد مقاومتي مشخص شده است كه توسعه بايستي پايدار باشد

محيط  ازنيازهاي خود را  هاي آتيهاي نسلتواناييمنابع و اي است كه انسان بتواند بدون لطمه زدن به توسعه

 . ورده سازدآزيست بر

 آلودگی
شيميايي و بيولوژيكي آن ، خاک و زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي، هوا، وارد شدن هرگونه ماده خارجي به آب

فته آلودگي گ، اي تغيير دهد كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار و ابنيه مضر باشدبه گونهرا 

ود شماده آالينده به ماده اي گفته مي .آيدآلودگي در اثر افزايش مواد آالينده در محيط زيست به وجود مي. شودمي

  .خاک و ابينه اثرات نامطلوب داشته باشد، گياهان، ي موجوداتكه داراي غلظتي بيش از غلظت مجاز بوده و بررو

 هاانواع آلودگی
 به انواع زير تقسيم كرد: توانرا مي هاآلودگي

 آلودگي هوا -

 آلودگي آب -
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 آلودگي صوتي -

 آلودگي راديواكتيو -

 آلودگي نفتي -

 آلودگي حرارتي -
 

ع فوالد اينبراي مثال ص. ايع با هم تفاوت داردي صنولي نوع آلودگ. توانند محيط زيست را آلوده كنندهمه صنايع مي

ايع از طريق صن آلودگي هايي كه. كنند ولي نيروگاه هاي نفت كوره آلوده كننده شديد هوا مي باشندآب را آلوده مي

 از:  نساجي امكان صدمه زدن به محيط زيست را داشته باشند عبارتند

 آلودگی آب
آب  آلودگي ودات زنده را تهديد كند راجكه در آب وجود داشته باشند و حيات موو يا گازي  مايع، كليه مواد جامد

 . آلودگي آب مي تواند منشأ مختلفي داشته باشد. مي گويند

ها و  اسيد، فلزات سنگين و انواع سموم مواد شيميايي مانند و و زباله هامواد طبيعي مانند مواد نفتي وميكروبي 

 باشد.مي كاتاليزورها و زنگ آهن، مواد كمكي، رنگها شامل ه در صنايعمواد مورد استفاد، مواد آلي

 . ودشو باعث بروز مشكالتي براي آنها مي دگذاراثر مي تغذيه كننده از آب جودات زندهها بر گياهان و موآلودگي آب

 پساب صنعتی

شوند را پساب خارج ميها مواد مايعي كه به عنوان ضايعات از كارخانه

كننده وجود نداشته باشد. براي . اگر در پساب مواد آلودهندگويمي

محيط زيست ضرري ندارد. بنابر اين ابتدا بايد پساب را مورد آزمايش 

 طور كامل هچون بقرار داد تا مواد موجود در آن مشخص شود. 

هايي را بايد روش، آمدن پساب جلوگيري كرد از به وجود، تواننمي

 ضرر براي محيطضرر و يا كمب را به موادي بيكه اين پسا ،پيدا كرد

 .گوينداين عمل را تصفيه پساب مي. زيست تبديل كرد

 
ريختن مايعات اضافی کارخانه در  1-14شكل 

 طبیعت

ديده شده است كه . شود تا آبزيان با مشكالت زيادي مواجه شونداز طريق آب باعث مي آلوده كننده انتشار مواد

ها ريختن پساب غيرمجاز به داخل اين رودخانه، كه دليل آنودخانه هاي كشور از بين مي روند ماهيان بعضي از ر

 . دهددر طبيعت را نشان مي پسابريختن  1-14 در شكل. مي باشد
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هاي ها و درياها نيست بلكه آبها در رودخانهپساب آلودگي آب فقط مربوط به آلوده كردن سطحي آب و تخليه

در اثر نيروي ، كنندهبسياري از اين مواد آلوده. شوندها آلوده ميها و قناتراه تخليه پساب در چاه زيرزميني نيز از

ات متاسفانه بكارگيري تركيب. هاي زيرزميني را نيز آلوده كنندهاي خاک نفوذ كرده و آبهالي درونتواند به جاذبه مي

انكه چن، ست باعث تنوع و تعداد آلودگي ها گرديده استها در محيط زيهاي كارخانهجديد شيميايي و تخليه پساب

 . هاي صنعتي ايجاد مي گرددمعموال در اثر پساب، بيشترين صدمات محيط زيست

، سفيدگري، پخت، هاي مختلفي مانند شست وشوهاي بدست آمده از كارخانه هاي نساجي كه از قسمتپساب

 شود كه عبارتند از:يم در پساب ديده اين مواد به سه حالت، رنگرزي و چاپ حاصل مي شود

 چربي  ومواد معلقي مانند روغن  .1

 و امالح كلسيم و منيزيممانند خرده الياف ونده مواد رسوب ش .2

 قليا  واسيد ، مواد رنگزا، مواد محلول مانند صابون .0

هاي حاصل از شست و شوي پشم و پخت پنبه مقدار پساب

ز ا، اسيدفوريك سول به كمكزيادي واكس و چربي دارند كه 

روي سطح د و به سادگي از آب جداشده، روي آب شناور مي شو

 گرفته مي شود. آب 

است  الزمسازي رنگ از پساب بسيار مشكل است چون جدا

 1-11 در شكلباشد. آوري و تصفيه مواد رنگي جداگانه جمع

 . كنيدريختن پساب رنگي در طبيعت را مشاهده مي

 
 اد رنگزاپساب حاوی مو 1-15شكل 

 آزمايش پساب

نوع و  تا با تعيين. ابتدا بايد از پساب موجود در كارخانه نمونه گيري كرد. براي اينكه بتوان پساب را تصفيه كرد

هاي مختلف پساب هايي كه در قسمت. خاب شودبهترين روش تصفيه پساب انت، پسابمقدار مواد موجود در 

مخلوط كردن پساب ها با يكديگر در بعضي . آلودگي با يكديگر تفاوت دارنداز جهت نوع ، توليد مي شوند هاكارخانه

تا همه  .نمونه گيري از پساب بايد در زمانهاي مختلفي صورت گيرد. تصفيه مي شود از موارد باعث باال رفتن هزينه

 . مواد آلوده كننده و زمان توليد آنها مشخص گردد

اگر . حلول در آن است كه براي زيست موجودات آبزي ضروري استاكسيژن م، يكي از عوامل مهم حياتي در آب

زندگي در آب براي موجودات آبزي  ادامه، در ليتركمتر شود گرمميلي 6ميزان اكسيژن محلول در آب از حد 
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موادي كه در آزمايش . به همين دليل مقدار اكسيژن موجود در پساب به دقت اندازه گيري شود. غيرممكن مي گردد

 گيري مي شود عبارتند از:اندازهپساب 

 . دشوتعيين مي  ميزان اسيدي يا قليايي بودن پساب را PH : با اندازه گيري1PHگيري اندازه -

مورد  2به روش بيولوژيكي، : به ميزان اكسيژني كه براي اكسيداسيون حجم مشخصي از آلودگيBODگيري اندازه -

 . مي گويند "BOD "نياز است

به ميزان اكسيژني كه براي اكسيداسيون حجم مشخصي از آلودگي به روش شيميايي مورد : CODگيري اندازه -

 . مي گويند "COD "نياز است 

 گيري مواد معلقاندازه -

 . ها و مواد آليگيري مواد پاک كننده و روغناندازه -

 گيري مواد سمي فلزات سنگيناندازه -

 

 پساب تصفیه

آلوده كننده در پساب و موقعيت جغرافيايي محل و  به نوع مادهم، يهاي صنايع نساجپساب تصفيه انتخاب روش

اب را از براي اين كار پس. پساب است تصفيه اولين مرحله، فيزيكي تصفيه. كارخانه بستگي دارد امكانات تصفيه

 . صافي هاي مخصوصي عبور مي دهند تا ذرات ريز معلق و خرده الياف از پساب جدا شود

 . برسند 7-8 پساب ها بايد به حدود PHمعموال . آن است "PH"تنظيم، پسابدومين مرحله تصفيه 

اين مرحله از . موجود در پساب مي باشد، محلولجداكردن مواد آلي يا معدني ، پساب سومين مرحله در تصفيه

 . گيردبه روش هاي زير انجام مي اهميت زيادي برخوردار است و

امكان جداسازي آنها ، ها و نامحلول كردن آنها ناخالصي 0به كمك انعقاد ،الف( رسوب دادن: در مرحله رسوب دادن

اين . شدن آنها مي شوددرشت تر  وذرات ناخالصي باعث به هم چسبيدن مواد منعقد كننده  .را به وجود مي اورند

 . شوند آوري ميرسوب ها به صورت لجن از ته ظرف جمع. ته نشين شده و رسوب مي كنند مواد در اثر وزن خود

                                                 
 قليليي قوي مي باشد.  14خنثي و عدد  7اسيدي قوي و عدد  1است كه عدد  14تا  1عددي بين  - 1
 علومي كه به موجودات زنده مر بو ط مي شود را فيزيو لوژي مي گويند.  - 2
 به هم چسبيدن - 0
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هاي موجود بر روي زغال فعال مي تواند مواد معلق موجود در غال فعال: سوراخز جذب مواد معلق به وسيلهب( 

 آبرنگ جذب هاي زيادي است كه از اين روش براي جذب بوي نامطبوع آب و سال. پساب را به خود جذب كند

 . معدني را نيز به خود جذب مي كند غال فعال عالوه بر مواد رنگي بعضي از موادز. مي شود استفاده

و امكان  شوندها تركيب مياكسيژن موجود در هوا با ناخالصي ،در عمل اكسيداسيون اكسيداسيون:روش  - 

متر و  2-4ها حدود عمق اين استخر. براي اين كار آب را در استخرهايي مي ريزند. جداسازي را به وجود مي آورد

 . عمل اكسيداسيون به سه طريق انجام مي شود. متر مي باشد4-6متر و عرض آن  122طول آن تا 

تا . مي دمندكشي به پساب از طريق لولهاكسيژن تحت فشار را ، كپسول هاي اكسيژنتحت فشار:  اكسيژن - 

 . ها انجام شودعمل اكسيداسيون روي ناخالصي 

اكسيژن هوا باعث عمل  و پمپ هواي مكانيكي: هوا از طريق پمپ هاي هوابه پساب دميده مي شود - 

 ، تحت فشار است اكسيژناين روش ارزانتراز استفاده از . اكسيداسيون مي شود

. وداستفاده مي ش، كننده هستندداكسيبه جاي اكسيژن از موادي كه روش در اين  :هكننداستفاده از مواد اكسيدپ( 

ده است كه در صنعت به دليل ارزان قيمت اكسيد كنن يك ماده، كلر .زمان كمتري براي اكسيداسيون الزم است و

 . كننده استيك اكسيدكسيد هيدروژن نيز ا شود پربودن بطور وسيعي در تصفيه آب و پساب مصرف مي

هايي هستند كه فقط ( داراي سوراخmembranصافي هاي بسيار ريز ) هاي بسيار ريز:عبور دادن پساب از صافيت( 

يار هاي بسپساب را با فشار زياد از صافي، در اين نوع تصفيه. عبور مي دهد اجازهمشخص  به مولكول هايي با اندازه

تركيبات آلي و بعضي مواد  دهد ولي بههاي آب را از خود عبور ميها فقط مولكولاين صافي. دهندريز عبور مي

صافي بسيار  به وسيله، را ذرات ناخالصي از آب و يا پساب جداسازي نحوه 1-16 در شكل. دهداجازه عبور نمي، ديگر

 . دهدريز نشان مي

 
 خالصی ها توسط صافی ريزنحوه جداسازی نا 1-16شكل
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. ددگرپساب باعث باال رفتن قيمت تمام شده محصول مي شود و در نتيجه كاهش سود مي اما در هر صورت تصفيه

يار با توجه به آثار بس. دهنددرست انجام نمي كنند و يا اين كار راكنندگان از اين كار امتناع ميو بسياري از توليد

 هايي مناسبيحلاهميت موضوع محيط زيست بايد راه كه پساب تصفيه نشده در پي دارد و با توجه به زيان بار

 . دهي الزم را داشته باشد و هم محيط زيست آسيب نبيندخانه سوداتخاذ گردد تا هم كار

 گی هواآلود
 ،براي زندگي و رشد و نمو انسان، اين تركيب هوا. است بخار آب و چند ماده ديگر، اكسيژن، هوا تركيبي از نيتروژن

ابنيه داشته  گياهان و، اضافه شدن موادي به هوا كه مضراتي براي جانداران. موجودات ديگر و گياهان مناسب است

 . عي باشدطبيتواند طبيعي و يا غيرلودگي هوا ميآمنشا . گويندباشد را آلودگي هوا مي

، اهآتشفشان، انتشار گاز از زمين در برخي نقاط نفت خيز، گرد و غبار منشأ آلودگي هواي طبيعي عبارت است از:

  .سوزي جنگل هادود و مواد خطرناک ناشي از آتش

 هايسوختن ناقص سوخت غير طبيعي شامل آلودگي هوا با منشأ

دريايي  ،ينيمصرف انواع سوخت فسيلي دروسايل نقليه زم -فسيلي

ها و مواد سوختي تبخير حالل -سوختن مواد پالستيكي  -و هوايي 

توليد آلودگي  1-17در شكل . ها استانتشار ذرات ريز از كارخانه -

 . كنيدهوا توسط يك نيروگاه را مشاهده مي

 توليد آلودگي هوادرصنايع نساجي، به سه طريق ممكن است. 
 

 کننده هوا يك واحد صنعتی آلوده 1-15 شكل

هاي الكتريكي و موتور، آلودگي هوا به خاطر مصرف انرژي: در كارخانجات نساجي عالوه بر مصارف همگاني برق -

ت با پيشرف. در نتيجه در ايجاد آلودگي هوا سهم دارند كنند وآالت مختلف نيز برق مصرف ميهاي ماشينسيستم

 ميزان آلودگي، جويي در بين كاركنان كارخانجاترهنگ صرفهآالت كم مصرف و ايجاد فتكنولوژي و اختراع ماشين

 . يابدهوا از اين طريق كاهش مي

 
 

 شود؟آيا روشنايي در منازل و به كار گيري وسايل خانگي هم باعث آلودگي هواي شهر شما مي
 فكر کنید
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انرژي گرمايي الزم از طريق . ل به انرزي احتياج استيبراي گرم كردن مواد مورد استفاده در رنگرزي و تكم -

كاهش مقدار آب ، 1ه از آنزيماستفاد. ه مي شوددر نتيجه هوا آلودو  سوختن سوخت هاي فصيلي تامين مي شود

 . مصرفي و كاهش دماي رنگرزي باعث كاهش آلودگي هوا مي شود

جال دادن پارچه با بخارو بسياري از عمليات ، گرم كردن دستگاه اتو، تثبيت تاب در نخ، براي تثبيت رنگ از طرفي

د كم مصرف تولي وهاي مدرن دستگاه ساخت و تهيهبنابراين . ديگر از بخار آب با درجه حرارت باال استفاده مي شود

ساخت و نصب  آن عالوه بر. منجر شودي هوا ودگمصرف انرژي و در نتيجه كاهش آل تواند به كاهشمي بخار

 . بسيار مهم استبراي دستگاه ها هاي كاهش دهنده آلودگي كالهك

الياف پنبه داراي پرزهاي  توليد و انتشار ذرات جامد بسيار ريز -

ي بافندگي در اثر جابجاي در بخش ريسندگي و است و بسيار ريزي

 مقدار آن بيشتر نيز ، چرخان با الياف درگيري قطعات الياف و

 .كندمي اين ذرات در هوا پخش شده و توليد آلودگي هوا. شودمي

د تا كننبراي جلوگيري از اين آلودگي فيلترهاي خاصي نصب مي

را  نوعي فيلتر هوا 1-18 در شكل. اين ذرات به هوا راه پيدا نكند

  .از اين فيلتر ها ساخته شده استزيادي انواع . يدكنمشاهده مي

 
 يك نمونه فیلتر هوا در صنايع نساجی 1-18شكل 

 آلودگی صوتی

آلودگي صوتي به امواج نا خواسته صوتي اطالق مي شود كه بر فعاليت موجودات زنده و به ويژه انسان تاثير منفي 

بدون ترديد . است 2واحد اندازه گيري صوت دسي بل. ث بروز عوارض روحي و جسمي )شنوايي( شودبگذارد و باع

تگي خس اين مشكالت عبارتند از:. مشكالتي به وجود مي آيد براي كساني كه در محيط پر سرو صدا كار مي كنند

بروز عوارض ، م از اطرافيانسوال مداو، احساس وجود صدا حتي در سكوت ،ناشي از سر و صدا و كاهش دقت وكارآيي

براي . باشدعصباني شدن و سرگيجه مي افزايش فشار خون و، وزوز كردن گوش ،درد ناحيه گوش ي،روحي و روان

 . دهدجلوگيري از اين مشكالت وسيله خاصي ساخته شده است كه ميزان صدا را كاهش مي

                                                 
 شو و پخت پنبه باعث مي شوند تا از حرارت استفاده نشود. ود با انجام سفيد گري، شستاين موا - 1

 دسي بل واحد اندازه گيري شدتصوت و معادل يك صدم بل مي باشد. و با دي بي نمايش مي دهند.  - 2
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 آلودگی خاك
وابستگان به خاک را به خطر بيندازد را  هان و سالمت همهافزوده شدن مواد نامناسب به خاک كه توان رشد گيا

خاک از اين جهت براي ما مهم است كه مواد مغذي الزم براي رشد گياهان را تامين مي . آلودگي خاک مي گويند

افزايش جمعيت و نياز انسان به مواد غذايي كه در خاک رشد مي كند باعث شده است هر چيزي كه براي . كند

بايد به اين نكته . و تهديد محسوب مي شود را جدي بگيريم و در جهت كاهش اثرات آن بكوشيم خاک مزاحمت

چون خاک مي تواند بسياري از ضايعات را ، توجه داشت كه خاک داراي موادي هست كه با گذشت زمان مي تواند

با مطالعه و بررسي كامل انجام  اين دفن مواد زايد در خاک بايدبنابر .به مواد قابل استفاده براي گياه تبديل كند

 پس از مدتي جذب خاک مي شود ولي مواد، برگ گياه الشه حيوانات و بعضي از مواد چون فضوالت حيواني و. شود

خطري زيادي براي محيط زيست ندارند ولي فلزات ، پالستيكي جذب خاک نمي شوند ولي به جز ظاهر زشت

  .در حالي كه ظاهر زشتي هم ندارند. مي شوند انسان و محيط زيستسنگين باعث مشكالت زيادي براي حيوانات و 

بعضي از مواد آلوده كننده پر خطر خاک عبارتند از: زباله هاي 

 موادسمي مانند آزبست و، زباله بهداشتي، مواد نفتي، صنعتي

 سرب و، سموم قوي و فلزات سنگين چون مواد راديو اكتيو

مواد ، گي تفكيك شدههاي خانزباله، و مواد كم خطر قلع

 در شكل. شوينده و به خصوص صابون هاو انواع مواد گياهي

  .كنيدرا مشاهده مي خاکاي از آلودگي نمونه 18-1
 آلودگی خاك با رها کردن زباله ها در محیط 1-12 شكل

دگي خاک بر و تاثير آلوچگونگي آلوده شدن آب  1-22در شكل . آلودگي خاک مي تواند به آلودگي آب منجر شود

 . كنيدآب را مشاهده مي

 
 از طريق آلودگی خاك  آلودگی آب 1-21شكل 
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   2 فصل

 مواد اولیه در صنعت نساجی

 رود:در پایان این فصل از هنرجو انتظار می

 .ندصنوعي و بازيافته را بيان كتفاوت الياف م-انواع الياف را بيان كند -الياف را تعريف كند

 الياف ابريشم-. الياف پشم را توضيح دهد- .پنبه را توضيح دهد خواص آن را بيان كند -

 .الياف مصنوعي را شرح دهد -. الياف بازيافته را شرح دهد -. را شرح دهد
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 مواد اوليه در صنعت نساجی
 (Fiber) الیاف

الياف رشته هاي نازک و بلندي مانند مو هستند كه از استحكام و انعطاف پذيري كافي براي توليد نخ و پارچه 

الياف از مواد پليمري تشكيل مي شوند مواد پليمري مولكول هاي بسيار بزرگي هستند كه از بهم . برخوردار باشند

از مولكول هاي ، يك زنجيره بزرگ، بنابر اين پليمر. شوند ي كوچكتري به نام منومر ساخته ميپيوستن مولكول ها

 لي مي توان آن را بهعي وجود دارد وبه صورت طبيمناسب الياف مواد پليمري . يكسان به هم پيوسته مي باشد

خواص الياف  دانستن. است سلولز يك پليمر طبيعي و پلي استر يك پليمر مصنوعي. توليد كرد نيزصورت مصنوعي 

. مي باشدآن طول ، اليافيكي از اين خصوصيات مهم . صنايع نساجي اهميت زيادي دارددر براي انجام عمليات 

 دستهدو به همين دليل الياف را بر اساس طولشان به . طول الياف در انتخاب نوع ريسندگي اهميت ويژه اي دارد

 . كنندتقسيم بندي مي

 و تكه تكه وجود دارند به صورت رشته هاي كوتاهكه مانند پنبه و پشم  ييافال  Staple Fiber -عمنقطلياف ا - 1

ت نوع ماشين آال. يك اندازه نيستندهمه به اين الياف چون طبيعي هستند بنابراين . را الياف منقطع مي گويند

 . توليد نخ به اندازه طول الياف بستگي دارد

الياف يكسره يا  اليافي كه طول آنها زياد است و به صدها متر مي رسد را Continues Fiber– يكسره الياف -2

ان به صورت فيالمنت ساخته ساخت انس الياف .( مي باشدSilk) تنها ليف طبيعي يكسره ابريشم. گويندفيالمنت مي

 . شود ولي با بريدن و كوتاه كردن به طول دلخواه تبديل مي شودمي

 اليافكلی طبقه بندي 
  .طبيعي و ساخت انسان تقسيم كرد الياف مورد استفاده در صنعت نساجي را مي توان به طور كلي به دو طبقه

 (Natural Fiber) الیاف طبیعی

اين دسته از . بردمي رجمع آوري نموده و به كا انسان آنها را در طبيعت به صورت ليف وجود دارند و الياف طبيعي 

كه در اينجا هر كدام را به طور . الياف حيواني و الياف معدني تقسيم مي شوند، اهيالياف گي الياف به سه گروه

 . كنيم مختصر بيان مي
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 الیاف گیاهی

 تشكيل دهنده ماده. الياف گياهي از مهمترين الياف مورد مصرف در صنعت نساجي است و از گياهان بدست مي آيد

ر به دسته هاي زي، كه از چه قسمتي از گياه بدست مي آيندالياف گياهي برحسب اين. سلولز است گونه اليافاين

 تقسيم مي شوند؛

 رويد مانند الياف پنبهاليافي هستندكه بر روي دانه گياه مي، الياف دانه ايي -

 كنف و چتايي، آيد مانندالياف كتانالياف ساقه اي اين الياف از ساقه گياهان بدست مي -

 تهيه مي شود مانند الياف سيسال و مانيالالياف برگي اين الياف از برگ گياهان  -

 مانند الياف نارگيل. الياف ميوه اي كه اين الياف از ميوه بعضي گياهان استخراج مي شود -

مي رويد و به چه صورت به دست مي آيدنيز به دو گروه  الياف گياهي را برحسب اين كه در كدام قسمت گياه

 . لياف جدا و الياف دسته اياين دو گروه عبارتند از: ا. تقسيم مي كنند

ه الياف و نارگيل كه پنب گياه مي رويند مانند پنبه الياف جدا: اليافي هستند كه به صورت كرک روي دانه يا ميوه -1

 . دانه اي و نارگيل الياف ميوه اي مي باشد

خراج است. مي شوند اليافي هستند كه به صورت دسته اي در ساقه يا برگ برخي از گياهان يافت الياف دسته اي: -2

 هاي اليافهاي خاصي رشتهالياف ساقه اي مشكل است زيرا بايد ساقه هاي گياه در آب خيساند و سپس با دستگاه

 و كنف الياف، رامي، چتايي، الياف كتان. را از داخل ساقه استخراج كرد

، السيس. برخي گياهان به دست مي آيند دسته اي هستند كه از ساقه

 . ي است كه از برگ گياه تهيه مي شودالياف دسته ا

 الیاف پنبه 

مهمترين ، در حال حاضر. پنبه است، يكي از مهمترين الياف گياهي

اي اختصاص دارد بخش از صنايع نساجي به بافت پارچه هاي پنبه

به صدها سال قبل از ميالد ، استفاده از پنبه به عنوان الياف در نساجي

يان مصر پنبه اي براي اولين بار به وسيبهپارچه هاي . گرددميمسيح بر

 .در ايران نيز كشت پنبه رايج است. قديم و چيني ها بافته شده است

 . در استان هاي خراسان و كرمان و فارس و مركزي كشت مي شوند و

را  مزرعه پنبه 2-2و در شكل يك نمونه غوزه رسيده  2-1 در شكل

 .كنيدمشاهده مي

 
 شكفته شده غوزه رسیده و 2-1 شكل

 
 مزرعه پنبه 2-2 شكل
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براي بهبود كشت پنبه در ايران به عمل آورده و نژادهاي  اقداماتي، مراكز تحقيقاتي كشت پنبه، هاي اخيردر سال

 پنبه در مناطق .هاي قبلي بهتر مي باشدمختلفي را اصالح كرده اند كه از نظر كيفيت و رنگ و مقدار توليد از نژاد

 كه تخم پنبه هاي كوچكيروي دانه الياف پنبه بر. رودشود و به صورت بوته ميت ميگرم و مرطوب كش

(Cotton Seed نام دارد رشد مي )تعدادي پنبه دانه در داخل غوزه . كند

 شكفتن الياف پنبه از غوزه بيرون مي آيد و پس از رسيدن. كندرشد مي

. شودن پنبه مياگر باران ببارد باعث نامرغوب و زرد شد در اين حالت

. شودبرداشت پنبه به صورت دستي و به صورت ماشيني انجام مي

 برداشت دستي سرعت كمتري دارد ولي خار و خاشاک كمتري همراه

 . بينيدبرداشت ماشيني پنبه را مي 2-0 در شكل. شودالياف جمع مي
 

 برداشت ماشینی پنبه 2-3 شكل

 .ين كردن الياف برده مي شودخانه جاين الياف پس از جمع آوري به كار

 براي اينكه بتوان الياف. شوددر اين مرحله الياف از روي پنبه دانه جدا مي

الياف پنبه را با فشرده كردن . را تا محل كارخانه ريسندگي منتقل كرد

. اين بسته را عدل پنبه مي گويند. و كم حجم كردن بسته بندي مي كنند

  . كنيدمي عدل پنبه را مشاهده 2-4 در شكل
 عدل پنبه 2-4 شكل

 

 
 . دهدپنبه دانه ها را پس از عمل جينينگ نشان مي 2-1 شكل

 خصوصیات الیاف پنبه 

در صد رطوبت و  8تا  6در صد سلولز و  84تا  82الياف پنبه از 

سطح جانبي الياف پنبه . مابقي از مواد ديگري تشكيل مي شود

در وسط  .ه دانه لوبيا استسطح مقطع آن شبي پيچ و تاب دارد و

 الياف پنبه كانال خالي وجود دارد كه در هنگام رشد مواد مغذي 

 
 پنبه دانه 2-5 شكل

 متغير  مترميلي 12متر تا حدود ميلي 6طول الياف پنبه از . اين كانال لومن نام دارد .رساندو آب را به الياف مي

ايسلند  در حال حاضر بهترين پنبه مربوط به كشور. تر استمرغوب چقدر طول الياف زيادتر باشد پنبه هر. باشدمي

 لياف ريز و پنبه دانه را پيدا كنيد. كنند. مصارف اين اموجود روي پنبه دانه ها را جدا مي ريزحتي الياف 
 کنیدتحقیق 

 



     مواد اولیه در صنعت نساجی -دانش فنی پايه

33 

هر چه قدر الياف نازک تر باشد ظريف تر است و الياف . ميلي مترمتغير است 12تا  08است طول اين الياف بين

پنبه  فرنگ اليا. نخ و پارچه مرغوب تري توليد مي شود، زيرا از الياف ظريف تر. ارزش بيشتري دارد، ظريف تر پنبه

بت الياف پنبه جذب رطو. است از قهوه اي روشن تا سفيد متغير است ولي الياف پنبه هرچه سفيدتر باشد مرغوب تر

از طرفي به خاطر جذب رطوبت باال بدون اينكه . كنندو در نتيجه عرق بدن را به خوبي جذب مي بسيار بااليي دارند

 براي. ها هستندنتيجه در تابستان خنك تر از بقيه لباسن را حس كنيم هميشه كمي مرطوب هستند و در آما 

. ابدياستحكام بااليي دارند و در هنگام خيس شدن استحكامشان افزايش مي. كنندپوست انسان حساسيت ايجاد نمي

 . هاي رسمي مناسب نيستندشوند بنابراين براي لباسالياف پنبه خيلي زود چروک مي

 
 

 
 نيز درصد 02 آور سوز سود مقابل در تواند مي طوريكه به دارد خوبي مواد قليايي مقاومت لمقاب در پنبه الياف

 بآسي الياف به تواند مي نيز باشد كم اسيد غلظت حتي اگر دارد كمي مقاومت اسيدها مقابل در اما باشد مقاوم

 ليلد همين به دارد خوبي ومتمقا اكسيژنه آب و سديم هيپوكلريت مانند كننده سفيد مواد مقابل در پنبه. بزند

 سيارب مقاومت نيز خورشيد نور مقابل در پنبه الياف. شود مي استفاده مواد اين از پنبه الياف كردن سفيد براي

كيفيت الياف پنبه به عواملي . درجه مقاومت خوبي دارد 122و حتي در مقابل حرارت  دهد مي نشان خود از بااليي

اليافي كه خوب نرسيده باشند . پنبه وانتخاب زمان درست بستگي دارد الياف نژاد و نوع بذر، خاک، چون آب و هوا

 . ضعيف بوده و اغلب به صورت ضايعات از خط توليدخارج مي گردد

 مصارف الیاف پنبه

نبه به پنبه است الياف پ، مصارف پنبه بسيار زياد مي باشد به طوريكه گفته مي شود پر مصرفترين الياف در دنيا

لباس زير و لباس هايي كه ، پوشاک كودكان، پوشاک بزرگ ساالن. ت خالص و يا مخلوط ديگر مصرف مي شودصور

 به نظر شما پيراهن هاي پنبه اي چه مشكلي دارند؟

وان تهاي ساخته شده از الياف ديگر هستند؟ با اصول فيزيك مياي )نخي( خنك تراز لباسهاي پنبهچرا لباس

 اين موضوع را ثابت كرد. 

 فكر کنید
 

 فكر کنید
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نخ براي دوخت ، انواع طناب هاي ضخيم، انواع ملحفه و روكش لحاف و تشك، انواع حوله ها، با بدن تماس دارد

 . محصوالت پنبه اي مي باشند پوشك بچه و انواع باند استريل ها و پارچه پانسمان زخم از، زيلو، لباس

 الیاف کتان 

 هر .معتدل رشد مي كند اين گياه در مناطقي با آب و هواي شود يم گرفته ساله كي اهيگ كي ساقه از كتان افيال

 تانك افيال هيته يبرا است تر مرغوب كتان نژادنوع  رديگ قرار ياصل ساقه از تر باال ي گياهفرع يها ساقهقدر چ

 است موثر اريبس افيال تيفيك در محصول برداشت زمان .كرد برداشت ،برسد گياه تخم نكهيا از قبل راآن  يستيبا

 رتريد اگرلي بود و خواهد با استحكام كم و فيظر اريبسآمده  دستهالياف ب شود برداشت موعد از زودتر محصول اگر

 دهند يم قرار هم يرو يطور برداشت از بعد را كتان يها ساقه. بود خواهند شكننده و ميضخ افيال شود برداشت

 را اهيگ دانه و برگ، زدن ضربه و يكيمكان اتيعمل قيطر از سپس .و كامال خشك شود ابدي انيجر هوا آنها نيب تا

 سيخ يكاف اندازه هابه تاساقه دهند يم قرار يجار اي و راكد آب در را ها ساقه سپس كننديم جدا آن يها ساقه از

 از پس .نديگو يم نگيتير را عمل نيا .برود نيب از است شده افيال دنيچسب هم به باعث كه نيكتپه مادو  بخورد

 .شود آزادآن  افيالساقه بشكند و  تا كنند يم رد فوالد يها غلتك نيب ازآنها را ، ها ساقه دوباره شدن خشك

 دهد. الياف و نخ كتان را نشان مي 2-6در شكل 

 . هار قسمت استبرش عرضي ساقه گياه شامل چ

 . ندكالف( پوسته خارجي كه ضخيم بوده و از الياف و گياه محافظت مي

 . رار داردقب( مجموعه الياف كه زير پوسته اصلي 

 . پ( منطقه چوبي كه باعث استحكام ساقه مي شود

  ت( مغز ساقه كه نرم و به صورت چوب پنبه است. 
 الیاف و نخ کتان 2-6شكل 

اشكال شش ضلعي نامنظم به همراه يك كانال در وسط ، ف كتان را زير ميكروسكوپ نگاه كنيماگرسطح مقطع اليا

 . آن مشاهده مي كنيم اين كانال همانند الياف پنبه براي تغذيه الياف مي باشد

 42بين طول الياف كتان باشديم متفاوت هم با است گرفته قرار اهيگ از هيناح كدام در نكهيا به يبستگ كتان افيال

هاي و به رنگ ارتباط دارد نگيتير مرحله ف درايال يآور عملبه نحوه  كتان افيال رنگاست  يرمتغمتريسانت 62تا 

سبز و قهوه اي ديده مي شود هر چه عمل ريتينگ بهتر انجام شود رنگ آن به سفيدي گرايش پيدا مي ، زرد، سفيد

ند كاست و در هنگام خيس شدن استحكامش افزايش پيدا ميالياف پنبه  برابر ريبا دوتق كتان افيال استحكام. كند

 پنبهاز  شوداي مومي است كه باعث ميحاوي ماده كتان افيالسطح  تر استاز پنبه زبرتر و خشن، اما اين الياف
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ي بخو به پنبه همانند كتان افيال. روديم نيب از اديز يشووشست و يگرديسف اثر در ماده نيا باشد تردرخشان

 دكن يم تحمل يخوب به زين را ديخورش نور رغم اين كهو علي باشندو عايق آن مي كنند يم تحملگرما را حرارت 

 . استحكامش كاهش مي يابد مدت يوالندر ط اما

 الیاف چتايی
 بيهش آن تهيه طرز وچون الياف ساقه اي مي باشد آيد مي دست به كركروس ساله يك گياه ساقه از چتايي الياف

 الياف اين ميشود يافت مسي و زرد هاي رنگ به و هستند سبك و نرم چتايي الياف هاي دسته باشد مي نكتا

خاطر  همين به هستند محكم نسبتاً مي باشد و قيمت ارزان و فراوان چتايي الياف دارند خشن و سخت ظاهري

 تپش پوشش الياف اين مصارف ديگر از. رودبه كار مي گندم و جو كيسه و برنج هاي كيسه و گوني تهيه براي

 . باشد مي گوني و قير پارچه و طناب انواع و ها كفپوش

 الیاف رامی
 اتعملي كتان با الياف آن همانند است معروف چيني علف به و آيد مي دست به گياه يك ساقه از نيز رامي الياف

 فادهاست محلول در آور سوز سود و يندهشو مواد و گرم آب بايد ريتينگ مرحله در ولي. از ساقه جدا مي شود ريتينگ

 به را آب استو خوب آنها استحكام هستند براق و سفيد رامي الياف. شود جدا ها ساقه از الياف راحت تر تا كرد

 در ها هكيس تهيه و بنديبسته براي نيز رامي الياف شوندمي رنگرزي راحتي به نتيجه در و كنند مي جذب راحتي

 نيز رو هاي لباس و ايپرده و رومبلي هاي پارچه براي رامي مرغوب الياف اما از شود مي استفاده نقل و حمل

 . شودمي استفاده

 الیاف کنف
 شنرو زرد از الياف اين رنگ و طرز تهيه ي آن نيز شبيه چتايي مي باشد دارد زيادي شباهت چتايي به الياف اين

و طناب  گوني تهيه براي و باشد مي ضخيم نسبتاً الياف اين است خشن و خشك باشد سطح آن مي تا شيري متغير

 . شودمصرف مي

 الیاف سیسال

 متر يك حدود به آن الياف طول و است ساله 7 سيسال گياه آيند مي دست به گياه يك برگ از سيسال الياف

 هاي مهتس ساختن آن مصرف بيشترين دارد شيري تا سفيد رنگ و باشد مي ضخيم و شكننده الياف اين. رسدمي

 . كرد تهيه پارچه توان نمي الياف اين از .است زيرا استحكام بسيار بااليي دارد حركت انتقال
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 الیاف حیوانی
ز الياف مويي ا. الياف حيواني به دو صورت الياف مويي و الياف ابريشمي وجود دارد. اين الياف منشاء حيواني دارند

 ،ها و كرک شترپشم انواع گوسفند. از حيوانات تهيه مي شوندجدا كردن موي روئيده شده بر روي پوست بعضي 

  .در بين الياف مويي پشم باالترين مصرف را دارا مي باشد. و كرک خرگوش از جمله الياف مويي مي باشد كرک بز

 . كرم ابريشم توليد مي شود پروتئيني داردو به وسيله بريشم اليافي حيواني است كه منشاا

 الیاف پشم

بابلي ها و يوناني ها پشم را با دست مي ريسيدند و با آن پارچه هاي زيبايي ، پيش از ميالد مسيح مصري ها قرن ها

بهترين پارچه هاي پشمي در بغداد و دمشق و همچنين در تركيه بافته ، در نخستين قرون ميالدي. تهيه مي كردند

يز و فلورانس به اوج خود رسيد و سپس در ساير در قرون وسطا صنعت پشم در شهرهاي ايتاليا از جمله ون. مي شد

 ازآنجايي كه گله داري به منظور تهيه، به هر حال. هلند و انگلستان رواج پيدا كرد، كشورهاي اروپايي مانند بلژيك

ر بعضي از د. پشم هستند توليدكننده، گوشت در اكثر نقاط دنيا رواج دارد مي توان گفت كه بيشتر كشورهاي دنيا

اين ، بنابراين. به پشم حيوان توجه مي شود، زالندنو و آفريقاي جنوبي بيشتر از گوشت، مانند استراليا كشورها

بنابراين يكي از قديمي ترين و مهم ترين . به شمار مي آيند كشورها از صادركننده هاي درجه اول پشم در دنيا

اين دسته الياف از حيوانات مختلفي بدست . پشم ازگروه الياف حيواني است. مي باشد( WOOL) پشم، الياف نساجي

شم گوسفند پ. اين الياف نوعي پروتئين است تشكيل دهنده ماده. مي آيند ولي مهمترين آنها پشم گو سفند مي باشد

از پشم شتر و موي بز و خرگوش . پر مصرف ترين الياف حيواني است و از نژادهاي مختلف گوسفندان تهيه مي شود

 . تري در صنعت نساجي استفاده مي كنند نيز درسطح محدود

رشد الياف پشم از پياز هاي مو كه در زير پوست حيوان وجود دارد 

. ندكآيد و رشد ميسپس از منافذ روي پوست بيرون مي. شودشروع مي

پيچ  خورند وميبلكه فر كنند والياف پشمي به طور مستقيم رشد نمي

از خصوصيات مهم الياف پشمي اين پيچ و تاب . و تاب پيدا مي كنند

معموال هر ساله و پس از . است كه پشم را منحصر به فرد كرده است

روش چيدن دستي پشم  2-7 در شكل. چينندزمستان الياف پشم را مي

هاي برقي خاصي براي چيدن پشم ابزار. كنيدگوسفند را مشاهده مي

 . نيز ساخته شده است

 
بدن  الیاف پشم از ندشچیده  2-5شكل 

 گوسفند
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زيرا پشم هر . ترين عامل پرورش پشم استنژاد مهم

م از بهترين پش. اي داردنوع گوسفند كيفيت جداگانه

همچنين . آيددست ميهگوسفندان نژاد مرينوس ب

 ترآب و هواي گرم براي پرورش الياف ظريف مناسب

 است عالوه بر آن زميني كه گوسفندان در آن پرورش 

تغذيه و علوفه مصرفي روي كيفيت  نوع و يابندمي

 . اثر داردپشم 

يكپارچه روي صورت هرا بآن ،پس از چيدن الياف پشم

هاي مختلف پشم بدن قسمت، دهنديك ميز قرار مي

اي در ظروف جداگانه و گوسفند را جدا سازي مي كنند

 ( Sorting)بندياين كار را درجه. دهندقرار مي

 . گويندمي

از اليافي  بندي شده بيشتراف درجهدر كل ارزش الي

 . بندي نشده استاست كه درجه

 
هاي گران قيمت الياف ظريف پشم را براي بافت پارچه

ت هاي دستباففاستوني و الياف ضخيم براي بافت فرش

پشمي و الياف خيلي ضخيم را براي توليد نمد استفاده 

  .بينيدرا ميي يك كفپوش نمد 2-8 در شكل. كنندمي

 
 يك کفپوش نمدی 2-8 شكل

 
 خصوصیات الیاف پشم 

الياف خاصيت گرمي اين . در صد وزنشان رطوبت جذب مي كنند 21الياف پشمي جذب رطوبت بااليي دارند و تا 

 22استحكام الياف پشمي زياد خوب نيست و زماني كه خيس باشند تا . دارند و در زمستان بسيار مناسب هستند

الياف پشمي در مقابل قليا مقاومت بسيار كمي دارد ولي در مقابل . امشان را از ذست مي دهنددر صد از استحك

پشم در مقابل هيپو كلريت سديم ) وايتكس( آسيب پذير است و به همين دليل از . اسيد ها مقاومتشان خوب است

 ي البسه پشمي با آب حدودشووشست. شودآب اكسيژنه يا موادي شبيه به ان براي سفيد گري پشم استفاده مي

. هددابعاد لباس پشمي را تغيير مي، مال مكانيكي انجام زيرا آب گرم و كششبا كمترين اع گراد ودرجه سانتي 01

 . ثبات پشم در مقابل حرارت و نور خورشيد بسيار كمتر از پنبه است

 ندي شده ارزش بيشتري دارد؟به نظر شما چرا الياف درجه ب

 ي براي پشم پيدا كنيد و در كالس ارائه كنيد. موارد استفاده ديگر

 فكر کنید
 

 فعالیت
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  Silkابريشم

ابريشم . سال قبل از آن در چين رواج داشته است 6222 كهحاليسال پيش وارد ايران شد در 0822ابريشم در حدود

ئين و به نام فيبرو در صد پروتئيني 71ابريشم داراي . و ساختار پروتئيني دارد از گروه الياف حيواني مي باشد نيز

بريشم اكرم الياف ابريشم توسط. باشدچربي و واكس و مواد معدني ميمواد آن بقيه  صد صمغ سريسين است ودر 20

 اي را كه دور خود تنيده شود و پيلهكرم ابريشم پس از آنكه بالغ شد به يك پروانه تبديل مي .شوديد ميتول

غذاي كرم . و به صورت پروانه از آن خارج مي شود كندبود را پاره مي

كرم ابريشم را در حال  2-8 در شكل. ابريشم برگ درخت توت است

 . كنيدخوردن برگ توت مشاهده مي

  
 کرم ابريشم 2-2 شكل

  

 مراحل زندگی کرم ابريشم

پس از اينكه كرم . كنددرخت توت يا نوعي بلوط تغذيه مي كرم ابريشم از برگ

له مايع براي ساختن پي. شروع به تنيدن پيله مي كند، ابريشم به حد كافي رشد كرد

ت سف نزديك به دهان اين كرم ترشح مي گردد كه در مجاورت هوا لزجي از دو غده

پس از اين مدت به پروانه تبديل شده . روز در پيله مي ماند 22كرم مدت . مي شود

ون چ. بايد آن را سوراخ كند، شدن از پيله پروانه براي خارج. آيدو از پيله بيرون مي

ارزش پيله ابريشم سوراخ شده بسيار كمتر از پيله سالم است براي جلوگيري از 

سانتي گراد  درجه 82كامل شدن پيله در دماي  از بايد آن را پس، سوراخ شدن پيله

وزن هر پيله اي از . را با بخار از بين مي برند قرار داد تا پروانه از بين برود يا ان

 . گرم است4تا1

 . نيدكپيله سالم ابريشم را مشاهده ميالف  – 2-12 در شكل

 
  پیله سالم ابريشم -الف

 
 پیله سوراخ شده ابريشم -ب

  2-11شكل 

 

 چرا ارزش پيله سوراخ شده ابريشم از پيله سالم آن كمتر است؟
 فكر کنید
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 فيالمنت يا يكسره كه است طبيعي ليف تنها ابريشم الياف متغير است 1222متر تا  422طول الياف ابريشم از 

Filament به علت سوراخ شدن پيله شان كوتاه  نهاآهاي ابريشم وحشي نيز وجود دارند ولي الياف كرم .باشدمي

مراحل زندگي كرم ابريشم را  2-11 در شكل. شودتفاده ميسابه عنوان الياف كوتاه  در نتيجه از الياف آنها. است

 . بينيدمي

  
 مراحل زندگی کرم ابريشم 2-11 شكل

دهند و سپس سر ليف هر پيله هاي سالم آنها را در يك ظرف آب جوش و كمي صابون قرار مينخ از پيله براي تهيه

 رارتح ابريشم سطح صافي دارد و در مقابل .كندكنند و با هم به يك نخ فيالمنتي ابريشم تبديل ميرا پيدا مي

الياف ابريشم به . و نور خورشيد مقاومت بااليي ندارد

محصوالت تزئيني و در ، خاطر درخشندگي زياد

هاي نفيس هاي گران قيمت و بافت فرشپارچه

كالف نخ ابريشم را  2-12شود. در شكل استفاده مي

  مشاهده مي كنيد. 
 ابريشمکالف نخ  2-12شكل 

 .زيبايي جادويي آن مي كند پارچه هايي كه انسان را مسحور. در ايران بافت پارچه هاي ابريشمي قدمت زيادي دارد

 . كنيدپارچه هاي زيباي ابريشمي را مشاهده مي نمونه هايي از 2 -10 در شكل

  
 های زيبای ابريشمیپارچه 2-13شكل  
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عي معدني است و از سيليكات هاي آلومينيوم و منيزيم ساخته شده است طبي پنبه نسوز تنها ليف الياف معدني :

و  نندكنام ديگر آن آسبست مي باشد براي توليد آسبست ابتدا رگه هاي پنبه نسوز را در سنگ ها شناسايي مي

 اين الياف داراي .الياف نسبتا بلند و سفيد آن را بدست مي آورند، سپس از طريق خردكردن سنگ هاي معدني

مصارف صنعتي زيادي هستند و درپارچه هاي ضدآتش نيز به كار مي روند با توجه به اينكه سرطان زا بودن اين 

 . الياف ثابت شده است كار كردن با اين مواد مستلزم دقت زياد و رعايت نكات ايمني مي باشد

  (Manmade Fiber) الیاف ساخت انسان

 بر الياف اين .سازدمي كارخانجات در را ان يعت وجود ندارد و انسانالياف ساخت انسان اليافي هستند كه در طب

 قسيمت مصنوعي الياف و بازيافته الياف يعني يكديگر از متمايز فرعي گروه دو به انها ساختن براي الزم ماده حسب

 يافال به را نآ بايستي. شد ساخته، دارد را ليف به شدن تبديل قابليت اي ماده آنكه از پس حال هر به شوند مي

 رتباطا الياف خمير ماده نوع به كه شود مي انجام روش به الياف به خميري مواد تبديل يا و كردن رشته. كرد تبديل

 طور هب دارد نام يا سازي رشته را عمل اين كرد تبديل الياف به را آن بايد شد آماده پليمريزاسيون مواد وقتي. دارد

 كامالً تا دهند مي حرارت را اصلي 10 ماده روش اين در ريسي ذوب روش دارد وجود كار اين براي روش سه كلي

 صورت به تا دهندمي عبور ساز رشته ريز بسيار هايسوراخ از فشار تحت كردن صاف مرحله چند از پس و شود ذوب

 خشك روش شود زياد آن استحكام تا دهند مي كشش را الياف مرحله اين از پس بيايد در نازک هاي رشته

 رد كنندمي آماده را آن كردن صاف با سرپرست و كنند مي حل حالل يك در را الياف مواد روش اين در كريستين

 تبديل الياف به و كنند مي تبخير آنرا هايحالل گرم هواي با و دهند مي عبور ساز رشته از را ماده حالت اين

 روش اين در تريسي روش است نمونه اين از استات ريت الياف ندارد گرد مقطع سطح معموالً الياف اين شوندمي

 لهبالفاص برسد ماده اين به اسيد اگر حالت اين در كنندمي مخلوط مخصوص مواد يك با را الياف براي مناسب مواد

 سپس دهندمي قرار اسيد و آب از پر ظرف يك داخل در را ساز رشته گرددمي منعقد اصطالح به و شودمي سفت

 عمليات نمايدمي الياف توليد و شود مي تركيب اسيد با مواد شدند خارج منزل به كنندمي ساز رشته زا را مواد

 الياف آيدمي دست به مناسب انعقاد طريق از نظر مورد الياف خوب خواص از بسياري زيرا است مهم بسيار انعقاد

 .اندنمونه اين از ويسكوز و استات
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  (Regenerated Fiber) الیاف بازيافته

به صورت پليمر در طبيعت وجود دارد و انسان با ايجاد تغيراتي در اين پليمر قابليت  الياف باز بافته اوليه ماده 

تري استات و ، دي استات، ويسكوز. شدن در يك حالل مناسب و سپس ريسيده شدن را به اين مواد مي دهندحل

 كازئين از جمله اين الياف مي باشند

 ويسكوز ريون 

ف ليف ويسكوز يك لي شودماده اوليه آن كه سلولز است از طبيعت گرفته مي باز يافته است زيرا يسكوز يك ليفو

تا ند كنتجزيه ميبراي تهيه اين ليف ابتدا مواد اوليه آن را . سلولزي است و در نتيجه خواص الياف سلولزي را دارد

براي توليد الياف الزم است اين ماده را به صورت . شودتبديل  يكوچكتر زنجير هاي سلولز به زنجير هاي مولكول

پس از تحقيقات بسيار زياد  در نهايت. در آيديك خمير در آورد و از روزنه هاي بسيار ريز عبور داد تا به شكل الياف 

ت و اشاما اين الياف استحكام كمي د. شد ويسكوز توليد مواد و تكنولوژي الزم براي اين كار به دست آمد و الياف

به خصوص وقتي رطوبت را به خود جذب مي كرد استحكام كمتري نيز پيدا مي كرد اما با تحقيقات وسيع مقدار 

 .در حال حاضر االف ويسكوز با كيفيت مناسب توليد مي شود. مناسب رسيد كوتاه كردن زنجير ها پليمري به اندازه

 . الياف ويسكوز از اين مواد تهيه مي شود

 . رنددرصد سلولز دا 88اين مواد  (كهلينتر)نبه الياف كوتاه پ

 . رنددرصد سلولز دا 84تا  84ديگر بود اين درختان بين  درختان مناسب سروالوار درختاني مانند صنوبر كاج  

 . رددرصد سلولز دا 12تفاله نيشكر كه 

ر باشد به خصوص دمي كما الياف ويسكوز بسيار درخشان مي باشند ولي استحكام آنه كاه برنج و كاه گندم و جو

 ، پرده را مي توان به عنوانالياف ويسكوز پارچه هاي ساخته شده از  .كمتري داردام حكاز است كه حالت مرطوب

، هايلباس و انواع روميزي، روكش صندلي هاي قطار و اتوبوس، رومبلي

اين . استفاده كرد زير پوش و لباس ورزشي، هاي مردانهزنانه پيراهن

 اگر ويسكوز را با  مثالً. ديگر مخلوط كرد توان با اليافرا ميالياف 

تر اساستر مخلوط كنيم استحكام محصول باال مي رود زيرا پليپلي

اي نمونه 2-14 شكل. جبران مي كندرا و ضعيفي ويسكوز است محكم 

 . دهداز الياف ويسكوز را نشان مي
 

 سفید و رنگی الیاف ويسكوز 2-14 شكل
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 پلی نوزيكالیاف 

اين  .و نتيجه تحقيقات براي باال بردن استحكام سلولز بود الياف پلي نوزيك نيز يك ليف سلولزي محسوب مي شود

باالتر بودن استحكام اين ليف در حالت خشك و مرطوب باعث شده است . دارد ليف خواص بسيار بهتري از ويسكوز

ژاكت و  ،ين الياف به مصارف پارچه هاي كشباف از قبيل بلوزا. كه نام ويسكوز تقويت شده نيز به اين ليف بدهند

 . پارچه هاي رو مبلي و پرده مي رسد

 الیاف کوپر آمونیم

اف به اين الي، اين الياف نيز باز يافته سلولزي استو از نظر ظاهري شباهت زيادي به ابريشم دارد و به همين جهت

توليد  .رم هستند و امكان توليد الياف ظريف نيز از آنها وجود دارداين الياف بسيار ن. ابريشم مصنوعي نيز مي گويند

زيرا  .ولي الياف كوتاه )لينتر( جايگاه مهمتري دارد. همانند ويسكوز با مواد اوليه سلولزي شروع مي شود، اين الياف

رو ميزي و ، رده ايپارچه هاي پ، ياز اين الياف در لباس هاي ورزش. ميزان سلولز بيشتري در اين مواد وجود دارد

 . لي استفاده مي شودبروم

 الیاف استات 

ش در اين رو. ادامه تحقيقات روي الياف بازيافته سلولزي منجر به يك روش كامال متفاوت براي توليد الياف شد 

 در اين حالت در زنجيره سلولزي تغيراتي به وجود مي آيد و. مواد سلولزي را با انيدريد استيك واكنش مي دهند

سپس از طريق عبور مواد از سوراخ هاي بسيار ريز رشته ساز الياف مورد نظر  .ماده اوليه الياف استات بوجود مي آيد

كه خواص الياف دي استات تا . الياف استات به صورت دي استات و تري استات ساخته مي شود. آيد به دست مي

. تتري استات درخشان اس. تي به الياف سلولزي نداردي به الياف سلولزي شبيه است اما الياف تري استات شباهحد

الياف . شودراحتي چروک نميهكند و نقطه ذوب بااليي دارد و برطوبت كمي جذب مي، استحكام خوبي دارد

هاي طبيعي را جذب نمي كند و در نتيجه در مقابل لكه شدن مقاوم هستند و خيلي راحت تميز رنگاستات تري

 . مين موضوع براي پارچه هاي رومبلي و پرده و كفپوش بسيار مناسب هستندبه خاطر ه. شوندمي

 الیاف کازئین

دا شير براي تهيه كازئين ابت. از شير به دست مي آيد و از جمله الياف بازيافتي است كه پروتئيني مي باشد كازئين

تكميلي و ايجاد خمير مناسب  بدون چربي را به كمك ماده انيدريد استيك رسوب مي دهند و پس از انجام اعمال

. تر استاما از پشم ضعيف. اين الياف خواصي شبيه پشم دارد. تا به الياف شود. آنها را از رشته ساز رد مي كنند
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مخلوط اين دو در بافت فرش ماشيني . الياف كازئيني از پشم ارزان تر است و مخلوط با پشم نيز استفاده مي شود

 . استفاده مي شود

 یشهالیاف ش

شهرت دارد و از  (Fiber Glass)اين الياف كه به فايبر گالس . الياف شيشه از گروه الياف بازيافته معدني مي باشد 

پس از حرارت دادن و ذوب كردن . كربنات سديم و بوراكس به دست مي آيد، سنگ آهك، مخلوط سنگ سيليكات

 .پشم شيشه نام ديگر اين الياف است. شود توليد ميازک و شكننده فايبر گالس الياف ن، و انجام عمل رشته سازي

 . از اين الياف براي عايق بندي ساختمان و لوله هاي انتقال بخار استفاده مي شود

 الیاف مصنوعی

هيه ت، دارند اين الياف از مواد موجود در طبيعت نظير بعضي از گازها و برخي مواد شيميايي كه اغلب منشاء نفتي

ابتدا يك ماده اوليه . الياف مصنوعي به صورت ليف وجود ندارد و منشاء گياهي و حيواني ندارد همواد اولي. مي شود

كه خاصيت به هم پيوستن و پليمر شدن را داشته باشد را انتخاب مي كنند همان طور كه قبال اشاره شد اين ماده 

نه هاي زنجير و به ترتيب به وصل و به كمك عمل پليمريزاسيون هزاران منومر به صورت دا را منومر مي گويند

ر تعداد مولكول زنجير به حد مناسبي برسد اين ماده قابليت ليسيده شدن و تبديل شدن به الياف را در گا. شوندمي

 .روداز اين طريق ساخته شده است اما همه آنها در صنعت نساجي به كار نمي، الياف زيادي. رشته ساز خواهد داشت

 . باشندالياف اكريليك مي، الياف پلي استر، الياف نايلون، در صنايع نساجيربرد كاپرالياف مصنوعي 

  لیاف پلی استرا

تاليك فهاي اتيلن گليكول و اسيد تردو ماده به نام تركيب از استرپلي الياف

. شودمي تهيه خأل در مناسب كاتاليزور مجاورت در و مساعد شرايط در

ستيك در مي آيد و پس از برش و تكه پال هاي تكه صورت به ماده اين

 282 حرارت در را مواد اين آن از پس شود مي تبديل چيپس نام به كردن

روش ذوب ريسي  كمك به سپس و كنند مي ذوب گراد سانتي درجه

 ناسبم حالت الياف پلي استر اينكه براي. الياف پلي استر تهيه مي شود

 .هاي كشش عبور مي دهند كنند آنها را از غلتك پيدا كافي استحكام و

 .نمونه اي از الياف پلي استر كوتاه شده را نشان مي دهد 2-11 در شكل

 
 ف پلی استر کوتاه شدهالیا 2-15شكل 
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 استر ليپ الياف كرد را مي توان كنترل بودن درخشان ميزان توليد هنگام در ولي باشد مي درخشان استر پلي الياف

 اشداينب مي محكم بسيار نيز حالت مرطوب در حتي استر پلي الياف دارد بااليي ماستحكا و دارد كمي رطوبت جذب

 جهنتي در و دارند را غبار و گرد و ذرات جذب به تمايل باشند وليمي مقاوم خوبي به شيميايي مواد مقابل در الياف

 اند دهش معروف وشپب و بشور الياف به دليل همين به و شوند مي خشك سرعت به الياف اين .شوند مي كثيف زود

چترمعمولي و چتر نجات نيز از  پارچه هاي پرده اي و پارچه هاي مناسب براي، و سبك محكم و نازک هاي پارچه

 . پلي استر است كار برد هاي

 الیاف نايلون

الياف  ،ينممتبلن دي آ هگزا و آديپيك اسيد از پليمريزاسيون دو ماده به نام هاي، زياد تحقيقات از پس نايلون الياف

ثال م. بعد ها با تغيراتي در مواد اوليه و نوع عمليات نايلون هايي با خواص متفاوت ساخته شد. شد ساخته نايلون

ون ساخته از نايل، كيسه هاي زباله نايلوني و مواد پالستك به كار رفته در بسياري از وسايل پالستيكي آشپز خانه

الياف نايلوني به روش ذوب ريسي ساخته  .11نايلون  ،66ارتند از : نايلون اسامي تعدادي از اين الياف عب. شده است

 استحكام بسيارخوب و جذب رطوبت. الزم داردالياف را  براي تبديل رشته توليدي بهمي شود و عمليات كشش 

يرا اگر ز بود ظبموا بسيار كردن اتو براي بنابراين بايد. خوب دارد ولي در مقابل حرارت مقاو مت خوبي ندارد نسبتاً

هاي روي دستگاه معموال بر. به اتو مي چسبدكمي ذوب شده و گراد باشد درجه سانتي 182اتو حدود  درجه حرارت

 شدن خشك شسته مي شوندو راحتي به پارچه هاي نايلوني. و هشدار هاي الزم نصب شده است تنظيمات، اتو

دن با ب، شود و تماس مواد مذاب آنسوختن ابتدا ذوب مي  مادر هنگ. باشد مي نايلون خصوصيات جمله نيز از سريع

باشيد  داشته نت به نايلوني هايلباس اگر بنابراين و كنند مي ايجاد ساكن الكتريسيته نايلون. توليد تاول مي كند

در هنگام ريسندگي نيز مشكل ساز  اين خاصيت داشت خواهيد گرفتگي برق احساس بزنيد دست به هر چيزي

 الستيك دور نخ هاي، ها ماشين هواي هايكيسه، جوراب، ورزشي هاي لباس نايلون مصرف الياف موارد. شودمي

 . مي باشد پود فرش هاي ماشيني و طناب و ماهيگيري وسايل، ها تسمه انواع، هواپيما حتي الستيك و ماشين

 الیاف اکريلیك

م از طريق پيوند شيميايي به هل اكريلونيتري هاينومرم شود مي ساخته اكريلونيتريل نام به ايماده از الياف اين

. ودشپس از آنكه اين مولكول به اندازه كافي بزرگ شد به ماده مناسبي براي توليد الياف تبديل مي. شوندمتصل مي

  نام پليمر الياف اكريليك را در حاللي به. كننداز صافي عبور داده و خشك مي، شوواين مواد را پس از شست

 . توليد مي كنند را اين الياف ريسي خشك روش به و كنندمي حل فرم آميد متيل دي
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 باشديم گرما عايق، پشمي الياف مانند خواص لحاظ به اما ندارد شباهتي پشم به ساختمان نظر از الياف اين اينكه با

 ليافا اصلي خصوصيات از ودنب نرم و بودن گرم كلي طور به .به همين خاطر به پشم مصنوعي نيز معروف است در و

. دباشمي فرش پود و ضخيم كشباف هاي، زمستاني هايلباس، استفاده اين الياف موارد از باشد و از مي اكريليك

. ازندسهم به صورت فيالمنتي و هم به صورت بريده شده مي، نايلون و پلي استر ف اكريليك را مي توان هماننداالي

وليدي نخ ت تر شدن زير دستهايي به صورت حجيم شده نيز مي سازند كه باعث نرموشالياف اكريليك را به كمك ر

ا هاي خاص خود رهاي توليد كننده الياف اكريليك نامكارخانه. تر بودن محصول توليدي از اين نخ مي باشدو گرم

  .باشدمحصوالت مي تعدادي از اين زفران ،كريسلن ،اكريالن، كورتل ،ارلون. گذارندبر روي اين الياف مي

 مخلوط الیاف

مثال پنبه زود چروک مي شود كه خاصيت خوبي . با مطاله الياف ديديم كه كه خواص آنها خيلي با هم فرق دارد

كه خاصيت خوبي مي باشد بنابر اين هدف از مخلوط كردن الياف كسب . نيست ولي در عوض راحتي پوشش دارد

مقدار هر كدام از الياف در مخلوط چه . مخلوط به دست مي آيد است خواص خوب و مناسب در پارچه اي كه از

با توجه به قيمت  -2 .خاصيت مورد نظر در مخلوط به دست آيد -1. قدر بايد باشد را عوامل زير تعيين مي كنند

 از نظر تكنولوژي ريسندگي امكان مخلوط آنها وجود داشته-0. قيمت به دست آمده مناسب باشد، الياف مختلف

 . امكان رنگرزي و چاپ و تكميل براي مخلوط وجود داشته باشد -4. باشد

يا به صورت  و ( 11و پلي استر  41)پنبه . مقدار مخلوط ها را با درصد بيان مي كنند و به صورت زير مي نويسند

(cotton 45 ,PE 55) PE=Polyester} {  11 كيلوگرم پنبه و 41، كيلوگرم الياف مخلوط 122در  يعنيكه 

، شم اكريليكپ، پشم نايلون، استرپشم پلي، پنبه و پلي استر، الياف متداول هايمخلوط .وجود داردكيلوگرم پلي استر 

 . باشدمي. ..پنبه ويسكوز وز پلي استر وكويس

 

  (Dyestuff) امواد رنگز
 زدا اانسان در ابت. داشته باشند مواد رنگزا موادي هستند كه قادر هستند در الياف نفوذ كنند و ثبات قابل قبولي

زاي مواد رنگ، الياف موجود هاي شيميايي امروزه براي رنگرزي همهرنگ كرد تا اينكهمواد رنگزاي طبيعي استفاده مي

 . مناسب ساخته شده است

 ف را بيان نماييد.جدولي تهيه كنيد و نام مخلوط هاي متداول و علت مخلوط كردن اين اليا
 کنیدتحقیق 

 



 

46 

  ( Natural Dyestuff) مواد رنگزای طبیعی

د ابعضي از اين موحشرات و يا گياهان گرفته مي شود  اين مواد از

 از: رنگزا عبارتند

كوچك قرمز رنگ است كه بر  قرمز دانه يك حشره قرمز دانه: -

اين حشرات وقتي . روي گياهاني به صورت جمعي زندگي مي كند

. كنندبه حد الزم رشد كنند؛رنگ قرمز خوش رنگي را توليد مي

زندگي آن را  نحوه 2-17 و شكل قرمز دانه حشره 2-16شكل 

 . دهدنشان مي

در آب جوش و ، وقتي قرمز خوش رنگ مي شوند حشرات رااين 

 .يا در معرض بخار آب قرار مي دهند

 
 حشره قرمز دانه       2-16شكل 

 
 محل زندگی حشره 2-15شكل 

ودن پس از افز. سپس آنها را خشك كرده و به پودر تبديل مي كنند

 ،رنگزاي مناسب براي رنگرزي ابريشم آب جوش به اين پودر ماده

اي هاين رنگ از گرانترين رنگ. شودپشم و يا حتي پنبه آماده مي

ابريشم رنگ شده با قرمز  1-18شكل. شودطبيعي محسوب مي

  .دهددانه را نشان مي
 ابريشم رنگ شده با قرمز دانه 1-18شكل

نند كردن آسياب مياين ريشه هارا پس از خشك ك. يك گياه به نام روناس تهيه مي شود اين ماده از ريشه :روناس -

و  ريشه گياه روناس 2-18 شكل. قرمز دانه درخشنده نمي باشد اما به اندازه. رنگ قرمز توليد مي كند اين ماده

 . كالف نخ پشمي رنگرزي شده با روناس را نشان مي دهد 2-22شكل 

              
 روناسکالف نخ رنگ شده با  2-21شكل                 ريشه روناس 2-12شكل

 

ا هاي اين گياه رگل. كندگرفته مي شود و توليد رنگ زرد مي اين رنگ از گل هاي يك گياه با همين نام گلرنگ: -

ب جوش بريزيم بجوشانيم رنگ زرد زيبايي توليد آوقتي پودر گلرنگ را در . كنندسياب ميآخشك كرده و سپس 
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و در گيله گلرنگ  هايگل 2-21شكل در . فاده مي شوداست از اين رنگ براي رنگ كردن پشم و ابريشم. گرددمي

 . كنيداين گياه را مشاهده مي بوته 2-22 شكل

           
 گلرنگ بوته گیاه2-22شكل          گلرنگ گل گیاه 2-21شكل

 يطبيعي است كه رنگ آب بوده است و تنها ماده ي طبيعي رنگزا اين ماده نيز يكي از پرمصرف ترين ماده نيل: -

هاي اين گياه را خشك كرده و برگ. كنداي به نام اسيد تانيك پنبه را نيز رنگ ميماده كند و به كمكتوليد مي

غشته كرد تانن آ براي رنگرزي پنبه با نيل بايستي ابتدا پنبه را به ماده. كنندرنگزاي آن را استخراج مي سپس ماده

رنگزاي استخراج شده نيل  ماده 2-24ته گياه نيل و در شكل بو 2-20شكل در .و سپس عمل رنگرزي را انجام داد

 . كنيدرا مشاهده مي

                 
 ماده رنگی استخراج شده نیل 2-24شكل             بوته گیاه نیل 2-23شكل   

 

 

پودر آبي رنگ نيل در نقاشي ساختمان نيز كاربرد دارد زيرا رنگ سفيد سقف خانه ها پس از مدتي كثيف 

آورد اما اگر مقدار كمي پودر نيل را در قوطي ميشوند و نقاش دوباره با رنگ سفيد سقف را به حالت اول درمي

بيند كه پس از نقاشي، سقف خانه شود بريزد در كمال تعجب مياده ميرنگ پالستيك كه براي سقف استف

تر سفيد باشد كه سقف به نظرتر شده است. علت اين موضوع در تركيب رنگ آبي كم رنگ با زرد ميبسيار سفيد

 آيد. مي

 دانیدآيا می
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ديم سماتكرودي. اگر پوست گردو تازه را له كنيم و مدتي صبر كنيم رنگ مشكي بدست مي آيد: پوست گردو -

نيز بعضي از خطاطان حاضر در حال . رنگ مشكي بدست آمده را در هنگام رنگرزي روي پشم تثبيت مي كند

 . هان مختلف و از جمله پوست گردو به دست مي آورندمركب الزم براي نوشتن را از گيا خودشان

 نحوه رنگرزي
ادي مقدار زي. ا در مقابل شست و شو بسيار كم بودهاي طبيعي قادر بودند كه الياف را رنگ كنند اما ثبات آنهرنگ

براي رفع اين مشكل در اواسط رنگرزي موادي . شو از بين مي رفتواز زيبايي رنگ پارچه پس از چند بار شست

  .كلريد قلع و يا تركيبات آلومينيوم به محلول رنگي اضافه مي كردند، سولفات مس، سديم مانند دي كرومات

شد كه بين رنگ و اين مواد نوعي تركيب  اين كار باعث مي

اين  .شويي را افزايش دهدوشيميايي ايجاد شودو ثبات شست

زا رنگ ماده نكته جالب اين بودكه هر. گويندمواد را دندانه مي

 مثال روناس. كردبا هر كدام از دندانه ها رنگ خاصي توليد مي

صله كمي حا هايرا با هركدام از دندانه ها رنگرزي كنيم رنگ

رنگرزي پشم با  2-21 در شكل. با هم تفاوت خواهد داشت

 . كنيدمواد رنگزاي طبيعي را مشاهده مي
 

 رنگزا های مختلف با ترکیب موادايجاد رنگ 2-25 شكل

 قريباًت. هاي بسيار متنوعي فراهم مي شودها امكان توليد رنگبنابراين با مخلوط كردن مواد گياهي و تغيير دندانه

ري تبه صورت وسيع شد عضي از اين مواد كه اشارهباما . توان براي رنگرزي پشم استفاده كردمواد گياهي را مي مهه

 . گيردمورد مصرف قرار مي

  (Chemical Dyestuff) های شیمیايیرنگ

ياف پنبه را در ال كه مي توانست شيمي دان جواني به نام پوكين ماده اي را توليد كرد 1816براي اولين بار در سال

مواد رنگزاي زيادي ساخته  1884تا سال  اما. رنگزاي شيميايي بود اين اولين ماده. دو مرحله به رنگ ارغواني در آورد

گونه مواد رنگزا اين بودكه بايد عمل رنگرزي در دو ولي مشكل اين. شده بود كه مي توانست الياف پنبه را رنگ كند

اي نبهپ ترتيب كار رنگرزي پارچهبدين. تانن را نيز به كار برد رنگزا بايد دندانه بر مادهيعني عالوه ، شود مرحله انجام

آمد و يا اينكه پارچه به خوبي رنگ را مينشده يكنواخت به نظر تر بود و از طرفي در اكثر موارد پارچه رنگمشكل

 . جذب نمي كرد
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  (Direct Dyestuff)ممواد رنگزای مستقی

ن به همي. پنبه اي را رنگ كند رنگزايي را بسازد كه بدون واسطه پارچه اي بوتيگر توانست مادهآق 1884در سال 

 رنگرزي پنبه و يا كتان با اين. رنگزا به سرعت گسترش يافت اين ماده. رنگزاي مستقيم ناميدند دليل آن را ماده

ي حرارت بدهيم و پس از گرم شدن پنبه را رنگزا و آب و نمك را در ظرف اگر اين ماده. رنگزا بسيار آسان بود ماده

 داخل ظرف قرار دهيم و حرارت را زياد كنيم تا محلول به جوش بيايد وسپس در حالت جوش هم مدتي كار را ادامه 

با  .رنگرزي بسيار خوبي انجام مي شود بينيم كهدهيم مي

شويي در حد عالي نيست ولي واز لحاظ ثبات شست اينكه

 ادامه. رنگزا طرفداران زيادي پيدا كرد ادهدرآن زمان اين م

اي ههاي شيميايي شد و رنگانواع رنگ تحقيقات باعث توليد

هاي رنگرزي شده پارچه 2-26 در شكل. متفاوتي توليد شد

  . كنيدبا رنگ مستقيم را مشاهده مي
 های رنگرزی شده با رنگ مستقیمپارچه 2-26شكل 

  (Acid Dyestuff)رنگزای اسیدی ماده

ها اين رنگ. را به خاطر اينكه در هنگام رنگرزي به اسيد احتياج داشت ماده رنگزاي اسيدي ناميدند اين ماده رنگزا 

به خاطر . شدو چون پشم داراي بار مثبت بود به سرعت جذب پشم مي كردتوليد ميهمانند اسيد در آب يون منفي 

باعث شد  شويي كم و ثبات سايشي كمواما ثبات شست. كردطرفداران زيادي پيدا ، كاربرد آسان اين رنگ ها

ثبات در مقابل . هاي اسيدي بسيار بهتري ساخته شدباره اين رنگ انجام شود تا در نهايت رنگدرتحقيقات زيادي 

براي رنگرزي اين ماده . اين ماده رنگزا براي رنگرزي پشم و ابريشم و حتي نايلون مناسب است. نور آنها خوب بود

 . گرددسديم اين مشكل نيز مرتفع ميافزودن سولفاتو اگر نايكنواخت شد با  رقيق استفاده كردرنگزا بايستي از اسيد

  (Basic Dyestuff) رنگزای بازيك ماده

 بنابر اين براي رنگرزي. كنندچون رنگ درخشاني توليد مي. مواد رنگزاي بازيك در آب يون مثبت ايجاد مي كنند

اين بنابر. برابر رنگهاي اسيدي مي باشد 1تا  2م مناسب هستند از طرفي قدرت رنگزايي اين رنگها بين ابريشم و پش

پودر اين رنگ در آب . بسيار مناسب است رنگزا براي الياف اكريليك نيز اين ماده. رنگ كمتري مصرف مي شود

رنگزا با سرعت بااليي جذب الياف  اين ماده .محلول اسيد استيك به خوبي حل مي شود خوب حل نمي شود ولي در

ام مخصوص به ن حرارت و افزودن ماده بنابراين كنترل دقيق درجه. اكريليك مي شود و باعث نايكنواختي مي گردد

 . شود باعث يكنواختي رنگ الياف مي ((Retarder ريتاردر
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   (Reactive Dyestuff) مواد رنگزای راکتیو

براين محققان كشور هاي مختلف همواره در پي كشف رنگ هاي مناسب و با چون پنبه بسيار پر مصرف است بنا

مثل مواد رنگزاي گوگردي و خمي  كه بعضي از آنها مواد رنگزاي زيادي ساخته شد. ثبات بهتر براي اين الياف بودند

در انگلستان  ICIاما در نهايت كمپاني . اي و مشكل بودحلهي داشتند اما رنگرزي آنها چند مرثبات بسيار خوب

رنگزايي بسازد كه با الياف پنبه پيوند شيميايي برقرار كند و در نتيجه ثبات شست و شوي بسيار خوبي  توانست ماده

 .ناميدند (Reactive) ها را راكتيوواكنش شيميايي است اين رنگ به معناي Reaction چون كلمه. ايجاد مي كرد

ات سديم با رنگرزي بسيار ساده اي قادر به رنگ كردن پنبه و حتي هاي راكتيو به كمك نمك معمولي و كربنرنگ

گراد قادر يدرجه سانت 42ي ساخته شده است كه در دماي حدود در حال حاضر مواد رنگزايي راكتيو. پشم بودند

 ز دمايآسان بودن رنگرزي و عدم استفاده ا، هاي مهم اين ماده رنگزا عالوه بر ثبات خوبمزيت. به رنگرزي مي باشد

براي كاهش آلودگي بر داشته  گام ارزشمندي، باال و كاهش قيمت تمام شده محصول همراه با كاهش انرژي مصرفي

 . اين ماده رنگزا در ايران نيز به وفور استفاده مي شود. است

  (Disperse Dyestuff) رنگزای ديسپرس ماده

 .نگزاي موجود توانايي رنگ كردن اين الياف را نداشتپس از آنكه الياف پلي استر ساخته شد هيچ كدام از مواد ر

 .رنگزا را بسازند كه مي توانست در الياف پلي استر جذب شود محققان توليد مواد رنگزا باآلخره توانستند نوعي ماده

 گراددرجه سانتي102حرارت محلول راتا حدود  حرارت جوش امكان پذير نبود ولي وقتي درجه اما اين كار در درجه

 . رنگزاي ديسپرس در داخل الياف پلي استر انجام شد باال بردند جذب ماده

دستگاه هاي الزم . ويا رنگرزي در دماي باالي جوش مي نامند High lempreatureيا  H. Tاين نوع رنگرزي را 

 ين نوع رنگرزيدر نتيجه ا و حرارت باال را داشته باشد براي اين رنگرزي بايد كامال در بسته باشد و تحمل درجه

 . تر از رنگرزي در حرارت جوش تمام مي شودگران

  (Pigment Dyestuff) رنگی پیگمنت ماده

بر خالف بقيه مواد رنگزا كه همگي در آب حل مي شوند و مي توانند به داخل الياف نفوذ كنند اين ماده قدرت 

اين ماده رنگي را روي سطح  (Binderبيندر)جذب در داخل الياف را ندارد ولي مي توان به كمك ماده اي به نام 

ماده رنگي پيگمنت در حال حاضر پر مصرفترن ماده رنگي در عمليات چاپ روي پارچه محسوب . الياف چسبانيد

ين ا. مهمترين خاصيت پيگمنت ها اينست كه اين ماده را براي چاپ هر نوع اليافي مي توان استفاده كرد .مي شود

 شويي و ثبات در مقابل وثبات شست. كردن روي پارچه يك مزيت مهم بشمار مي رودموضوع بخصوص براي چاپ 
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در مقابل سايش  رنگ چاپ شده؛ رنگي بسيار خوب است ولي نور اين ماده

 با كمي تغيير در مواد. مقاومت كمتري نسبت به مواد رنگزاي ديگر دارد

نه آن چاپ توان ابتكارهاي جالبي در چاپ ايجاد كرد كه نمومصرفي مي

 شود كه در اثر حرارتمي در اين نوع چاپ بيندر خاصي مصرف. برجسته است

در  .شودبراي لباس كودكان مصرف مي كه عموماً كندحالت پفكي پيدا مي

 نمونه چاپ پيگمنت را مي بينيد.  2-27شكل 
 

 چاپ پیگمنت 2-25شكل 

 

 تركيب مواد رنگزا
 ان هزاران رنگتوصلي با يكديگر ميهاي ارنگ ) تركيب(با مخلوط كردن

( Red( و قرمز)Blue( و آبي)Yellowهاي زرد)رنگجديد را توليد كرد. 

د موا درصنعت نساجي عالوه بر سه رنگ باال. باشندسه رنگ اصلي مي

ي با كم كردن مقدار رنگ مشكشود. شكي نيز به وفور استفاده ميرنگزاي م

 را مشكي تا سفيد رنگ 2-28شكل. شودهاي خاكستري توليد ميرنگ

 . دهدمي نشان
 

 سفید تا مشكی ونالیتهت 2-28شكل 

 . هاي فرعي به وجود مي آيدهاي جديد به نام رنگهاي اصلي را دو به دو مخلوط كنيم رنگاگر رنگ

 Greenزرد + آبي= سبز 

 Orange قرمز = نارنجي زرد +

 Violet آبي + قرمز = بنفش 

هايي مشتري نمونه، معموال در رنگرزي و چاپ. نيز نشان مي دهد با هم را هاي فرعينگتركيب ر 2-28در شكل 

 رنگ مورد نظر مشتري ، بايد با تركيب كردن رنگ ها متخصص رنگرزي و چاپ. از رنگ را به كارخانه ارائه مي دهد

 .دمصارف چاپ پيگمنت بسيار گسترده است آنها را پيدا كنيد و به كالس گزارش بدهي
 کنیدتحقیق 
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 گويند. معموالًبه دست آورد. اين عمل را رنگ همانندي ميرا 

چون هر بار كنند. ر اين قسمت كار ميترين كاركنان دخبره

كيلوگرم پارچه سفيد در دستگاه قرار داده  222اقل رنگرزي حد

ود. ششود. بنابراين اشتباه كردن باعث ايچاد خسارت زيادي ميمي

ها نمونه كوچك را رنگ قبل از شروع رنگرزي بايد ده همين دليلبه

استفاده از . فتكرد تا به آنچه مورد نظر مشتري است دست يا

 . كندمي ترآسان را كا 2-28 شكلهاي تركيب رنگ مانند شكل
 

 ترکیب رنگ ها 2-22شكل 

  (Thickener) غلظت دهنده
كلي بطور ..جلوگيري شود غلظت دهنده ها محلول رنگ را غليظ مي كنند تا از حركت و جابجايي رنگ در چاپ

 . آن به دو دسته تقسيم كرد هندهتوان از نظر مواد تشكيل دغلظت دهنده ها را مي

در غلظت دهنده پليمري يك ماده جامد در آب حل مي شود و 

ي يا مصنوع اين ماده مي تواند طبيعي و. كندمحلول را غليظ مي

، اكتير، هاهاي طبيعي مانند انواع نشاسته غلظت دهنده. باشد

هاي مصنوعي مانند تيلوز گوار و آلجينات سديم و غلظت دهنده

ر د آورند واين مواد را به صورت پودر در مي. پلي وينيل الكلو 

. كنند تا غلظت مناسب براي چاپ به دست آيدآب حل مي

 . دهدنشان مي را مواد غلظت دهنده پلي مري2-02شكل
 

 غلظت دهنده های پودری 2-31 شكل

دو مايع غير قابل حل به كمك يك  امولسيون مخلوط. هاي امولسيوني ماده جامد وجود نداردغلظت دهندهاما در 

ه براي تهي .اين دو ماده ممكن است آب و نفت سفيد و يا آب و روغن باشد. باشدماده واسطه به نام امولسيفاير مي

ي نفت حل مي كنند و سپس به آرامي مقدارگراد درجه سانتي72ون مقدار كمي امولسيفاير را در آب حدود امولسي

كنند تا در نهايت به جسمي به آن اضافه مي همزدن سريع. هاي امولسيونيغلظت دهندهو روغن را در حال  و يا

را نشان  مواد غلظت دهنده امولسيوني2-01شكل. اين ماده امولسيون نام دارد .نيمه جامد و سفيد تبديل شود

 . دهدمي



     مواد اولیه در صنعت نساجی -دانش فنی پايه

53 

   
 امولسیون 2-31شكل 

براي بهبود خواص . ماده شودآفه مي كنند تا خمير چاپ سپس به امولسيون مواد رنگزا و ديگر مواد مناسب را اضا

 . مخلوط مي كنند هم پليمري و امولسيوني را با خمير چاپ معموال دو غلظت دهنده
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 سته اي چيست؟داف جدا و الي -4

 . كنيد بيان تفاوت الياف بازيافتي و مصنوعي را -1

 . الياف را از لحاظ طول دسته بندي كنيد -6

 .چهار مورد مصرف پنبه را ذكر كنيد -7

 غوزه چيست؟ -8

 چيست؟ كردن پنبه جين -8

 .مراحل زندگي كرم ابريشم را بنويسيد -12

 قرمر دانه چيست؟ -11

 نيل چيست؟ -12

 .رنگ مستقيم را شرح دهيد -10

 .نگ راكتيو را شرح دهيدر -14

 .مواد رنگزاي ديسپرس را شرح دهيد -11

 .پيگمنت را توضيح دهيد -16

 رنگهاي اصلي و فرعي را نام ببريد -17

 صورتي  -د         بنفش -ج           زرد -ب      سبز -الف              تركيب رنگ آبي و قرمز كدام است؟ -18

 ساقه اي -د     دسته اي -ج     فيالمنت -ب         جدا -فال               پنبه جزء كدام گروه الياف است؟ -18

 رنگ ديسپرس براي رنگرزي كدام ليف ساخته شد: -22

 نپلي اتيل -د          ابريشم -ج         پنبه -ب       پلي استر -الف

 . در امولسيون ماده جامد وجود دارد/ندارد -21

 . مي كنندب حل در آ درجه 72درجه يا  42امولسيفاير را در دماي  -22

 . است ..............درخشان بودن ويژه گي مواد رنگزاي - 20

 . باشد مي ..................درجه مربوط به ماده رنگزاي 102رنگرزي در دماي  24
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 رود:در پایان این فصل از هنرجو انتظار می

ماسوره –مراحل توليد نخ را بيان كند  -توليد نخ را فرا گيرد -اصول كلي توليد محصوالت نساجي را فرا گيرد

بافندگي - ردانواع بافت ها را فرا گي -با روش تاري و پودي را شرح دهدتوليد پارچه -و بوبين را شرح دهد 

ع كاربرد انوا -انواع پارچه را نام ببرد-انواع بافت ها و بي بافت ها را شرح دهد -حلقوي را تقسيم بندي كند

 پارچه را بيان كند. 

 9فصل 

 ريسندگی و بافندگی
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 نساجی صنایععمليات  اصول كلی
، به صورت سفيدپارچه ها . صنعت استاين  ترين توليدپارچه اصلي و هدف صنايع نساجي توليد منسوجات است

 .پارچه ها به صورت بافته شده و بدون بافت توليد مي شوند. مورد استفاده قرار مي گيرند يا چاپ شده ورنگ شده 

تبديل  (Fabricپارچه )به  نخ هاو سپس  (Yarnنخ ) را به (Fibreالياف ) در پارچه هاي بافته شده ابتدا تبديل

و عمليات  (Printing) عمليات چاپ ،(Dyeing)كمك عمليات رنگرزي به پارچه خام را ، پس از توليد. كنندمي

 . د تا مورد پسند مشتري قرار گيردكننبه پارچه زيباتري تبديل  (Finishing)تكميل 

ث مربوط به هر كدام در دروس مربوطه و كارگاه هاي حعمليات و ماشين آالت نساجي بسيار زياد هستند و در مبا

ولي براي آشنايي هنرجويان گرامي با رشته صنايع نساجي درباره هر موضوع . اهد گرفتآن مورد بررسي قرار خو

نماي كلي عملياتي را كه در صنعت نساجي انجام مي شود  0-1 نموداردر . ان مي كنيمبيبه طور اختصار مطالبي را 

 . را مشاهده مي كنيم

 نمای کلی عملیات صنايع نساجی 3-1نمودار

 

 

 عرضه به بازار پارچه آماده                             پارچه خام                       نخ                         الیاف نساجی

        

 

 مي كنند. به سه دسته تقسيم  از نظر ساختارنخ ها را 

افت ب، براي نخ ماهيگيري اين نخ ها كه عموماً. الف( نخ هاي تك فيالمنتي

  .شود شامل يك ليف ضخيم استي استفاده ميتوري و تور ماهيگير

را مشاهده (Mono Filament) شكل نخ تك فيالمنتي 0-1شكل در 

 كنيد. مي
 

 نخ تك فیالمنتی 3-1شكل 

رنگرزي، چاپ    گيبافند ريسندگي
 تكميل
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ها حاصل كنار اينگونه نخ :(Multi Filament) هاي چند فيالمنتيب( نخ

در بعضي موارد تاب مختصري . هم قرار گرفتن چند فيالمنت مي باشد

گونه نخ ها براي بافت فرش ماشيني و موكت اين. دهندنيز به اين نخ ها مي

ها و جوراب و بافت تور و بافت پارچه مخمل و طناب كاربرد و بعضي لباس

 كنيد.را مشاهده مي( Multi Filament) نخ چند فيالمنتي 0-2. در دارد

 اين نخ ها: (Staple Yarn) ج( نخ هاي ريسيده شده از الياف منقطع

لياف كوتاه مي باشد و بنابراين تاب براي در حاصل عمليات رسيندگي ا

اين . كنار هم قرار دادن الياف و استحكام نخ اهميت بسيار زيادي دارد

ها و نخ دوخت استفاده ها و پرده ها و روكش مبلمانها در اكثر لباسنخ

  عطهاي ريسيده شده از الياف منقنخ ،0-0 در شكل. شودمي

(Staple Yarn)  كنيدرا مشاهده مي . 

 
 نخ چند فیالمنتی 3-2شكل 

 
 نخ ريسیده شده 3-3شكل 

 تاب در ريسندگی

مقدار تاب براي بدست آوردن يك نخ خوب و محكم . يكي از عمليات مهم در ريسندگي تاب دادن به نخ مي باشد

 ستحكام نخ و زياد بودن نخ باعث فر خوردن نخكم بودن تاب باعث كم شدن ا .از اهميت زيادي برخوردار مي باشد

به دو صورت  هر يك بار پيچش نخ به دور خودش يك تاب است و. و در حتي كاهش استحكام را سبب مي گردد

Z  وS تعداد تاب نخ در يك متر را با. وجود دارد TPM  و تعداد تاب در يك اينچ را باTPI در . نشان مي دهند

 . كنيدمشاهده مي راS و تابZ تاب 0-4 شكل

 
  Sو تاب  Zتاب نحوه ايجاد 3-4شكل 
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 نخ نمره

توانيم بنا بر داليلي قطر نخ را يا ضخامت نخ محسوب مي شود زيرا عمال ما نمي نمره نخ در حقيقت مشابه قطر و

. باشدر نخ ميطقواختي يكي از اين داليل نا يكن. گيري كنيم جايگزيني براي آن به نام نمره نخ تعريف كرده انداندازه

 توانيد داليل ديگري پيدا كنيد؟ آيا شما مي

ن ايبربنا. روش مستقيم است كه بهجرم خطي نيز معروف است، روش اول. نمره نخ به دو صورت تعريف شده است

 ولي در روش دوم كه نمره غير مستقيم. نمره مستقيم از حاصل تقسيم جرم نخ بر طول همان نخ به دست مِي آيد

نابراين هرچه نمره مستقيم بزرگتر باشد نخ ب. نام از حاصل تقسيم طول نخ بر جرم همان نخ به دست مي آيد

ي چه معن دآيا شما مي توانيد بگوييد كه اگر عدد به دست آمده در نمره غير مستقيم بزرگ باش. تر استضخيم

 دهد؟مي

 (Spiningریسندگی )
اگر الياف مورد نظر فيالمنت . د( تبديل مي شوYarn( به نخ )Fibreياف )كه در طي آن الاست عملياتي ريسندگي 

الزم  ،ولي براي توليد نخ از الياف منقطع. بايد تعدادي از اين الياف را در كنار هم قرار داد تا نخ توليد شود، باشند

دادن استحكام الزم را در  با تابسپس و 2با هم وبا محور نخ موازي كرد ، از هم باز كرداست ابتدا اين الياف را 

عمليات ريسندگي . چون طول الياف در نوع ماشين ها و تنظيمات اهميت زيادي دارد. ساختار نخ به وجود آورد

و  ريسندگي الياف بلند )پشمي( ،اي(ريسندگي الياف كوتاه )پنبه. كنندالياف منقطع را به سه گروه تقسيم مي

زم به ذكر است كه در اين قسمت به اختصار درباره ريسندگي الياف كوتاه ال. ريسندگي الياف خيلي بلند )كتاني(

 . اي( مطالبي را بيان مي كنيم)پنبه

 سيدهري هاينخ. ساختمان نخ هاي ريسيده شده از كنار هم قرار دادن الياف و تابيدن آنها به يكديگر به وجود مي آيد

 . توليد كرد. انددرآمده منقطع الياف بصورت كه عيمصنو الياف ويا از طبيعي را مي توان از الياف شده

ديل و تاب به هم تبگويند اين دو تاب با هم فرقي ندارد و يك نخ را سر و ته كنيم اين دجويان ميبعضي از هنر

 كنيد؟ آيا مي توانيدآزمايشي براي آن طراحي كنيد؟شوند. شما چه فكر ميمي

 فكر کنید
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  حالجی

 انجام خن توليد براي الياف روي بر كه عملياتي اولين

  عمليات. است "كردن باز" عمليات.، شودمي

 دهش فشرده الياف توده كردن شل منظور به كردنباز

 انبتو تا شودمي انجام يكديگر از الياف جداسازي و

اين عمليات را حالجي . كرد تميز يخوببه، را الياف

 را به كمك غلتك هاي تغذيه به  اليافگويند. مي

ا هاز سوزنها مي برند. سطح زننده زننده دستگاه طرف

 هاي زننده درو خارهايي پوشيده شده است. سوزن

ها كند. زنندهمي جدا يكديگر دوران، الياف را از حال

ي دو او زننده پلهانواع مختلفي دارند كه زننده كرشنر 

عملكرد  0-1شود. در شكل نمونه از آن محسوب مي

 اي را مي بينيد. يك زننده پله

  
 دياگرام يك زننده پله ای 3-5 شكل

ر دشود  زياد الياف حجم تا، مي باشد كوچك هايتوده به الياف بزرگ هايتوده تبديل، كردن الياف باز نهايي هدف

خار و خاشاک و ، نا خالصي موجود در الياف پنبه. شوندمي جدا الياف از نيز ضايعات و هاناخالصي، عمليات حالجي

و اين كار به د. برده شود عمليات بعديدر نهايت اين الياف بايد به سمت . تكه هاي گياه و بقاياي حشرات مباشد

 . روش انجام مي شود

 چيدهپي رول صورتهب الياف اليه سپس، درآمده يمضخ اليه يك صورتهب شده تميز و شده باز روش بالش :الياف -1

 اردينگك بخش به كارد هايماشين به تغذيه براي شده تهيه بالش سپس. آيدمي در متكا يا بالش شكل به و شده

 .شودمي منتقل

 شتپ تا كه هاييكانال راه از و حالجي خط انتهاي از شدهتميز و شده باز الياف روش اين در: شوت فيد روش -2

 .شودانجام مي( دميدن) هوا جريان طريق شود اين كار ازبرده مي اندشده كاردينگ كشيده هايماشين



 

61 

 . مشاهده مي كنيد لوله هاي انتقال الياف را در باالي شكل 0-6 در شكل

  
 لوله های انتقال الیاف 3-6 شكل

 کاردينگ 

الياف تقريبا تك تك باز  اما در اين ماشين كار دينگ، است الياف هايتوده كردن باز ادامه كاردينگ ماشين هدف

 و الياف كوتاه را نيز به خوبي خالصي ها، مي شود و در نتيجه عالوه بر الياف با يكديگر مستقيم و موازي مي شوند

 ايرها هايدندانه بوسيله كه سيلندرهايي بين از الياف توده عبور با، يكديگر از الياف جداسازي عمل. جدا مي كند

 .شودمي انجام، است شده پوشيده خميده هايسوزن و

 هك است پيوسته هم به الياف از ضخيم رشته يك، كاردينگ نهايي محصول، است معروف "كاردينگ" به عمل اين

 هاييقهحل بصورت و، شودمي ناميده "فتيله" الياف ضخيم رشته اين. اندچسبيده يكديگر به ضعيفي نيروي با

 قلمنت كشش بخش به بعدي عمليات انجام براي و شودمي آوريجمع، نام دارد "بانكه" كه بزرگ هايبشكه درداخل

 .كنيدرا مشاهده ميمدرن كاردينگ  ماشين دياگرام عملكرد يك ،0-7در شكل . شوندمي

  
 مدرنماشین کاردينگ دياگرام عملكرد يك  3-5 شكل
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 کشش 

، هايلهفت كردن مخلوط با است نايكنواختي كاهش منظور به دينگكار فتيله چند كردن مخلوط كشش اوليه هدف

 نايكنواختي از رمجاو فتيله معمولي يا( ضخيم) كلفت نقطه با فتيله يك( ظريف) نازک نقاط تركيب با تا شودمي سعي

 ترنواختيك اربسي شده حاصل فتيله ولي ،.فتيله توليد مي شود يك در مرحله كشش دوباره. شود كاسته حاصل فتيله

اد ماشين كشش عبور د از براي توليد مرغوب تر مي توان دوباره فتيله ها را. باشدمي اوليه شده تغذيه هايفتيله از

 . تا يكنواختي و مخلوط شدن الياف افزايش يابد

 شانه

اين كار به . ردك فتيله ها جدا بايد الياف كوتاه پنبه را. كه بخواهيم نخ پنبه اي بسيار ظريفي توليد كنيمدر صورتي

فتيله نيست الزم است دستگاه ديگري ، چون ورودي ماشين شانه. انجام ميشود (Comber) كمك ماشين شانه

 . سانتي متر ( قرار دهد تا مناسب تغذيه به ماشين شانه شود 12 تعدادي فتيله را در كنار هم ) عرض

ذكر  الزم به. و به فتيله تبديل مي كند. جدا مي كندالياف كوتاه و نامناسب را از الياف تغذيه شده ماشين شانه 

 . است ماشين شانه را در خط توليد ريسندگي نخ هاي معمولي به كار نمي برند

 
 فالير

فتيله  نيمچه نخ رشته اي بسيار نازكتر از. توليد آن نيمچه نخ مي باشد كنند وليميتغذيه  فالير ماشينرا به فتيله 

يز سيستم كشش دارد و به كمك آن مجموعه الياف موجود در فتيله را روي هم سر مي دهد اين ماشين ن مي باشد

براي اينكه ساختار نيمچه نخ از هم نپاشد مقدار كمي تاب به . توليد مي كند تر كردن فتيله نيمچه نخ راو با الغر

 . يچيده مي شودپ منيمچه نخ ها روي يك لوله پالستيكي و به بسيار منظ. نيمچه نخ داده مي شود

 رينگ

 رد. شودمي توليد و ريسيده واقعي صورتهب نخ مرحله اين در و بوده نخ توليد عمليات در نهايي مرحله، رينگ

 . برسد نخ اندازه به الياف رشته اندازه تا دهندمي كاهش را نخ نيمچه اندازه، كشش هايغلتك، رينگ ماشين

در اين ماشين مقدار زيادي از الياف كوتاه از خط توليد خارج مي شود. به نظر شما اين الياف را به عنوان 

 ن الياف در آنها استفاده شده باشد؟ضايعات دور مي ريزند؟ شما چه كاالهايي را مي شناسيد كه از اي

 فكر کنید
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 در افالي رشته استحكام براي، نخ مقطع سطح در الياف تعداد بودن كم همچنين و الياف رشته قطر كاهش دليلبه

. گيردمي انجام شيطانك و رينگ مجموعه بوسيله دادن تاب عمل. شودمي داده تاب به نخ، نخ ساختمان تشكيل و نخ

ك بخشي از ي 0-8در شكل . و سپس نخ توليد شده روي يك ماسوره كه به لوله شباهت دارد پيچيده مي شود

 . ماشين رينگ را مشاهده مي كنيد

  
 نمايی از ماشین رينگ 3-8شكل  

  (Open End Spinning) ريسندگی به روش اوپن اند

زيرا  ،روتور نيز معروف استبا ريسندگي وبه . باشدتوليد نخ ريسيده شده مي هايروش  يكي ازاند ريسندگي اوپن

در اين سيستم نخ مستقيما  .شوددوار به نام روتور تشكيل مياي شكل كاسه، در اين روش نخ در داخل يك محفظه

اين ماشين به روش كشش  و ماشين رينگ به كار برده مي شود از فتيله توليد مي شود و به جاي ماشين فالير

بر روي غلتك باز كننده پخش مي كند و سپس با جدا كردن ضايعات و از  فتيله را الغر نمي كند بلكه الياف را

الياف به سمت روتور كه در حال چرخيدن است مي فرستد و به خاطر چرخش روتور است كه  كانال انتقالطريق 

انتهاي نخ بطور پيوسته از مقابل ، همزمان با اعمال تاب. شودو نخ تشكيل مي تاب الزم را به دست مي آورد، نخ

سيستم  نماي عملكرد، 0-8 در شكل .دشوشود و بر روي يك بسته نخ پيچيده ميروتور به سمت بيرون كشيده مي

 . كنيداوپن اند را مشاهده مي
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 نمای سیستم اوپن اند 3-2 شكل 
 

 
 ماشین ريسندگی 3-11 شكل 

 نخ  نواعا
از  پايه و اساس بعضي آوريابتكار و نو. نخي كه از طريق ريسندگي توليد مي شود پايه محصوالت ديگر مي باشد

    .تعدادي از انواع نخ را شرح مي دهيم اين قسمتدر باشد.  اين توليدات مي

تابانيم ب بر عكس چهت تاب آن اگر اين نخ را. نخ يك ال:اين نخ مستقيما از ماشين توليد كننده نخ به دست مي آيد

 .شودراحتي پاره ميبه 

 . ستبيشتر از نخ يك ال ا كام اين نخحاست. نخ چند ال : تعدادي نخ يك ال را به مي تابانند تا نخ چند ال ساخته شود

 . نخ هاي حجيم شده كبراي اينكه پارچه توليديي بدون سنگين تر شدن حجم بيشتري داشته باشد

ها نيكاين تك. انجام مي شود يكيزيف و يحرارت ييايميش يها روش كمك اين كار به. بايد نخ مصرفي را حجيم كرد

 . را تكسچرايزينگ مي گويند

 . كرک و ابريشم است، پشموجنس آن  شود ياستفاده م اي فرش هاي دستبافخامه قالي: اين نخ بر
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اين نخ براي توليد بافتني و با كمي تفاوت در بافت  :نخ كاموا

شود ولي كاموا از نخ فرش هاي ماشيني استفاده ميفرش

 . تر استماشيني ضخيم

قيطان: اين نخ ضخيم است و از الياف فيالمنت در آن استفاده 

نمونه كيف ساخته شده از قيطان  0-11 در شكل. ستشده ا

 . كنيدمي را مشاهده

 
 استفاده از قیطان 3-11 شكل

شما چند مورد از . ربرد هاي مختلفي داردو كا. مي آيدبه دست از مجموعه ده ها نخ به هم تابيده شده  :طناب

  .كاربرد هاي طناب را بنويسيد

 0-12در شكل  .و شكل هاي بسيار متفاوتي دارد. كنندافتني استفاده مينخ هاي فانتزي: اين نخ ها را براي ب

 . هاي نخ فانتزي را مي بينيدنمونه

    
 نخ های فانتزی 3-12 شكل         

  (Weaving) بافندگی
 . گويندعملياتي كه در طي آن نخ را به پارچه تبديل مي كنند را بافندگي مي

 . مي شودروش انجام  سهتوليد پارچه به 

 منسوجات بدون بافت -0       بافندگي حلقوي -2         پودي -بافندگي تاري -1

 بافندگی تاری و پودی:

در اين نوع بافت دو گروه نخ در يكديگر درگير شده و پارچه را به وجود 

هايي و نخ Warpنخ هايي كه در طول پارچه قرار دارند را نخ تار . آورندمي

 . مي گويند Weftقرار دارند پود كه در عرض پارچه 

ها و جايگاه نخ تار و پود را زير نحوه زير و رو رفتن نخ ،0-10در شكل 

  . كنيدمشاهده مي
 تار و پود و ساختمان پارچه 3-13شكل 
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دستگاهي است كه از قرار دادن پود با يك طرح معين در بين تارها و (Weaving Machine) ماشين بافندگي

ماشين هاي بافندگي تاري و پودي به نخ تار و نخ پود احتياج . پارچه را به وجود مي آورد، به لبه كاركوبيدن آن 

چله پيچي عملياتي است كه هزاران رشته تار را در كنار هم و . براي تهيه تار از چله پيچي استفاده مي شود. دارند

 . بينيديك ماشين چله پيچ را مي 0-14در شكل . پيچنددقت زياد بر روي يك ميله خاص به نام اسنو مي با نظم و

 
 يك دستگاه چله پیچی 3-14 شكل

شوند براي جلوگيري از آن و باال رفتن در نتيجه پاره مي هاي تار به خاطر عمليات بافت ساييده مي شوند ونخ

 از آهار نشاسته براياغلب  ها را خشك مي كنندكنند و سپس نخوارد محلول آهار مي آنها را، استحكام نخ تار

از طرفي با توجه به نوع ماشين بافندگي . نخ هاي پنبه اي استفاده مي شود

اي هاين بسته براي ماشين. نخ تهيه كرد نخ پود نيز بسته مناسب براي

 ينماسوره و بوب. ماكو دار ماسوره و براي ماشين هاي ديگر بوبين مي باشد

 پيچند ولي اندازه بسيار بزرگتر ازوسايلي هستند كه نخ را بر روي آنها مي

  . دهدرا نشان مي بوبينيك نمونه  0-11 شكل. باشدماسوره مي
 بوبین نخ 3-15شكل 

 سیكل بافندگی 

اين . گويندام عمليات بافندگي تاري پودي مراحلي دارد كه به ترتيب انجام مي شود كه آن را سيكل بافت ميانج

 مراحل عبارت است از:

 هتشكيل دهن -

 پود گذاري -

 دفتين زني -
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 باز شدن نخ تار -

 پيچيدن پارچه -

 كنترل و مراقبت از درستي انجام مراحل -

عداد تكرار ت در عمليات باال فقط يك پود بافته مي شود و براي بافت پارچه بايد اين عمليات به طور منظم انجام شود

هر چه اين مقدار زياد تر باشد سرعت  .در يك دقيقه را توان پود گذاري ماشين بافندگي مي باشد اين عمليات

در حال  7222به بيش از  122كمتر از  گذاري ماشين بافندگي ازتوان پود، فناوري با پيشرفت. ماشين بيشتر است

 .حاضر رسيده است

 تشكیل دهنه

براي آن كه نخ پود در داخل نخ هاي تار قرار گيرد بايد نخ هاي تار به 

دو گروه تقسيم شوند كه يك گروه نخ تار باال و گروه ديگر پايين قرار 

يك دهنه بافت را  0-16 شكل. گيرند اين عمل تشكيل دهنه نام دارد

 . دهدنشان مي
 

 بافتيك دهنه  3-16شكل 

  (Weft Insection) گذاریپود

هاي تار مطابق طرح دو ابتدا نخ. هاي تار استيكي از مسائل مهم در بافندگي چگونگي قرار دادن پود در بين نخ

روند تا دهنه را ايجاد كنند سپس يك قطعه خاص پود را بين شود و گروهي به باال و گروهي به پايين ميگروه مي

با اين عمل يك پود . فرستدا به سمت جلو و لبه كار ميدهد و دفتين كه شبيه يك شانه است پود رآنها قرار مي

 . شودبافته مي

 گذاری با ماکوالف( روش پود

 . ماكو جسمي چوبي يا پالستيكي است كه يك ماسوره حاوي مقداري نخ در بين آن قرار دارد

ديگر دهنه ماكو از يك طرف دهنه وارد مي شود و از طرف ، در اين روش به كمك ضربه محكم يك قطعه چوب

 . را بين دهنه قرار مي دهدو در اثر اين حركت پود  گرددخارج مي

  (Air Get) ب( روش پودگذاري ايرجت

 . مكش هوا باعث مي شود تا پود در جاي خود قرار گيرد. در اين روش جريان هوا پود را بين تارها قرار مي دهد

 . ه استبا اين روش پود گذاري توان ماشين بافندگي افزايش يافت
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  (Water Jet) گذاري واتر جتپ( روش پود

قطره آب با سرعت بااليي . در اين روش يك قطره آب كه از يك نازل پرتاب مي شود پود را بين تارها قرار مي دهد

 . به نخ اصابت مي كند ودر نتيجه نخ پود را به طرف ديگر ماشين مي برد

  (Projectile) ت( روش پودگذاري پروژكتايل

. پود را بگيرد و در انتهاي دهنه آن را رها كند، وژكتايل يك قطعه فلزي است كه قادر است در ابتداي دهنهپر

 . شودپروژكتايل توسط يك ضربه مناسب به حركت در مي آيد و در انتها به مانع برخورد كرده و متوقف مي

  (Rapier) ث( روش پودگذاري راپيري

كه در يك قاب حركت مي كند پود در اين روش يك يا دو تيغه فلزي 

به جز روش پود گذاري ماكو كه . را گرفته و در بين دهنه قرار مي دهد

نخ روي ماسوره پيچيده مي شود در بقيه موارد نخ بر روي بوبين كه 

 در كنار ماشين بافندگي. بسيار بزرگتر از ماكو است پيچيده مي شود

   0-17شكل . ص استراپيري تسمه و محل قرار گيري آن كامال مشخ
 ماشین بافندگی با پود گذاری راپیر 3-15شكل 

 ست.اماشين محل قرار گيري راپير مشخص چپ ماشين بافندگي با پودگذاري راپيري را نشان ميدهد كناره سمت 

 

 
 يك نوع ماشین بافندگی 3-18شكل 

 اين ماشين را نشان دهيد.  افندگي را مشاهده مي كنيد. اجزايك ماشين ب 0-18در شكل 

 با اينكه رنگ نخ هاي تار اين ماشين سفيد است، چرا پارچه با رنگ آبي توليد شده است؟

 فعالیت
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 انواع بافت پایه
  (Plain Weave) طرح بافت ساده )تافته(

ن مشخص مي شود باال و پايين بودن ، نقشه اي است كه بر اساس، طرح بافت

وقتي نخ هاي تار و پود يك در ميان از روي هم رد . نخ هاي تارچگونه باشد

و  پركاربردترين، اين بافت ساده ترين. آورندبافت ساده را به وجود مي، شوند

ه لب. اشداغلب پارچه ها از اين بافت مي ب. محكم ترين نوع بافت مي باشد

بريده شده يك پارچه را نگاه كنيد اگر نخ ها يكي رو و يكي زير باشد آن 

پارچه طرح بافت ساده را  0-18 در شكل. پارچه داراي طرح بافت ساده است

 . مي بينيد

  (Twil Weave) بافت سرژه

وقتي نخ هاي تار و پود دو در ميان و يا سه در ميان از روي هم رد شوند بافت 

بايد توجه كرد . گوينداين بافت را كج راه هم مي. وجود مي اورد به سرژه

اهده كنيد و سپس تعيين كنيد كه آيا طرح شمتر از پارچه محداقل يك سانتي

با طرح سرژه را  نمونه پارچه 0-22باشد يا خير؟در شكلبافت سرژه مي

 . كنيدمشاهده مي

  (Satin Weave) بافت ساتن

اگر  و يي كه بايد درخشان به نظر بيايند كار برد دارداين بافت براي پارچه ها

پشت و روي پارچه نيز از نظر رنگ متفاوت خواهد . تار و پود از دو رنگ باشد

 هاما استحكام پارچ. شودباعث نرم و لطيف شدن پارچه مي ،اين طرح بافت. بود

 . بافت ساتن را نشان مي دهد ،0-21شكل .  خوب نيستساتن زياد 

 
 بافت ساده3-12شكل

 

 
 طرح بافت سرژه پارچه با 3-21شكل 

 

 
 پارچه با بافت ساتن 3-21شكل 

  (Knitting) بافندگی حلقوي
به اين نوع . هاي تو در تو در داخل هم قرار مي گيرند و پارچه را توليد مي كنددر اين بافت نخ به صورت حلقه

 .گويندپارچه كشباف هم مي

 شوند. تقسيم مي(Warp Kniting) و بافندگي تاري(Weft Knitting) ه بافندگي پودياين نوع بافت به دو گرو
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در اين نوع بافت اگر نخ را از جاي خاصي بگيريد و بكشيد پارچه شكافته 

شود به اين معني كه يك به يك حلقه هايي كه زماني بافته شده است مي

ها حلقه نحوه ايجاد 0-22 در شكل. حاال از هم باز شودممكن است 

ه وسيله ب از نوع بافندگي حلقوي است كه دستيبافتني . كنيدمشاهده مي

  .شودآن شال گردن و جوراب و كاله و لباس و چيزهاي ديگر هم بافته مي
 چگونگی تشكیل حلقه در بافت 3-22شكل 

به  اهبعضي از خانواده .بافد تر از دست ميبراي اين نوع بافت نيز ماشين هايي ساخته شده است كه بسيار سريع

اي از اين ماشين را نشان نمونه 0-20شكل . كمك يك يا دو دستگاه از اين ماشين زندگي خود را اداره مي كنند

 . مي دهد

  
 یدست ماشین کشباف 3-23شكل

 ست. ا شده تقسيم تاري حلقوي و بافندگي پودي حلقوي بافندگي مجزاي قسمت دو به حلقوي بافندگي صنعت

 حلقه هب حلقه يك اتصال كه طوري به، شوندمي تشكيل( رج يك) افقي جهت در هاحلقه، پودي حلقوي افندگيب در

 ه اگرچ ،دارد وجود نخ بسته يك از استفاده با پارچه توليد امكان همچنين .شودمي انجام افقي سطر يك در بعدي

 هپارچ توليد براي نخ بسته 182 تا جديد dهاماشين از ايپارهدر 

 هايامن به ايران در پودي حلقوي بافندگي صنعت. رودمي كار به

. استفاده اين استمعروف شده  «بافي تريكو» و «بافي كش»

ها به سرعت گسترش يافته و انواع زيادي از آن ساخته ماشين

يك ماشين بافندگي حلقوي پودي  0-24شده است. در شكل 

 كنيد. را مشاهده مي

  
 ماشین بافندگی پودی  3-24شكل 



 

51 

 از پارچه اختارس ،تاري حلقويافندگي هاي بولي در ماشين

 (تار)ي عمود راستاي در كهشود مي تشكيل هاييحلقه

هاي مختلفي دارند و ها كاربرداين نوع ماشين. است قرارگرفته

 بافند. هر كدام انواع خاصي از پارچه را مي

را تاري اي از ماشين بافندگي حلقوي نمونه 0-21در شكل 

 . كنيدمشاهده مي

 هايد پارچهتوانانواع زيادي دارد و ميهاي بافت حلقوي نماشي
 

 ماشین بافندگی حلقوی تاری 3-25 شكل

اي پردههاي پارچه هاي زير پوش و انواع پارچه، پارچه هاي تور انواع، انواع جوراب، ورزشي هايمناسب براي لباس

 . توليد كنندرا كشباف 

  (Nonwoven) ات بی بافتمنسوج
اين  ساختماندر . پارچه را توليد كنند منسوجات بي بافت نام دارد، به كمك الياف مستقيماًكليه محصوالتي كه 

 . جود نداردنخ و پارچه

به عنوان كفپوش و لباس از نمد  عشاير ايران. نمد اولين محصول بي بافت است نمد از الياف پشم درست مي شود

 . كننداستفاده مي 

 
 

دا الياف ابت، موكت بدون بافت توليدبراي  .نيز از اين دسته مي باشند پارچه هاي يك بار مصرف بعضي از موكت ها و

به طور مداوم باال و  پوشيده شده از سوزن مخصوصيصفحه  يك روي صفحه دستگاه پهن مي كنند و سپس را

ب چس پشت موكت را با پس از اينكه اليه مناسب آماده شد. دمي ده قراردر داخل يكديگر راپايين مي رود و الياف 

دستگاه  ،0-26در شكل . بسياري موكت هاي موجود در بازار از اين دسته مي باشند. محكم مي كنندمخصوصي 

 .توليد موكت را مي بينيد

 كنيد.  درباره چگونگي توليد نمد تحقيق

 کنیدتحقیق 
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 موکت بدون بافت 3-26شكل  

نمونه پارچه  0-27 شكلدر . شودف توليد ميپارچه هاي بي بافت نيز براي مصارف تنظيف و وسايل يك بار مصر

 . بينيدرا مي بافتبي

  
 بافت بدون پارچهنمونه از  3-25شكل 

 ماشين هاي بافت فرش ماشينی
امروزه استفاده از فرش هاي ماشيني بسيار رونق گرفته است انواع 

بسيار زيادي از اين فرش ها در بازار وجود دارد كه عالوه بر زيبايي 

. دبرخوردار مي باش ت كمتري در مقايسه با فرش دست بافتاز قيم

تارآن كه اغلب سفيد رنگ . فرش ماشيني نيز داراي تا و پود است

دو پود  اما. است و باعث استحكام فرش در جهت طولي مي شود

بينيم ولي پود اول در بين نخ هاي تار قرار داردو ما آن را نمي. دارد

 . ي باشدپود دوم همان پرز هاي فرش م

 .ماشين بافت فرش ماشيني را مالحظه مي كنيد 0-28در شكل

  بافندها در هنگام بافت دو فرش را با هم مياين نوع ماشين
 

 ماشین بافت فرش ماشینی 3-28 شكل
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س سپ. نخ هاي اضافي را مي برند، دستگاه تراش كنند به كمكتيغه برشي از هم جدا مي و سپس آنها را از طريق

 . پوشانند تا محكم تر شودين نوع فرش را با چسب هاي خاصي ميپشت ا

 . كت ساخته شده استها از جمله فرش و موماشين هاي مختلفي براي بافت كف پوش

 نواع پارچه ا
. اشدبآوري و خالقيت سازندگان دستگاه ها و كاربران آنها مينو، هايي در بازار وجود دارد كه حاصل ابتكار انواع پارچه

 . كنيمهايي از اين پارچه ها اشاره ميدر اينجا به نمونه

 .اين نوع پارچه كار برد هاي بسيار زيادي دارد .پود به كار رفته استوتار پارچه نيادر ساختار  دي:پارچه تاري و پو

 هاي ورزشيلباس. ي: اساس بافت اين نوع پارچه ايجاد يك حلقه و عبور يك حلقه ديگر از آن مي باشدحلقو پارچه

 . و لباس زير از اين نوع پارچه مي باشد

تور بافي . و براحتي از پشت تور همه چيز پيدا است باشنديم فيظر و نازک اريبس معموال تور يهاپارچه :تور

 . هاي مخصوص خود را دارددستگاه

 صورت به گريد طرف از يول يمعمول پارچه هيشب طرف كي از كه جير با هم تفاوت دارد : دو طرف پارچه ريج

 . متر استطول اين پرزها كمتر از يك ميلي. شود يمديده  زير و نرم يهاپرز

. مخمل : اين پارچه شبيه جير است ولي پرز هاي آن بزرگتر مي باشد

 . متر استميلي سهاندازه پرز ها حداكثر 

 تر خز: خز نوعي پارچه است كه مانند مخمل ولي پرزهاي بسيار بلند

 . متر هم وجود دارداندازه پرزها تا پنج سانتي. شدبامي

قسمت باالي لباس از مخمل و خز است ولي قسمت  ،0-28در لباس شكل 

 پايين جير مي باشد. 

 
   خز يك لباس از جیر و 3-22 شكل

كاربرد  حلقه ديده مي شود آن به صورت حلقه طرف دو هر اي و طرف كي از كه هستندها يي  پارچه : حوله ها حوله

 چون. بنابر اين الزم است جنس حوله پنبه اي باشد. دست و صورت وبدن بعد از شتشو است حوله خشك كردن

   .پنبه نرم ولطيف است و آب و رطوبت را نيز به خوبي جذب مي كند

 دشو يم ساخته افيال ترينفيظر و نينازكتر از از جمله پارچه هاي بسيار نازک و لطيف مي باشد و ريحر :ريحر

 . است معروف اريبس يشميابر ريحر
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ترمه بافي در يزد و اصفهان رونق خوبي . است معروف اريبس آن يها بوته و گل شكل خاطره به پارچه نوع نيا: ترمه

به كمك ژاكارد . اين پارچه ها را با بافندگي ژاكارد مي بافند. نمونه ترمه را مشاهده مي كنيد 0-02در شكل . دارد

 . گونه نقشي را روي پارچه بافتمي توان هر 

            
 پارچه ترمه 3-31 شكل

بينيد كه در بعضي نيد ميو اگر كمي دقت ك. دي متفاوت داردپارچه دو رو : پشت و روي اين پارچه ها دو رنگ بن

نوع  شي از اينرو فر ..بافته مي شونديكديگر درون در از نقاط  قسمت ها دو پارچه بافته شده و لي اين دو در بعضي

  بافت اغلب پتو ها دو رو است. بافت است

 توليد پارچه ضخيم، پرزبر روي  سنباده دادن حركتاز طريق  و است ميضخ معموالًها  پارچه نيا يي:پالتو پارچه

 . تا سطح صاف و يكنواختي به دست آيد. پس از ايجاد پرز آن را مي كوبند. شودمي

اي بر. پتو عايق گرما باشد، باعث مي شود در هم بودن پرز ها و ظاهر پرز دار هستند پارچه هايي با سطوح نرم پتو :

 .كشيدن سطح خار دار بر روي پارچه را خار زدن مي گويند. توليد پتو پارچه شل بافت )با تراكم كم( را خار مي زنند

 تا كشيدندميها ن پارچهدار را روي ايگياهان خارسفت و محكم  هايخار، جالب است بدانيد در روش دستي

. در اين حالت الياف بر روي پارچه قسمتي از پرزهاي پارچه بيرون بيايد

 هاي بسيار بزرگي ساختهدر حال حاضر دستگاه. شودمي پتو توليدنمايان و 

پس از توليد پرز، با تراش . زندميخار شده است كه پشت و روي پارچه را 

نمونه يك پتو  0-01در شكل كنند. يدادن سطح پتو را صاف و يكنواخت م

  كنيد. را مشاهده مي
 پتو 3-31شكل 

: اين پارچه ها طوري ساخته مي شود كه بتواند كمي كش بيايد و در نتيجه براي اندازه هاي مختلف بدن  استرچ

  . انواع جديدي از اين پارچه نيز ساخته شده است شودمناسب مي



 

54 

 9 ارزشيابی پایان فصل
 . خ را نام ببريدانواع ن -1

 حالجي چيست؟ -2

 .هدف كاردينگ را بنويسيد -0

 .نام دارد .................انتقال الياف از طريق جريان هوا -4

 هدف از به كارگيري ماشين كشش چيست؟ -1

 . بهره مي گيرند پنبه براي توليد نخ هاي خيلي ظريف ............از ماشين  -6

 هدف از به كارگيري ماشين رينگ چيست؟  -7

 . را نام ببريدتوليد پارچه ع انوا -8

 . انواع روش هاي پودگذاري را شرح دهيد -8

 به نظر شما حتما بايد ترتيب را رعايت كرد ؟. سيكل بافندگي را بگوييد -12

  ؟بافندگي حلقوي چيست به چند دسته تقسيم مي شود -11

  ؟اولين منسوج بي بافت چيست -12

 . ددار نام ..............دارد قرار پارچه عرض در كه نخي -10

 در كدام نوع از پودگذاري يك تسمه نخ را جابجا مي كند؟- -14

 راپير -ب     ماكو -الف

 جت هوا -د    پروژكتايل -ج

 
 بالفاصله پس از باز شدن نخ تار در عمليات بافندگي كدام مرحله قرار دارد؟- -11

 تشكيل دهنه -ب  كنترل و مراقبت پود -الف

 باز شدن پارچه -د   پود گذاري -ج

 پتو چگونه به وجود مي آيد؟ پرز هاي -16

 كدام نخ در اثر تاب بر عكس دادن از هم باز مي شود؟ -17

 مخمل و خز را از نظر طول پرز ها مقايسه كنيد؟، جير -18
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 رود:در پایان این فصل از هنرجو انتظار می

انواع تكنيك هاي چاپ را نام ببرد.  -دهد شرح را چاپ آالت ماشين - دهد شرح را چاپ هاي روش

 در تكميلانواع روش هاي تكميل را بيان كند.  -دهد شرح را رنگرزي -محلول سازي را شرح دهد 

 . بداند را نساجي در مشاغل -دهد شرح را نساجي

 4فصل 
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  Textile Printing  صنعت نساجیچاپ در
ر اين است كه چاپ قبل اعتقاد عمومي ب. انسان پس از كشف پارچه روش هاي نقشدار كردن پارچه را نيز فرا گرفت

پوشش هاي خود را با رنگ هاي وجود آمد انسان به اول كه پوشش زيرا از همان . از رنگرزي اختراع شده باشد

انسان به زيبايي و تنوع باعث اين كار  ه ذاتيعالق. طبيعي به دست آمده از گياهان و با وسايل ساده نقشدار مي كرد

 قبل از پيدايش رنگرزي وجود  ده نيز گواه اين مطلب است كه نقشدار كردنآثار باستاني به دست آم. بوده است

سال پيش فن خاصي از چاپ پارچه در بين  2222حدود . داشته است

ساكنان كشورهاي جنوب شرقي آسيا رواج پيدا كرد كه به نام روش 

اين روش ابتدا در بين ساكنان جزاير جاوه و سوماترا . باتيك معروف شد

كشورهاي جنوب و شرق آسيا مانند  ي و پس از آن در بقيهدر اندونز

 ،باتيك لغتي جاوه اي است و به دليل قدمت آن. هند و چين رايج شد

هاي نمونه ،4-1در شكل . اكثر كشورها همين نام را به كار برده اند در

 . را مي بينيد چاپ باتيك

 
 .نمونه های چاپ باتیك 4-1 شكل

زياد از رنگ سياه در نقش هاي  كه علت آن استفاده، ا كالقه اي )كالغه اي( نيز ناميده انداما در ايران اين روش ر

 . روي پارچه است كه تصوير پر كالغ را درذهن تداعي مي كرد

از نفوذ رنگ به داخل آن جلوگيري ، در اين چاپ با گره زدن نقاطي از پارچه. نوعي چاپ مقاوم بود، باتيك اوليه

رنگ به  آنها از نفوذ به تدريج توسط اقوام بدوي كشور اندونزي با كشف بعضي از نباتات كه عصاره اين شيوه. شدمي

اي كه براي جلوگيري از نفوذ رنگ به داخل پارچه مورد اولين ماده. كرد پيشرفت كردداخل پارچه ممانعت مي

يي قوي مايع چسبناكي را به دست نها با حل كردن برگ موز در مواد قلياآ. برگ موز بود، استفاده قرار گرفت

به دست آمده را با قلم هاي مخصوص به  سپس ماده. نرم يا خاک رس مخلوط مي كردند آوردند و آن را با ماسهمي

ي هانفوذ رنگ در قسمت. روي پارچه مي كشيدند و آن را مقاوم مي كردند و آن گاه براي رنگرزي آن اقدام مي كردند

در آخرين . آن در قسمت هاي مقاوم شده باعث ايجاد طرح و نقش مطلوب در پارچه مي شدمقاوم نشده و عدم نفوذ 

در صورتي كه نياز به رنگ هاي . مقاوم را از پارچه مي زدودند تا قسمت هاي مقاوم شده سفيد شود مرحله نيز ماده

 . كردندديگر باشد در پارچه قسمت هاي رنگرزي شده را مقاوم و قسمتهاي سفيد را رنگرزي مي

در  .استفاده مي شد، اين روش ساليان متمادي در اندونزي و ساير كشورهايي كه هنر باتيك را ياد گرفته بودند

 . چاپ باتيك را نشان مي دهدچاپ پارچه با يك طرح تهيه شده از نمونه  ،4-2شكل 
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 با ماشین های چاپ باتیك طرح چاپ نمونه 4-2شكل 

 يوه در اين ش .صمغ و موم و يا سقز شيوه اي ابداع كردند كه شيوه هاي قبلي را منسوخ كرد اما ايرانيان با استفاده از

، پوشاندندابتدا تمام پارچه را با موم و يا صمغ هاي گياهي مي

هايي از موم ها يا صمغ ها را مي تراشيدند و آن را سپس قسمت

 ،امتياز اين شيوه اين است كه با تكرار عمل. كردندرنگرزي مي

 توان چند رنگ مختلفيعني كندن نقاط ديگر و رنگرزي مجدد مي

هاي قبلي در اين روش برخالف روش. را بر روي پارچه چاپ زد

  كلدر ش. ماندزمينه سفيد باقي مي، شدپارچه رنگي مي كه زمينه

 . كنيدده مينه چاپ هاي باتيك با موم را مشاهنمو 0-4
 

 ه سفیدزمینبا نوعی چاپ باتیك  4-3شكل 

اشتن دكشور ايران به دليل قرار. ابريشم اولين پارچه اي بود كه روش چاپ باتيك پيشرفته روي آن انجام گرفت پارچه

ابريشم يكي از مهم ترين خريداران و فروشندگان ابريشم خام بود كه از چين به كشورهاي مغرب  در مسير جاده

كاري نقش روي چوپ يعني كنده، هاي چوبيبه كار بردن قالب يكي از ابداعات در چاپ پارچه. زمين صادر مي شد

اين شيوه باعث انتقال رنگ و توليد نقش . به صورت برجسته و آغشته كردن آن به رنگ و زدن آن روي پارچه بود

چاپ قلمكار در شهر اصفهان از قدمت بسيار طوالني . شودگردد و چاپ قلمكار ناميده ميمطلوبي روي پارچه مي

 . باشدهاي زرد رنگ جاي گره زده ميدايره. بينيدباتيك با روش گره را مي ،4-4 در شكل. وردار استبرخ

 
 گرهروش چاپ باتیك با 4-4شكل



 

58 

ابتدا اين عمل به صورت دستي . ها صورت گرفتهلندي چاپ مكانيكي در قرن هفدهم به وسيله اما اولين طريقه

 هاي چوبي عمل چاپ سرعت و استفاده از غلتك اع ماشين چاپ غلتكيشد؛ ولي در قرن هجدهم با اخترانجام مي

 ها از چوپ بهپس از آن نيز با تغيير جنس غلتك. زيادي پيدا كرد

 .هاي چاپ افزايش يافتفلز كيفيت چاپ و دوام غلتك

با كشف مواد حساس به نور و روش هاي شابلون سازي در قرن اخير 

عت صن، چاپ اسكرين و روتاري و به كار بردن ماشين هاي پيشرفته

چاپ گام هاي بلندي را در ترقي برداشت تا امروز كه با كشف روش 

 .اين صنعت همچنان در حال توسعه و پيشرفت است، چاپ ديجيتال

  . نشان مي دهد، انجام چاپ مهر روي پارچه ،4-1 شكل
 چاپ به روش مهر زدن 4-5شكل 

همه ساله . دنيا و از جمله در ايران طرفداران زيادي دارد ز كشورهايبا روش چاپ باتيك در بسياري ا هايكار

توان ابتدا روي يك قطعه پارچه چاپ باتيك را تهيه مي 4-2 مانند شكل. شود ثار برگزار ميآنمايشگاه هايي از اين 

 . كرد و سپس با دستگاه هاي چاپ آن را در تعداد زياد تكثير كرد

 

 انواع روش هاي چاپ
 . براي چاپ روي پارچه وجود دارد چهار نوع دستگاهال حاضر در ح

  (Flat Screen Printing) چاپ اسكرين تختماشین 

هاي قديم متداول بوده است و پايه و اساس اين چاپ بر اساس نوعي چاپ است كه در كشور چاپ اسكرين از زمان

د كشيدناغذهاي مخصوص و يا پوست دباغي شده ميدر اين روش ابتدا نقش مورد نظر را روي ك. ژاپن ابداع شده بود

ده را هاي بريده شيعي روي قسمتو سپس مناطقي كه بايد رنگ بگيرد را مي بريدند و سپس با مو و يا ابريشم طب

كند و بر روي پارچه كه در زير آن قرار ترتيب رنگ فقط از ميان موها و تارهاي ابريشم عبور ميبدين. دوختندمي

 . هايي ساخته شد كه جاي تارها و مو را گرفتبا پيشرفت صنعت بافندگي توري. شودل ميدارد منتق

 چرا از روش چاپ باتيك مقدار زيادي پارچه را چاپ نمي كنند؟
 فكر کنید
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 وسايل الزم برای چاپ اسكرين تخت

و توري بر روي آن نصب شده  يك چهارضلعي محكم و مسطح از جنس چوپ و يا فلز كه زواياي آن قائمه باشد

نايلون و يا پلي استر مي باشد كه داراي منافذي تقريبا ، اي مشبك و بافته شده از الياف ابريشمتوري پارچه. باشد

ندي بها را به لحاظ جنس الياف تشكيل دهنده و تعداد تار يا پود در يك سانتي متر تقسيمتوري. يكسان است

اين عدد . تر شده و براي چاپ هاي ظريف تر مصرف مي شودر اين عدد بزرگتر باشد توري گراناقدمهر . كنندمي

 . گويندمي را مش

رنگ كش خمير چاپ را از منافذ توري عبور داده و به 

اين وسيله از چوب يا فلز .مي كند پارچه منتقل سطح

ي پذيرشود كه در انتهاي آن الستيك انعطافساخته مي

. دگويناسكو ئيجي نيز مي به اين وسيله. قرار داده اند

 .باشداسكوئيجي در درستي عمل چاپ بسيار موثر مي

 
 کشیدن روی توری راکل 4-6شكل 

تر تر باشد طرح هاي ظريف تر و هرچه نوک آن پهننازک رنگ كش كه با خمير در ارتباط است کهر چقدر نو

 . بينيدچاپ كردن به روش اسكرين دستي را مي ،4-6 در شكل. كندبهتر چاپ ميرا تر هاي وسيعطرحباشد 

بسياري از كساني كه بر روي لباس و . ن در يك محل كوچك نيز انجام دادتوابا توجه به اينكه اين نوع چاپ را مي

يا تكه هاي بريده شده پارچه چاپ مي زنند داراي كارگاهي كوچك مي باشند به همين منظور دستگاه هايي نيز 

، هشد تعيين محل روي را لباس يا پارچه ها ماشين اين در. ساخته شده است كه كار چاپ زدن را راحت مي كند

ماشيني كه . چاپ براي بقيه رنگ ها انجام مي شود عمل ترتيب به و ها شابلون حركت با سپس و دهند مي قرار

 . چهار شابلون دارد براي چاپ چهار رنگ به كار مي رود
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در انواع ديگر اين نوع ماشين پارچه به صورت كامال اتو 

ماتيك چاپ مي شوند. اين دستگاه طول زيادي دارد و در 

يك  ،4-7 در شكلمتر مي رسد.  12ي از آنها به بعض

. ماشين چاپ كه با چوب ساخته شده است را مي بينيد

 دستگاه را يك  هنر جو ساخته است. اين

 
 و وسايل ساده ساخته شده با چوب روی لباس چاپ ماشین 4-5شكل 

 
  

 (Rotary Screen Printingچاپ اسكرين چرخان ) ماشین

ن شابلون به صورت گرد در آمده و در نتيجه چاپ با در اين نوع ماشي

 122اين دستگاه قادر است تا . دقت و سرعت بيشتري انجام مي گيرد

جنس توري شابلون از آلياژ فسفر برنز . متر بر دقيقه پارچه چاپ كند

خمير چاپ به كمك پمپ به داخل توري هاي گرد فرستاده . مي باشد

ثابت قرار و در هنگام چرخش  در داخل توري يك راكل. مي شود

رار خمير چاپ از منافذ شابلون بيرون آمده و بر روي پارچه ق، توري

. را چاپ مي كند يرنگ 24 يطرح هاتواند ميمي گيرد. اين دستگاه 

 . كنيديك ماشين چاپ روتاري اسكرين را مشاهده مي 4-8 در شكل

 
 ماشین چاپ روتاری اسكرين -الف 4-8شكل 

 
  نمای قرارگیری مجموعه دستگاه چاپ -ب 4-8شكل 

دستگاه چاپ چهار رنگ را كه در تصوير مي بينيد را مي توان با چوب ساخت. از هنر آموزتان براي ساخت آن 

 ا تامين كرد.كمك بگيريد. به كمك اين دستگاه مي توان مخارج يك خانواده ر

 کار عملی
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 (Roller Printingچاپ غلتكی ) ماشین

اين ماشين از طريق انتقال . هاي مسي وجود دارد كه بر روي آن شيار هايي ايجاد شده استغلتك ماشيندر اين  

روي غلتك از ايجاد طرح . عمليات چاپ را انجام مي دهد، موجود در شيار غلتك فلزي بر روي پارچه خمير رنگ

 . روش هاي زير انجام مي شود

 الف( حكاكي با ابزارهاي تيز فوالدي و ايجاد نقش مورد نظر

 CNCب( استفاده از ماشين تراش مخصوص 

 پ( استفاده از دستگاه هاي رايانه اي تراش

 ت( استفاده از روش نور دهي و اسيد كاري

رد در ماشين هاي چاپ اسكرين تخت كمترين سرعت چاپ را دا

 عتربر دقيقه است ولي در ماشين غلتكي س رمت 12و حدود 

متر بر دقيقه و در ماشين اسكرين روتاري حدود  62چاپ حدود 

 . متر در دقيقه مي باشد 122

هر عمل يك رنگ را چاپ مي كند  ،چاپ دستگاه هايدر همه 

يك شابلون و يا يك اسكرين روتاري و  به ازاي هر رنگ،بنابراين 

غلتك هاي ماشين  4-8 در شكلخواهيم. احتياج  يا يك غلتك

 . چاپ غلتكي در حال كار را مشاهده مي كنيد
 

 ماشین چاپ غلتكی 4-2شكل 

 
 

 
 
 

در نقاشي مي توان رنگ ها را با هم مخلوط كرد. آيا در اين جا هم اين كار ممكن است؟ جواب خود را به 

 هنرآموز ارائه دهيد و از او توضيح بخواهيد.

 -هاكنواختي رنگي -به كمك يك ذره بين رنگ هاي روي تكه پارچه ها را با دقت نگاه كنيد و به تعداد رنگ ها

 خطوط ظريف و شفاف يا كدر بودن رنگ آنها توجه كنيد.

 بحث کنید
 

 کار عملی
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  (Digital Printing) چاپ ديجیتالماشین 

 ددر اين روش ابتدا طرح مور. با پيشرفت تكنولوژي روش جديدي به نام چاپ ديجيتال روي پارچه ابداع شده است

نظر را بر روي كاميپوتر ايجاد مي كنند و سپس پارچه مورد نظر را آزمايش مي كنند تا مشخص شود پارچه توانايي 

در اين نوع چاپ مي توان پارچه طاقه اي و يا لباس و يا . پذيرش رنگ مخصوص چاپ ديجيتال را داشته باشد

 .باشدين آالت كمتر از ماشين هاي چاپ ديگر ميهر چند سرعت چاپ كردن در اين نوع ماش. پارچه را چاپ كردتكه

وان تدر نتيجه هر طرحي را با سليقه مشتري مي. توليد كردرايانه ولي با توجه به اينكه مي توان طرح چاپ را با 

بنابراين چاپ ديجيتال با تنوع رنگي بسيار زياد انجام . چون در اين چاپ تركيب رنگي انجام مي شود. چاپ كرد

 . ماشين چاپ ديجيتال با خشك كن همراه آن مشاهده مي شود 4-12در شكل . شودمي

  
 ماشین چاپ ديجیتال با خشك کن 4-11شكل 

 .ها را مي توان در اين نوع چاپ به كار برد ولي پارچه هايي با سطوح صاف مناسب تر مي باشندبا اينكه اغلب پارچه

ها بعضي از رنگ. دهندشو افزايش ميورا در مقابل شست پس از انجام چاپ به كمك حرارت مقاومت رنگ مصرفي

 . يش ثبات به بخار احتياج دارندبراي افزا

 انواع تكنيك هاي چاپ
 رنگ تك چاپ

 . در طرح وجود دارد پررنگ تا كمرنگ به صورت رنگهمين  يول شوديم انجام رنگ كي با فقط چاپ نوع نيا

 رنگ چند چاپ

د و پر كاربرد ترين نوع چاپ باش داشته رنگ 24 تا تواند يم و شود يم استفاده ها رچهپا نواعا يبرانوع چاپ  نيا

 . مي باشد



     چاپ، رنگرزی، تكمیل -دانش فنی پايه

83 

 چاپ روی پارچه رنگی

 .در اين نوع چاپ ابتدا پارچه را با رنگ روشن رنگرزي مي كنند و سپس رنگ تيره تري را روي آن چاپ مي كنند

 . ه نبايد سفيد باشدرود كه زمينه رنگ پارچمواردي به كار مي دراين نوع 

 خن یروچاپ 

رنگ . سپس بر روي آنها چاپ مي زنند دهند يم قرار گريكدي كنار در رشته هاي منظم طولي صورت به راخ ها ن 

به وجود اين نخ ها در هر چند سانتي تغيير مي كند و پارچه بافته شده مجموعه در همي از رنگ هاي مختلف را 

 . خواهد آورد

  (flock printing) لوكف چاپ

پرزها در نواحي . ريزندچسب خورده است ميطرح  يك مطابقي كه اپارچه يرو بر را يزير يهازپر در اين نوع چاپ

 4-11در شكل . شودو بقيه از طريق مكش هوا از روي پارچه بر داشته مي چسبندچسب خورده روي پارچه مي

 . اكثر يك ميلي متر استطول پرز در اين چاپ حد . بينيدنمونه اين چاپ را مي

 
 نمونه چاپ فلوك 4-11شكل  

 

 
    (Burn Printing) سوخت اپچ

 سكوزيو نخ براي مثال. كه نخ هايي آنها از مخلوط الياف تهيه شده است يي انجام مي شودها پارچه يرو چاپ نيا

مواد  بنابراين اگر در خمير چاپ. ندزينم بيآس استر يپل به يول ببرد نيب از را سكوزيو است درقا دياس. استر يپل

اند مرود ولي پلي استر باقي ميالياف ويسكوز از بين مي، مناسب اين كار مصرف شود در هنگام بخار دادن به پارچه

باشد ولي مخلوط پنبه وپلي استر مي، نواحي سفيد 4-10 در شكل. آوردو حالت پر و خالي را در پارچه بوجود مي

ل كه مطابق شكحالينشينند. دركدام صاف و مستقيم روي پارچه نميها را روي پارچه بريزيم هيچوقتي پرز

 ند؟اد چگونه اين مشكل را حل كردهتوانيد تحقيق كنياند. آيا ميپرز ها صاف و مستقيم روي پارچه قرار گرفته

 کنیدتحقیق 
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براي ديد بهتر پارچه را روي . اسيد از بين رفته است تر است زيرا ويسكوز آن قسمت توسطقسمت سياه پلي اس

 . اندسطح سياه قرار داده

 
 نمونه چاپ سوخت 4-13 شكل

 
 

 (Discharge Printing) برداشت چاپ

 براي. د داردكاربرم يكن چاپ رهيت رنگ كي يرو بر راو يا سفيد  روشن رنگ كي ميبخواه كه يموارد در چاپ نيا

ار پس از بخ زنيم.انجام اين كار ابتدا پارچه را با رنگ تيره رنگرزي كرده و سپس با رنگ روشن چاپ برداشت، مي

، ترگران، جاپ برداشت در مقايسه با چاپ چند رنگ. رنگ قبلي مي شود نيگزيجا يديجد رنگ ،دادن به پارچه

 . تر استتر و مشكلبر زمان

 
 برجسته چاپ

)پف مي كند( و در نتيجه اين نوع  دهدشود كه در اثر حرارت افزايش حجم مياي استفاده ميماده اين نوع چاپ در

 . رندببه كار مي هاي كودكانلباس تابستاني و لباس، شرتاين نوع چاپ را روي تيمعموال ً. پارچه جلب توجه مي كند

سياه بودن سطح زير پارچه به درک شما ازچاپ سوخت چه كمكي كرده است ؟ آيا شما طرحي براي درک 

 بهتر ديگران، از كار هاي خود داريد ؟

چه مالحظه كرديد كه چاپ برداشت گران تر و مشكل تر است. چرا به جاي اين نوع چاپ از چاپ روي پار

 رنگي استفاده نمي شود؟

 فكر کنید
 

 فكر کنید
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 حرارتی روی جیر و خز چاپ

هايي از صفحه آن مطابق يك غلتك تو خالي كه قسمت. ه پرز داشته باشند كاربرد داردهايي كاين چاپ روي پارچه

دار از زير سپس پارچه پرز. كننديك طرح بريده شده است و روي محور نصب شده است را به اندازه الزم گرم مي

مت هاي بريده نشده گذارد ولي تماس پرز با قسپرزها نمي شود و قسمت هاي بريده شده اثري رويغلتك رد مي

ر و قطا، پرده و روكش صندلي اتومبيل، پارچه رو مبلي. باعث ايجاد شكل متفاوتي در آن قسمت مي شود، غلتك

 . چه چاپ شده با اين روش استرهواپيما از موارد استفاده پا

 )عكس بر گردان ( چاپ ترانسپارنت

سپس اين كاغذ روي هم پيچيده . چاپ مي كنند يطرح مورد نظر را بر روي كاغذ مخصوص در اين نوع چاپ ابتدا

آستري و پارچه و سپس كاغذ . شده و به صورت يك رول بزرگ در مي آيدو به كارخانه جاپ پارچه منتقل مي شود

. شودطرح از روي كاغذ به روي پارچه منتقل مي. چاپ شده را روي هم قرار داده و از زير غلتك داغ عبور مي دهند

 . براي پارچه هاي مصنوعي كاربرد دارداين چاپ بيشتر 

  (Dyeing) رنگرزي
 . براي اينكه رنگرزي را بشناسيم ابتدا مفاهيم زير را شرح مي دهيم

 نمك طعام به عنوان مثال. را محلول سازي مي گويند حل كردن يك ماده را در آب وي حالل ديگرمحلول سازي: 

(Common Salt) است را مايع كه هيپوكلريت سديم  و يا. محلول استفاده كرد يا و جامد را مي توان به صورت

 شودولي در مواردي بايد حتما ماده به صورت محلول مصرف . يا محلول استفاده كرد خالص وبه صورت ، مي توان

محلول وزني بر اساس . دهيمشرح ميوزني و حجمي  روشبه دو راساخت محلول در اينجا روش . ) اسيد هاي قوي (

 1يك محلول در براي مثال . شودبيان مي درصدبه صورت  اده حل شونده و وزن حالل محاسبه مي شود ووزن م

 . آيدبنابر اين فرمول زير بدست مي. گرم آب حل مي كنيم 81نمك را در  گرم1مقدار، در صد نمك وزني

 

×100  
جرم ماده جامد

جرم محلول 
 درصد محلول وزنی = 
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بيان  gr/litرت گرم بر ليتر ماده حل شونده جامد است و به صو كه در حالت اول. محلول حجمي دو حالت دارد

 . كنيماز فرمول زير استفاده مي. شودمي

 

 
 . فرمول زير را به كار مي بريم. براي محاسبه محلول حجمي وقتي ماده اصلي مايع است

 
 

درصد رنگ در آب را بسازيد. ) در مورد آب عدد گرم و سي سي يك محلول  1گرم محلول  022 - 1مثال 

 تقريبا مساوي است(.

X × = 
 

100 5
300

Xبا محاسبه مقدار    آيد. به دست مي 15=

cc− =300 15  (مقدار حالل )آب=285

 درصد به دست آيد.  1سي سي محلول رنگ  022گرم آب حل كرد تا  281گرم رنگ را در  11بنابراين بايد 

 

جرم ماده بر حسب گرم

 حجم   محلول بر حسب ليتر 
 گرم بر لیتر محلول حجمی = 

 گرم بر ليتر نمك را انجام دهيد.  11سي سي از محلول حجمي  122محاسبه تهيه  - 2مثال 

litدر اينجا به اين تبديل حجمي توجه كنيد.  cc=1 1000 

=/سي سي را به ليتر تبديل كنيم.   122حل : ابتدا بايد 
500

05
1000

 

 خواهيم داشت. ا جايگذاري در فرمول سپس ب

 
/

X
X g= ⇒ =15 30

05
حاال بايد مقدار محلول را حساب كنيم كه اين كار كمي مشكل است. ولي در   

گرم نمك در آن  11سي سي بر داريم و  122عوض راه حل آزمايشگاهي راحتي دارد. در اين روش بايد ظرف 

گرم بر ليتر  11برسد. بدين ترتيب محلول  122سطح محلول به خط  بريزيم و سپس آنقدر محلول بريزيم تا

 نمك ساخته مي شود. 

 

حجم ماده بر حسب سي سي

حجم كل محلول بر حسب ليتر
=  حجمي محلول بر حسب سي سي بر ليتر 
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 (:Liquor Ratioنسبت حجم مايع رنگرزی به وزن کاال)

است با مقدار حجم مايع رنگرزي كه شامل مواد رنگزا و برابر ، مشخص مي شود L:Rاين نسبت با عالمت اختصاري

ليتر و يا ليتر و وزن معموال حجم محلول برحسب ميلي. و مواد الزم ديگر است و برحسب وزن كاال تعيين مي شود

 . مي شود كاال برحسب گرم يا كيلو گرم بيان

 
 

 

 هيپو كلريت سديم را انجام دهيد.  (سي سي بر ليتر) cc/lit 17از محلول ( سي سي) cc 1122 - 0مثال 

/ل : مطابق فرمول باال خواهيم داشت.  ح lit=
1500

15
1000

      

  / /
/

X
X cc= ⇒ = × =17 17 15 25 5

15
 

/ / cc= − =1500 25 5 1474  مقدار حالل 5

 چرا در روش گرم بر ليتر محاسبه حالل مشكل است؟

م. ميزان كل حجم مايع رنگرزي باشد و بخواهيم يك گرم كاال را رنگ كني22رنگزاي يك: L:R: اگر4 مثال

 چقدر بايد باشد؟

است. اين بدان معني است كه براي رنگ كردن هر يك گرم كاال، حجم مايع  22:1رنگرزي  L:Rحل: چون 

ميلي ليتر باشد و چون مي خواهيم يك گرم كاال را رنگ كنيم، پس حجم كل مايع رنگرزي 22رنگرزي بايد 

 ميلي ليتر باشد. 22بايد 

 

گرم كاال را رنگ كنيم، حجم كل مايع رنگرزي  4در نظر گرفته شود و بخواهيم  12:1 رنگرزي L:R: اگر1 مثال

 چقدر بايد باشد؟

ليتر باشد. ميلي 12است يعني به ازاي يك گرم از كاال، حجم مايع رنگرزي بايد  12:1رنگرزي  L:Rحل: 

گرم كاال مي توان از تناسب استفاده  4رنگ كردن  بنابراين پيدا كردن ميزان حجم مايع رنگرزي مورد نياز براي

بايد حجم كل مايع رنگرزي  12:1رنگرزي  L:Rگرم كاال با  4شود كه براي رنگرزي كرد. پس نتيجه مي

 ليتر باشد. ميلي222

 فكر کنید
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هاي در ماشين. است 82:1تا  42:1موال بين نسبت حجم مايع رنگرزي به وزن كاال در رنگرزي هاي سنتي و ساده مع

 . دارد تفاوتراي ماشين هاي مختلف با هم ب L:R 4-1جدول رنگرزي مطابق

 ماشین های رنگرزی L:R مقايسه 4-1جدول  

 L:R میزان ماشین نوع

 2:1   الي 0:1  (Foam Dyeing)رنگرزي كف 

 0:1   الي 1:1  ژيگر

 12:1 الي 1:1        رنگرزي جت

 22:1 الي  42:1  وينچ

 

رنگ نخ و يا پارچه ، اليافهمه قسمت هاي عمل رنگرزي در طي 

در اين عمليات پارچه و يا نخ و يا الياف را كه ما آن را كاال مي گيرد. 

مي گوييم در مخزن مناسبي كه شامل آب و مواد الزم و ماده رنگزاي 

 ت دادنمي ريزند و سپس به كمك حرار، ( باشدDyestuffمناسب )

 ،4-14 در شكل. و هم زدن مداوم عمل رنگرزي انجام مي شود

 :مشاهده مي كنيدسنتي را چگونگي رنگرزي 

، (Bath Dyeing)رنگرزي سه اصطالح مهم دارد حمام رنگرزي 

 و ديگري نسخه رنگرزي (Curve Dyeing)نمودار رنگرزي 

(Recipe Dyeing )كه هر كدام را به اختصار تو ضيح مي دهيم . 
 

 رنگرزی سنتی 4-14شكل 

كاالي  قرار دادن و خارج كردن را تا درجه حرارت جوش گرم كرد مايع  : ظرفي است كه بتوان حمام رنگرزي

امكان  رنگرزي در آن به راحتي انجام گيرد و وارد كردن آب و مواد ديگر و خروج مايعات اضافي از آن به راحتي

 . پذير باشد

توان درجه حرارت الزم براي حمام رنگرزي را در ن ميآشكلي است كه به كمك  رنگرزينمودار  نمودار رنگرزي :

يك نمودار رنگرزي را 4-11درشكل . مشخص كرد هر لحظه به دست آورد و زمان افزودن مواد را به حمام رنگرزي

 . مشاهده مي كنيد
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 نمودار رنگرزی 4-15شكل 

دقيقه در  11رسانيم و سپس درج مي 42گزا و كاالي خيس شدن را به ب و ماده رنآابتدا دماي  مطابق نمودار باال

ار دارد ن قرآي رنگرزي نيز در حاال بايد محلول را كه كاال. نماييمكنيم و اسيد استيك را اضافه مياين دما صبر مي

دقيقه  62دقيقه دما را به جوش ميرسانيم و سپس در اين دما مدت  41كنيم كه در مدت به صورتي گرم مي

دقيقه  12درجه برسد پس از گذشت  72ن دما را كاهش داده تا به حدود آدهيم و بعد از رنگرزي را ادامه مي

 . شو دادوتوان كاال را با سرد شستمي

براي اينكه بتوان يك رنگرزي خوب را انجام داده الزم است مواد مصرفي را آماده كرده و سپس در  نسخه رنگرزي:

در . دشوكنيم كه مواد مصرفي در آن ذكر ميحمام رنگرزي بيافزاييم براي اين كار جدولي را تهيه ميمواقع الزم به 

شود كه بايد توجه كرد در نسخه مقدار مواد برحسب مقدار كااليي كه رنگرزي اينجا نيز از عبارت درصد استفاده مي

 . مي بينيد 4-2نه آن را در جدول نمو. گوينداين جدول را نسخه رنگرزي مي. گرددمي شود محاسبه مي

  نمونه نسخه رنگرزی 4-2جدول 

 درصد برحسب وزن ماده

 ٪0 ماده رنگزا قرمز

 ٪1 اسيد سولفوريك

 ٪4 اسيد استيك

 ٪12 سولفات سديم

 ٪2 بي كرومات سديم

 ماشين آالت رنگرزي
 .ي كار خاصي در نظر گرفته شده استبراي انجام عمل رنگرزي ماشين آالت زيادي توليد شده است كه هر كدام برا

يا چروک  صافحد اكثر درجه حرارت و ، پارچه (، نخ، ) الياف قابل رنگرزي اين ماشين ها بر اساس نوع محصول

 . شودبودن پارچه در هنگام رنگرزي به شكل هاي مختلفي ساخته مي
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 ماشین های رنگرزی الیاف و نخ : 

هم نخ را رنگ كنند. ماشين توانند الياف و اين ماشين ها هم مي

بوبين رنگ كني داراي وسايل اضافي است كه با تعويض آنها 

. در شودامكان رنگرزي الياف، بوبين نخ و كالف نخ ميسر مي

ماشين بوبين رنگ كني كه مي تواند الياف و نخ  4-16شكل 

 كنيد.مشاهده مي ،را رنگ كند
 

 ماشین بوبین رنگ کنی 4-16شكل 

 رزي پارچه ماشين رنگ
ها را به طور اختصار معرفي بعضي از اين ماشين. براي رنگرزي پارچه ماشين آالت بسيار زيادي ساخته شده است

 . كنيممي

 ماشین رنگرزی ژيگر: 

شود. مزيت مهم در اين ماشين پارچه با عرض باز رنگرزي مي

اين ماشين كم بودن مصرف آب ماشين است. اين ماشين در هر 

زي يك پارچه را رنگ مي كند. پارچه از روي غلتك اولي بار رنگر

باز مي شود و به داخل محلول رنگ مي رود. پس از آن پارچه 

زي شدن رنگر به دور غلتك ديگري پيچيده مي شود. براي كامل

چندين بار حركت رفت و بر گشتي پارچه انجام مي شود. اين 

 مي باشد.  هاي و چروک پذير مناسبماشين براي رنگرزي پارچه

 بينيد. مي ،4-17مسير حركت پارچه را در ماشين ژيگر در شكل 

 ماشین رنگرزی وينچ : 

 در اين ماشين چند پارچه كه سر و ته پارچه آن را به هم 

مسير  4-18شود. در شكل اند همزمان رنگرزي ميدوخته

 بينيد. حركت پارچه در اين ماشين را مي

 

 
 نمای يك ماشین رنگرزی ژيگر 4-15شكل 

 
 مسیر پارچه در ماشین رنگرزی وينچ 4-18شكل 
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 ماشین رنگرزی جت : 

ين را به خاطر شكل خاص آن جت مي گويند. از طرفي اين ماش

در اين ماشين پارچه با نيروي پرتاب آب به سمت جلو هدايت 

اشين قادر است در دماي باالتر از جوش نيز كار ممي شود. اين 

كند. بنابر اين براي رنگرزي پلي استر و ديگر پارچه ها مناسب 

ازک و ظريف است. از اين ماشين براي رنگرزي پارچه هاي ن

نمونه يك ماشين جت دو قلو  4-18استفاده نمي شود. در شكل 

 را مشاهده مي كنيد. 

 
 ماشین جت رنگرزی دو قلو 4-12شكل  

 
  (Foam Dyeing) ماشین رنگرزی کف

كمبود منابع آب منجر به اختراع  آب وتالش براي كاهش مصرف 

مي  4-22اين نوع ماشين رنگرزي شد. همان طور كه در شكل 

بينيد، مخلوط ماده رنگزا و كف بسيار ريز به طور مداوم و يكنواخت 

روي پارچه ريخته مي شود. اين پارچه براي حدود يك ساعت در 

 ون اليافشود. تا مواد رنگزا به درشرايط رطوبت باال نگهداري مي

 پارچه نفوذ كند.  

 
 نحوه رنگرزی با کف  4-21شكل 

 فوالرد –ماشین رنگرزی پد 

در اين ماشين محلول رنگ در يك حمام كوچك قرار دارد 

و پارچه با عرض باز وارد آن مي شود. سپس پارچه از بين 

دو غلتك فشرده به هم عبور مي كند. در اثر فشار يكنواخت 

ر مشخصي محلول رنگ را در خود غلتك ها، پارچه مقدا

حفظ خواهد كرد. اين پارچه را حدود دو ساعت در محيط 

نحوه عبور پارچه در  4-21دهند. در شكل مرطوب قرار مي

 كنيد.اين ماشين را مشاهده مي

 
 فوالرد -حركت پارچه در ماشين پد  4-21شكل 

 به نظر شما چه دليلي باعث مي شود تا از اين ماشين براي رنگرز ي پارچه هاي ظريف استفاده نكنند. ؟

 نیدفكر ک
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 (Finishingتكميل )
نخ و پارچه انجام مي شود تا خواص آن بهبود ، ي مختلف است كه بر روي اليافتكميل نام مجموعه اي از فعاليت ها

هدف از عمليات تكميل نهايي روي پارچه افزايش كيفيت پارچه و جلب . يابد و يا خواص جديدي به آن اضافه شود

 . مي باشد نظر مشتري

 گروه مي باشدسرعمليات تكميل شامل 

 تكمیل مقدماتی 

رچه براي ورود به چاپ االياف براي ورود به ريسندگي مي باشد و يا آماده سازي پ ن آماده سازيبه عنوا اين عمليات

 :يات شامل لاين عمكه . يا رنگرزي مي باشد

بسيار كثيف و شدن زيرا پشم پس از چيده . كه مخصوص الياف پشم مي باشد(  Scouring) شو ي اليافوشست -

 . بد بو است

 شستن با كه دارد همراه خاشاک و خار مقداري Tچربي بر عالوه خام پشم :(  Carbonization) كردن كربنيزه -

 موجود  چربي مواد و خاشاک و خار قوي كمك يك اسيد به. شود نمي جدا الياف از پشم

 . نا خالصي ها مي ريزد، و با تكان دادن الياف. دآي درمي ذغال صورت به و شده هيدروليز در پشم

تا حدي كثيف و  پارچه هايي كه در قسمت بافندگي توليد مي شود عموما  (  Washing) رچهشوي پاوشست -

 . روغني است و بايد شسته شود

 میانی  عملیات تكمیل

مواردي از اين تكميل . بعدي آماده مي كند براي انجام مرحله تكميل هايي است كه پارچه را اين عمليات شامل

 عبارتند از:

(: در اين عمل پارچه به كمك مواد Bleachingسفيد گري )، براي تثبيت رنگ و، تثبيت تاب بخار دادن نخ براي

 . سفيد كننده سفيد مي شوند تا ظاهر بهتري پيدا كنند و يا رنگرزي و چاپ بر روي آنها بهتر انجام شود

 ها بنويسيد.را به فارسي ترجمه كنيد و روي شكل 4-22و  4-18هاي كلمه هاي انگليسي روي شكل

 فعالیت
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 (Mercerizingمرسريزه کردن )
سود سوز آور غليظ به مدت كمي روي . انجام مي شودفقط روي الياف پنبه ، اين عمل براي جذب بهتر مواد و رنگ

 . شو مي شودوپنبه قرار مي گيرد و به سرعت شست

 قبل از بافندگي، هاي تارآهار زني روي نخ 

 تكمیل نهايی 

پس از آن  اين گروه از تكميل ها در زماني استفاده مي شوند كه منسوج مراحل نهايي توليد را مي گذراند و

 و به فروش مي رسد. بندي شده بسته

 . باشدميزشت شدن ظاهر پارچه پشمي كلرينه كردن پشم براي جلو گيري كردن از نمدي شدن و 

( پارچه يا نخ در مقابل اتش Flame Resistanceضد آتش كردن )

 . تش مقاومتر مي شودآيا گسترش  گرفتن و

( در اين عمليات نفوذ Watter Proof Repellentضد آب كردن )

ري گتثبيت عرض پارچه، سفيد. كندپيدا مي پارچه كاهش ب بهآ

توان از اين نوع تكميل دانست. در نوري وحتي رفوگري را نيز مي

 پس از اينكهكنيد. يك دستگاه تكميل را مشاهده مي 4-22شكل 

كل عمليات مورد نظر روي پارچه انجام شد يكبار پارچه با دقت 

 بسته بندي ،نظر مرغوبيت شود و پس از درجه بندي ازبررسي مي

 شود.مي شده و به بازار عرضه
 

 يك دستگاه تكمیل 4-22شكل 

 مشاغل در صنایع نساجی
در ايران هزاران كارخانه و كارگاه كوچك و بزرگ در زمينه صنعت نساجي فعال . صنعت نساجي بسيار وسيع است

 . فني و حرفه اي كشور تعريف شده استعنوان شغلي در استاندارد مشاغل سازمان  122بيش از . مي باشد

 کارگاه يا کوچك هایبنگاه
نيز  نساجي صنعت كه در. هستند كار به مشغول كوچك هاي بنگاه در كشور شاغلين از بخشي حاضر حال در

 النفارغ التحصي در اينجا بخشي از مشاغلي كه. شد كار به مشغول و نمود اندازي راه توان هاي كوچك را نيزميبنگاه

 عبارتند از : رشته صنايع نساجي در آن مشغول به كار هستند
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 و سلبا رنگرزي -لباس شكل تغيير و كردن شور سنگ -جوراب رنگرزي -قالي هاي نخ بخش رنگرزي :رنگرزي -1

 پارچه تكه

 اجسام روي چاپ -شرت و انواع لباس ها تي روي چاپ - پارچه روي بر تخت اسكرين دستي بخش چاپ :چاپ -2

 پارچه از غير

 و كنگرم، بافت كاله –بافي دستي و ماشين تخت كاموا بافي  كاموا -بافي جوراب -باف بخش بافندگي : گرد -0

روبان و نوار هاي تزييني . استمتر سانتي 12با عرض كمتر از  نوار بافي كه شامل بافت انواع پارچه هاي -گردن شال

 واپيما و قطار ه، كمر بند هاي ايمني اتومبيل –نوار پرده  –

 پارچه بافت هاي نقشه طراح و چاپ هاي نقش طراح -4 

 بزرگ های کارخانه
 مدير. باشند مي كارخانه به مربوط امور كليه مسؤل كارخانه مدير سپس و عامل مدير نساجي خانجات كار راس در

 مسؤليت فني مدير. دهند مي انجام را خود وظايف كارخانه مدير نظر زير مالي و اداري مدير و فني مدير، توليد

 زج به فني امور كليه و بخار، برق، آب تامين مانند ي امور فني مدير ولي دارد را نساجي صنعت مربوط امور كليه

 . كند مي مديريت را فني غير امور كليه ومالي اداري مدير. كند مي مديريت را نساجي صنعت به مربوط مسايل

 يك، كدام هر براي كه وجود چاپ و تكميل و رنگرزي، بافندگي و سندگيري هاي بخش نساجي كارخانه يك در

 معموال است متعددي آالت نماشي داراي بخش هر چون. كندمي فعاليت بخش مديرعنوان  به نساجي مهندس

 رپرستس. كند مي اداره را سالن مهندس يك يا سينيتكن يك و كنند مي نصب سالن يك در را ها ماشين از تعدادي

 تفهرس مطابق را خود كار تا، گمارد مي آالت ماشين اداره براي، را ماهر كارگر و سينيتكن كمك چند يا يك نسال

 . كنيدمي مشاهده را ريسندگي سالن يك تصوير 4-20 شكل در دهد انجام، استاندارد
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  ريسندگی سالن تصوير 4-23 شكل

 

 كيفيت بخش كنترل
 هاييهنمون ابتدا كه ترتيب بدين. دارد عهده به را كارخانه عملكرد صحت كنترل هك دارد وجود قسمتي كارخانه هر در

 بررسي ضمن مخصوصي هاي دستگاه كمك به و. كنند مي تهيه اي ويژه استاندارد مطابق را دستگاه ازمحصول

، هروزان هاي گزارش تهيه با، قسمت كنترل كيفيت. دهند مي نظر آن بودن قبول قابل باره در، محصول كيفيت

 كلمش وجود صورت در اين بر عالوه. دميكن كنترل را ات كارخانهتوليدامور مربوط به ، مداوم طور به ماهانه و هفتگي

 ،كيفيت كنترل قسمت لئومس معموال. دهند مي ارايه به مسؤالن فني كارخانه را الزم هاي راهنمايي، محصول در

  . باشد مي تجربه با سينيتكن حداقل يا و نساجي مهندس
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 4 ارزشيابی پایان فصل
 نام باتيك از كدام منطقه رايج شده است؟ 1

 در چاپ مقاوم از چه طريقي نقش روي پارچه ايجاد مي شود؟ 2

 باتيك كالقه اي چيست؟ 0
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 1فصل 

 مكانیك و برق

 رود:در پایان این فصل از هنرجو انتظار می

زم مكاني -كتريكي را شرح دهيدكليدها و وسايل جريان ا -بشناسد انواع سيم ها و اتصاالت را

انواع . ددانچرخ و زنجيروكاربردشان راباصول كلي  -فرا گيرد.  ها وكاربردشان را چرخ دنده

 يان كند. را بو كاربرد شان تسمه ها 
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 جریان الكتریكی 
ي در اثر عبور الكترون ها از يك سيم هاد جريان الكتريكيوالكتريسته در اثر بر انگيختگي الكترون بوجود مي آيد

در اثر عبور الكترون . آمپر مي باشد A نشان مي دهند و واحد اندازه گيري آن Iجريان الكتريكي را با . توليد مي شود

 اختالف پتانسيل. ها در دو سر مصرف كننده اختالف انرژي به وجود مي آيد كه آن را اختالف پتانسيل مي گويند

مصرف كننده ها از ، از طرفي در هنگام عبور جريان. اندازه گيري مي كنند v نشان مي دهند و با واحد ولت V را با

نشان مي دهند  Rاين مقاومت را با. ترون ها نمي دهندكو اجازه عبور آسان را به ال. ان مي دهندخود مقاومتي را نش

 .گويندتريكي را مولد ميكتوليد كننده هاي جريان ال. اندازه گيري مي كنند Ω واحد اهم و با

براي اينكه جريان الكتريكي برقرار شود به يك مدار 

يك  ،ن مدار الكتريكيتريدر ساده. الكتريكي احتياج داريم

كليد  ،يك مصرف كننده، توليد كننده جريان الكتريكي

ر د. باشدقطع و وصل جريان الكتريكي و سيم هادي مي

  . كنيديك مدار الكتريكي را مشاهده مي 1-1 شكل
 يك مدار الكتريكی 5-1 شكل

 

 

گيري جريان الكتريكي و اختالف پتانسيل در مدار باال نحوه اندازه

 ترمكند مولتيگيري ميوسيله اي آنها را اندازه. نشان مي دهدرا 

 .)اهم متر( است

 . كنيدمتر مشاهده مييك نمونه اهم 1-2 در شكل
 

 دستگاه مولتی متر 5-2شكل 

 

 AC و جريان متناوب مستقيم DCجريان . جريان الكتريكي به دو صورت وجود دارد

 :  DCجريان الكتريكی 
 .مقدار و جهت جريان ثابت و يك سويه است وبه همين دليل آن را جريان مسقيم نيز مي گويند در اين نوع جريان

ل دستگاه كنتر، انواع ساعت در. ري اشنايي دارندتهمه با كاربرد با. شودجريان مستقيم توسط باتري توليد مي

ا ههاي صوتي و تصويري و رايانهيستمهاي داخلي سمدار. اتومبيل از باتري استفاده مي شود تلفن همراه و ،تلويزيون



     برق و مكانیك -دانش فنی پايه

22 

 .به همين منظور جريان متناوب را به جريان مستقيم تبديل مي كنند. استفاده مي كند DC نيز از جريان الكتريكي

 DCجريان  نيز يكي از كاربرد هاي مهم سيستم برق اتومبيل. شارژر ها نمونه پر كاربرد اين مبدل ها مي باشند

 . است

 :  ACی متناوب جريان الكتريك
ور توسط دستگاه ژنرات جريان متناوب. به طور تناوبي تغيير مي كند كتريسيتهلدر جريان متناوب جهت جريان ا

توسط آب  ژنراتور ها ي نيرو گاه ها نيروي حركت چرخش .مستقر است در نيرو گاه اين ژنراتورها. توليد مي شود

گاه  نيرو و يا استفاده از نيروي اتم ) و نيروي باد نفت كوره، گازنفت ، بخارآب حاصل از سوختن گاز نيروي، سد ها

برق تك فاز براي مصارف معمولي  .به دو صورت تك فاز و سه فاز وجود دارد ACجريان  .(تامين مي شود هاي اتمي

ريكي توسايل صوتي و تصويري و موتور هاي الك، پنكه وكولر، يخچال و فريزر، مانند روشنايي، شهري و روستايي

ژ برق شهري در ايران و بسياري از مقدار ولتا. است استفاده مي شودكوچك كه در وسايل آشپز خانه به كار رفته 

ولت  112مريكا وژاپن و بعضي كشور هاي ديگراز برق آكه در كشور هاي  يولت است در حال 222 كشور هاي ديگر

 دست زدن به سيم. از آنها نول و ديگري فاز مي باشدبرق تك فاز داراي دو سيم است كه يكي . استفاده مي كنند

ور و براي موت براي مصارف صنعتي، برق سه فاز. فاز هنگامي كه پاي شخص روي زمين باشد بسيار خطر ناک است

به . وندشاستفاده مي، يي كه بايد قدرت زيادي توليد كنند هاي الكتريكي قوي تر مثل آسانسور و الكتروموتورها

 مسيباشد كه هر سهسيم ميبرق سه فاز داراي سه .بسيار خطرناک است برق سه فاز ولت ( 082ژ باالتر ) خاطر ولتا

چهار سيم ، سه سيم و برق سه فاز، برق تك فاز، در صورتي كه سيم اتصال زمين نيز موجود باشد. فاز است آن

 . خواهد داشت

 انتقال جریان الكتریكی
م سيم ها را به سه دسته تقسي. ز سيم هاي مسي و يا آلومينيومي استفاده مي شودبراي انتقال جريان الكتريكي ا

 . مي كنند

زاياي از م. نازک تشكيل شده كه در داخل روپوش پالستيكي جاي مي گيرد سيم افشان: سيم افشان از چند رشته

در . ن به شكل حلقه در آوردولي اين سيم ها را نمي توا. سيم هاي افشان قابليت انعطاف آن را مي توان نام برد

 . مفتولي را مشاهده مي كنيد سيم افشان و سيم 1-0شكل 
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  سیم افشان ومفتولی 5-3شكل 

ز جنس ا ش پالستيكيكمفتول تشكيل شده است كه يك روميله مسي به نام سيم مفتولي: اين سيم ها از يك  

(PVC) اين سيم ها قابليت انعطاف بسيار كمي دارند ولي مي توان آن را . شودبه عنوان عايق روي آن كشيده مي

قطر سيم ها به ميلي متر مشخصه مهم سيم ها . آوردشكل حلقه در به شكل هاي مورد نياز براي بستن سيم به 

ميلي متر عموما براي مصارف خانگي استفاده مي شود ولي سيم  1/2و 1/1و  1سيم هايي با اندازه قطر . مي باشد

  .عموما براي مصارف صنعتي استفاده مي شودتر اي ضخيم ه

  .گانه اي قرار داده شده استاي از حداقل دو سيم رو كشدار است كه در رو كش جداكابل ها مجموعه :هاكابل

هاي كابل هايي كه داراي سيم. ها براي انتقال جريان برق به دستگاه ها استفاده مي شودها همانند سيمكابل

 هركابل با. شودبراي دستگاه هايي كه جريان الكتريكي بيشتري الزم دارند استفاده مي. تري باشندضخيم

گر ا. از جريان است مقدار مشخصيسطح مقطع معيني قادر به انتقال 

باعث سوختن كابل مي ، جرياني بيش از حد مجاز از كابل عبور كند

ا ال عايق آنها رها از يكديگر معموبراي تشخيص دادن سيم كابل. شود

 شكل .ها ممكن است مفتولي يا افشان باشدسيم كابل. سازندرنگي مي

  . كنيدكابل را مشاهده ميچند نمونه  4-1
 کابل نمونه چند5-4شكل

 برق كشیابزار هاي 
سيم  تواندمي فازمتر وسيله اي شبيه پيچ گوشتي است كه:  فاز متر -

اگر نوک فلزي فازمتر را داخل پريز . فاز و نول برق تك فاز را تشكيل دهد

كنيم اگر المپ داخل فازمتر روشن شد آن سيم فاز است و در غير اين 

يك فازمتر را  1-1در شكل . صورت بايد سيم ديگر را امتحان كرد

 .مشاهده مي كنيد
 

 فاز متر 5-5 شكل



     برق و مكانیك -دانش فنی پايه

111 

 و بريدن سيم به از انبر دست براي نگه داشتن قطعه كار: انبر دست -

 . يك نمونه انبر دست را مي بينيد 1-6 كار مي رود در شكل

 

 

اين وسيله شبيه انبر دست مي باشد ولي نوک آن بلند تر و : دم باريك -

و در جاهايي كه فضاي كمي دارد و براي فرم دادن سيم . نازک تر است

 . مشاهده مي شود 1-7 نمونه دم باريك در شكل. به كار مي رود

 

وكش ر دم باريك نيز مي توانبا اينكه با انبر دست و : سيم لخت كن -

سيم را از آن جدا كرد ولي به خاطر آسيب زدن به سيم وسيله ي خاصي 

لخت كردن سيم با اين وسيله بسيار . براي اين كار ساخته شده است

ابتدا دهانه سيم چين را باز كرده و سيم را در محل شكاف . ساده مي باشد

در . شودسيم جدا مي روكش از، با فشردن دسته سيم چين، قرار دهيد

 . سيم چين را مشاهده مي كنيد 1-8شكل 

 
 انبر دست 5-6شكل 

 
 يك نمونه دم باريك 5-5شكل 

 
 سیم چین 5-8شكل 

 ها به یكدیگراتصال سيم
  هايها به يكديگر روشاتصال سيم. در اكثر سيم ها مواردي پيش مي آيد كه بايد دوسيم را به هم وصل كنيم

 وانتسيم لخت كن مي دم باريك و، به كمك انبر دستمختلفي دارد كه 

 . ها به شرح زير مي باشنداين اتصال. ست كرددرها را اين اتصال

 و براي اتصال دو سيم و يا بيشتر استفاده مي شوداتصال سربه سر كه  -

 .نشان داده شده است 1-8در شكل 

 

پس از اتصال مسير سيم ادامه پيدا  براي مواقعي است كه اتصال طولي -

اين اتصال 1-12در شكل. مي كند و استحكام اين اتصال زياد تر مي باشد

 . نشان داده شده است

 
 اتصال سر به سر5-2شكل

 
 اتصال طولی5-11شكل
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مواقعي است كه بخواهيم از يك  براي، اتصال سه راهي يا اتصال انشعاب -

 مطابق شكل. سيم ديگري را انشعاب كنيم به كار مي رود، سيم اصلي

حدود دو سانتي متر از ، ط سيم اصلي و بدون قطع كردنابتدا وس 11-1

ه دور ب روپكش سيم را جدا مي كنيم و سپس سر سيم ديگر لخت كرده و

 . سيم اول مي پيچيم و با انبر دست آن را محكم مي كنيم
 

 اتصال سه راهی5-11شكل

. داستفاده كر و يا فيش ها نيز راي اتصال سيم ها به يكديگر مي توان از سر سيم هاب: ها فيش يا و ها سيم سر -

محل  ردانها را به كمك پيچ  سپس محكم مي كنيم وو يا فيش ها  لخت كرده و به اين سر سيم ها ابتدا سر سيم را

 . نمونه هايي از اين وسايل را نشان مي دهد 1-12شكل . مورد نظر مي بنديم

 
 تعدادی سر سیم و فیش 5-12شكل

 تجهيزات الكتریكی
رح ت را به طور اختصار شااين تجهيز. گويندكليه وسايلي كه در صنايع برق كاربرد دارد را تجهيزات الكتريكي مي

 . دهيممي

 برق  های تابلو

ورد نياز يل مدر يك تابلو برق انواع وسا. يك مركز توزيع انرژي الكتريكي بين مصرف كننده ها است ،تابلوي برق

ه عنوان ب. در ابعاد گوناگون و با تجهيزات مختلف ساخته مي شودنوع مصرف به  را با توجهبرق  تابلو. نصب مي شود

  .دار استت كمتري بر خوراو از تجهيز. كوچك است، تابلوي برق يك منزل مسكوني مثال

برق ، هالوتاب اين ورودي. ا تجهيزات بيشتر دارديك كارخانه يا مركز توزيع انرژي در يك شهر نياز به تابلوي بزرگ ب

 . مي باشندسراسري و خروجي آن مصرف كننده ها  شبكه
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 . باشدتر ميتر و گرانتر و ايمنقوي، مي شودساخته معموال تابلوها و ترمينال ها كه براي برق سه فاز 

 . بينيدآنها را مي نمونه 1-10در شكل 

           
 توزيع برق صنعتی تابلو 5-13 شكل

 کلیدها

اي هوقتي به هر كدام از دستگاهكليد وسيله اي است كه به كمك آن جريان الكتريكي را قطع و يا وصل مي كنيم 

 اندازيبراي راه. متوجه مي شويد كه هركدام شامل ده ها كليد و چراغ و عقربه هاي مختلف است، نساجي نگاه كنيد

نترل براي ك كليدهاي دستگاه. را مورد استفاده قرار داد يزات را شناخت و سپس آنهااين دستگاه ابتدا بايد اين تجه

 . سيستم هاي دستگاه مي باشد

 . زير تقسيم بندي مي شوند كليدها به انواع مختلف

 ايك نوع رايج كليده. دست اعمال مي شود كليدهاي دستي: در اين كليدها نيروي الزم براي قطع و وصل به وسيله

. نندكدر اين كليدها به كمك اهرم نيروي مكانيكي الزم را با دست به كليد وارد مي. اي استزبانه كليد سادهدستي 

كند چرخد و كنتاک هاي متحرک را به كنتاک ثابت وصل ميدار حول محور خود ميزبانه صفحه، با چرخاندن اهرم

 . كنيدليد دستي را مشاهده مينمونه ك 1-14 در شكل. شودو در نتيجه مدار الكتريكي وصل مي

 
 نمونه کلید دستی 5-14شكل 
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شستي: يك كليد موقت است كه معموال با فشار دست به حالت  كليدهاي

به حالت اول ، وصل)يا قطع( مي رود و وقتي دست را از روي آن برداريم

كليد زنگ درب و كليد هاي تنظيم محل غلتك ها در . خود بازميگردد

كليد شستي را  1-11شكلدر . ز اين دسته مي باشندماشين هاي جاپ ا

 . يدمشاهده مي كن

اين نوع كليد براي مواقعي به كار مي رود كه بايددرجه : حرارتي يا رله كليد

 مثال براي عمليات رنگرزي در مواقعي الزم است. حرارت را كنترل كرد

 
 چند نمونه کلید شستی 5-15 شكل

كليد هاي حرارتي  .دقيقه ثابت بماند 02مدت  درجه سانتيگراد به 42وي دماي محلول رنگرزي بر ر درجه حرارت

 .حرارتي را مشاهده مي كنيد رله چند نمونه 1-16شكل . اين كار را انجام مي دهد

 .  

 نمونه کلید حرارتی 5-16شكل

دن با اين دكمه ها حتما كار كر قبل از. خاصي دارد در هر دستگاه نساجي ده ها كليد وجود دارد كه هركدام وظيفه

 . تواند منجر به خسارات جاني و مالي شوددقتي ميبا افراد مطلع مشورت كنيد زيرا اشتباه و بي

يا وصل  جريان برق را قطع و ميكروسوئيچ ها كليدهايي هستند كه با اعمال ضربه يا فشار مكانيكي: ميكروسوئيچ ها 

رب آنها وقتي د مخلوط كن برقي و آسياب برقي، اشين لباس شوييروشن نشدن مباعث ميكرو سوئيچ ها . مي كنند

 . دوشمياست باز  دستگاه مورد نظر بدر ي كهالمپ ماكروفر در هنگام، المپ يخچالباز است و روشن شدن 

. ودشهاي نساجي از ميكروسوئيچ به تعداد زياد استفاده ميدر ماشين

ن تند از: روشن نشدهاي نساجي عباركاربرد ميكرو سوئيچ در ماشين

 اعالم هشدار ماشين نساجي در هنگام باز بودن درب ماشين نساجي،

ر اندازه نخ و يقطع شدن حركت نخ، تغي و يا قطع برق در هنگام

هاي رنگرزي توسط ميكرو سوئيچ انجام كاهش حجم آب در ماشين

 مي شود. 

 كنيد. هايي از مسكروسوئچ را مشاهده مينمونه 1-17در شكل 

 

 
 نمونه های میكرو سوئیچ 5-15شكل 
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فاده است داشته باشدحركت رفت و برگشتي از ماشين بايد  معموال در جايي كه يك قطعهوجود دو ميكرو سوئيچ 

 ،يدرس اوليپس از آنكه قطعه به ميكرو سويچ  داده مي شود و دو ميكرو سوييچ در فاصله معين از هم قرار. مي شود

باز خواهد گشت و در نتيجه اين حركت و  دوميشده و قطعه به طرف ميكروسوييچ جهت جريان موتور برعكس 

يستم باال از س بسيار براي دقت. دقت عملكرد ميكرو سوييچ ها به نوع آن بستگي دارد. برگشتي تكرار خواهد شد

ين نمونه از اآيا مي توانيد كاربرد يك . فرستنده هاي نوري استفاده مي شودميكروسوييچ مبتني بر گيرنده و 

 بنويسيد؟ سوئيچ ها را در اطراف خودميكرو

 كنترل حركت پود در بعضي. براي مثال براي كنترل غلتك هاي چاپ و شابلون ها از اين سيستم استفاده مي شود

 .كنداز ماشين هاي بافندگي نيز ازسيستم كنترل نوري استفاده مي

 

  فیوز ها

الكتريكي بيش از حد از آنها عبور فيوزها وسايلي هستند كه هرگاه جريان 

انواع آن . دهندگرفتگي را كاهش ميشوند و امكان برقكند قطع مي

 عبارتند از:

از يك پايه و يك ذوب شونده ذوب شونده  هاي فيوز ذوب شونده: فيوز

قطعه ذوب شونده ، عبور جريان بيشتر از حد مجاز با. تشكيل مي شود

 نمونه فيوز ذوب شونده ،1-18شكل. شودشود و جريان قطع ميذوب مي

 . دهدرا نشان مي

 مدار ازي اگر جريان زيادو فيوز اتوماتيك: اين نوع فيوز مغناطيسي است 

فيوز به سمت بيرون مي پرد و مدار قطع مي  فشاري مهدك. عبور كند

داخل رانده طرف فيوز به  دكمه براي اتصال مجدد كافي است كه. شود

 .دهداين فيوز را نشان مي ،1-18شكل . وصل شودتا فيوز دوباره  شود

 

فيوز مينياتوري: ساختمان و كاربرد اين نوع فيوزها شبيه فيوز اتوماتيك 

اما ظريف تر ساخته شده است ولي كار فيوز و كليد را هم زمان . است

 .دهدمي اين نوع فيوز را نشان، 1-22شكلاين . انجام مي دهد

 
 شونده پايه و قطعه ذوب 5-18شكل 

 
 فیوز اتوماتیك 5-12 شكل

 
 فیوز مینیاتوری 5-21شكل
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 موتورهاي الكتریكی
از  را موتورها .موتورهاي الكتريكي دستگاه هايي هستند كه انرژي الكتريكي را به انرژي مكانيكي تبديل مي كنند 

 )جريان متناوب(AC هايو موتور  ) جريان مستقيم( DC ع موتورهاينو به دو الكتريكي ورودي نوع جرياننظر 

قدرت كم و ولتاژ  اسباب بازي، مي توان موتور دستگاه ضبط صوت DC ز انواع موتورهايا. تقسيم بندي مي شوند

 الكتريكي از موتورهاي دو نمونه 1-21در شكل. ( استفاده مي شودكمژ براي قدرت زياد و ولتا)و استارت اتومبيل  كم

DC نشان داده شده است . 

  

 استارت اتومبيل                      ك نوع اسباب بازيموتور ي

  DC  نمونه موتور الكتريكی دو 5-21 شكل

موتور هاي الكتريكي . موتورهاي تك فاز و موتورهاي سه فاز تقسيم مي شوند نيز خود به دو دسته AC موتورهاي 

AC هاي الكتريكيو از موتور. قي و چرخ گوشتجارو بر، موتور همزن الكتريكي، موتور چرخ خياطي:  تك فاز مانند  

AC و موتور هاي  ماشين تراش، سه فاز مي توان موتور آسانسور

 DC و AC موتورهاي الكتريكي. را نام برد ماشين آالت صنايع نساجي

هر موتور الكتريكي به  توان. ساخته مي شود يهاي مختلفتوان با 

 اين عددرچه مقداره ..بيان مي مي شود KWو يا كيلو وات  Wوات

يز و مصرف برق آن ن قوي تر خواهد بود الكتريكي بيشتر باشد موتور

يك نمونه موتور الكتريكي سه فاز  1-22در شكل . بيشتر خواهد بود

AC را مشاهده مي كنيد .  
 AC سه فاز موتور الكتريكی 5-22 شكل

 موتورهاي الكتريكي پالسي: 

ها قادرند با دقت راين موتو. موتورهاي پالسي است، موتورهاي الكتريكي مينهيكي از ارزشمندترين اختراعات در ز

هاي ربا بقيه موتو تفاوت اساسي اين موتورها. بسيار زيادي كار كنند و قابليت كنترل شدن توسط رايانه را دارند
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جهت ارزشمند است اين عمل از آن . دور چرخش انجام دهد ند كمتر از يكمي توان در اين است كه حتيالكتريكي 

 . تر خواهد بودو كنترل قطعات ماشين هاي دقيق بسيار آسان. كه ديگر نيازي به ميكرو سوييچ ها نيست

 اختصاري عالئم
 برچسب انرژی

بر روي بسياري از دستگاه هاي الكتريكي يك برچسب مصرف انرژي 

نصب شده است. آيا مي دانيد اين بر چسب چيست ؟ نمونه برچسب 

 مشاهده مي كنيد.  1-20ا در شكل انرژي ر

اين برچسب ميزان مصرف برق را نشان نمي دهد اما مي گويد كارايي 

اين دستگاه چقدر است. رنگ هاي سبز نشان مي دهد كارايي دستگاه 

 باال است. در هنگام خريد دستگاه برقي به بر چسب انرژي توجه كنيد.
 

 بر چسب انرژی  5-23شكل 

 قنقشه های بر يمعال

كل نقشه شلوغ و ترسيم آن مش، استفاده كنيم وسايلواقعي اگر بخواهيم در ترسيم نقشه هاي الكتريكي از تصوير

 عهقطيا  وسيلهعالمت اختصاري هر . از عالئم اختصاري استفاده مي كنندشكل براي برطرف كردن اين م. مي شود

هر عالمت اختصاري بايد تا حد امكان ساده . ي شودهاي استاندارد بين المللي تعيين مسازمان الكتريكي به وسيله

 . مورد نظر را ارائه دهد وسيلهباشد و تا حدودي مشخصات 

 . چند نمونه عالمت اختصاري ترسيم شده است1-24شكل در 

 
  تعدای عاليم اختصاری 5-24 شكل
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 اتصال زمین)سیم ارت(

اتصال  از استفاده، دستگاه هاي الكتريكي به كار مي روداشخاص و  يكي از موارد بسيار مهمي كه در تامين حفاظت

 گرفتگياتصال زمين باعث جلوگيري از خطرات برق. زمين است طور كلي اتصال زمين عبارتست از اتصال دادن

اگر دستگاه به اتصال زمين متصل باشد و . شودو همچنين ساكنان منازل مي هاو كارگاه هاكارگران در كارخانه

  متوجه كند تا خطريق در اثر اتصالي به بدنه دستگاه برسد بالفاصله فيوز جريان برق را قطع ميجريان بر

 اهميت بيشتري دارد اتصال زمين به خصوص براي دستگاه هايي كه با آب سر و كار دارد .كنندگان نشوداستفاده

ز طرفي اتصال زمين خطر خسارت ا. زيرا آب مي تواند جريان الكتريكي را منتقل كند و سبب برق گرفتگي شود

ا رهاي مسكوني بزرگ آنتن ها و حتي ساختمان، برج هاي فلزي ،،دكل ها، تاسيسات الكتريكي برخورد صاعقه به

 . دهدكاهش مي

 های ايجاد يك سیستم اتصال زمین روش

 اه مورد نظر و اتصال ان از طريق يك سيم به دستگ استفاده از صفحات فلزي قلع اندود در عمق زمين -الف

هايي كه دستيابي به عمق زمين به علت سختي آن غير ممكن يا مسي در مكان استفاده از نوارهاي تابيده شده -ب

 . سخت است

 . حلقه اي يا شعاعي، هاي شبكه اي قرار دادن ميله ها يا لوله هاي مسي يا فوالدي قلع اندود شده به شكل -پ

 :  شافت ها
قدرت انتقال نيرو در شافت ها . كنندبه محل ديگر منتقل ميمقدار ان  رو را بدون تغييرني ميله هايي هستند كه

 . رودودر جاهايي كه بخواهيم مقدار زيادي نيرو را منتقل كنيم بكار مي. بسيار زياد است

 . نمونه شافت ها را نشان مي دهد 1-21شكل 

 
 شافتچند نمونه  5-25شكل

 يك نقشه برق را تهيه كنيد و عاليم اختصاري آن را مشخص كنيد.
 فعالیت
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اين نوع شافت در . وجود دارند نمي توانند امتداد نيرو را تغيير دهند)سمت چپ(تكه به صورت يكي كه شافت ها

رو امتداد ني شونده صورت چند تكه)سمت راست( ساخته ميولي شافت هايي ك. هاي ريسندگي كار برد داردماشين

رفته  رداشت پنبه به كارباشد و در تراكتور و ماشين بازجمله كاربرد آنها فرمان اتومبيل مي. را نيز تغيير مي كنند

 . ها كمتر مي باشدمقدار نيروي انتقالي در اين شافت. است

  : اهرم ها
نيروي محرک بر بازوي محرک وارد . گاه تشكيل شده است هتكي بازوي مقاوم و، اهرم از سه بخش بازوي محرک

 .شونديبندي مگاه به سه دسته تقسيميهها بسته به محل تكاهرم. شودشود و نيروي مقاوم بر بازوي مقاوم وارد ميمي

ها را مشاهده انواع اهرم 1-26 در شكل. اهرم ها را به خاطر محل قرار گيري تكيه گاه به سه نوع تقسيم مي شود

الت آهاي مختلفي دارندو در ماشينها كاربرداهرم. توانند نيرو را افزايش و يا كاهش دهندها مياهرم. مي كنيد

 . رودريسندگي و بافندگي به كار مي هايا دردستگاهنساجي مخصوص

 .  

 انواع اهرم ها  5-26شكل  

 

 چرخ و تسمه
 شود و سپس تسمه حركت را به پولي دوم منتقلحركت به پولي منتقل مي، انتقال حركت از طريق تسمه در

و سپس در هر كدام با تغيير مقدار نيروي با توجه به انواع اهرم ها براي هر كدام موارد مصرفي را پيدا كنيد 

 وارد شده و همچنين با تغيير محل تكيه گاه، مشخص كنيد مقدارنيروي به دست آمده چه تغييري مي كند؟

 کنیدتحقیق 
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 در .گيردپولي وسيله مدور و شيار دار است كه تسمه در آن قرار مي. كندمي

 مكانيزم انتقال حركت با چرخ و تسمه را مي بينيد.  1-27 شكل

در انتقال چرخ تسمه جهت حركت هر دو پولي يكسان است و اگر پولي بزرگتر 

مزيت مهم . حركت را منتقل كند سرعت حركت پولي دوم بيشتر خواهد شد

 . انتقال حركت با چرخ و تسمه كاهش سر و صدا مي باشد
 

 چرخ و تسمه مكانیزم  5-25 شكل

 (دو پولی و چند تسمه کنار هم)

 

 
 

 .ودشانتقال نيرو از اين طريق در ماشين آالت مختلف نساجي به وفور ديده مي

. وجود دارد در ماشين هاي ريسندگي تعداد بسيار زيادي چرخ و تسمه

 . كاربرد چرخ و تسمه را نشان مي دهديك نمونه از 1-28شكل

 
 

در  و تسمه کار برد چرخ 5-28شكل

 موتور خودرو

 هاانواع تسمه

ستيك پال، چرم جنس تسمه ها. كنندبندي ميسيمتق سطح مقطع تسمه و شكل آن، ها را با توجه به نوع جنستسمه

نقه اي و شيار دار از سر خوردن تسمه روي پولي جلوگيري زذو سطح مقطع، هاي پهن ترتسمه. باشدو يا الستيك مي

 . دهدرا نشان مي هاتسمهانواع سطح مقطع  1-28در شكل . قدرت بيشتري را منتقل كند تواندو مي كندمي

اگر كولر هاي آبي را ديده باشيد از روش چرخ و تسمه، حركت از موتور به پره باد بزن كولر منتقل مي شود و 

 به نحوه انتقال حركت دقت كنيد. توليد مي شود.با چرخش آن باد 

يكي از تعميركاران كولر مي گويد : براي افزايش باد كولر )غير از كليد دور تند( كافي است پولي روي موتور 

تر تعويض كنيم. آيا شما اين حرف تعميركار را قبول داريد؟ آيا شما راه ديگري به كولر را با يك پولي بزرگ

 د؟ از هنرآموزتان راهنمايي بخواهيد.آينظرتان مي

 فكر کنید
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 انواع سطح مقطع تسمه و پولی 5-22شكل 

 

 . انواع شيار تسمه و پولي را مشاهده مي كنيد 1-02و در شكل 

  
  تسمه و پولیانواع شیار   5-31شكل

 

 .ملكرد بهتري دارندهر چقدر تسمه ها پهن تر و داراي شيار باشند ع

هايي كه بر روي آنها شيار هاي افقي وجود داردحركت را تسمه

ر د تسمه تايم. نمي لغزند روي پوليكنند و تر منتقل ميدقيق

ق تسمه ها را از طرياتومبيل از نوع شيار دار، با شيار افقي مي باشد. 

سفت كردن . كشيدن آن سفت مي كنند تا روي پولي سر نخورد

روش ديگر سفت . باعث كج شدن محور پولي مي گردد، سمهزياد ت

 . مي باشد 1-01 كردن استفاده از يك پولي اضافه مانند شكل
 

با  روش سفت کردن چرخ و تسمه 5-31شكل

 پولی اضافه
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 چرخ و زنجير
  .مي شود يك مكانيزم مياني محسوب، مكانيزم هاي زنجيري بين مكانيزم هاي چرخ دنده و چرخ تسمه

اي مي باشد كه به جاي پولي از  چرخ تسمه انيزم چرخ زنجير همانندمك

محوري زياد  كه فاصله در جاهايي. چرخ دنده خاصي استفاده شده است

دو  .ويا مقدار نيرو زياد باشد بهتر است از چرخ و زنجير استفاده كرد باشد

 خچر. اي از وسايلي است كه از چرخ و زنجير استفاده مي كند چرخه نمونه

اگر چرخ ، همانند چرخ و تسمه و زنجير جهت حركت را تغيير نمي دهد و

آن  تر از دومي باشد نيرو ي منتقل شده كاهش ولي سرعتاولي بزرگ

 . دهدمي نشان را چرخ و زنجير 1-02 هايشكل.  بابدافزايش مي

 

 
 چرخ زنجیر و يك نمونه زنجیر5-32شكل

 

 
به كمك اين تصوير  آيا مي توانيد. زنجير را در يك تصويرمشاهده مي كنيدروش سفت كردن  دو 1-00 در شكل

 دو روش سفت كردن چرخ و زنجيررا شرح دهيد؟

 
 روش سفت کردن زنجیر 5-33شكل 

 چرخ دنده
از پرمصرف ترين وسايل انتقال قدرت و حركت ، چرخ دنده ها. يكي از ابزار انتقال حركت چرخ دنده ها مي باشد

هاي روي چرخ برآمدگي دنده ها. گيري محور داراي تعدادي دنده مي باشدرچرخ دنده عالوه بر محل قرا هر. هستند

اي است مكانيزم تعويض دوچرخه دنده با دقت در اجزا دوچرخه مكانيزم چرخ و زنجير را مشاهده كنيد. اگر

 دنده و مزاياي آن را بنويسيد.

 کنیدتحقیق 
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از كنار هم قرار گرفتن حداقل دو چرخ دنده حاصل مي شود اگر تعداد چرخ دنده  چرخ دنده يك سيستم. مي باشند

 لفصنايع مختر دستگاه هاي موجود در امروزه بيشت. ها بيشتر باشد آن را جعبه دنده يا گيربكس نيز مي گويند

چرخ دنده ها بر حسب موقعيت مكاني محورها نسبت به يكديگر در شكل هاي گوناگوني . داراي چرخ دنده هستند

چند نمونه چرخ دنده . طراحي و ساخته مي شوند و حركت چرخشي يك محور را به محوري ديگر منتقل مي كنند

 . دمشاهده مي كني 1-04 هايرا در شكل

         
 چند نمونه چرخ دنده 5-34 شكل     

، اهواپيم، از چرخ گوشت و همزن برقي گرفته تا اتومبيل. چرخ دنده ها را در بسياري از دستگاه ها به كار مي برند 

 . ديگر كار برد دارد چاپ و رنگرزي و صنايع، ماشين آالت ريسندگي و بافندگي

 يگراهداف اتصال چرخ دنده ها به يكد

آورده شدن اهداف طراحان و سازندگان آن دستگاه ل چرخ دنده ها به يكديگر براي براتصاعالوه بر انتقال حركت، 

 اين اهداف عبارتند از:. مي باشد

وقتي سرعت افزايش . باشد 1بايد محرک، چرخ دنده با تعداد دنده كمتر افزايش سرعت حركت: در اين حالت -

 . دقدرت كاهش مي ياب، يابدمي

وقتي سرعت كاهش . كاهش سرعت حركت: در اين حالت چرخ دنده محرک بايد تعداد دنده بيشتري داشته باشد -

  .قدرت منتقل شده افزايش مي يابد، مي يابد

 جنس چرخ دنده ها

مواد كائوچويي و ، برنز، شده گري فوالدهاي ريخته، چرخ دنده ها از مواد مختلفي مانند چدن خاكستري و آلياژي

ولي مقاوت آن در ، حالكي و اصطكاكي خوب استستچدن در مقابل عوامل ا مقاومت. پالستيك ساخته مي شوند

                                                 
 محرک به معني حركت دهنده مي باشد.  - 1
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مقابل نيروهاي ضربه اي و خم كننده كم است و همين عامل باعث مي شود دندانه هاي چرخ دنده هاي چدني 

 . نسبتا بزرگ انتخاب شوند

علت اين كار افزايش قدرت آنها در مقابل . ترمي كنند ختسسطح آنها را ، پس از آنكه چرخ دنده هاساخته شد

 . سايش مي باشد

 .نيز استفاده مي شود پلي آميدها انواع پالستيك هاي سخت واز چرخ دنده هايي كه از جنس مواد مصنوعي مانند

، خانگيدستگاه هاي  اين چرخ دنده هادر. از مزاياي اين چرخ دنده ها مي باشد خاصيت ضربه گيري وصداي كم 

 به طور كلي در هر دستگاهي كه. به كار مي رود ابزار الكتريكي و اسباب بازي ها دستگاه هاي كپي و زيراكس و

اشين در بعضي از م. چرخ دنده هاي پالستيكي گزينه بسيار خوبي است، باشدمطرح  كم يوزن پايين و انتقال نيرو

تا در اثر افزايش فشار به چرخ . را پالستيكي مي سازند يكي از چرخ دنده ها "صنايع نساجي  "آالت از جمله در

در اثر فشار زيادي كه بر چرخ دنده ها . چرخ دنده پالستيكي بشكند و به بقيه دستگاه آسيب وارد نشود، دنده ها

اين چرخ دنده بشكند و از آسيب ، وارد مي شود تا اگر جسم سختي باعث جلو گيري از حركت ماشين ها شد

 . دهدنمونه هايي از چرخ دنده پالستيكي را نشان مي1-01شكل. جلو گيري شود طعات ديگر ماشينرسيدن به ق

       
 نمونه ای از چرخ دنده های پالستیكی 5-35 شكل    

 

 انواع چرخ دنده

 چرخ دنده های ساده الف( 

شيار دنده ها يمي دارند و با دندانه هاي مستق، اين چرخ دنده ها ساده ترين نوع چرخ دنده ها به حساب مي آيند 

در صورتي كه چرخ دنده بزرگتر حركت را به چرخ دنده كوچكتر منتقل كند باعث افزايش . استمحور موازي با 

كوچك به بزرگ منتقل شود سرعت  سرعت چرخش ولي كاهش قدرت آن مي گردد و اگر حركت از چرخ دنده

رخ دنده باعث بر عكس شدن جهت حركت مي گردد ولي با انتقال حركت دو چ. كاهش ولي قدرت افزايش مي يابد
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حركت توسط  نمونه هايي از انتقال 1-06 در شكل. جهت حركت تغيير نمي كند قرار دادن چرخ دنده سوم بين آنها

 . هده مي كنيدشاچرخ دنده را م

        
 چرخ دنده انتقال حرکت با 5-36 شكل

براي مثال در . نتر است و به همين دليل كاربرد زيادي در صنعت داردارزا ه دليل ساخت آساناين چرخ دندها ب

بزرگترين عيب آنها سروصداي . اينها كاربرد دارد پنكه و نمونه، ماشين لباسشويي، هاي كوكي و اتوماتيكساعت

شود و  صداي كوچكي در اثر برخورد ايجاد مي، چرخ روبه رو مي رسد دندانه ،يك چرخ هرباركه دندانه. زياد است

اين ، تا جاييكه حتي در دراز مدت، صدا بيشتر مي شود، زماني كه تعداد زيادي از اين دندانه ها به هم برسند

 . برخوردها باعث شكستن اين دندانه ها مي شود

 چرخ دنده های مارپیچ ب( 

در هنگام . گيرند دندانه هاي اين چرخ دنده ها مورب هستند و با محور چرخ دنده در حالت زاويه دار قرار مي

سپس به تدريج دو دندانه درگير مي شوند ، ابتدا نوک دندانه ها با هم تماس مي يابند، چرخش يكي از چرخ دنده ها

سطح تماس چون ، نرم كار مي كند، و چرخ دنده نرم تر. و اين درگيري تدريجي باعث كاهش سروصدا مي شود

 .تر خواهد بودآن زياد انتقال قدرت استحكام آن بيشتر و ت ونسبت به چرخ دنده ساده بيشتر اس، دنده ها نيز

 اين گونه چرخ دنده ها در صنعت خودرو سازي و صنايع نساجي. كنيدآنها را مشاهده مي نمونه 1-07درشكل 

 . كاربرد زيادي دارد

        
 نمونه چرخ دنده های مار پیچ 5-35شكل 
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 چرخ دنده های مخروطیپ( 

در  هر چند. درجه امكان پذير است 82هاي كمتر و يا بيشتر از ط اين چرخ دنده ها تحت زاويه انتقال نيرو توس

دندانه هاي آنها برروي مخروط ناقص به صورت ساده و يا  .برده مي شوندبا محورهاي عمود برهم بكار  اغلبصنعت 

 . زيادي دارندكاربرد  اين چرخ دنده ها در جعبه دنده ها 1-08شكل  .مارپيچ ساخته مي شوند

           
 چرخ دنده مخروطی 5-38شكل 

 چرخ دنده حلزون و پیچ حلزون ت( 

 از اين، اگر بخواهيم تغيير زيادي در سرعت يا قدرت ايجاد كنيم. اي دارنداين چرخ دنده ها در صنعت جايگاه ويژه

 تواند راحتي ميحلزون بهبزرگترين مزيت جالب اين مكانيزم اين است كه پيچ. گيريممكانيزم بهره مي

زيرا ، پيچ حلزون را بچرخاند، در صورتي كه چرخ دنده حلزوني نمي توانند، حلزوني را به حركت درآوردچرخ دنده

كاک لزون مي خواهد آن را بچرخاند اصطهاي پيچ حلزون به قدري كوچك است كه وقتي چرخ دنده حزاويه دنده

اين ويژگي به ما امكان مي دهد تا در جاهايي كه . حركت پيچ حلزون مي شود بسيار بزرگي پديد مي آيد و مانع از

ها هايي همچون باالبرها در دستگاهاين چرخ دنده. انتقال حركت بايد يك طرفه باشداين چرخ دنده ها را به كار ببريم

نده ها قفل مي شوند و از پايين چرخ د، مثال در يك باالبر اگر موتور از كار بيفتد. ها كاربرد زيادي دارندو جرثقيل

نمونه از اين  1-08در شكل . برد داردماشين بافندگي كارچرخ دنده پيچ حلزون در . آمدن بار جلوگيري مي شود

 . كنيدها را مشاهده ميچرخ دنده

                   
 چرخ دنده حلزونیهايی از نمونه  5-32 شكل
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 چرخ دنده های جناغی ث(

درجه مي سازند و به صورت 82كوچكتر از  ين نوع چرخ دنده ها روي محيط استوانه نسبت به هم زاويهدندانه هاي ا

 و براي انتقال حركت اين چرخ دنده هابراي انتقال سرعت باال مناسب نيستند ولي. ساخته مي شوند 8يا 7عدد 

 . هر دو نمونه را مشاهده مي كنيد 1-42درشكل  ..قدرت زياد مناسب هستند

     
 چرخ دنده جناغی 5-41شكل 

 متداخلچرخ دنده های  ج(

اي سيارهيكي از اين چرخ دنده ها در داخل حركت مي كند اينچرخ دنده را  مشاهده مي شود 1-41چنانچه درشكل 

و اگر چرخ دنده داخلي باعث حركت شود سرعت را مارپيچ باشد  ياساده و  دندانه هاي آنها مي تواند. نيز مي گويند

 . اهش و نيروي انتقال را افزايش مي دهدك

         
 چرخ دنده متداخل 5-41 شكل

 چرخ دنده شانه ای سادهچ( 

اين نوع چرخ دنده . حركت رفت و برگشتي به حركت چرخشي و بر عكس تبديل مي گردد، در اين نوع چرخ دنده

 . ه اي ساده را مشاهده مي كنيدچرخ دنده شان 1-42 در شكل. در ماشين آالت نساجي كار برد زيادي دارد

     
 چرخ دنده شانه ای ساده 5-42 شكل    
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 دنده  چرخ دنده ها طبقه بندی نحوه اتصال

 . طبقه بندي مي شوندبه سه دسته ، درهنگام اتصالها آنچرخ دنده ها بسته به موقعيت قرار گرفتن محور

نحوه  1-40در شكل . يك صفحه و موازي هم هستند آنها در هايمحور، در اين نوع از اتصال چرخ دنده ها -الف

 . اتصال چرخ دنده با محور هاي هم سطح موازي را مي بينيد

   
 نحوه اتصال چرخ دنده با محور هم سطح موازی 5-43شكل   

و اغلب  كنندآنها در يك صفحه واقع است ولي همديگر را قطع مي چرخ دنده هايي كه محوردر اين نوع اتصال  -ب

 . اين نوع اتصال چرخ دنده را مشاهده مي كنيد 1-44 در شكل. هم عمود هستند بر

    
 عمود بر همنحوه اتصال چرخ دنده با محور  5-44 شكل    

 

انتقال . گوينداين چرخ دنده ها را حلزوني نيز مياند وهايي كه محورآنها در يك صفحه واقع نشدهچرخ دنده -پ

را مشاهده  )متنافر( سطحها با محور غير همنحوه اتصال چرخ دنده 1-41در شكل . باشدحركت آنها يك طرفه مي

  .كنيدمي

     
  چرخ دنده ها )متنافر( نحوه اتصال غیر هم سطح 5-45 شكل   
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قيقه شافت را در يك دسرپرست سالن ريسندگي يك دستگاه اندازه گيري دارد. اين دستگاه تعداد چرخش يك 

 كنيد.     مشاهده مي (RPM )يك دستگاه دور سنج  1-46اندازه مي گيرد. در شكل 

 
 دور سنج ديجیتالی 5-46شكل 

او مي گويد هر شافت ماشين ريسندگي بايد دور)چرخش( مشخصي داشته باشد. من بايد به طور مداوم مقدار 

كنم و در صورت مغايرت موضوع را به مسؤل خودانتقال دهم.  چرخش شافت ها را با مقدار استاندارد مقايسه

شكل  هر شافت را در آن بنويسم. من قطعه سمت چپ (RPM)من فرم هايي دارم كه بايد مقدار دور بر دقيقه 

را روي دستگاه نصب مي كنم و سپس نوک آن را در فرورفتگي شافت قرار مي دهم تا نوک دستگاه  ،46-1

فت شروع به چرخش كند. چند ثانيه بعد روي دستگاه دورسنج مقدار چرخش نشان داده دورسنج همراه با شا

 مي شود. 

مهندس شافت دو چرخ دنده متصل به هم را اندازه گرفته است و در جدولي نوشته است وقتي نمره نخ عوض 

 ر مي كند. يمي شود اين اعداد هم تغي

تعداددنده چرخ  

 دنده )الف(

تعداددنده چرخ 

 ب(دنده )

RPM  چرخ دنده

 )الف(

RPM  چرخ دنده

 )ب(

 721 201 06 12 1نخ 

 827 268 06 12  2نخ 

 806 012 06 12 0نخ 

 181 181 06 12 4نخ 

خ دنده ها حركت را منتقل مي كنند مهندس در هنگامي كه براي بازديد كنندگان توضيح مي داد گفت : چر

هاي آنها ارتباط دارد. شما با كمك اعداد داخل جدول دنده( در دقيقه آنها با تعداد RPMولي سرعت چرخش )

 آنها پيدا كنيد. RPMها و يك ارتباط منطقي بين اين تعداد دنده

 فعالیت
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 روغن کاری چرخ دنده ها

هايي كه به هم وارد  گرم مي شوند و حتي در اثر ضربه، چرخ دنده ها وقتي كار مي كنند توليد سر و صدا مي كنند

اهش روغن ها با ك. توان آنها را به روغن آغشته كردبراي جلوگيري از بروز چنين مشكالتي مي. مي كنند مي شكنند

چرخ دنده ها در شرايط مختلفي كار . ديابعمر چرخ دنده ها را افزايش مي ، عالوه بر كم كردن صدا، اصطكاک

 ماده )روباز( در اين چرخ دنده هاي غير محصور. اري آنها نيز متفاوت استهاي روانككنند و به همين دليل روشمي

كاري روغن .روانكاري يا روغن دادن يا روغن چكان و يا به صورت بارشي به درون چرخ دنده ها وارد مي شوند

را كاهش  و هزينه هاداده عمر قطعات را افزايش ، روغنكاري و زمانبندي درست در و درست و روغن مناسب مناسب

 ،زنده دستگاه هامعموال سا .نيز از فوايد روغنكاري مي باشدلودگي صوتي و كاهش مصرف انرژي كاهش آ. مي دهد

 . كنندتكرار روغنكاري و نوع مناسب روغن و محل هاي روغنكاري دستگاه را در كاتالوگ ها ذكر مي زمان

 فنر ها
به خود را بر  ها نيروي واردهفنر. كنندده را در خود ذخيره ميانرژي وارد ش فنرها اجزايي از ماشين ها هستند كه

ي ها انواع مختلففنر. كندلفت ميهمواره در مقابل تغيير حالت مخا ساختار فنر ها به گونه اي است. كنندعكس مي

 . دارند

در مقابل نيروي و در نتيجه  دهنداين فنر ها در اثر فشرده شده از خود مقاومت نشان مي الف( فنرهاي فشاري

 .ن مي دهندشاري از خود مقاومت نشاف

كليد نمونه كاربرد آن . فنر هاي فشاري را نشان مي دهد 1-47شكل 

 .اتومبيل مي باشد و موتور سيكلت، كمك فنر دوچرخهزنگ، 

 

اين فنر ها در مقابل نيروي كششي از خود  ب( فنر هاي كششي

ت اثر يك نيرو از در صورتيكه دو جسم تح. نشان مي دهندواكنش 

كل ش. گرداندبه حالت اول باز د آنها راتوانفنر كششي مي شوند هم دور

اين نوع فنر در سيستم ترمز . فنر هاي كششي را نشان مي دهد 48-1

 . دوچرخه و موتورسيكلت كاربرد دارد

 
 فنر فشاریانواع  5-45شكل

 
 فنر کششیانواع  5-48شكل
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صاف مي باشد و در به صورت صفحه  اين فنر ها :( فنر هاي تخت پ

خواهد فنر را خميده كند از خود مقاومت مقابل نيروي خمشي كه ب

شكل . دارد ها كاربرداين نوع فنر در محور اتومبيل. نشان مي دهد

 . دهد فنر تخت را نشان مي 48-1

عكس العمل اين فنر ها به صورت پيچش اعمال  پيچشي:( فنر هاي ت

اين فنر ها به عنوان برگشت دهنده اهرم ها و در پوش ها مي شود. 

ابتدا و انتهاي بازو ها با توجه به موارد . ده قرار مي گيرندمورد استفا

صاف و يا خميده مي باشد معموال يك سر فنر بايد به ، مصرف آنها

ل شك. قسمت متحرک و سر ديگر آن به قسمت ثابت وصل مي شود

 كار برد متفاوت را نشان مي دهد.  باپيچشي  فنر هاي 12-1

ر كه يك س نند يك ميله استاين فنر ما ( فنر هاي ميله پيچشيث

را در جايي ثابت ولي سر ديگر آن حول محور ميله پيچانده مي آن

اين فنر قادر است انرژي بسيار زيادي را ذخيره كندودر صورت . شود

-11شكل . برداشته شدن عامل نيرو آن را در جهت مخالف آزاد كند

 . فنر ميله پيچشي را نشان مي دهد 1

اين نوع فنر ها از جنس الستيك انعطاف پذير  ث( فنر هاي الستيكي:

است و به شكل هاي گوناگوني ساخته مي شود و وظايف بسيار متنوعي 

 اين از جمله كاربرد، ضربه گيري و پوشش روي قطعات متحرک. دارد

 فنرهاي الستيكي را نشان مي دهد. انواع 1-12شكل . فنر ها مي باشد

 
 فنر تخت 5-42شكل

 

 
 انواع فنر بازويی 5-51شكل 

 
 فنر میله پیچشی 5-51شكل

 

 
 انواع فنر الستیكی 5-52شكل

 

 
 

درباره استفاده از چرخ دنده، زنجير، تسمه، فنر، اهرم هاو شافت ها در يك دستگاه انتخابي تحقيق كنيد و به 

 كالس ارايه دهيد.

 کنیدتحقیق 
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  بادامك ها
 و مي چرخد، بر روي شافت قرار گرفته است مي بينيد بك جسم بيضي شكل )بادامك(كه همان طور كه در شكل

هاي بافندگي تا هشت در بعضي از ماشين. بردري كه پيرو نام دارد را باال و پايين ميجسم ديگ، در اثر اين چرخش

اصول كار بادامك را مشاهده  ،1-10در شكل . بادامك روي يك محور قرار دارد و با كمك آن بافت را انجام مي دهد

 . كنيدمي

    
 مكانیزم بادامك و پیرو 5-53 شكل
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 1 ارزشيابی پایان فصل
 . و كاربرد آن را بنويسيد DCن جريا -1

 به چند دسته تقسيم مي شود؟ ACجريان  -2

 برق سه فاز با اتصال زمين كدام است؟هاي تعداد سيم  -0

 2-ت                         1 -پ                             0 -ب                  4 -الف 

 ؟. يض قطعه نياز داردكدام فيوز پس از قطع كردن جريان در اثر اتصالي به تعو -4

 مغناطيسي-ت                ذوب شونده-پ               مينياتوري -ب               اتوماتيك -الف

1- PVC برق استفاده مي شود ......................................براي . 

 . م داردنا ......................جعبه اي كه اجزا مربوط به برق را در آن نصب مي كنند -6

 از نظر شما چه اشكالي در كار است؟ داغ شده است، سيمي كه بخاري برقي را به برق متصل مي كند -7

 كاربرد فيوز و فوايد آن را بنويسيد -8

 . انواع سيم هارا نام ببريد و تعريف كنيد -1

 كابل چيست و چه اهميتي دارد؟ -2

 . انواع اتصاالت را نام برده و آن را انجام دهيد -0

 . م ببريد و مورد استفاده هر كدام را نام ببريدكليدهارا نا -4

 آيا مي توانيد كاربرد ميكروسوئيچ را در دستگاه هاي ديگر پيدا كنيد؟ -1

 . انواع موتورهاي الكتريكي را نام ببريد -6

 تابلوي برق چيست؟آيا در منزل شما وجود دارد؟ در كارگاه چطور؟ -7

 . اتصال زمين چيست؟چگونه از ما محافظت مي كند -8

 . مي برند ردركجا به كا. را تعريف كنيد تشاف -12

 ها به چند دسته تقسيم مي شوند؟اهرم  -11

 2-ت                   1 -پ                         0 -ب                    4 -الف

 . انواع اهرم ها نام ببريد -12

 چرخ و تسمه چيست؟ -10

 چرخ و تسمه چه مزيتي دارد؟ -14

 ام مي شود؟و زنجير چگونه انج سفت كردن چرخ -11



 

124 

 فايده اين كار چيست؟. گيردقرار ميزنجير از روي يك چرخ به چرخ ديگر ، در دوچرخه هاي دنده اي هنگام تعويض دنده -16

 . چرخ دنده را تعريف كنيد -17

 . انواع چرخ دنده هارا نام ببريد -18

 . چرخ دنده هاي ساده و مارپيچ و مخروطي و پيچ حلزون را شرح دهيد -18

 چه مزايايي دارند؟ پالستيكيچرخ دنده ها  -22

 كدام چرخ دنده قدرت زيادي را منتقل مي كند؟ -21

 مخروطي -ت              ايشانه -پ                 جناغي -ب                ساده -الف

 . جريان را قطع مي كند ......................وقتي جريان عبوري از سيم افزايش يابد -22

 . براي كسب قدرت زياد با ولتاژ كم استفاده مي شود ........................موتور هاي  -20

 . چرخ دنده ها معموال از اين جنس ساخته نميشود  -24

 چدن -ت               اهن -پ                    پالستيك -ب                فوالد -الف

 كداميك درست نيست ؟  -21

 . دزياد به كار مي رو نيروي ندازهشافت ها براي انتقاال الف(

 ب( چرخ دنده ها روغن كاري الزم دارند

 در اهرم ها محل تكيه گاه مهم است ج(

 . دهندكاهش مي فنر ها نيرو را د(

 . امكان سر خوردن اجزا روي هم وجود ندارد ..………… هايدر مكانيزم  -26
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 رود:در پایان این فصل از هنرجو انتظار می

اهميت  -دستگاه هاي رطوبت زني را شرح دهد -رطوبت زني را تعريف كند -هوا و اجزاء آن را شرح دهد

انواع سختي را  -ناخالصي ها و تصفيه آب را شرح دهد -كنترل حرارت و رطوبت در نساجي را شرح دهد

 . توليد بخار را شرح دهد -خواص بخار را شرح دهد -دهدشرح 

 6فصل 

 صنايع نساجیدر برد آب و بخارآب کار



 

126 

  آن هوا و اجزاي تشكيل دهنده

نشان  6-1در جدول ، به نسبت حجم تركيبي آن، ر گرفتن بخار آببدون در نظ، هواي خشك اجزاي تشكيل دهنده

درصد بيش ترين موادي 88/22درصد و اكسيژن با 20/78ازت با ، هم چنان كه مشاهده مي شود. داده شده است

 . وجود دارندهوا  درهستند كه 

 ی خشكهوا اجزای تشكیل دهنده 6-1جدول   

 هوای خشك اجزای تشكیل دهنده

 ٪ 20/78 ازت

 ٪ 88/22 اكسيژن

 ٪ 802/2 نوآرگ

 ٪ 20/2 كربن دي اكسيد

 ٪ 21/2 يدروژنه

 ٪ 2221/2 تونيپكر

 ٪ 2221/2 هليوم

 ٪ 22226/2 ازن

 ٪ 222228/2 گزنون

 122٪ ≈884468/88 ٪ 

 

در اين . تشكيل شده استهواي از اجزا مختلفي ، مشاهده كرديد 6-1 هواي خشك : همان طور كه در جدول -

 . به هوايي كه در آن رطوبت وجود ندارد هواي خشك گفته مي شود. وجود ندارد تركيب رطوبت

 . گويندمي كه آن را هوانيز دارد رطوبت مقداري، عالوه برهواي خشك، هوايي كه در اطراف ما وجود دارد هوا : -

 . گيرنداندازه مي 3gr/mمقدار رطوبت هوا را با واحد . ندبخار آب موجود در هوا را رطوبت هوا مي گوي رطوبت: -

 نسبتحاصل ، رطوبت نسبي هوا. گويندآن را رطوبت نسبي هوا ميودهندمي نشان  رطوبت هوا به صورت درصد

ايي هاستاندارد مطابقهاي ريسندگي و بافندگي ي سالنهوانسبي مقدار رطوبت . باشدبه هواي خشك ميرطوبت هوا 

 . ي گرددتعيين م
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ن رود ماده، هرگاه دماسنجي را در مجاورت هوا قرار دهيم، 6-1(: با توجه به شكل DBTدرجه حرارت خشك ) -

 درجه»اين دما را. مي رود و در دماي معيني ثابت مي شوديا پايين دماي محيط باال  اثردماسنج )الكل يا جيوه( در 

 . اثري ندارد ين دمارطوبت روي مقدار ا. مي نامند« هوا حرارت خشك

  
  و نقطه شبنم دماسنج درجه حرارت مرطوب و خشك 6-1شكل 

دايما مرطوب نگه داريم هواي  خيس پنبه به وسيله ،: هرگاه اطراف مخزن دماسنجWBTدرجه حرارت مرطوب  -

  ددي مثالدماسنج كم كم پايين مي آيد و باالخره در مقابل ع سردتر مي شود و سطح جيوه، مرطوب اطراف پنبه

C 18 مي نامند   هوا« درجه حرارت مرطوب»، درجه حرارتي را كه به اين طريق به دست مي آيد. ثابت مي شود .

 . WBT >  DBT  ربه عبارت ديگ، خواهد بودهمواره درجه حرارت مرطوب هوا كمتر از درجه حرارت خشك هوا 

ود شبه نقطه اي مي رسيم كه اولين قطرات آب ظاهر مي، ب را به تدريج سرد كنيمشبنم: هرگاه هوايي مرطو نقطه -

 .نامندمي« شبنم درجه حرارت نقطه» را و دمايي را كه در آن قطرات شبنم ظاهر شوند« شبنم نقطه»نقطه را  اين

ز بخار آب هواي است مقداري ا واي سرد بيرونپنجره كه در مجاورت ه براي مثال در تماس هواي اتاق با شيشه

 6-1در شكل . پنجره ظاهر مي شود سرد شدن )ميعان( به صورت قطرات شبنم در سطح شيشه در نتيجه، اتاق

 . را مشاهده مي كنيد ونقطه شبنم DBT ،WBTچگونگي اندازه گيري 

 

 با توجه به تعريف باال يك فرمول براي رطوبت نسبي هوا بسازيد.

باران  هستند، در حالي كه آن شبتوانيد شرح دهيد چرا در مناطق مرطوب صبح زود گياهان خيس  يا ميآ

 ؟استهم نباريده 

 فعالیت
 

 فكر کنید
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 تاثير رطوبت بر الياف نساجی
 نسايش الياف با قطعات ماشيدر اثر . ي آيدالكتريسيته ساكن در اثر سايش بعضي اجسام به يكديگر به وجود م

. ارداثر دميزان الكتريسيته ساكن ايجاد شده بر روي الياف بر  هوا رطوبت. الكتريسيته ساكن به وچود مي آيد

ولي كاهش الكتريسيته ساكن در الياف به نوع الياف . الكتريسيته ساكن با افزايش رطوبت هوا كاهش پيدا مي كند

ساكن ايجاد شده بر روي الياف پنبه و پشم را مي توان از طريق افزايش  مثال الكتريسيته به عنوان .نيز بستگي دارد

 با افزايش رطوبت كمي دارند ودر نتيجه الياف نايلون و پلي استر جذب رطوبتدر حالي كه . رطوبت هوا كاهش داد

زير  الكتريسيته ساكن باعث بروز مشكالت .نمي يابد كاهش به اندازه كافيدر اين الياف ساكن  الكتريسيته، محيط

 . در ريسندگي مي شود

اكن س پيچش الياف به دور غلتك: كمبود رطوبت موجب خشك شدن الياف و در نتيجه توليد بارهاي الكتريسته - 

در ي باشد ومغيرهمنام ، الياف بار الكتريسيته ساكن توليد شده سطح غلتك و الكتريسيته بارهاي. در آنها مي گردد

 . در اثر جذب الياف به دور غلتك ها مي پيچند. نتيجه همديگر را جذب مي كنند

الياف را  «بالني شدن»ساكن در الياف ممكن است اشكال ديگري موسوم به  بالني شدن الياف: وجود الكتريسيته - 

اف الي، لياف همنام استساكن موجود در خود ا آن است كه چون بارهاي الكتريسيته، علت اين پديده. ايجاد نمايند

 اگر اصطكاک، در چنين حالتي. توليدي به صورت بالن ديده مي شود در نتيجه رشته و ونددور ش مي خواهند از هم

وليدي پاره ت در نتيجه رشته و افزايش مي يابدفرار و پراكندگي الياف از يكديگر ، بين الياف به اندازه كافي نباشد

 . يابديكاهش م كارخانهو بازدهي  شده

 رطوبت زنی
براي غلبه بر اين مشكالت روش هايي وجود دارد يكي از اين روش ها افزايش رطوبت هواي محيط به كمك عمل 

. ندكمي به عملي گفته مي شود كه به كمك آن رطوبت محيط افزايش پيدا  «رطوبت زني». رطوبت زني مي باشد

 عبارتند از : يي رطوبت زنهاروش . ودر نتيجه رطوبت الياف نيز تنظيم مي شود

استفاده از جت هاي آب: درا ين روش آب را با فشار از لوله هايي كه انتهاي شان داراي سوراخ هاي ريز نازل  - 

 . صورت پودر در سالن پخش مي گردد در نتيجه ذرات آب به، عبور مي دهند، مانندي است
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 6-2شكل  آن در استفاده از پنكه هاي مخصوص: در اين روش كه نمونه -

 هاي مخصوصي كه با سرعت پروانه آب به وسيله، نشان داده شده است

. اين ذرات سپس گردددر هوا پخش مي، به صورت پودر درآمده، چرخندمي

 گردد. رت رطوبت در سالن پخش ميبه صو

 
 نیمخصوص رطوبت ز پنكه 6-2شكل 

 المنتي رطوبت زن -

با تبخير آب ، با قراردادن المنت هاي برقي در داخل آب ضمن گرم كردن هوا اگر زمستان باشد و هوا گرم نباشد

 . ق آن زياد استرولي مصرف ب. اين روش ساده و ارزان مي باشد. رطوبت الزم را ايجاد مي كنند

 روش تهويه مركزي -

نيز تنظيم دماي سالن ، رطوبت تنظيم برزني محسوب مي شود عالوهترين روش رطوبتدر اين روش كه كامل

هاي خاصي كه در هواي تنظيم شده از نظر درجه حرارت و رطوبت را وارد كانال، يك دستگاه مركزي. شودمي

ه مركزي آوري كرده و به دستگاهاي ديگري هواي سالن را جمعو سپس از كانال فرستدميسراسر سالن قرار دارد 

 . بردمي

هوا به همراه رطوبت و گرد و غبار و ضايعات و. مي آيددركت حربه در اين روش هوا به صورت چرخشي در سالن 

 .تهويه مركزي بر مي گردد تا حرارت و رطوبت آن تنظيم شود سيستمدوباره به ، ريز ناشي از كاركرد ماشين آالت

شود  گرفته مي، گرد و غبار و ضايعات ريز توسط صافي ها و فيلترهاي مخصوصي كه براي اين كار تعبيه شده است

 . كنيدنمونه اي از يك سيستم تهويه مركزي را مشاهده مي 6-0در شكل . دگردو در مخازني جمع آوري مي 

 
 تهويه مرکزی نمای يك 6-3شكل 
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 اهمیت کنترل رطوبت و حرارت در مراحل ريسندگی و بافندگی

. باشد ريا بيشت تررد كمدرجه حرارت و درصد رطوبت نسبي سالن ريسندگي و بافندگي نبايد از حد معمول و استاندا

  ها و در نتيجهشدن مداوم نخشود و باعث پارهميها نوسان اين دو عامل موجب عدم تعادل حرارتي سالن

 . شدخواهد  كارخانهكارايي كاهش

 

 آب
 جرم حجمي آب خالص . ساخته شده است O2Hبدون بو است كه از مولكول  وآب خالص : مايعي بدون رنگ  -

3gr/cm 1 3يا  وkg/m 1222  آب خالص 1گرماي مخصوص. استC  cal/gr 1 آب را مايع حيات نيز . باشدمي

 . گويندمي

 گازمايع و ، )يخ( آب در طبيعت به سه صورت جامد، به مقدار زيادي وجود دارداي است كه در طبيعت به آب ماده

اجسام داراي همه . شودتبديل به بخار مي، و در اثر حرارت، ريق برودت جامدبه آساني از ط و وجود دارد )بخار آب(

اين مقدار بيشتر از همه مواد ديگر  .استك كمتر از يك هستند ولي آب داراي گرماي ويژه ي ظرفيت گرماي ويژه

 . بنابراين بهتر از همه مواد ديگر گرما را منتقل مي كند. مي باشد

 ير است :داليل اهميت آب به قرار ز

 . حدود دو سوم بدن انسان از آب تشكيل شده است -

 . حالل بسياري از مواد مهم طبيعي و مصنو عي مي باشد -

 . آب براي رشد همه موجودات زنده و گياهان الزم است -

 . آب در دو حالت مايع و بخار آب بهترين ماده براي انتقال حرارت محسوب مي شود -

 . ده و تطهير كننده كار برد داردآب به عنوان تميز كنن -

                                                 
 گراد افزايش يابد. م آب به اندازه يك درجه سانتيمقدار گرمايي كه الزم است تا درجه حرارت يك گر - 1

ه نسبت بباالترين ميزان را  هاي ريسندگيدر سالنهاپارگي نخ هاي شنبه مقداربق گزارش مهندسان روزط

در روز شنبه كه كارخانه پس از يك روز تعطيل شروع به كار  هاي ديگر دارد. پس از بررسي مشخص شدروز

ار در اين مدت باعث افزايش كشد تا درجه حرارت و رطوبت به ميزان مورد نطر برسد. كمدتي طول مي مي كند

 شود. پارگي مي

 دانیدآيا می
 



    کاربرد آب و بخارآب در صنايع نساجی -دانش فنی پايه

131 

تكميل از قبيل و آهار زدن نخ وپارچه و عمليات عمليات رنگرزي و چاپ  و بخار آب در آب، در صنعت نساجي

بنابراين مشخصات آب مورد مصرف در اين صنعت . كاربرد زيادي دارد ضد آتش كردن، گريسفيد، شووشست

 . اهميت بسياري دارد

 

 منابع آب
 عبارتند از :هاي موجود روي زمين آب 

اين آب ها قبل از رسيدن به زمين به علت گذشتن از . شامل آب باران و برف است، نزوالت آسماني: اين نوع آب -

. رندآورا به صورت محلول در خود به سطح زمين ميدي اكسيد و مونو اكسيد گازهاي اكسيژن و كربنيك ، جو زمين

اكسيد و گاهي با ديگوگرد قطرات باران و برف حاوي سولفيد ئيدروژن و ، آلوده استدر شهرهاي صنعتي كه هوا 

 . مواد آلي و گرد و غبار همراه است

ها اين آب ها حاوي كربنات. درياها و اقيانوس ها آب سطحي گويند، درياچه ها، آب هاي سطحي: به آب رودخانه ها -

ها و كلريدهاي فلزات مختلف هستند و م و مقدار زيادي سولفاتپتاسي، سديم، منيزيم، هاي كلسيمكربناتو بي

 . بستگي دارد، به جنس زمين هايي كه در مسير حركت آب قرار گرفته اند، ميزان هر يك از اين مواد

ها آب هاي زيرزميني: آب هاي زيرزميني از نفوذ آب هاي سطحي به عمق زمين به وجود مي آيند؛ مانند آب چاه -

معموال اين آبها به هنگام نفوذ در زمين مواد آهكي و امالح ديگري را در خود حل مي كنند و به تدريج . و چشمه ها

هم  ت سديم وممكن است حاوي بي كربنا، منيزيم، اين آب ها عالوه بر بي كربنات هاي كلسيم. سنگين مي شوند

 . دچنين گاز كربنيك باش

 مصارف آب
آب كشاورزي و آب با مصارف صنعتي ، آب مصارف عمومي زندگي، آشاميدني آب به مصارف گوناگوني مي رسد آب

 . از آن جمله مي باشند

 مي گويند. آب شيرين را يك گرم نمك وجود داشته باشد،  كمتر از آبي كه در هر ليتر آنآب شيرين :

 گفته مي شود.  آبي كه در هر ليتر آن بيش از يك گرم نمك وجود داشته باشد، آب شور آب شور :

شود. آب بسياري از دي برخوردار است و مزه آن تلخ باشد گفته ميهاي شوري كه از امالح زياآب تلخ: به آب

 ها تلخ است. مصرف اين آب به سرعت باعث مرگ انسان مي شود. دريا ها و اقيانوس

 دانیدآيا می
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با روش هاي فيزيكي و شيميايي تصفيه ، آب آشاميدني بايد از نظر ناخالصي ها مورد بررسي و آزمايش قرار گرفته

 اسهال، اي مولد امراضي مانند: حصبهبي رنگ و عاري از وجود ميكروب ها و يا باكتري ه، آب شرب بايد بي بو. شود

سولفات منيزيم و ، كلريد سديم، مانند كلريد منيزيم، برخي از نمك هاي محلول موجود در آب، باشد ... و وبا و

سولفات سديم براي انسان مفيدند و به هضم غذا نيز كمك مي كنند بدين جهت آبي كه اين نمك هارا در حد الزم 

 . ناميده مي شود« آب برنده» ، دارا باشد ببراي شر

اين آب هم بايد بي بو و بدون . استحمام وپر كردن استخر استفاده مي شود، آب با مصارف عمومي براي شست و شو

  .ولي در مقايسه با آب شرب به تصفيه كمتري احتياج دارد. رنگ و عاري از مواد ميكروبي باشد

براي مثال . صارف عمومي به مراحل تصفيه كمتري احتياج دارددر مقايسه با آب شرب و م، كشاورزي با مصارفآب 

بايد شامل خصوصياتي باشد كه براي رشد نباتات  ولي. گل آلود بودن و كمي شور بودن مشكلي را ايجاد نمي كند

جهت مصارف ، آب هايي كه داراي امالح معدني محلول زياد باشند ) آب درياچه ها و يا درياهاي شور(. الزم است

 . باعث توقف رشد و يا از بين رفتن محصوالت كشاورزي شوند ممكن استمفيد نيست و ، اورزيكش

براي مثال آبي كه در . آب با مصارف صنعتي نبز با توجه نوع صنعت مي تواند با هم تفاوت هايي را داشته باشد

هايي آب .رودم سازي به كار ميواكنش هاي شيميايي كاربرد دارد بسيار خالص تر از آبي است كه در صنعت آلومينيو

 . كم و بيش ناخالصي هايي دارند، ه از طريق منابع مختلف تهيه مي شوندك

 ناخالصی آب
  مواد جامد و امالح و گاز هايي محلولي كه همراه آب در طبيعت وجود دارد را ناخالصي مي گويند

باران هنگام رسيدن به زمين حاوي گازهاي  حتي آب، آب هاي موجود در طبيعت ناخالص اند از نظر شيميايي همه

آب هاي زيرزميني  اين ناخالصي ها در همه. جوي و مواد جامدي است كه در هوا به صورت گرد و غبار وجود دارند

اين آب ها چون مسافت زيادي را از ميان سنگ ها و طبقات زمين . نيز به صورت محلول يا ذرات معلق وجود دارند

هايي كه از نواحي سنگ هاي خارا و خاک هاي رسي عبور مي كنند از آب هايي كه در بآ طي مي كنند معموال

كنند هم چنين آب هايي كه از مناطق سنگي عبور مي. خالص هستندنا، نواحي سنگ هاي آهكي يافت مي شوند

 . خاكي عبور مي كنند خالص تر از آب هايي هستند كه از ناحيه

امالح محلول و در آب ، گازهاي محلول و در آب چشمه هاي معدني، ي گرمدر آب چشمه ها، به عنوان نمونه

بعضي از باكتري ها و مواد . همه ناخالصي ها مضر نيستند. مواد جامد معلق بسياري يافت مي شود، رودخانه ها
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، ضرها مي توانند مناخالصي. معدني موجود در آب براي انسان مفيد هستند و موجب رشد گياهان نيز مي شوند

مواد آلي و انواع مواد معدني از جمله ناخالصي هاي موجود در آب ، ميكروب ها، باكتري ها. ضرر باشندمفيد و يا بي

 . مي باشد

 سختی آب:

 . بندي كردهقتوان به صورت زير طبآب را مي يسخت. مواد معدني و امالح موجود در آب را سختي آب مي گويند

ن بي اي. باشدجموع بي كربنات كلسيم و بي كربنات منيزيم موجود در آب ميم، سختي موقت: سختي موقت آب* 

بديل تگاز كربنيك و رسوبات كربنات كلسيم و كربنات منيزيم  و به كربنات ها در اثر جوشيدن در آب تجزيه شده

 شود وميب با آب تركي رسوباتي كه پس از جوشاندن آب در ته ظرف ايجاد مي شود رابايد جدا كردزيرا. مي شود

 . وجود مي آورندقشري از كربنات كلسيم و هيدروكسيد منيزيم به 

ندن ولي در اثر جوشا. سولفات ها و يا نيترات هاي كلسيم و منيزيم در آب محلول مي باشند، سختي دائم: كلريدها* 

ممكن است ر آب اين نمك ها در اثر جوشيدن د. مي گويند اين نوع سختي را سختي دائم. آب از بين نمي روند

 . در نتيجه وجود آنها موجب سختي دائم آب مي شود، ندكنرسوب نمي  ولي توليد، دونتجزيه ش

منيزيم چه  -مجموع نمك هاي كلسيم. مجموع سختي موقت و سختي دائم را سختي كل مي نامند سختي كل: *

 باعث ليكات ها در آب هاي مختلفسولفات ها و سي، كلريدها، و چه به صورت نيترات ها به صورت بي كربنات ها

 . گويند مي« سختي كل» ايجاد

 آب تصفیه 

براي اينكه تصفيه آب . آب جداسازي مواد زائد از آب و از بين بردن ناخالصي هاي آن مي باشد منظور از تصفيه

ل آبي مثابه عنوان . تا شيوه تصفيه آب نيز مشخص گردد. اصولي انجام شود ابتدا بايدنوع مصرف آب مشخص شود

بخار  هايآبي كه در ديگ ولي براي. بايد سبك و بدون ذرات معلق و ميكروب باشدكه براي شرب استفاده مي شود 

 . وجود ميكروب اهميتي ندارد مورد استفاده قرار مي گيرد

. استفاده مي شوددر يك ميليون قسمت آب نمونه( ، )يك قسمت ناخالصي ppm براب اندازه گيري ناخالصي از

آب انجام  جداولي از اعداد براي مناسب بودن آب براي مصارف گوناگون تهيه شده است كه مطابق آن عمل تصفيه

 . مي شود
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 آب در صنعت نساجی اهمیت تصفیه

تركيب مي شوند و موادي را به وجود  و مواد شوينده در آب با مواد مصرفي مانند صابوني موجود برخي از نمك ها

با مواد رنگرزي موجود در حمام خالصي ها اين نا. شو را با اشكال مواجه مي كندورزي و شستمي آورند كه عمل رنگ

 . كندايجاد ميبر روي پارچه  لكه مانندي رارسوبات ، تركيب شده نيز رنگرزي

 .شدن پارچه مي شوددار هسبب رسوب و تغيير رنگ و يا لك، باشدوجودداشته  اگر تركيبات آهن و منگنز در آب

فيه بنابراين بايد با تص. گري مي شوندمحلول حمام سفيد باعث تجزيه، هاي اين فلزات در قسمت سفيد گري نمك

 . كنندآب شرايط مناسبي را براي انجام عمليلت نساجي فراهم مي

 شهریآب  تصفیهعلل 

 از آب حذف رنگ و بو، گوارا كردن -

 كف ، هايي كه سختي زياد دارندون در آبشويي و صابون )صابهاي لباسجلوگيري از مصرف زياد پودر -

 (.كندنمي

 عمر لباس ها شدنزياد راحت تر و  شووشست -

 جلوگيري از ته نشين شدن رسوبات در آب گرم كن ها -

 كيفيت آب در حمام ها يشكاهش مشكالت پوستي با افزا -

 فساد دندان براي جلو گيري ازفلوئور افزودن  -

 . مي شوند ي آبسبب تيرگ كه مواد كلوئيدي سازيجدا -

 اكتري هاي ميكروسكوپياز بين بردن ب -

ي باشند را كننده مكه ضد عفوني كلر و يا هيپوكلريت سديم، شود بايد پس از تصفيهقابل آشاميدن اينكه آب براي 

 . به آن افزود

  هاي تصفيه آب صنعتیروش
 عبارتند از:. دوجود داشته باش بايدنصنعتي  يك كارخانهمصرفي  در آب ناخالصي هايي كه

 مواد معلق مانند گل و الي و سيليس  -

 يدروژن هاكسيژن و سولفيد ، گازهاي محلول در برخي از آب ها مانند گاز كربنيك -

 امالح محلول در آب مخصوصا بي كربنات و سولفات و كلريدهاي كلسيم و منيزيم  -

 رنگ و مواد آلي  -
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 . شيميايي ب(، تصفيه مي شود: الف( فيزيكيكلي آب به دو روش  

 تصفیه آب به روش فیزيكی

پارچه اي و شني وجود ، صافي ها به صورت كاغذي. اصول تصفيه فيزيكي آب بر اساس عملكرد صافي مي باشد

صافي هاي . جلو گيري مي كند، صافي وسيله اي است كه از عبور دادن ذرات بزرگ تر از يك اندازه خاص. دارند

ذ سهولت پاک كردن مناف. دو نكته بسيار مهم استدر انتخاب صافي . ب دارندشني كاربرد گسترده اي در تصفيه آ

زياد  براي تصفيه آب در حجم. در اكثر تصفيه خانه هاي بزرگ از صافي هاي شني استفاده مي شود. و ارزاني آن

زرگ چندين دستگاه پمپ قوي آب و همزن هاي ب، )كالريفاير( چند استخر بزرگ سيمانيمانند آب يك شهر( )

 . الزم مي باشد

 معموال و انعقاد :چون مواد ناخالصي در آب بسيار ريز هستند -

مي توان به كمك عمل . به راحتي از منافذ صافي عبور مي كنند

به هم پيوستن ذرات ريز و . اندازه ذرات را بزرگ تر كرد، انعقاد

عمل انعقاد توسط مواد . بزرگ تر را انعقاد مي گويند ايجاد ذره

 . د كننده انجام مي شودمنعق

 يكي از اين كالريفاير ها مشاهده مي كنيد.  6-4در شكل 
 

 يك نمونه کالريفاير 6-4شكل 

ها را از طريق پمپ ها به استخر  آب سپس اين. ا مواد منعقد كننده مخلوط كرده و خوب هم مي زنندابتدا آب را ب

را از طريق  سپس آب. صورت رسوب ته نشين مي شوندبه ، ذرات منعقد شدهساعت  6با گذشت حدود . مي ريزند

 . دكننكلرزني به آب قابل شرب تبديل مي  و يا صافي شني فشاري تصفيه كرده و با شنيصافي 

 صافی شنی : -
 .به كار مي رودابعاد مختلف  باآنتراسيت ، مرمر، در ساختمان اين نوع صافي ها دانه هاي گرد سنگ هاي سيليس

 ،بهتر است كه از سنگ هاي سيليس استفاده نشود، مقدماتي ديگ بخار مورد استفاده قرار گيرد يهاگر آب براي تصف

نمونه تصفيه آب با صافي  6-1 در شكل. باعث خوردگي جدار داخلي ديگ مي شود، زيرا وجود مقدار كمي سيليس

 . شني را مي بينيد
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 نمای کار صافی شنی 6-5 شكل  

آب را از  و. يب از ريز به درشت و از پايين به باال به صورت اليه اي روي هم قرار مي دهندبه ترتدانه هاي شن را 

 . از دست مي دهدرا  خود ذرات معلق، ها شندر اثر گذشتن از بين  نا خالص آب. روي آنها عبور مي دهند

 در اين صورت ار مي افتندن سوراخ هايشان از كبه علت بسته شد، الزم به يادآوري است كه صافي ها پس از مدتي 

 به صورت ذرات معلق در، در سوراخ هاي صافي« گير كرده»مسير عبور آب در صافي را بر عكس مي كنند تا ذرات 

 . صافي خارج مي شونداز سطح  شدن ريز و سپس با سر. قرار گيرندصافي  بااليسطح 

 فشاری شنی صافی های -

فشار ، صافي ها ايندر. روي يكديگر قرار دارند ساخته شده است اين نوع صافي از اليه هاي مختلف شن كه بر

 روش كاربرد اين. و براي عملكرد درست به منعقد كننده ها وابسته است. از يك اتمسفر بيشتر استآب خروجي 

 بدون به هم زده شدن و يك پارچه شدن، بعد از اضافه شدن مواد منعقد كننده، آب. ا به صورت زير استهصافي

 خروجي لولهآب تصفيه شده از  و صافي به سرعت نا خالصي ها را به دام مي اندازد و سپسوارد صافي مي شود  ،آب

شن و ، طرز قرار گرفتن اليه هاي ماسه و مسير حركت آب در صافي شني فشاري 6-6ر شكل د. آن بيرون مي آيد

  .را مشاهده مي كنيدشن هاي درشت و سيستم لوله كشي آن 

  
 روش تصفیه شنی و تمیز کردن شن ها 6-6 شكل
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از مزاياي . مورد استفاده قرار مي گيردو شهرک ها كارخانه ها و استخرها  اين دستگاه تصفيه آب براي تامين آب

بديهي است براي آب شرب . اين دستگاه سرعت عمل باال)بدون نياز به ته نشيني( و كم حجم بودن آن مي باشد

عموال منعقد كننده هاي م. كننده و از بين برنده ميكروب ها مي باشد( يماده ضد عفون ) كلر. ر زدلبايد به آب ك

كه گل و الي زيادي دارند از اين تصفيه آب هايي  براي. سولفات آلومينيوم است، اين نوع صافي ها يمناسب برا

 . صافي ها استفاده نمي شود

 
  :آب به روش شیمیايی تصفیه

براي  .دي كاربرد دارد كه امكان جدا سازي ناخالصي به روش فيزيكي امكان پذير نباشدتصفيه شيميايي در موار

جدا سازي آن ، هر چه ميزان اين امالح بيشتر باشد. روش هاي خاصي مورد نياز است، ماده ناخالصيجداسازي هر 

 اين دو روش عبارتند از:. انجام مي شوددو روش  تصفيه شيميايي آب به. نيز سخت تر است

مي آورند امالح محلول را به صورت نامحلول در، شيميايي روش رسوب دادن: در اين روش با افزودن يك ماده

بهتر است كه از ، باال رفتن كاراييبراي . استآهك و كربنات سديم ، مهم ترين مواد رسوب دهنده. ندكرسوب تا

يميايي رسوب كرده است را به روش فيزيكي آبي كه امالح آن با روش ش. مخلوط كربنات سديم و آهك استفاده شود

 . تصفيه مي كنند

از روش هاي شيميايي ، ( باشدCaو  Mgكلسيم و منيزيم ) ارايآبي كه دبراي تصفيه  روش استفاده از زئوليت ها:

زئوليت ها . عمل تصفيه آب را انجام مي دهند(Ion Exchan) زئوليت ها به روش تعويض يوني استفاده مي شود

ونگي براي درک چگ. و قادر هستند بعضي از ناخالصي ها را جذب كنندي هستند شيميايپيچيده  اتتركيب باموادي 

مولكول  قسمت بزرگ نماينده Rكه ، مي دهيمنمايش  R-Na عملكرد زئوليت ها فرمول شيميايي آن را به صورت

يون هاي ، روي زئوليت عبور دهيم را ازكلسيم(  Caو  منيزيم  Mg)شاملهرگاه آب . اتم سديم است Naو  زئوليت

تعويض » را  عمل اين. مي دهندروي زئوليت ها جاي خود را به يون هاي سديم ، موجود در آبكلسيم و منيزيم 

 . زير استفرمول شيميايي اين عمل به صورت . دوينگ مي« يون

        3CO2Mg(Ca) +Na-2R ------3Na +Mg(Ca) CO-2R 
 

 به نظر شما چرا از آب گل آلود براي ورودي اين صافي ها استفاده نمي شود؟
 فكر کنید
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 . يض يوني را مشاهاه مي كنيدعملكرد تعو 6-7 در شكل

 

    
 چگونگی عملكرد تعويض يونی 6-5 شكل  

 اين آب را آب سبك. به دست مي آيد كه امالح كلسيم و منيزيم خود را به زئوليت داده است يآب، به اين ترتيب

 يجهدر نت و، شودبا كلسيم و منيزيم جايگزين مي، زئوليت مو جوددر هاي سديمتمام يون، پس از مدتي. گويندمي

 . رودكار ميبراي احياي زئوليت محلول غليظ نمك طعام به. دهدگيري خود را از دست مياثر سختي

. هنددس زمان تصفيه آب ( و به آرامي حركت ميپايين تانك به سمت باال ) بر عك اين حالت آب نمك غليظ را ازدر

ود با سديم موجود در محلول غليط نمك به وج، ه به زئوليتتا فرصت كافي براي جايگزيني كلسيم و منيزيم چسبيد

. استفاده كرد هاتوان بارمي زئوليت ها را. گويندمي شوي معكوسواين عمل را شست. شودآيد و زئوليت احيا ميمي

 . كنيديك دستگاه تصفيه آب به روش سختي گير زئوليتي را مشاهده مي 6-8 در شكل

 
 . گاه سختی گیر آب استنمونه يك دست 6-8شكل 

 تانل رزين

 آب سخت

 عالرزين ف

 رزين فعال

 رزين غیرفعال

 آب نرم )بدون امالح(
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 . بخار هستند توليد تاسيساتنيازهاي اساسي در  ءجز، آب سختي گيردستگاه هاي 

 

 

 بخار آب 
اگر آب را در ظرف . اين گاز را بخار آب مي گويند. آب از حالت مايع به گاز تبديل مي شود، با افزايش درجه حرارت

و مقداري از آب به . آب شروع به جوشيدن مي كند، درجه سانتيگراد 122باز حرارت دهيم با رسيدن دماي آب به 

درجه سانتيگراد  122اگر به حرارت دادن ادامه دهيم دماي آب از . اين گاز را بخار آب مي گويند. گاز تبديل مي شود

. بخار اشباع مي گويند اين بخار آب را. درجه بيشتر نمي شود 122)كنار دريا( باالتر نمي رود و دماي بخار آب نيز از 

چون بخار آب در صنايع كاربرد زيادي دارد و تبديل . اما اگر اين بخار كمي سرد شود دوباره به آب تبديل مي شود

حرارت را ، بخار داغ بخاري است كه پس ازايجاد بخار. شدن سريع به مشكل ساز است از بخار داغ استفاده مي شود

انتقال و مصرف بار آب داغ راحت . با كمي سرد شدن بخار به آب تبديل نمي شودودر نتيجه . به بخار آب مي دهند

 . تر و مناسب تر مي باشد

  کاربرد بخار آب در صنايع نساجی :

براي گرم كردن محلول . پارچه استفاده مي شودوبخار دادن الياف  پارچه پنبه اي و پخت، در تثبيت رنگبخار آب 

از انرژي گرمايي بخار ، كندر بعضي از ماشين هاي خشك . ار آب استفاده مي شودرنگرزي و سفيد گري نيز از بخ

غلتك مي شود و پس از داخلي بخار وارد لوله هاي ، غلتكي نبعضي از دستگاه هاي خشك ك در. استفاده مي شود

ود را رطوبت خ، پارچه ضمن تماس با سطح جانبي غلتك. خارج مي شود آناز طرف ديگر  گرم كردن سطح غلتك

 . حرارت مركزي نيز استفاده مي شود بخار آب در تاسيسات. دوشمي و اتو  خشكاز دست داده 

  با آب و بخار آبانتقال گرما مقايسه 

 . دشوميزان انتقال گرما:براي انتقال مقدار مشخصي انرژي گرمايي مقدار كمتري بخار آب را منتقل مي  -

و شير آب نمك  مسير ورودي، خروجي آب و مسير خروجي ناخالصي ها و تانكر نمك ،6-8با دقت در شكل 

 را مشخص كنيد. ورودي و خروجي

 داده اند؟ر شما چگونه مي توان فهميد زئوليت ها، ظرفيت تصفيه آب را از دست ظبه ن

 فعالیت
 

 فكر کنید
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 . پمپ در هر مسيري جريان مي يابدبخار آب به خاطر فشار باال بدون نياز به  -

درجه سانتيگراد است در حالي كه درجه حرارت بخار تا  122حد اكثر درجه حراتي كه آب مي تواند توليد كند  -

 . درجه و حتي باالتر نيز امكان پذير است 222

 . بخار آب مي تواند با برخورد با اجسام آنها را به حركت در آورد -

 . تثبيت مي كندلياف فرم ظاهري آنها را در الياف بخار آب با برخورد با ا -

 . با بخار امكان پذير نيست، سانتيگراد 122انتقال حرارت با درجه حرارت كمتر از  -

 . تر خواهند بوددر نتيجه گران و لوله هاي انتقال بخار بايد قوي تر و ايمن تر باشند -
 

 
 نحوه استفاده بخار در صنايع نساجی

سفيدگري و پخت برخورد مي كند و محلول  در اين روش بخار آب مستقيما به محلول رنگرزي و روش مستقيم : -

اب و يا براي تثبيت ت خورد كندبايد مستقيما به الياف بر، بخار آب براي ايجاد جال در الياف پشم. را گرم مي كند

آب ربخا ،مورد تثبيت تاب و تثبيت رنگ در. در چاپ نيز بايد مستقيما به پارچه برخورد كند، نخ و تثبيت رنگ پارچه

 . كار را نايكنواخت مي كند، نبايد سرد شده و به آب تبديل شود زيرا وجودآب به همراه بخار

انرژي خود ، در اثر حركت روش غير مستقيم: در اين روش بخار آب وارد لوله هاي خاص و مارپيچي مي شوند و -

تهويه مركزي و دستگاه هاي استنتر و بعضي از دستگاه هاي رنگرزي نيز  دستگاه هاي. را به محيط منتقل مي كنند

   .از اين روش براي تامين گرم كردن محلول استفاده مي كنند

 دیگ بخار و طرز كار آن
 .كندكارخانه را فراهم مي بخار اب الزم براي ،ب و به جوش رساندن انآديگ بخار وسيله اي است كه با گرم كردن 

 از قسمت هاي زير تشكيل شده است: اهاين دستگ

 . سيستم هاي كنترل كننده و فرمان دهنده و منبع تغذيه ،مسير دود ،مشعل ،احتراق محفظه  ،ديگ پوسته

بدين . مي سازند، ديگ را از ورقه هاي مختلف آهن كه ضخامت هاي متفاوت دارند ديگ: پوسته يا بدنه پوسته -

 . ه شكل استوانه در مي آورند و درزهاي آن را جوش كاري مي كنندب راطريق كه ورق آهن مستطيل شكل 

 مزايا و معايب آب و بخار آب را در انتقال حرارت و با توجه به مطالب گفته شده جدا كنيد. 
 فعالیت
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گ دي عدد حداكثر فشاري است كه پوسته، آن نوشته مي شود كه در روي پالک بدنه، يكي از مشخصات مهم ديگ

 . مي تواند تحمل كند و عدم رعايت اين نكته منجر به ضررهاي جبران ناپذيري خواهد شد

مثل ، بايد در مقابل خطرات ناشي از رطوبت، گ همواره در مجاورت آب قرار مي گيرددي از لحاظ اين كه پوسته

هم چنين بايد در برابر اثر رسوبات ته نشين شده در . زنگ زدگي )كه منجر به پوسيدگي آن مي شود( مقاوم باشد

  .حفاظت شود، شونددرون بدنه و اكسيژن و گازهاي محلول در آب كه منجر به اسيدي بودن محيط درون پوسته مي

« رهكو» را، بين صفحات عقبي و جلويي استو كه محل استقرار آن در طول ديگ  اياستوانه  احتراق: لوله محفظه -

د شعله تولي. ساخته مي شوداز جنس فلزي مقاوم در مقابل شعله هاي آتش كه ديگ مي نامند « احتراق محفظه»يا 

 . شده بايد دو سوم اين محفظه را بپوشاند

مشعل: براي اينكه بخار توليد شود حرارت زيادي الزم است كه اين حرارت از طريق يك دستگاه به نام مشعل -

يك نمونه  6-12 در شكل. مي كند زيادي توليد حرارتمي سوزاند و را اين دستگاه گاز و يا گازوئيل . انجام مي شود

 . كنيداز ديگ بخار را مشاهده مي

   
 بخار ( )ديگ ید بخارلوتگاه تدس 6-11شكل 

مسير عبور دود يا ، مسير دود: لوله هايي كه در طول ديگ به صفحات جلو و عقب آن پرچ و يا جوش شده اند -

ه از دب توليد شآبخار . ب منتقل ميگرددآي گرمايي جذب شده و به ژدر اين مسير انر. مشعل هستند حرارت شعله

اين لوله ها را بايد كامال پوشاند تا حرارت در مسير . ستاده مي شودد نياز فررهاي موطريق لوله هايي به قسمت

 . انتقال هدر نرود
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مخزني از آب مناسب را در محلي قرار . دستگاه بخار باعث سوختن آن مي شودماندن بدون آب منبع تغذيه: چون -

آب در مخزن باالي ديگ  .حتي ذخيره مناسب نيز داشته باشدو دستگاه بخار آب داشته باشدمي دهند تا هميشه 

 . بخار نگهداري مي شود

كه روي وسايلي  توسطدرجه حرارت و مقدار فشار بخار در يك ديگ بخار سيستم هاي كنترل و فرمان دهنده:  -

بخش فرمان ، تر شوداگر مقدار حرارت ويا فشار از حد معيني بيش. شودنصب شده است اندازه گيري مي ديگ 

كم شدن مقدار آب درون ديگ . را خاموش مي كند ويا بخار اضافي را تخليه مي كندده و ديگ دستگاه فعال ش

ديگ بخار به طور اتوماتيك ، به كاربر دستگاه مي شود ولي در صورتي كه آب وارد دستگاه نشود باعث هشدار

 . مي شودخاموش 
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