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اگر يك ملتي نخواهد آسيب ببيند بايد اين ملت اوالً با هم متحد باشد، و 
ثانياً در هر كاري كه اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز كشور 

باشيم. بلكه ان شااهللا صادرات محتاج به كار است. بايد كار كنيم تا خودكفا 
هم داشته باشيم. شما برادرها االن عبادت تان اين است كه كار بكنيد. اين 

 عبادت است.
 امام خميني (قدس ِسرّه الشّريف)
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هاي درسي و پايدار، ما را بر آن داشت تا برنامهها و تحقق توسعه شرايط در حال تغيير دنياي كار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري
هاي قبلي براساس نياز كشور و مطابق با رويكرد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش هاي درسي را در ادامه تغييرات پايهمحتواي كتاب

ها، آموزش و تغيير در كتاب ترينو برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران در نظام جديد آموزشي بازطراحي و تأليف كنيم. مهم
طور استاندارد و درست تعريف شده است. توانايي شامل دانش، هارزشيابي مبتني بر شايستگي است. شايستگي، توانايي انجام كار واقعي ب

 اي شما، چهار دسته شايستگي در نظر گرفته است:حرفه لي ـشود. در رشته تحصيمهارت و نگرش مي
 ها و بافت پارچه و كار با نرم افزار طراحي پارچهجذب در بازار كار مانند توانايي طراحي نقشه هاي فني برايشايستگي.1
 هاي غير فني براي پيشرفت و موفقيت در آينده مانند نوآوري و مصرف بهينهشايستگي.2
 هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند كار با نرم افزارهاشايستگي.3
 العمر مانند كسب اطالعات از منابع ديگري مادامهاي مربوط به يادگيرشايستگي.4

ريزي اي و كاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشاركت متخصصان برنامههاي درسي فني و حرفهبر اين اساس دفتر تأليف كتاب
اند كه مرجع تدوين نموده اي راهاي شاخه فني و حرفهاي و خبرگان دنياي كار مجموعه اسناد برنامه درسي رشتهدرسي فني و حرفه

 هاي درسي هر رشته است.  اصلي و راهنماي تأليف كتاب
تأليف شده است. كسب  11صنايع نساجي در پايه هاي فني و كارگاهي است كه ويژه رشته درس شاستگي سومين اين درس،
ويان عزيز سعي نماييد؛ تمام اي شما بسيار ضروري است. هنرجهاي اين كتاب براي موفقيت آينده شغلي و حرفهشايستگي
 اين كتاب را كسب و در فرآيند ارزشيابي به اثبات رسانيد. هاي آموزش داده شده درشايستگي

شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي يك يا چند واحد يادگيري است و هر واحد  عمليات مقدمات بافندگي و طراحي پارچهكتاب درسي 
هاي مربوط به آن را كسب توانيد شايستگيكاري تشكيل شده است. شما هنرجويان عزيز پس از يادگيري هر پودمان مييادگيري از چند مرحله

باشد. مي 12نمايد و نمره قبولي در هر پودمان حداقل نه ثبت نمرات منظور مينماييد. هنرآموز محترم شما براي هر پودمان يك نمره در ساما
در صورت احراز نشدن شايستگي پس ارزشيابي اول، فرصت جبران و ارزشيابي مجدد تا آخر سال تحصيلي وجود دارد. كارنامه شما در اين درس 

ها نمره قبولي را كسب نكرديد، ودمان خواهد بود و اگر دريكي از پودمانپودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شايستگي براي هر پ 5شامل 
ها الزم است مورد ارزشيابي قرار گيريد و پودمان هايي قبول شده در مرحله اول ارزشيابي مورد تأييد و الزم به ارزشيابي تنها در همان پودمان

 كل شما بسيار تاثيرگذار است.است و در معدل  8باشد. همچنين اين درس داراي ضريب مجدد نمي
همچنين عالوه بر كتاب درسي شما امكان استفاده از ساير اجزاء بسته آموزشي كه براي شما طراحي و تاليف شده است، وجود دارد. يكي 

ماييد. كتاب هاي موجود در كتاب درسي بايد استفاده نباشد كه براي انجام فعاليتاز اين اجزاي بسته آموزشي كتاب همراه هنرجو مي
توانيد هنگام آزمون و فرايند ارزشيابي نيز همراه داشته باشيد. ساير اجزاي بسته آموزشي ديگري نيز براي شما در نظر همراه خود را مي

 وانيد از عناوين آن مطلع شويد.تمي www.tvoccd.medu.irگرفته شده است كه با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشاني 
اي، حفاظت از محيط زيست و هاي غيرفني از جمله مديريت منابع، اخالق حرفه هاي يادگيري در ارتباط با شايستگيفعاليت

شي هاي فني طراحي و در كتاب درسي و بسته آموزالعمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شايستگيهاي يادگيري مادامشايستگي
هاي فني آموزش ببينيد، تجربه كنيد و آنها را  ها را در كنار شايستگيارائه شده است. شما هنرجويان عزيز كوشش نماييد اين شايستگي

 هاي يادگيري به كار گيريد.در انجام فعاليت
ر خصوص رعايت مواردي كه در هاي هنرآموز محترمتان درعايت نكات ايمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام كار است لذا توصيه

 كتاب آمده است، در انجام كارها جدي بگيريد.
هاي مؤثري در جهت سربلندي و استقالل كشور و اميدواريم با تالش و كوشش شما هنرجويان عزيز و هدايت هنرآموزان گرامي، گام

 داشته شود.پيشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربيت مؤثري شايسته جوانان برومند ميهن اسالمي بر
 اي و كاردانشهاي درسي فني و حرفهدفتر تأليف كتاب
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و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران و نيازهاي متغير دنياي كار و  آموزشدر راستاي تحقق اهداف سند تحول بنيادين 
هاي  نيز تاليف گرديد. كتاب حاضر از مجموعه كتاب آموزشيطراحي و بر اساس آن محتواي  صنايع نساجيدرسي رشته مشاغل، برنامه

پودمان است كه هر پودمان از يك يا چند واحد  5اب داراي دهم تدوين و تأليف گرديده است اين كتيازكه براي سال  باشدمي كارگاهي
كه در پايان هر پودمان شيوه  باشدميهاي اين كتاب يادگيري تشكيل شده است. همچنين ارزشيابي مبتني بر شايستگي از ويژگي

ت براي هر هنرجو ثبت كنند. نمره بايست براي هر پودمان يك نمره در سامانه ثبت نمراارزشيابي آورده شده است. هنرآموزان گرامي مي
گردد كه شامل ارزشيابي پاياني در هر پودمان و  و نمره هر پودمان از دو بخش تشكيل مي باشدمي 12قبولي در هر پودمان حداقل 

ارتباط با يافته در هاي يادگيري ساختهاي ديگر اين كتاب طراحي فعاليتها است. از ويژگيارزشيابي مستمر براي هريك از پودمان
 آموزشياي و مباحث زيست محيطي است. اين كتاب جزئي از بسته هاي فني و غيرفني از جمله مديريت منابع، اخالق حرفهشايستگي

در  آموزشيافزار و فيلم مانند كتاب همراه هنرجو، نرم آموزشيتدارك ديده شده براي هنرجويان است كه الزم است از ساير اجزاء بستة 
گيرد. شما گيري استفاده شود. كتاب همراه هنرجو در هنگام يادگيري، ارزشيابي و انجام كار واقعي مورد استفاده قرار ميفرايند ياد

هاي تدريس كتاب، شيوه ارزشيابي مبتني بر شايستگي، مشكالت رايج در يادگيري، روش توانيد براي آشنايي بيشتر با اجزاي بستهمي
ايمني و بهداشت و دريافت راهنما و پاسخ  آموزشهاي غيرفني،  ي شايستگيآموزشبندي زماني، نكات يادگيري محتواي كتاب، بودجه

الزم به يادآوري است،كارنامه صادر شده در سال  ها به كتاب راهنماي هنرآموز اين درس مراجعه كنيد.هاي يادگيري و تمرينفعاليت
بايست به استاندارد مي ها،و شايستگيها و سنجش و ارزشيابي پودمان آموزشام پودمان بوده است.ودر هنگ 5تحصيلي قبل بر اساس نمره 

مراجعه گردد. رعايت ايمني و بهداشت،  آموزشيريزي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه
باشند. همچنين براي هنرجويان تبيين شود يم هاي غير فني و مراحل كليدي بر اساس استاندارد از ملزومات كسب شايستگيشايستگي

 ثير زيادي است.شود و داراي تأمي در معدل كل محاسبه 8كه اين درس با ضريب 
 هاي ذيل است:كتاب شامل پودمان

ه و بافت هاي طراحي پارچشود و سپس به روشنقشه و بافت و پارچه بيان مي كه ابتدا مفهوم» تافته و مشتقات آن«با عنوان پودمان اول: 
 كشي و نقشه ضربه و در نهايت بافت پارچه اشاره خواهد شد.هاي تهيه شده از طرح تافته و مشتقات آن و نحوه نخآن بر اساس نقشه

هاي طراحي و بافت پارچه با نقشه سرژه آموزش داده شده است و در را دارد، كه در آن روش» سرژه و مشتقات آن«عنوان پودمان دوم: 
 شود.راحي به كمك نرم افزارطراحي پارچه و ايجاد تنوع طرح با كمتريت تعداد ورد پرداخته ميادامه به ط

است. در اين پودمان طرح ساتين كه درخشش ظاهر آن زبانزد است شرح، داده شده » ساتين و مشتقات آن«داراي عنوان پودمان سوم: 
 شود.تين، به كمك نرم افزار طراحي پارچه، نقشه ضربه نيز آموزش داده ميها نوع طرح مبتني بر سااست و در ادامه عالوه بر آموزش ده

سازي انواع نخ، براي تابيدن به دور يكديگر و تقويت استحكام نخ آموزش داده نام دارد. در اين پودمان آماده» تابندگي: «پودمان چهارم
 شود.هم موازي كرد و تاب داد نيز آموزش داده ميها را با توان نخهايي كه مي شود. در اين پودمان انواع دستگاهمي

هاي توليد شوند و سپس روش باشد كه در آن هنرجويان ابتدا با مفهوم چله و كاربرد آن آشنا ميمي» چله كشي«: با عنوان پودمان پنجم
هاي آهارزدايي را نيز آموزش داده پارچه روشگيرند. در نهايت، آهار زدن به چله تار و پس از بافت چله به روش بخشي و مستقيم را فرا مي

 خواهد شد.
 شده براي اين درس محقق گردد. بينياميد است كه با تالش و كوشش شما همكاران گرامي اهداف پيش
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 طرح تافته و مشتقات آن 

 اولپودمان     



 

 1واحد يادگيري 

  طرح تافته و مشتقات آن
  

  هاي فني پودمان شايستگي
هاي تاري و پودي و حلقوي و بدون بافت، ابزار و  پارچه ،هاي آنها ها و كاربرد تعريف پارچه، انواع پارچه

تعريف  محاسبه تراكم، تعيين نخ تار و پود و تعيين جنس آن، تجزيه پارچه و بافت آن،وسايل الزم براي 
هاي ريب تاري،  انواع طرح كشي و انواع آن، نخ ،بافت پارچه با ابعاد كمريپيت طرح  ،طرح تافته و انواع آن

 ،رح تافتهي در طبند انواع رنگ هاي با پايه تافته، هاي نامگذاري طرح فرمول ،هاي ريب پودي انواع طرح
   .تعريف و كاربرد و ترسيم نقشه ضربه

  
  استاندارد كار 
هاي تافته و مشتقات آن  هاي اين پودمان، هنرجو بايد بتواند عالوه بر ترسيم نقشه بر اساس آموزش

  هاي بافندگي كوچك و بزرگ ببافد.  هاي با طرح تافته و مشتقات را روي ماشين پارچه
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  مقدمه
 يكديگر به وجود اب ها نخ الياف و يااست كه از در هم رفتن و اتصال پذير  انعطافاي   سطح يا اليهپارچه، 

. در                                                           باشد ... مي                             پذيري و    . اين اليه داراي خصوصياتي نظير استحكام مناسب، قابليت شستشو، انعطاف                                                          آيد مي
پوشاك، توان به  . از جمله موارد كاربردي مي                                                          زندگي روزمره كاربردهاي فراواني براي پارچه در وجود دارد

  .                              اشاره نمود                                                         ...                                 روميزي، روكش صندلي اتومبيل، چادر صحرايي، چتر نجات، كيف و پرده، رومبلي، روتختي و
توان به سه دسته كلي  ي را ميدرتشكيل پارچه، محصول نهاي ها نخ با توجه به نحوه قرارگيري الياف و

  :    بندي نمود     تقسيم
 پودي -هاي تاري      پارچه  
 هاي حلقوي      پارچه  
 بافت بي منسوجات 
 

                  يپود -يتار يها      پارچه
 يپود - يپارچه تار ي،و افق يعمود يدر هم رفتن و اتصال دو دسته نخ به نام تار و پود در دو راستا يقطر از

 تار) پارچه قرار دارند يهدر طول پارچه و به موازات كناره (حاش يعمود يكه در راستا ييها نخ .                                                          شود يم يلتشك
نمونه  يك 1. شكل                                                           تار قرار دارند يها نخ در عرض پارچه و عمود بر يافق پود به صورت يها نخ .                                                          شوند يم يدهنام
  :       دهد يعمود بر هم را نشان م يتار و پود در دو راستا يها نخ يريو نحوه قرارگ يپود يه تارچپار

  

  
  اي از پارچه تاري پودي  نمونه                 1شكل 
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         هاي حلقوي      پارچه
نخ در هاي       حلقه رفتن هم در و اتصال از طريق سپس آمده و در حلقه شكل به نخ حلقوي، بافندگي در

 :     شود مي تقسيم دسته دو به حلقوي بافندگي.                                                           شود تشكيل مي پارچه جهت عرضي و يا طولي،
 پودي حلقوي بافندگي  
 تاري حلقوي بافندگي  

  :           باشد كاموا از جمله اين نوع پارچه مي نخ و بافتني ميل از متداول و با استفاده و سنتي بافتني
  

   
  و نمونه بافته شده آن با دست نحوه تهيه بافت حلقوي پودي                 2شكل 

 به نخهاي       حلقه اتصال و به حلقه نخ تبديل عمليات ماشيني براي تهيه پارچه حلقوي پودي، روش در

. اين عمليات شبيه كار است كه با دست انجام                                                           گيرد مي صورت بافندگي ماشينهاي       سوزن توسط يكديگر،
، حلقه   هاي فلزي وجود دارد كه پس از گرفتن نخ  هايي كه در نوك آنها حلقه شود ولي به كمك سوزن مي

  .                              ها را تكرار كند   نخ در محل ديگري حلقهشود و پس از حركت الزم دوباره باز شده تا  سوزن فلزي بسته مي
  

       
  ها   دستگاه بافندگي با ساختار حلقوي پودي و انواع سوزن                 3شكل 
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 تمام اين ترتيب كه  . به                                                          شود ميپارچه استفاده  بافت نخ براي فقط از يك پودي، حلقوي بافندگي روش در

به  نخ ابتدا روش، اين . در                                                          كنند نخ واحد براي تشكيل حلقه استفاده مي بافندگي از يك ماشين هاي سوزن
.                                                              دهد مي تشكيل را بافت از رج افقي، يك امتداد در هاي مجاور      حلقه اتصال و آيد مي در حلقه شكل
 هاي رج . به اين ترتيب،                                                          شوند مي متصل آنها به و كرده عبور اول رجهاي       حلقه ميان دوم از رجهاي       حلقه

 را بافت از رديف يك عمودي، امتداد در هاي مختلف رج در هاي نخ      حلقه اتصال.                                                           شوند مي بافته پارچه بعدي

  .                              دهد مي تشكيل
 تاري حلقوي بافندگي

 و حلقه به نخ تبديل عمليات روش، اين . در                                                          اين نوع بافت فقط از طريق دستگاه بافندگي امكان توليد دارد
نمونه ماشين  4. شكل                                                              گيرد مي بافندگي صورت ماشينهاي       سوزن توسط يكديگر، به هاي نخ      حلقه اتصال

  .                              كنيد بافندگي حلقوي تاري و نمونه پارچه آن را مشاهده مي
  

        
 حلقوي تاريبا ساختار بافت هاي       نمونه پارچه، دستگاه بافندگي حلقوي تاري                 4شكل

روش بافندگي بر خالف بافندگي حلقوي پودي (كه در آن پروسه بافت از طريق به كارگيري يك نخ  در
 از يكي توسط تار،ي ها نخ از يك هر.                                                           باشد مي تاري ها نخ به نام نخ پذيرد) نياز به يه دسته  انجام مي

 نيز، يك عمودي امتداد ها در   حلقه اتصال.                                                           دهند حلقه مي تشكيل جداگانه ماشين بافندگي، هاي نسوز

 صورت به كهها،  حلقه از عموديهاي       سري رديف يك ترتيب، اين به.                                                              دهد مي تشكيل را بافت از رديف

حركت  با يكديگر، كنار موازي هاي رديف بين اتصال ايجاد.                                                           شود مي دارند، تشكيل قرار يكديگر كنار موازي
  .                              گيرد مي صورت مجاور هاي رديف بين نخ زيگزاگي

 قابليت همچنين.                                                           شوند شكافته نمي راحتي به كه است اين تاري هاي حلقوي      پارچه مهم هاي ويژگي از

 .                              است كمتر پودي بسيار هاي حلقوي      پارچه ها از   پارچه اين كشساني
پودي، حلقوي پودي و حلقوي تاري  -هاي هر سه نوع ساختار بافت تاري تفاوت ساختار بافت و 5در شكل 

  .                              مشخص شده است
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  ها را در سه شكل شرح دهيد. چگونگي در هم رفتن نخ
  

  
  پودي، حلقوي پودي و حلقوي تاري -بافت تاريمقايسه سه ساختار  5شكل 

 بافت منسوجات بي

 و درگيري از پس و تبديل نخ به الياف ابتدا كه حلقوي، بافندگي و پودي تاري بافندگي روش خالف بر
 وجود به الياف رفتگيدر هم  و اتصال از ، مستقيماً  بافت بي منسوجات در شود، مي پارچه توليد ،ها نخ اتصال

  .                              باشد مي حلقوي كمتر و پودي تاريهاي       پارچه از بافت بي هاي      پارچه استحكام لذا،.                                                           آيد مي
 جراحان، باسل بانداژ، كاغذي، دستمال بچه، پوشك به توان بافت مي بي منسوجات گوناگون مصارف از

 مصرف بار يك هاي لباس قطار)، و هواپيما در استفاده مصرف (مورد بار يك اي، روبالشي كيسه چاي ماسك،

  :     دهد هاي اين منسوجات را نشان مي      هاي از كاربرد  نمونه 6هاي       . شكل                                                          نمود اشاره ...                             و
  

   
  

   
  بافت بي اي از كاربردهاي منسوجات  نمونه                 6شكل 

پرسش كالسي
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سوزن زني، حرارتي و استفاده از آب با فشار باال براي توليد اين منسوجات  مانند مختلفيهاي       از روش
 .                              شود استفاده مي

 با كه ترتيب اين . به                                                          آيد مي وجود به الياف اتصال و درگيري زني، سوزن از استفاده با مكانيكي، روش در

نتيجه  در و شوند مي درگير يكديگر با نقاط بعضي در الياف،   الياف اليه بر سوزن ضربات متوالي كردن وارد
 روش به شده تهيه بافت بي پارچه و موكت 7. شكل                                                           آيد رفتگي بين الياف به وجود ميدر هم  و اتصال

  .                              دهد مي نشان را سوزن زني
  

           
  بافت تهيه شده از طريق روش سوزن زني بي اي از منسوجات  نمونه                                                                7شكل 

 هم به و شوند مي ذوب الياف نقاط از الياف، بعضي اليه روي از داغ هواي عبور با حرارتي، روش در
 هاي      اليه هايي از  نمونه 8. شكل                                                           آيد مي وجود به الياف از متصلي و پيوسته ترتيب اليه اين به و چسبند مي
  :     دهد بافت توليد شده از طريق روش حرارتي را نشان مي بي

     
  منسوج تهيه شده از طريق فشار آب   بافت تهيه شده از طريق روش حرارتي بي منسوج 8شكل 

هايي با الياف برخورد كرده و    در روش استفاده از آب براي توليد اين منسوجات، آب با فشار از طريق روزنه
نشان  8هاي توليد شده از اين طريق در شكل       اي از اليه  . نمونه                                                          شود سبب در هم رفتگي الياف با يكديگر مي

  :           داده شده است
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ها دقت كنيد و شرح    بين در ساختار پارچه . به كمك ذره                                                             گيرد چهار نمونه پارچه در اختيار شما قرار مي
  :     دهيد كه

  :ها را به دو گروه تقسيم كنيد   پارچه
  الف) پارچه تاري و پودي

  .                              نحوه قرارگيري هر كدام توضيح دهيددرباره كي از جاي خود خارج كنيد و ي تار را يكي يها نخ -1   
  .                              ي پود را يكي يكي از جاي خود خارج كنيد و درباره نحوه قرارگيري هر كدام توضيح دهيدها نخ -2   
  متر در جهت طولي چند تار وجود دارد؟ در يك سانتي -3   
  متر در جهت عرضي پارچه چند پود وجود دارد؟ در يك سانتي -4   
  هاي بافت حلقوي  پارچه ب)

 .                              ها را بنويسيد   گيري حلقه    چگونگي شكل -1
 را تعيين كنيدها  رج ها و   حلقه -2

  

  .                                                           . وزن هركدام را بنويسيد                                                             متر ببريد سانتي 10در  10هايي از چند نوع پارچه را برداريد و هر كدام را  نمونه
ها چقدر وزن خواهد داشت؟ آيا ارتباطي بين وزن و ضخامت    پارچه يك متر مربع از هر كدام از اين

  ها وجود دارد؟   پارچه
  .                             بين آنها را ببينيد ها را خارج كنيد و به وسيله ذره   ها و الياف موجود در اين پارچه   نخ

  

  

  وسايل مورد نياز براي طراحي و تجزيه پارچه
 .                             ، الياف و نخ كه بسيار ظريف هستند  . براي جدا كردن اجزا پارچه                                                          ا بشكاف پارچهسوزن و ي -1

  

      
  9شكل 

 قيچي مخصوص پارچه -2
كش شدن پارچه باشد و به همين دليل بايد از قيچي  برش براي تجزيه پارچه بايد كامل صاف و بدون نخ

  .                              تيز و مناسب استفاده شود

فعاليت عملي

عمليفعاليت
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  10شكل 

 تيغه عبور نخ از شانه -ها   دهنده نخ از ميل ميلك سوزن عبور - متر مناسب -كش خط -3
  قت يكصدم گرمترازوي ديجيتال با د -4
  بين مخصوص پود شماري ذره -5
 

    

  12شكل   11شكل   

ظريف  ها نخ . چون                                                          متر مدرج شده اسن بين صفحه مدرجي وجود دارد كه به ميلي در قسمت پايين اين ذره
تر انجام  بين به سطح پارچه نگاه كرد تا عمل شمارش و تشخيص نخ و الياف آسان هستند بايد از روي ذره

  .                              شود
. براي اينكه بافت                                                           كنند اي است كه بر روي آن بافت پارچه را رسم مي  : كاغذ چهار خانه                كاغذ طراحي -6

. و سپس از روي اطالعات به                                                           ها بيرون بياوريم   الي تار ، بايد يكي يكي پود را البه  يك پارچه را مشخص كنيم
  .                              . اين كار به دقت زيادي نياز دارد                                                          دست آمده بر روي كاغذ طراحي عالمت مناسب را بزنيم

 هاي مختلف  انواع نخ ضخيم و نازك و با رنگ –با دستقاب بافت پارچه  -7
 دستگاه ساده بافندگي تاري و پودي و ابزار و وسايل همراه -8

  ي تار و پودها نخ تعيين جنس
. به همين دليل بايد جنس                                                           باشند از عوامل مهم تاثيرگذار در خصوصيات پارچه مي ها نخ بدون شك جنس

هاي تعيين جنس الياف   ، روش  هاي الياف نساجي در درس تعيين ويژگي كنيد.پود را مشخص  جنستار و 
ميايي و شناسايي هاي شي  ، شناساگر  ، تعيين سطح مقطع و سطح جانبي الياف  . سوزاندن الياف                                                       درا فرا گرفتي

 .                              باشند ها مي   هاي شيميايي، از جمله اين روش  به كمك حالل
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  ي به كار رفته در بافتها نخ انواع
  .                              هاي زير تقسيم كرد  توان به دسته رود را مي ها به كار مي   هايي كه در بافت پارچه نخ
ها    در حقيقت يك ليف ضخيم هستند مهمترين كاربرد اين گونه پارچه ها نخ : اين          هاي منو فيالمنتي  نخ -1

 .                             باشد در توري چاپ و تورهاي ماهيگيري و بافت توري مناسب پرده مي
ف فيالمنتي است كه در كنار يكديگر قرار داراي چند لي ها نخ : اين گونه          ي مولتي فيالمنتيها نخ  -2

 .                             ممكن است تاب داشته باشد ويا بدون تاب باشند ها نخ اند اين                  گرفته
، ساختار نخ از   از الياف كوتاه ساخته شده است و با باز شدن تاب ها نخ : اين          هاي ريسيده شده يك ال  نخ -3

 .                             ها دارند   اي در پارچه  برد بسيار گستردهتواند باشد و كار از هر جنسي مي ها نخ . اين گونه                                                          پاشد هم مي
ا چند نخ ريسيده شده به يكديگر از تابيده شدن دو ي ها نخ : اين گونه          هاي ريسيده شده چند ال  نخ -4

 ها نخ . همه اين                                                          ، كار برد دارد  تر شدن نخ و پارچه   تر شدن و محكم . اين عمل براي ضخيم                                                          آيد بوجود مي
 .                              نگ باشد و يا از چند رنگ مختلف باشدر تواند هم مي

. ولي براي                                                           ، در حقيقت مولتي فيالمنت هستندها نخ : اين گونه                هاي تكسچره شده و حجيم شده  نخ -5
 . در شكل                                                          شود ، عمليات خاصي بر روي آن انجام مي  ن شدنحجيم شدن (پف كردن) و حالت كشسا

 .                              كنيد را مشاهده مي ها نخ اي از اين  نمونه 13

  
  نمونه نخ 13شكل 

  نمره نخ
 از نمره ييك  TEX. تكس                                                          كنيم ي نخ از واحد نمره نخ استفاده ميگير    ، براي اندازه   دانيد همان طور كه مي

  .                              باشد مي  Ne. نمره ديگر پر مصرف نمره انگليسي                                                             ي پر مصرف در نساجي استها نخ
  Texمتر (يك كيلومتر) از ليف و يا نخ بر حسب گرم كه با 1000: اين نمره نخ عبارت است از جرم           تكس

  :          . فرمول آن عبارت خواهد بود از                                                          شود نشان داده مي
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M
Tex

L
= ×1000  

  .                              شود ) استفاده ميNeدر روش غير مستقيم از واحد نمره انگليسي (

 .                              ياردي از يك پوند نخ را گويند 840هاي       : تعداد كالف    نمره انگليسي

L
Ne L Yard M Pound

M
= × = =1

840
   

    Ne = 
dTex

  رابطه تبديل نمره انگليسي و دسي تكس  5910

آن  و نمره انگليسي . نمره تكس                                                          ، هشت صدم گرم است  متري از يك نخ جرم دوازده تكه نخ بيست سانتي :       ثالم
  چقدر است؟

M  /  /  gr

L  /  /  m

= × =
= × =

12 0 08 0 96
12 0 20 2 4

  

  .                              گذاري در فرمول خواهيم داشت با جاي
 

/
Tex      

/
 
 


=

× =0 96 1000 400

2 4
 

  .                              كنيم براي تبديل به نمره انگليسي از ضريب استفاده مي
Tex dTex10= × Tex  d Tex dTex10 400 10 40= × = ÷ =  

Ne
dTex

=   رابطه تبديل نمره انگليسي و دسي تكس  5910

Ne /
5910 14 8
400

= =
  

  
  متري شش صدم گرم است. نمره تكس و نمره انگليسي اين نخ را حساب كنيد.  سانتي 15تكه نخ  20جرم 

  
  

  وزن در متر مربع پارچه
، پارچه   تر باشد   هر چه اين مقدار زيادجنس  هاي هم در پارچه.                                                           وزن يك متر مربع از يك پارچه را گويند

، كافي است پارچه را به صورت يك متر در يك متر ببريم و آن   . براي محاسبه اين پارامتر                                                          باشد تر مي ضخيم
  .                              . عدد به دست آمده وزن در متر مربع پارچه است                                                             را وزن كنيم

  .                              براين ممكن است پارچه را به ابعاد كمتري برش بزنيمهميشه اين مقدار پارچه در اختيار ما قرار ندارد بنا اما
وزن آن را صد ضرب كنيم گرم در متر مربع پارچه به دست  و                                                              اگر پارچه را به صورت ده در ده سانت بزنيم

   چرا؟ .                             آيد مي
ضرب كنيم تا گرم در متر  25، بايد عدد وزن شده را در   ببريممتر  اگر پارچه را بيست در بيست سانتي

  .                              مربع پارچه به دست آيد
  

 تمرين
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  متر ببريم، ضريب چه مقدار خواهد بود؟ سانتي 20در  10اگر پارچه را 
  
  

. سپس                                                           ، متوسط و ضخيم بر داريد و مراحل زير را بر روي هر كدام انجام دهيد  سه نمونه پارچه نازك
  .                             اطالعات حاصله را يك جدول و براي هر پارچه بنويسيد

 .                              پارچه را تشخيص دهيد جهت تار و پود -1
متر و در جهت تار و پود ببريد تا  متر و يا بيست در بيست سانتي پارچه را به صورت ده در ده سانتي -2

 .                              يك مربع ايجاد شود
  .                              يدپارچه را وزن كنيد و مقدار گرم بر متر مربع آن را محاسبه كن -3
ها خارج كنيد و سپس آنها را با هم وزن كنيد و سپس به كمك مثال    الي تار تعداد معيني پود را از البه -4

 .                              باال نمره تكس و نمره انگليسي پود را براي هر پارچه به دست آوريد
ها خارج كنيد و سپس آنها را با هم وزن كنيد و به كمك مثال باال    الي پود بهتعداد دلخواه تار را از ال -5

 .                              نمره تكس و نمره انگليسي تار را براي هر پارچه به دست آوريد
  .                              ، مشخص كنيد  ي تار و پود و مقدار تاب را براي هر كدامها نخ نوع -6
  .                             ي تار و پود هر پارچه را مشخص كنيدها نخ جنس -7
  مراحل را براي هر سه پارچه انجام دهيد و يك جدول از اطالعات به دست آمده تهيه كنيد.  -8

  

  

 تراكم

 يا( ها نخ . تعداد                                                          رود مي كار به پارچه در يكديگر به ها نخ نزديكي ميزان دادن نشان به منظور واژه تراكم

.                                                           نامند پارچه را تراكم مي عرض يا طول يا يك اينچ از متر سانتي يك ها در بافندگي حلقوي) در   حلقه تعداد
در  ها نخ . تعداد                                                          شود بيان مي پودي تراكم و تاري تراكم صورت به پارچه تراكم پودي، -تاريهاي       پارچه در

متر در جهت طولي، تراكم  در يك سانتي ها نخ متر از پارچه در جهت عرضي، تراكم تاري و تعداد يك سانتي
  .                              بينيد گيري تراكم را مي    روش اندازه 14. در شكل                                                           شود پودي ناميده مي

  

  
  گيري تراكم    روش اندازه 14شكل 

فعاليت عملي

پرسش كالسي
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 اگر و است 14پارچه  تاري تراكم باشد، داشته وجود تار نخ 14 پارچه، عرض ازمتر  سانتي يك در اگر مثالً

هاي       . در شكل                                                          است 13 پارچه پودي تراكم باشد، داشته وجود پود نخ 13 پارچه طول متر از سانتي يك در
  :       گيري تراكم تاري و پودي نشان داده شده است     اي اندازه  نمونه 15
 را پارچه تراكم پارچه، عرض يا طول از متر يتسان يك ها در   رديف وها  رج تعداد حلقوي،اي ه      پارچه در

 يك درها  رج تعداد و رديف تراكم،    پارچه عرض ازمتر  سانتي يك درها    تعداد رديف.                                                           كند مي مشخص
 از متر سانتي يك در ها رديف وها  رج تعداد هر چه.                                                           كنند مي مشخص را رج تراكم پارچه، ازطولمتر  سانتي

 15هاي       در شكل.                                                           استتر    متراكم پارچه بافت و ها كمتر   حلقه ميان فضاي باشد، بيشتر پارچه عرض يا طول
  :    هاي حلقوي نشان داده شده است      گيري تراكم در پارچه     اي از اندازه  نمونه

  
  .                              يا تاري و پودي آن را مشخص كنيد مقدار تراكم حلقوي و                                                              15هاي شكل    بر روي پارچه

  

  
  تعيين تراكم در پارچه 15شكل 

  

  
  

  .تراكم تاري و پودي هر كدام را حساب كنيد 15دو نمونه پارچه را برداريد و سپس مطابق شكل 
  
 

شود در اين كار عالوه بر  ؟ گفته مي     ، معموالً از تراكم پودي بيشتر است   تحقيق كنيد كه چرا تراكم تاري
  .                             شود؟ دليل آن را پيدا كنيد ، در مصرف برق نيز صرفه جويي مي  محاسن خاص خود

  
  

 نام اي به  . براي اين كار از وسيله                                                          كش اندازه گرفت توان با خط نمي اگر پارچه ريز بافت باشد تراكم پارچه را

 آن از استفاده با و است بين مجهز ذره يك و مدرج صفحه يك به وسيله . اين                                                          شود استفاده مي »شمار پود«
 تراكم و شمارش پارچه از متر سانتي يك در ها در بافندگي حلقوي) را   حلقه تعداد يا( ها نخ تعداد توان مي

  .                              كنيد اهده مينحوه استفاده از پود شمار را مش 16نمايي از پود شمار در شكل .                                                           نمود تعيين پارچه را

فعاليت كالسي

 تحقيق كنيد

فعاليت عملي
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  نحوه استفاده از پود شمار 16شكل 

 پارچه بافت و كمتر ها نخ ميان فضاي باشد، پارچه بيشتر عرض يا طول ازمتر  سانتي يك در ها نخ تعداد چه هر

 فضاي باشد، پارچه كمتر عرض يا طول ازمتر  سانتي يك در ها نخ تعداد چه هر عكس، خواهد بود برتر    متراكم

اي از پارچه متراكم و نيز پارچه كم   نمونه 17در شكل .                                                           رسد مي نظر به بازتر پارچه بافت و است بيشتر ها نخ ميان
  :    تراكم نشان داده شده است

  

  .                              تري را در اينجا بنويسيد ، مشخص نماييد و سپس جمله كامل  ي تار و پود را در جمله باالها نخ ثير قطرتأ
                             ................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................   
  

  
بينيد  هاي مختلفي را كه مي  . به كمك پود شمار تراكم پارچه                                                          بندي كرد      توان دسته ها را از نظر تراكم مي   پارچه

ها    . در صورتي كه برايتان مقدور است قيمت اين پارچه                                                          يادداشت كنيد و مورد مصرف هر كدام را يادداشت كنيد
  را در جدولي بنويسيد و مشخص كنيد آيا ارتباطي بين مقدار تراكم و قيمت پارچه وجود دارد؟

 هاي اساسي با هم دارند كه يكي از آنها  آنها تفاوتبا توجه به مورد مصرف شوند  هايي كه بافته مي پارچه
  .                              تراكم است

  .                              بينيد هاي مختلف را مي  چهار نوع پارچه با تراكم 17در شكل 
  

          
  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  :          تراكم

  انواع تراكم 17شكل 

فكر كنيد

عمليفعاليت
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  بافت پارچه 
. به طوري در نهايت بتوانيم                                                           كنيم هاي تاري و پودي را بررسي مي  ، مباحث مربوط به پارچه  در اين كتاب

هاي مختلف تاري و   هاي الزم براي بافت پارچه  يك پارچه را به طور كامل مورد ارزيابي قرار دهيم و يا نقشه
  .                              ودي را بشناسيم و رسم كنيمپ

. در                                                           ، نياز دارد  ي را ببافد به يك نقشه و تنظيمات اينكه يك ماشين بافندگي پارچه : براي                طراحي پارچه
  .                              آموزيم ظيمات و نحوه اجراي آن را روي يك ماشين بافندگي ميها و تن   ، نقشه  طراحي پارچه
براي اين  .                                                             مورد پسند مشتريان قرار گرفته است را ببافيمكه اي را   شود يك پارچه : گاهي الزم مي                تجزيه پارچه

. به كمك                                                           كنيم و اطالعات الزم را به دست آوريم مياي را كه در اختيار داريم را از هم باز   كار ابتدا نمونه پارچه
تا                               يمده بافندگي مي ، دستورات الزم را به اپراتورهاي ماشين  به كمك عمليات طراحي پارچه و   اين اطالعات

   همان پارچه دوباره بافته شود.
  نمايش بافت پارچه       روش

ي تار و پود نسبت به يكديگر تشكيل ها نخ ها از طريق رو و زير رفتن   به طوري كه گفته شد پارچه
  .                              دهد نحوه اين عمل را نشان مي 18. شكل                                                           شوند مي

  
  نحوه ترسيم طرح پارچه  18شكل 

كنيم و اگر تار زير پود قرار گيرد (پود روي تار)، خانه  بنابراين هر گاه تار روي پود قرار گيرد خانه را پر مي
  گذاريم. را خالي مي

هاي متنوعي براي توليد       طرح.                                                           كند مي مشخص را پارچه بافت طرح پود، و تاري ها نخ رفتن هم در نحوه
به شمار  اصلي هاي طرح جزء ساتين و سرژه تافته، هاي  طرح پودي وجود دارد كه -هاي تاري      پارچه

. طراحان بافت پارچه به كمك                                                           شوند مي بافته طرح سه اين از يكي پودي با تاريهاي       پارچه . اغلب                                                          آيند مي
.                                                           گويند ها مي   كنند كه آنها را مشتقات اين طرح هاي متنوع ديگري رسم مي  طرح ،اين سه طرح اصلي

. به همين ترتيب                                                           گويند ، آن را مشتقات طرح تافته مي  بنابراين اگر پايه طرح از تافته گرفته شده باشد
هاي ديگري نيز وجود دارد كه از   . طرح                                                          آيد هاي سرژه و مشتقات طرح ساتين نيز به وجود مي  مشتقات طرح

  .                              گويند هاي تركيبي مي  ها را طرح   . اين گونه طرح                                                          آيد ها با هم به وجود مي   تركيب اين طرح
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      تافته طرح
ي تار و پود به صورت ها نخ . در اين طرح                                                          باشد ميترين طرح بافت، طرح بافت تافته                  ترين و محكم اولين، ساده

كناري  يها نخ . در اين نوع بافت، هر نخ بيشترين حمايت را از                                                          شوند متناوب از زير و روي يكديگر عبور داده مي
  .                              باشد هاي بافت مي خود داشته و در نتيجه داراي باالترين استقامت و استحكام نسبت به ساير طرح

هاي متوسط مانند       مانند چادرهاي ضخيم و هم براي پارچه ،هاي سنگين      هم براي پارچه را بافت تافته
  .                              گيرد هاي سبك مانند حرير مورد استفاده قرار مي      ي و هم براي پارچها  هاي لباسي و پرده      پارچه

. به طور كلي                                                           ظاهر پارچه نهايي نيز تغيير خواهد كرد ،ي تار و پودها نخ با تغيير دادن ضخامت، رنگ و تاب
. براي مثال پارچه توري كه براي چاپ بر                                                           شود اهداف خاصي در نظر گرفته مي شده هاي بافته  ر پارچهد

و يا برزنت چادر صحرايي و برزنت كه  ثابت ماندن ابعاد پارچه اهميت دارد،  روي پارچه و كاغذ مصرف دارد
اي كه براي يك   ، استحكام از اهميت زيادي برخوردار است ولي پارچه   شود ها كشيده مي   ميونروي بار كا

. اين در حالي است كه                                                           ، راحتي در پوشيدن و سفت نبودن اهميت بيشتري دارد  شود پالتو زنانه استفاده مي
  .                              ن است تافته باشدبافت، ممك 3هر 

  .                              را رسم كنيد 19طرح پارچه موجود در شكل روش نمايش بافت پارچه،توجه به  با رسم طرح:
.                                                           ها) احتياج داريم   سطر (براي پود 5ستون (براي تارها) و  7پود دارد پس يك مربع با  5تار و  7اين پارچه 

  .                              ايم و مابقي را شما انجام دهيد دو خانه را به عنوان نمونه پر كرده
  

     

  
  
  
  
  
  

  پر كردن كاغذ طراحي با توجه به پارچه 19شكل 

،   كند؟ بله درست است . چه چيزي توجه شما را جلب مي                                                             اي كه رسم كرديد دقيق شويد  روي چهارخانه
 خصوصيت بافت. اين                              شوند ها تكرار مي   . به طور يك در ميان خانه                                                          هيچ دو خانه مجاور سياه يا سفيد نيست

   است.تافته يا بافت ساده 
  كاغذ طراحي

. كاغذهاي                                                           شود ميي تار و پود نسبت به يكديگر از كاغذ طراحي استفاده ها نخ به منظور نشان دادن حركت
.                                                              نشان داده شده است 20اي از كاغذ طراحي در شكل   طراحي، كاغذهاي شطرنجي هستند كه نمونه

هاي ديگر       تر از گروه   اند توسط خط ضخيم                  قرار گرفته 10×10و يا  8×8هاي       توان براي راحتي كار گروه مي
  .                              ن كاغذ كپي بگيريد و از آن استفاده كنيد. از اي                                                          كاغذ طراحي ساده رسم شده است 20. در شكل                                                           جدا كرد
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  نمونه كاغذ طراحي ساده 20شكل 
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         ريپيت يا تكرار بافت
ي تار و پود نسبت به يكديگر كه نقشه كامل بافت را نشان دهد، ريپيت يا تكرار ها نخ حداقل تعداد حركت

. براي نمايش                                                           ي تار و پود بعدي تكرار همين ريپيت خواهد بودها نخ . مدل حركتي                                                          شود بافت ناميده مي
توان گفت كه با كنار هم  . به عبارت ديگر مي                                                          دادن بافت پارچه نشان دادن يك تكرار از بافت كافي است

توان از چپ به  . اين كار را مي                                                          آيد ، طرح كلي به دست مي  قرار دادن ريپيت طرح بر روي كاغذ طراحي
  توجه كنيد: 21. به شكل                                                           راست انجام داد

  

      
  الف  ب  

  نحوه تكرار ريپيت طرح 21شكل 

  .                              آورد شود اشكال متفاوتي را به وجود مي بينيد وقتي طرح تكرار مي ها مي   همان طور كه در اين طرح
  

  .                              تكرار كنيدجهت افقي بار در  6و  در جهت عموديبار  6ها را    بر روي كپي كاغذ طراحي هر كدام از طرح
  

  
  

دهنده يك نخ تار و فاصله بين هر دو خط افقي،                    فاصله بين هر دو خط عمودي در كاغذ طراحي نشان
هاي ايجاد شده، همان نقاط تالقي نخ تار و پود بوده و با       . بنابراين مربع                                                          باشد دهنده يك نخ پود مي                   نشان

ي تار و پود را در نقطه برخوردشان مشخص ها نخ توان وضعيت قرارگيري قرار دادن عالمت در هر مربع مي
  .                              دهد . به عبارت ديگر عالمت قرار گرفته در هر خانه زير يا رو بودن نخ تار را نشان مي                                                          نمود

  

فعاليت كالسي
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  تار و پود گذاري شماره
سازي طرح بر روي ماشين بافندگي الزم است تا به تار و پود                     خصوص پياده در هنگام طراحي و به

اشتباه خواهيم گرفت و در نتيجه  ها نخ . در غير اين صورت هنگام كار سر                                                          هايي را اختصاص دهيم شماره
هاي  تار و پود به روشگذاري                      ها راست و نام   تار گذاري شماره.                                                           نخواهد شد رادرست اجطرح مورد نظر 
  .                              توجه كنيد 22به شكل  بينيد. ها را مي دو نمونه پركاردبرد آن 22شود كه در شكل  مختلفي انجام مي

  

  

  گذاري تار و پود روي نقشه                     شماره 22شكل 

تواند براي رسم طرح و اجراي آن بر روي ماشين بافندگي بسيار مؤثر  گذاري درست روي طرح مي                     شماره
. ولي آنچه مهم                                                           ايين نيز باشدگذاري تار و پود ممكن است ازسمت راست به چپ و از باال به پ                     . شماره                                                          باشد

گذاري تار از چپ و يا                      . شماره                                                          استاست كشيدن صحيح طرح و اجراي درست آن روي ماشين بافندگي 
   وبايد به آن توجه شود.                              ثير داردسازي ماشين تأ                    شروع عمليات اجراي آماده راست در

  
  نحوه رسم ريپيت طرح

اي را انتخاب كنيد و سپس به طرف باال (در جهت تار) حركت كنيد تا به   ابتدا بر روي طرح اصلي نقطه
. سپس از نقطه شروع در جهت افقي (در جهت پود)                                                           نقطه است برسيم نقطه كه درست مشابه همين

لي كه به وجود . مربع يا مستطي                                                          ، ولي اين بار در جهت پود برسيم  كنيم تا به نقطه مشابه شروع حركت مي
  .                             كنيد نحوه تعيين ريپيت را مشاهده مي 23. در شكل                                                           آيد ريپيت طرح است مي

  

      
  آوردن ريپيت طرح دستنحوه به  23شكل 

A

B

C

 ريپيت طرح
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  .                              باشد راپورت تاري و پودي آن به قرار زير مي بينيد ريپيت طرح و مي 24در شكل  همان طور كه

  
  ريپيت طرح 24شكل 

هاي تكرارشونده در جهت پودي را راپورت پودي   هاي تكرارشونده در جهت تار را راپورت تاري و خانه  خانه
  .                              گوييم مي

. حاال ما بايد كدام يك را                                                           نكته جالب در اين است كه با اين روش در اين طرح سه عدد ريپيت طرح به دست آمد
قانون هاي طرح يك شكل در بيايد يك   به عنوان ريپيت طرح انتخاب كنيم؟ به طور كلي و براي اينكه همه ريپيت

. به اين ترتيب معموالً نتايج به                                                           گيريم تداي يك گروه خانه سياه ميمان را از اب . كه شروع حركت                                                          كنيم را رعايت مي
  .                                                          دست آمده يكسان خواهد شد

  

   )25شكل (.                                                           هاي زير را پيدا كرده و راپورت تاري و پودي آن را مشخص كنيد و رسم كنيد  ريپيت طرح
  

         
  الف  ب

   25شكل 
  .                              ريپيت طرح و راپورت تاري و پودي را در هر طرح مشخص كنيد

  

       
  پ  ت  

  

      
  ث  ج  

فعاليت كالسي
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خصوص  گذاري كنيم .به شمارهگذاري كرديم بايد ريپيت طرح را نيز  پود طرح را شماره همان طور كه تار و
شماره گذاري از اهميت زيادي بر خوردار شده است. جالب است  ،نرم افزار هاي طراحي پارچه با ايجاد

گيرد. در فصل  ها به صورت افقي قراركنند كه تار طرح را طوري رسم مي بدانيد كه در نرم افزار ها ،ريپيت
افزار الزم  مناسب براي نرمگذاري  شمارهبنابراين  زار طراحي پارچه آشنا خواهيد شد.اف دوم با كاربرد نرم

و در شكل سمت  گذاري يك ريپيت طرح به روش ترسيم دستي در شكل سمت چپ شماره اشد.ب مي
  كنيد. افزار را مشاهده مي براي نرم گذاري آن راست شماره

  

    
  گذاري ريپيت طرح براي ترسيم دستي شماره  افزار گذاري ريپيت طرح براي يك نرم شماره  

  
ترين روش استفاده از                       . ابتدا بايد قاب مناسب را بسازيم راحت                                                             طرح تافته ببافيماي را با   خواهيم پارچه مي

  .                              بينيد مي 26در شكل  يك نمونه از آن را .                                                          باشد مقوا و نخ كاموا مي
  

  
  قاب مقوايي براي اجراي بافت 26شكل 

هاي رنگي به عرض يك   ها روبان و يا كاغذ   هاي ديگر بسيار آسان براي بافت بعضي از طرح  يكي از راه
عدد روبان به طول گفته شده تهيه كنيد  40. براي اين كار                                                           متر است سانتي 20متر و طول حدود  سانتي

  .                              بهتر است نصف آنها از يك رنگ ديگر باشد تا طرح بافته شده واضح باشد
. سپس نخ تار را به صورت رفت و برگشت                                                              روش ديگر استفاده از قاب چوبي و كوبيدن ميخ روي چوب است

. قاب كه                                                           دهيد تا پارچه بافته شود گذاري پود را انجام مي دهيم و سپس عمل جاي روي قاب قرار مي
  .                              ابليت كوچك و بزرگ كردن اندازه قاب را داردكنيد از يك پالستيك فشرده شده كه ق مشاهده مي

. هر طرح                                                           توان عمل بافت را روي آن انجام داد هاي بافندگي كوچكي نيز ساخته شده است كه مي  ماشين
. در طرح تافته از ابتدا تا انتهاي طرح به طور يك                                                           از آن پيروي كرديك روش خاص براي بافت دارد كه بايد 

  .                              كنند در ميان تار و پود از روي يكديگر عبور مي

فعاليت عملي

دانيدآيا مي
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  دار و يا تخته و ميخ طراحي قاب روي سطح سوراخ 27شكل 

كنيد كه دو پود و  . اگر دقت كنيد مشاهده مي                                                          كنيد نجا يك بافت با روش تافته را در اينجا مشاهده ميدر اي
  .                              گويند ين طرح هم تافته است ولي آن را مشتقات تافته مي. البته ا                                                          دوتار با هم از زير و روي هم رد شده است

  

  
  قاب و بافت تافته 28شكل 

ي پود ها نخ ها و محكم كردن آنها كه در واقع نخ تار هستند كار را شروع كنيد و سپس   كشي روي ميخ با نخ
  .                              گويند . اين عمل را بافت مي                                                          ي تار رد كنيدها نخ الي را مطابق طرح تافته از البه

  
  

،   هاي ارزان قيمت مانند پارچه تنظيف  بسيار متنوع هستند و از پارچه    هاي كه طرح تافته دارند پارچه
هاي   . پارچه                                                          شود تر مانند پيراهن و كت و شلوار را شامل مي   هاي گران قيمت  ه، پارچه تترون و پارچ  ملحفه

هاي صنعت   گي بافت براي پارچه. زيرا استحكام و ساد                                                          شود صنعتي نيز از اين طرح براي بافت استفاده مي
  .                              اولويت دارد

خورند و همين  الي يكديگر پيچ مي . تار و پود در البه                                                             شود : وقتي عمل بافندگي انجام مي                درصد جمع شدگي نخ
به عبارتي ديگر وقتي يك متر .                                                          ، مقدار بيشتري نخ الزم باشد  شود براي بافتن يك متر پارچه ث ميموضوع باع

 گويند. مي crimpمقدار كاهش يافته را جمع شدگي .شود طولي نخ را ببافيم مقدار كمتري پارچه بافته مي
يابد مثال اگر  . طول نخ كاهش مي                                                          شود شود و تار و پود در يكديگر بافته مي ي شروع ميوقتي عمل بافندگ

. يعني                                                           سدبرمتر  1800متر نخ تار را در بافت قرار دهيم ممكن است بسته به نوع بافت طول پارچه به  2000
) اين 29. البته همان طور كه در پيچش تار و پود به دور يكديگر ديديد (در شكل                                                           شود متر از تار گم مي 200

  .                              باشد دايره به جاي خط مستقيم مي كاهش مربوط به ايجاد حالت نيم



  
   
 

  23 

  
  جمع شدگي پارچه 29شكل 

  فرمول جمع شدگي:

CRIMPطول نخ)  –(طول پارچه  ÷طول نخ  100×فرمول جمع شدگي =  
  مثال:

 41متر و پود آن به  سانتي 35آن به  اي را باز كرديم و تار  متر از پارچه سانتي 30متر در  سانتي 30
  .                              براي تار و پود را حساب كنيد  CRIMP متر رسيد ميزان درصد سانتي

)درصد   جمع شدگي تاري ) /− ÷ × =35 30 35 100 16 6  
)درصد   جمع شدگي پودي ) /41 30 41 100 26 8− ÷ × =  

  
متر  سانتي 5/35ها هر كدام    پس از باز شده تار. و                                                           ايم سلنت را انتخاب كرده 30در  30اي به ابعاد   پارچه

، در اين پارچه چقدر    شدگي تاري و پودي صد جمع. مقدار در                                                             متر سانتي 39ها هر كدام    شده است و پود
  بوده است؟

  

  
به تك رسم  شدگي تار چه اثري دارد؟ شدگي پود و تراكم پود در ميزان جمع تراكم تار در ميزان جمع

  شكل شرح دهيد و به هنرآموزتان نشان دهيد.
  
  
  

.                                                           درصد محاسبه شده است 16شدگي تار  . ميزان جمع                                                             متر مورد نياز است 1200طول اي به   پارچه الف)
  .                              طول هر نخ تار را محاسبه كنيد

اگر جمع شدگي  متر باشد؟ . طول هر پود بايد چند سانتي                                                             متر شود سانتي 140خواهيم عرض پارچه  ب) مي
  درصد باشد.180تا 

  
  

گذاري                      دهنه براي پودشوند تا  جا مي ديديم كه براي بافتن پارچه تارها به طور مدوام جابه:       (drafting)كشي  نخ
توانيم تار را باال و پايين ببريم كه تارها را به جايي متصل كنيم و با  هي است كه زماني ما ميي. بد                                                          به وجود بيايد

يك ماشين بافندگي و اجزا آن را مشاهده  30. در شكل                                                          ندجا شو ، تارها نيز جابه  باال و پايين بردن آن وسيله
  .                              باره مرور كنيمخواهيم دو ايد و مي                       . شما در دانش فني پايه اين مطالب را خوانده                                                          كنيد مي

فعاليت كالسي

فعاليت كالسي

فعاليت كالسي
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  هاي مختلف دستگاه بافندگي      ي تار از قسمتها نخ نحوه عبور     30شكل 

كشي  نخاين عمل  . به                                                          بينيد هركدام از تارها بايد از يك ورد عبور كرده باشد مي 30همان طور كه در شكل 
. با اين                                                           كند ، هر كدام از تارها به طور يك در ميان از چشمه ورد عبور مي  . در پارچه با طرح تافته                                                          گوييم مي

(زوج) از  .                                                          .                             .                             و 8و  6و  4و  2(فرد) از ورد اول و تارهاي با شماره ...                              و 7و  5و  3و 1حساب تارهاي با شماره 
  .                              كند ورد دوم عبور مي

كشي تعداد  . بنابراين در نخ                                                             شود كشي انجام مي جايي درست آن عمل نخ تار و جابهي ها نخ براي كنترل
شود  مي مشخصها    ي تار از ميل ميلكها نخ هاي مورد نياز براي يك طرح و همچنين چگونگي عبور  ورد

وجود  براي اين كار ، افراد متخصص  كشي نخ. با توجه به اهميت عمليات                                                           گويند مي كشي كه اين عمل را نخ
. ولي اگر                                                           وقتي الزم است كه طرح بافت عوض شده باشد كشي نخ. عمل                                                           دهند دارند كه اين كار را انجام مي

هاي چله قديمي   و از طريق گره زدن تار كشي نخ. چله جديد را بدون                                                           چله ماشين در حال تمام شدن باشد
ماشين گره زدن چله جديد  31. در شكل                                                           دهند ، عمليات تعويض چله را به سرعت انجام مي  به چله جديد

ها و    ها و ميل ميلك   شود تا عمليات رد كردن تارها از المل باعث مي . اين كار                                                          مشاهده قديمهاي   را به تار
  .                              شانه الزم نباشد

  

  
  چله جديد تارچله قديم به تار دستگاه گره زن  31شكل 
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ي تار به يك ورد ها نخ . هر كدام از                                                          كنيد نماي يك دستگاه ماشين بافندگي را مشاهده مي 30در شكل 
اتصال يافته است تا در صورت باال رفتن ورد تار نيز به همرا ورد باال برود و در نتيجه مطابق نظر طراح 

  .                              عمل بافت انجام شود
تار از ميان سوراخ تعبيه شده در وسط آنها عبور  يها نخ باشد كه هايي مي   هر قاب ورد شامل ميل ميلك

هاي خاصي دارد كه  نيز نقشه )كشي نخ(هاي قاب وردها       ي تار از ميل ميلكها نخ . نحوه عبور                                                          شوند داده مي
  :       هاي آن نشان داده شده است      كقاب ورد و ميل ميل 32. در شكلشود كشي گفته مي نقشه نخ

  

    
  ي تارها نخ هاي آن براي عبور      از قاب ورد و ميل ميلك تصويري     32شكل 

. دقت                                                           كنيد ها را مشاهده مي   گذاري تارها و ورد                     نماي نحوه ايجاد دهنه و محل آن و شماره 33در شكل 
بنابراين ورد جلو شماره .                              شود يپشت ماشين انجام م به طرفگذاري وردها از جلوي ماشين                      كنيد كه شماره

  شود. گذاري مي نام 8و ورد آخري كه به طرف پشت ماشين بافندگي است ورد  2، ورد بعدي 1
  

  
  گذاري ورد از جلو ماشين به سمت عقب                     نحوه شماره 33شكل 

كشي هدايت  . نخ                                                          باشد ميكشي  نياز به تعيين نحوه نخ براي بافتن هر طرح بر روي دستگاه بافندگي، 
.                                                           گيرد كشي فقط يك بار و آنهم  در هنگام شروع كار ماشين انجام مي عمل نخعملكرد تار را به عهده دارد 

  .                              آورد ها به نمايش در مي   نحوه اتصال تارها را به ورد 34در شكل 
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  كشي در بافت تافته انجام نخ 34شكل 

 هاي كه بعضي از  . زيرا پارچه                                                             شود . ماشين متوقف مي                                                          شود هنگامي كه هر نخ تار در ماشين بافندگي پاره مي
. وقتي                                                           دهند . بنابراين هر نخ تار را از المل عبور مي                                                          دارد. ارزش بسيار كمي                                                              ي تار و يا پود آن پاره شده باشدها نخ

ي كه همانند يك هاي فلزي مواز  هاي نوسانگر زيرين و يا صفحه  شود و به صفحه نخ تار پاره شد المل آزاد مي
  .                              دهد اين عمل را نشان مي 35 شود شكل افتد و در نتيجه ماشين متوقف مي كند مي سوئيچ عمل مي

    
  نحوه توقف ماشين در اثر پارگي يك تار 35شكل 

  .                              براي ماشين بافندگي به قرار زير است كشي نخروش انجام عمليات 
 .                              كنيم ابتدا ريپيت طرح و يا طرح بافت را رسم مي -1

     
 طرح بافت  ريپيت طرح

به گيريم و تارها را از سمت راست به چپ و يا از چپ به راست (با توجه  پشت ماشين بافندگي قرار مي -2
  .                              كنيم گذاري مي                     شماره...                               و 6و  5و  4و  3و  2و  1نقشه ارائه شده) به ترتيب 

ده نخ تار ماشين دهيم (المل وسيله است كه در صورت پاره ش نخ شماره يك را از اولين المل عبور مي -3
 .)كند ميرا متوقف 

 .                              دهيم همين تار را از چشمه ورد شماره يك عبور مي -4

دانيدآيا مي
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 .                              كنيم ها رد مي   هاي ديگر ورد  همين تار را از كنار چشمه -5
 .                              گذارم كنيم و سر نخ را جلوي ماشين بر روي پل پارچه مي همين تار را از چشمه شانه رد مي -6
 دهيم (هر نخ تار بايد از يك المل عبور كند) را از المل دوم عبور مي 2تارشماره  -7
 .                              دهيم و سپس از دفتين عبور مي 2همين تار را از ورد شماره  -8
 .                              كنيم تار سوم را مشابه اول عمل مي -9

 .                              كنيم تار چهارم را مشابه تار دوم عمل مي -10
 .                              يابد اين عمل تا پايان يافتن همه تارها ادامه مي -11
 .                              هاي دفتين ممكن است بيش از يك تار عبور كند  فقط از چشمه -12
. پس از                                                              پيچيم با پايان يافتن اين عمل تارهاي جلو ماشين را به دور يك اسنو (اسنوي پارچه) مي -13

  .                              شود شروع بافت پارچه آماده شده دور اين نورد پيچيده مي
. در اين حالت بايد مطلبق                                                           ورد نياز خواهيم داشت 5. تعداد                                                           پود باشد 4تار و  5اگر ريپيت يك طرح شامل 

 3تار  – 2به ورد  2تار  –ككشي را انجام داد دريك نوع نخ كشي (صعودي) تار يك به ورد ي نقشه عمل نخ
به ورد  6شود يعني تار و اين عمل براي بقيه تارها هم انجام مي 5به ورد  5و تار 4به ورد  4تار  – 3به ورد 

گردد و بقيه تارها نيز  متصل مي 5 به ورد 10و تار  4به ورد  9و تار  3به ورد  8و تار  2به ورد  7يك و تار 
  .                              شود ل ميمطابق اين الگو به وردها متص

  

         كشي در طرح طريقه انجام نخ
ي تار را از مسير خاصي عبور داد. مسيري كه به طرح بافت ها نخ كشي بايد همان طور كه گفته شد در نخ

. در اين روش                              شود ورد يك نخ تار عبور داده مي. از هر چشمه                              باشد هاي ورد مي  ، عبور از چشمه  ارتباط دارد
. سپس در مقابل هر                                                           كشيم و عمودي مي تعداد ورد مورد نياز خانه افقي به ،در باال و يا پايين طرح ترسيمي

هر سه حالت را  35. در شكل                                                          گذاريم و يا شماره ورد و يا خانه پر مي تار روي ورد مورد نظر يك ضربدر
  .                             . وردها را در باالي طرح نشان داديم                                                          كنيد مشاهده مي

  

  
  ها باالي طرح   كشي براي حالت ورد نخ الف 36شكل 
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. شود مي گذاري                     توان وردها را در پايين طرح نيز نمايش داد در اين حالت وردها از باال به پايين شماره مي
  .                                                          بينيد ها در پايين طرح را مي   كشي با ورد نخ ب37در شكل 

  

  
  ها در پايين طرح   كشي با روش نمايش ورد نخب  37شكل 

 گيرد قرار مي طرحپايين  پارچه ساخته شده است وردها در هايي كه براي طراحي بافت افزار بعضي از نرم در
  .                                                          شود شمارش وردها از باال به پايين انجام مي و

  انواع نخ كشي 
  نخ كشي داراي انواعي است كه عبارتند از:

اول را به ورد اول و تار دوم را به ورد دوم و ... تار  كشي تار در اين نوع نخ نخ كشي صعودي: -1
باشد اين كار تا عدد پنج  5كنيم. بديهي است اگر حداكثر وردها  ورد هشتم وصل ميهشتم را به 

 يابد. مي ادامه
در  . مثالًكنيم در اين روش بزرگترين عدد ورد را به تار شماره يك وصل مي نخ كشي نزولي: -2

و  3را از ورد  2دهيم و در ادامه تار  عبور مي 4را از ميل ميلك ورد  1وردي تار  4يك سيستم 
 دهيم. عبور مي 1را از ورد  4و تار  2را از ورد  3تار 

متصل  3تار يك را به ورد  شود و مثالً كشي ترتيبي رعايت نمي كشي جهشي: در اين نوع نخ نخ -3
 كنند. را به يك و ... متصل مي 2كنند و يا ورد  مي

حتي ممكن است شود و  كشي استفاده مي كشي از چند نوع نخ در اين نوع نخ كشي تركيبي: نخ -4
شود و تا  شروع مي 1تار اول صعودي و سپس دوباره از  4 را نشود. مثالًكشي به طور كامل اج نخ

 آخر صعودي و قسمتي نزولي و دوباره صعودي انجام شود.
تري  هاي پيچيده كشي مربوط به مواقعي است كه طرح اين نوع نخ كشي زيگزاك (جناغي): نخ - 5

دهيم.  كشي را يك بار صعودي و يك بار نزولي انجام مي ن روش نخ. در ايخواهيم ببافيم را مي
 شود. هاي جناغي به طرح زيگزاگ و يا لوزي منتهي مي كشي اغلب نخ

شوند و به تناوب از هر گروه  در اين روش وردها به دو گروه تقسيم مي :كشي دو گروهي نخ -6
 دو طرح را همزمان ببافيم. كشي زماني كاربرد دارد كه بخواهيم شوند. اين نخ استفاده مي
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آيد  شود كه اتصال وردها به حالت منحني در مي كشي طوري انجام مي اين نخ كشي منحني: نخ -7
 كند. و در نتيجه بافت نيز ظاهري منحني پيدا مي

كشي حالتي داشته باشد كه نصف وردها به صورت صعودي و نصف  وقتي نخ كشي شكسته: نخ -8
 .شدديگر وردها به صورت نزولي با

  

كشي  كشي را در كنار آن بنويسيد. به عدد تارها و وردها و و تعاريف هر نخ  نوع نخ زبرهاي  با توجه به شكل
  توجه كنيد.

  

  

  

  37شكل 

كشي را  اگر نخ تواند طرح هاي متفاوتي را توليد كند. مثالً كشي ابزار دست طراح است و به كمك آن مي نخ
اين تغيير را  38كند. در تصوير  نزولي تبديل كنيم طرح نيز به همان ميزان تغيير مياز صعودي به 

  كنيد. مشاهده مي
  

  
  كشي در  طرح بافت نختاثير   38شكل 

تواند عالوه بر ايجاد طرح مناسب، باعث كاهش استهالك ماشين بافندگي و  كشي مي انتخاب درست نخ
  نيز شود.مطابق انتظار طراح  افزايش كيفيت بافت،

  

فعاليت كالسي
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   كشي: چله در مهم نكات
  :است زير قرار به ها نآ مهمترين كه داشت نظر در بايد را زيادي نكات كشي چله در
 هم و دهد انجام مي را كشي چله عمل كه شخصي هم تا باشد ساده است ممكن كه نجاآ تا كشي نخ - 1 

  درستي اجرا كنند.بسپارند و آن را به  خاطر به راحتي به را ان بتوانند بافنده
  .گردد استفاده ورد كمترين از بافت هاي طرح براي دارد امكان كه جايي تا - 2 
  .باشد يكنواخت وردها روي تار هاي نخ تقسيم - 3 
  كند و در جهت تسهيل ايجاد دهنه باشد. كمك دهنه تشكيل به كه باشد طوري كشي نخ - 4 
  .بگيرند ماشين قرار عقب در است بهتر كنند مي حمل را كمتري هاي نخ كه وردهايي - 5 

  
و در حال يافت يك پارچه  . اين ماشين هشت وردي است                                                          شود حاصل مي 39 كشي شكل پس از اتمام نخ

  توان نوع طرح را تشخيص داد؟ چرا؟ ا ميگيري ورده    . آيا از روي اين شكل و نحوه قرار                             است
  

  
  كشي شده دستگاه نخ 39شكل 

 .                             طرح زير را بر روي كاغذ طراحي بازآفريني كنيد و ريپيت طرح و راپورت تاري و پودي آن را مشخص كنيد - 1
  

  
  

ببافيد به اين ترتيب كه دو رنگ انتخاب كنيد مثل رنگ اي   ي ضخيم طرح تافتهها نخ با كمك روبان و يا - 2
الف و رنگ ب سپس در قسمت تارها يك تار با رنگ الف و يك تار با رنگ ب قرار دهيد و آن را تا آخر 

. اين                                                              ها نيز همين كار را انجام دهيد يعني يك پود رنگ الف و يك پود رنگ ب   تكرار كنيد و در فسمت پود
 .                             و نتيجه را به هنرآموزتان بگوييد                                                           بندي با تارها رنگ الف و پودها رنگ ب باشد مقايسه كنيد      رنگ

فعاليت عملي
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 .                              خواهيم طرح زير را ببافيم مي -3

  
. شيوه بافت                                                              ، كنار هم بچينيد و پودها را نيز دو قرمز و دو آبي  قرمز و دو آبي 2براي بافت اين طرح تارها را 

  .                              را نيز تافته انتخاب كنيد
. و                                                           هاي بسيار زيبايي خلق كنيد  توانيد با طرح تافته و تغيير در چيدمان رنگ تار و پود طرح شما مي -4

  .                             خالقيت خود را محك بزنيد
  

  

  پارچه هاي پايه بافت  انواع طرح
  سه نوع طرح پايه وجود دارد كه عبارتند از  در بافندگي تاري و پودي به طور كلي

 (Plain)طرح تافته يا ساده  -1
 (Twill)راه  طرح سرژه يا كج -2
  (Sateen)طرح ساتن يا ساتين  -3

گيريد و در فصول دوم و سوم سرژه و ساتن و مشتقات هر  طرح تافته و مشتقات آن را در اين فصل فرا مي
  .                              كنيم دام را بررسي ميك
  

  فرمول طرح تافته و نامگذاري
بنابراين در .                                                                                     تر كند   تر و درك موضوع را ساده   تواند كار را راحت اصوالً در هر كاري نوشتن يك فرمول مي

. فرمول طرح                                                           شود ي تار و پود نسبت به يكديگر در يك ريپيت طرح مشخص ميها نخ فرمول طرح حركت
  :                شود ر نوشته ميتافته به صورت زي

  m
P

n
=  

باشد طرح تافته   m = n = 1اگر در اين فرمول .                                                          باشد مي "Plain"دهنده طرح بافت تافته  نشان Pحرف 
در  1دهنده عبور نخ تار اول از روي نخ پود (عدد                    . اولين عدد نوشته شده در سمت چپ نشان                                                          خواهد بود

دهنده زير قرار گرفتن نخ تار اول و عبور نخ پود دوم از روي نخ  صورت كسر قرار گرفته) و عدد دوم نشان
  .                                                          باشد در مخرج كسر قرار گرفته است) مي 1تار اول (عدد 

توان عدد ريپيت  از طريق جمع نمودن اعداد نشان داده شده در فرمول طرح و محاسبه توان دوم آنها مي
)  :    طرح را به دست آورد )+ =21 1 4  

است يعني براي بافت يك ريپيت طرح  2باشد كه همان عدد  طرح تافته كوچكترين عدد ريپيت را دارا مي
  :    باشد ريپيت طرح به صورت زير مي 41 . بنابراين شكل                                                          باشد نخ پود مي 2نخ تار و  2از آن نياز به 
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  ي تار و پود در يك ريپيت طرح تافتهها نخ نمايش ترتيب قرارگيري 40شكل 

  .                                                          باشد . و حركت پود دوم نيز عكس پود اول مي                                                          باشد اول مي، حركت تار دوم دقيقاً عكس حركت تار   در طرح تافته
  

  (Basket)طرح پاناما 

  .                             ها نوشت   . و در فرمول كلي را بايد به يكي از اين صورت                                                          باشد اين طرح يكي از مشتقات طرح تافته مي
m n  ,  m n  ,  m n  m n= = = = = = = =2 3 4 5  

P صورت به بسكتهاي       بنابراين طرح   .باشد مي و... 5و  5يا  4 و 4 يا 3 و 3 يا 2 و 2 مثل بود خواهند 
  

  الف نام طرح را بنويسيد و يا آن را رسم كنيد. 41با دقت د شكل 
  و نام آن را از روي يك پارچه مشخص كنيد. را رسم ب طرح 41در شكل 

  

  
  الف تمرين طرح پاناما 41شكل 

  

  
  ب يك نوع پاناما 41شكل 

فعاليت كالسي
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 جنس و.                                                           استمتر  سانتي نخ در  15  پودي و تاري تراكم.                                                              داريممتر  سانتي 20 در 20 ابعاد به پارچه قطعه
  .                                                          است گرم 6/2 پارچه اين جرم.                                                           است يكي هم با پود و تاري ها نخ نمره و

  .                             باشد درصد 17 شدگي جمع درصد اگر كنيد حساب را پارچه پود و تار نخ نمره الف)
  است؟ چقدر پارچه اين از مربع متر يك وزن ب)
  ؟                            دارد وزني چهمتر  سانتي 140 عرض با پارچه متر 1000 پ)

  

  
 پارچه.                                                           باشد درصد 21 شدگي جمع درصد اگر است متر 2300 اسنو (نورد تار) يكهاي       تار الف) طول

  شد؟ خواهد متر چند شده بافته
 شدگي جمع درصد اگر باشد بايد چقدر پود نخ هر طول باشد متر سانتي 115 پارچه عرض خواهيم ب) مي
  باشد؟ درصد 21 همان

  
 سفيد و سياههاي       خانه آنها طرح ريپيت واحد در كه است اين تافتههاي       طرح شناسايي روش مهمترين
يعني يا در جهت تاري .                                                           بود اهندقرينه معكوس خو طرف يك از حداقل سفيد و سياه و بود خواهند مساوي

  .                             در جهت پودي قرينه معكوس خواهد و يا

             
  
  

  كدام طرح از مشتقات تافته است؟ 42پرسش مشخص كنيد در شكل 
  

  
  ريپيت طرح 42شكل 

فعاليت كالسي

فعاليت كالسي

فعاليت كالسي

 نكته
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  تافتههاي       طرح كشي نخ
 مثل درست سياههاي       خانه لحاظ به كناري تار اگر ولي كند مي عبور ورد يك از فقط تار هر نخ                             دانيم كه مي
 ورد به بايد بود متفاوت اگر ولي داد عبور ورد همان كناري چشمه از را تار نخ اين توان مي باشد اول تار

  .                                                          داد اتصال ديگري
ي ها نخ نصف براي ورد ميلك ميل تعداد است ممكن باشد زياد خيلي پارچه تراكم صورتي كه در :تبصره

 ولي شود مي داده دو ورد عبور از باشند مي يكسان تار كنار هم دو هر اين كه با حالت اين در.                                                           باشد كم تار
 دو هر 43در شكل .                                                              شوند مي محسوب ورد يك واقع در زيرا رفت خواهند پايين و باال هم با ورد دو اين

  كنيد. مي مشاهده را حالت
  دهد. را نشان مي كشي طرح تافته در حالت تراكم معمولي و تراكم زياد نخ 43شكل 

  
  نخ كشي طرح تافته با تراكم معمولي و تراكم زياد 43شكل 

ورد در شكل سمت راست  4توان بافت ولي از  كه چرا با اين كه اين طرح را با دو ورد نيز ميشرح دهيد 
  استفاده شده است؟

  
  

  دهنه اندازه
 كمتر دهنه اندازه چه هر.                                                           گويند مي دهنه اندازه را دارند قرار درپايين كه تارهاي و باال تارهاي بين فاصله
  .                             كرد زيادتر توان مي را ماشين بافت سرعت باشد

پرسش كالسي
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 اندازهنيز به  پاييني ورد بااليي و ورد بين فاصله حالت اين در.                                                              روند مي پايين و باالها    ورد بافت هنگام در
  .                              خواهد شد دهنه

  .                              كنيد اندازه دهنه را مشاهده مي 44در شكل 
  

   
  تشكيل دهنه و اندازه آن 44شكل 

  پودگذاري توان
هاي       ماشين پودگذاري توان.                                                           آيد به دست مي پودگذاري توان دقيقه يك در پودگذاري تعداد شمارش با

Pick دقيقه در پود 100 از كمتر قديمي / min باالي به تافته طرح در مدرنهاي       ماشين ولي درسي مي 
 يا و دقيقه يك در را پارچه بافت مقدار توان مي پودي تراكم به توجه با.                                                           است رسيده دقيقه در پود 7000
  .                             كرد محاسبه ديگر هاي زمان
 تراكم اگر.                                                              رسد مي دقيقه در پود 7200 به تافته طرح بافت براي فازي چند ماشين پودگذاري توان :مثال
  ؟                             بافد مي پارچه متر چند توقف بدون و ساعت يك در ماشين اين.                                                           باشد دقيقه در پود 15 پودي
)  :                حل ) metter= ÷ × =7200 100 60 288

15
  ميزان 

 
. راندمان عملكرد اين ماشين بافندگي را                                                           متر پارچه بافته است 6700ساعت  24ماشين باال در ظرف 

 .                             حساب كنيد
 
  

  ها ي تار و پود در پارچهها نخ تشخيص جهت
ي تار و پود ها نخ توان براي تجزيه پارچه الزم است تار و پود شناسايي كرد با در نظر گرفتن موارد زير مي

  .                                                             را در بافت پارچه پيدا كرد
 ي تار ها نخ باشد زيرا راي كناره باشد تشخيص جهت تار و پود آسان ميدر صورتي كه نمونه پارچه دا

 .                                                          اند                                                           همواره در امتداد (به موازات) كناره پارچه قرار گرفته

فعاليت كالسي
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 شوند، در صورتي كه پارچه بعد از  ي تار قبل از پروسه بافندگي آهار زده ميها خن با توجه به اين كه
 .                                                          ي تار در پارچه هستندها نخ ي داراي آهار همانها نخ بافندگي مرحله شستشوي آهار را نگذرانده باشد

 .                             باشد ي بدون آهار ميها خن تر از   ي آهار خورده سفتها نخ
 هاي با طرح       هاي رنگي در امتداد تارها بوده و در مورد پارچه      هاي طرح راه راه، معموالً راه      در پارچه

 .                             ي تار استها نخ مستطيل، معموالً ضلع بزرگتر در امتداد
 هاي طولي در پارچه مشاهده       ، خط شانه بافندگي به صورت راه  هاي با تراكم تاري پايين      در پارچه

 .                                                          بين قابل مشاهده است . به كمك ذره                                                          شود مي
  گيرند و بايد داراي  هاي مختلفي قرار مي      هاي تار در عمليات بافندگي تحت تنش      خنكه به دليل آن

 يي در پارچه كه داراي استحكام باالتري است همانها نخ مقامت و استحكام بااليي باشند، لذا اغلب
 .                             ي تار استها نخ
 ي ها نخ ي پود بيشتر بوده و در نتيجه اغلبها نخ نسبت به ها نخ تاب ايني تار، ها نخ براي افزايش استحكام

هاي كرپ       . در مورد پارچه                                                          رسند تر به نظر مي ي تار ظريفها نخ تر و   تر و حجيم   پود به دليل تاب كمتر، نرم
هر دو نخ تار و پود باال بوده و جهت جلوگيري از جمع شدگي و حلقه شدن  اين امر صادق نبوده و تاب

 .                             شود پارچه توليدي در اثر باال بودن تاب نخ پود، عمليات تثبيت تاب روي آنها اعمال مي
 باشد ي پود ميها نخ ي تار بيشتر از تراكمها نخ اغلب تراكم                             . 

ي تار و پود در پارچه، ها نخ ، براي تشخيص جهت  هاي كرپ      هاي استثنا مانند پارچه      به دليل وجود حالت
  .                                                          موارد ذكر شده جهت تشخيص، مورد توجه و بررسي قرار گيرد بايد تمامي

  
ي ها نخ ي موازي با لبه تار وها نخ تعيين تار و پود وجود لبه پارچه در نمونه است كهيك روش قطعي 

  45. شكل                              . تعيين تار و پود در طراحي بسيار مهم است                                                          عمود بر آن پود مي باشد
  

  
  تعيين تار و پود پارچه 45شكل 

  هاي رنگي تافته  طرح
ي تار به صورت يك گروه و ها نخ .                                                             ي پود احتياج استها نخ دانيم كه براي بافت پارچه به گروه نخ تار و مي

، زمان    . هر چند آماده كردن اسنو تار                                                          دشو در كنار هم روي يك غلتك مخصوص به نام اسنو پيچيده مي
ها مربوط به پود    ، بقيه كار   خواهد ولي پس از آماده شدن و قرار گرفتن روي ماشين بافندگي زيادي مي

هاي بافته شده با   . مقدار زيادي از پارچه                                                          دهيم ي تار عبور ميها نخ الي پود را با نقشه مشخصي از البه .                                                          است

 نكته
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ي ها نخ ي تار رنگي و ياها نخ د ممكن است هر دو سفيد باشد و ياي تار و پوها نخ . اما                                                             طرح تافته ساده است
بندي نيز وارد موضوع بافت       . بنابراين با رنگي شدن تار و پود موضوع ديگري به نام رنگ                                                          پود رنگي باشد

  .                                                          نگاه كنيد 46هاي شكل   . به پارچه                                                          شود مي

     
  هاي راه راه رنگي  طرح 46شكل 

. كه                                                              راه راه ممكن است در جهت تار و يا در جهت پود باشد. جهت                                                           گويند ها را راه راه رنگي مي   اين پارچه
هايي تبعيت  رحها نيز از ط   . اين پارچه                                                          گويند در اين صورت آنها را راه راه تاري و يا راه راه پودي مي

، همگي تافته است و لي در شكل سمت راست از چند طرح    . در شكل سمت چپ طرح زمينه                                                          كنند مي
هاي طرح تافته را   توانيد قسمت آيا با نگاه كردن به پارچه مي.                                                           استفاده شده است كه يكي از آنها تافته است

  مشخص كنيد؟
  

  
  توانيد بگوييد چرا؟ . آيا مي                                                          هاي راه راه رنگي تاري هستند  اغلب پارچه

  
  

  هاي رنگي  روش رسم طرح
از رسم طرح پايه از هم جدا نيست بنابراين در هنگام بافت بايد عالوه بر طرح اصلي ،   هاي رنگي  رسم طرح

  .                                                          هايي كه تار و پود دارند را نيز مشخص كنيم رنگ
  .                                                          شود . كادر مشخص مي                                                          شود : كه در باال و يا پايين كادر مشخص مي    بندي تاري      رنگ
  .                             گردد : كه يا در سمت چپ و يا در سمت راست مشخص مي                بندي پودي      رنگ

  .                             گردد : در گوشه سمت راست و يا چپ كاغذ طراحي مشخص مي                پايهطرح ريپيت 
  .                             گيرد بندي تاري قرار مي      : در قسمت پايين و يا باال رنگ       ها)   كشي (ورد نقشه نخ

  .                             گردد ، رسم مي                             بندي پودي در سمت چپ و يا راست كاغذ طراحي قرار دارد      رنگ: كه در كنار                 نقشه ضربه
كشي باغث  كشي خاصي استفاده شده است. اين نخ با اينكه طرح تافته است اما نخ.                             توجه كنيد 47به شكل 

  شود. شود و در نتيجه عمليات بافندگي بهتر انجام مي يع يكسان نيروهاي وارده از تارها به ورد ميتوز

 فكر كنيد
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  كشي و نقشه ضربه بندي و نخ      نقشه رسم طرح بافت همراه با ريپيت طرح و رنگ 47شكل 

توانيد براي سادگي كار از  هاي خاصي نيز تهيه نمود شما مي  افزار به كمك نرم توان ها را مي   اين نقشه                                                          
  .                             ايم . روش كار را به صورت فيلم همراه كتاب عرضه كرده                                                             افزار ورد استفاده كنيد نرم

. با بررسي قسمت باال                                                           دهند را نشان مي كشي نخ، طرح    در قسمت باالي نقشه                              الً گفته شدهمان طور كه قب
توزيع تارها بين وردها مطابق  - 2.                                                           عدد تعيين شده است 4ها در اين بافت    تعداد ورد - 1بينيم كه  مي

، به هم   روند ها در ماشين بافندگي باال و پايين مي   چون ورد - 3.                                                           كشي انجام شده است هاي انواع نخ  روش
. به                                                           شوند پاره مي ها نخ شود و رست انجام نشود ساييدگي تارها زياد ميكشي د شوند و اگر عمل نخ ساييده مي

  .                                                          دارند در فصول بعد هم مطالبي را فرا خواهيد گرفت كشي نخها    و اين كه همه طرح كشي نخخاطر اهميت 
  

تار  4تار و زرد  2اي را رسم كنيم مشخصات تار به صورت زير است سبز   خواهيم نقشه پارچه چهارخانه مي
  .                             تار سبز 2تار زرد و  4تار آبي و  4تار قرمز و  25و  4و آبي 

.                                                           . زمينه بافت بايد تافته باشد ولي در وسط طرح يك لوزي قرمز وجود داشته باشد                                                          مشخصات پود كال سفيد
  .                                                          ن را تعيين كنيدو نقشه ضربه آ كشي نخاين طرح را رسم كنيد و نقشه 

  
  

   .بندي آن را در كاغذ طراحي رسم كنيد طرح رنگ .                                                          دهد شكل زير پارچه راه راه تاري را نشان مي
  

  

فعاليت كالسي
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   ، طرح را تكميل كنيد.   گويي به سؤاالت زير . ضمن پاسخ                                                          ها خالي است   در نقشه زير جاي بعضي از قسمت
  

  
 ؟ چرا؟     اين راه راه تاري است يا پودي -1
. در اينجا                                                           رنگ تفاوتي ندارد تار و پود يكهاي زوج و فرد) در پارچه تافته   نقشه ضربه (ترتيب بافت پود -2

 . چرا؟                                                             بندي اهميت زيادي دارد      دقت كنيد كه رنگ
 

 

  هاي چهارخانه رنگي  طرح
ها قرا دهيم حالت راه راه در بافت پارچه    تعدادي تار رنگي را در بين تار كشي نخ ديديم كه اگر در هنگام

.                                                              ها قرا دهيم   الي پود در البه . ولي اگر ما عالوه بر اين كار تعدادي پود رنگي را هم                                                          شود مشاهده مي
، براي بافت   توان بافت . در حالي كه بر روي هر ماشين بافندگي راه راه را مي                             شود چهارخانه رنگي ايجاد مي

  . به نظر شما علت اين موضوع چيست ؟                                                          چهار خانه رنگي هر ماشيني مناسب نيست
  .                             كه طرح چهارخانه دارند نگاه كنيد 48هاي   به شكل

  

         
  ها و پارچه چهارخانه رنگي   لباس 48شكل 

فعاليت كالسي
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. هر چند                                                           تفاوت اساسي دارد كنيم ايد كه طرح بافت با طرح رنگي كه مالحظه مي                       بدون شك حاال متوجه شده
تواند يك كارخانه  هاي خوب مي  . در حقيقت بايد توجه كرد كه طرح                                                          در طراحي و تجزيه پارچه هر دو مهم است

گي برساند و اگر طرح نامناسب باشد و يا اجراي آن درست نباشد براي كارخانه ضرر ايجاد را به رشد و بالند
اي در   ايد تار يا پود اضافه                       ايد اما لباسي را كه انتخاب كرده                       . براي مثال فرض كنيد به يك فروشگاه رفته                                                          كند مي

. بسياري از مردم اين نوع                                                           آن وجود دارد و يا چند پود آن تا آخر نرفته و در نتيجه ظاهر زشتي پيدا كرده است
. حتي ممكن است فروشندگان ديگر از                                                           گردد خرند و در نتيجه فروش كارخانه با مشكل مواجه مي لباس را نمي

. بنابراين طرح خوب را                                                           هاي زيادي شده است  . اين موضوع باعث ورشكستگي كارخانه                                                             اين كارخانه خريد نكنند
  .                             . تا كار خوب و مناسب در بيايد                                                          بايد به خوبي و با مواد اوليه مناسب و خوب بافت

 
هاي آن را پيدا كنيد و درباره آن   توانيد بعضي از استفاده دارد شما مي طرح چهارخانه رنگي كاربرد وسيعي

، استفاده از    . در گزارش خود                                                          . و يا به صورت پاورپوينت به كالس گزارش دهيد                             به كالس توضيح بدهيد
  .                             رنگ و پررنگ بودن و مواردي از اين قبيل را مورد توجه قرار دهيد مختلف و كم هاي  رنگ

  
  اصول مخلوط رنگ در چهارخانه

. هر چقدر                                                           سازند ميروند و رنگ جديدي را  ، مطابق طرح در هم مي  هاي تار و پود رنگ 49مطابق شكل 
(سفيد) از تركيب تار سفيد و پود   A. در اين شكل از                                                          آيد ترام زيادتر باشد مخلوط رنگ بهتري به نظر مي

. ولي اگر هر دو آبي                                                           نيز از تركيب سفيد و آبي به دست آمده است  B , C رنگ سفيد و از طرفي آبي كم
هاي كه پود   و همه طرح ها   . اين تركيب رنگي را در طراحي چهارخانه                                                          آيد به دست مي  D، منطقه آبي  باشد

  .                             داد ررا بايد مد نظر قرا شود بافته ميو تار رنگي 

  
  49شكل 

  
   .                             هاي چهارخانه طراحي كنيد  از اصل گفته شده در طراحي بهره بگيريد و طرح

  
  

. در اين صورت اگر                                                           كنند آورند آن را به نام خود ثبت مي وقتي طرح جديدي را به وجود مي طراحان پارچه
اي بخواهد از اين طرح استفاده كند بايد از طراح آن و يا وراث قانوني آن مجوز دريافت كند و حق   كارخانه

  .                                                          . اين كار حمايت از مالكيت آثار معنوي نام دارد                                                          خت كندو حقوق او را پردا

تحقيق كنيد
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  تأثير خواص نخ روي خواص پارچه
. بعضي از اين خواص                                                           اثر خواهد گذاشتشود بنابراين خواص نخ روي پارچه  چون پارچه از نخ ساخته مي

  :    عبارتند از
  :    جنس نخ

 .                             هاي مانند پنبه و ابريشم و ويسكوز باعث نرم شدن سطح پارچه خواهد شد  نخ     -1
 .                             شوند عث زبر شدن زير دست پارچه ميهايي مانند كتان و پشم و كنف با نخ -2
 .                             شود هايي از جنس پلي استر و يا مخلوط آنها و نايلون و اكريليك باعث استحكام پارچه مي نخ -3

  :       قطر نخ
. و از طرفي قطر نخ هر چه بيشتر                                                           داردي با جنس مشابه ارتباط مستقيم ها نخ نمره نخ تقريباً با قطر نخ در

. ولي اگر قطر نخ                                                           باشد يم، تراكم كمتري مورد نياز ميي ضخها نخ . و براي                                                          شود تر مي . پارچه ضخيم                                                             باشد
  .                             باشد شود و از طرفي تراكم بيشتري براي بافت آن مورد نياز مي كاهش يابد ضخامت پارچه كمتر مي

  تاب نخ
،   ا نخ سطح مقطع بيضي پيدا كند و در نتيجه عالوه بر نازكتر و وارفتگيشود ت تاب كم نخ باعث مي

تر نيز  تر شده و درخشان   شود تا انعكاس نور هم جهت . تاب كمتر باعث مي                             استحكام كمتري خواهد داشت
  .                             بينيد اين موضوع را مي 50. در شكل                                                           به نظر بيايد

  
  تأثير تاب نخ بر درخشندگي پارچه 50شكل 

شود و در  رو مي بينيد انعكاس نور در نخ كم تاب با پراكندگي كمتري روبه همان طور كه در شكل مي
. حال آن كه در نخ پر تاب انعكاس نور گستردگي بيشتري دارد و                                                              آيد ميتر به نظر  نتيجه پارچه درخشان

  .                             درخشندگي كمتري نيز خواهد داشت
ي كم تاب استحكام كمتري خواهند ها نخ . پارچه حاصل از                                                          اما تاب بر روي استحكام پارچه نيز اثر دارد

هايي با  ي كم تاب پارچهها نخ .                                                          داشت و بر عكس استحكام پارچه حاصل از نخ پر تاب بيشتر خواهد بود
. و برعكس پارچه حاصل از نخ پر                                                           و شلي و افتادگي بيشتر خواهد داشت تر و ثبات سايشي كمتر سطح نرم

  .                             تري خواهيم داشت تر و ثبات سايشي بيشتر و پارچه سفت   ، سطح زبر  تاب
  

. اين موضوع را بررسي كرده و به                                                           ها اثراتي خواهند داشت   ند و هر كدام بر روي پارچهرها خواص زيادي دا   نخ
  كالس گزارش بدهيد

  

تحقيق كنيد
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  RIBهاي ريب   طرح
 بنابراين.                              گردد راه به صورت بافت در پارچه ظاهر مي. ولي اين نوع راه                             ريب در انگليسي به معناي راه راه است
 . در طرح ريب اگر طول طرح در جهت تار باشد آن                                                          شود آيد گفته مي                        اگر حالت راه راه در خود طرح به وجود

  .                             بينيد . در اينجا نمونه طرح ريب تاري را مي                                                          نامند مي (WARP RIB)ريب تاري  را
سياه تار دوم را در كنار هاي   شماريم و سپس ستون هاي سياه تار اول را مي  ابتدا خانه ريبگذاري                      براي نام
اگر اين روند ادامه پيدا كند با گذاشتن كاما همين   4x4.                                                           يا , 3x3 يا , 2x2. مثال ريب تاري                                                           نويسيم آن مي

  .                             دهيم مسير را ادامه مي
  .                             ريپيت طرح ريب رسم شده است نام اين طرح را بنويسيد 51در شكل : مثال

  

  
   51شكل 

  .                             باشد مي  x1 , 2 x 3 , 4 x 1 3بنابراين نام اين طرح ريب تاري 
  .                             كنيد ريب تاري را مشاهده ميتعدادي  52هاي   در شكل

   
  ريب تاري 52شكل 

  دهيد؟توانيد نام طرح را تشخيص  . آيا مي                                                             كنيم گسترده شده سه طرح را رسم مي 53در شكل 
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  ند طرحرسم گسترده شده چ 53شكل 

  .با يك سري نقطه سياه باشد. همواره توجه داشته باشيد كه شروع طرح ريپيت
  .                             هاي اضافه آن را بگيريد و سپس اعمال زير را انجام دهيد  ابتدا پارچه را كامالً صاف كنيد و پرز

 تعيين وزن در متر مربع پارچه  
  متر و تار در اينچ سانتيتعيين تار در  
 متر و پود در اينچ تعيين پود در سانتي  
 باز كردن پارچه و رسم طرح گسترده  
 تعيين پايه طرح  
  تعيين نام طرح 
  
  

  عرض پارچه
متر  هاي نواري (روبان) از كمتر از يك سانتي  . براي پارچه                                                             باشد هاي ديگر پارچه عرض آن مي  يكي از فاكتور

متر براي  سانتي 120.                                                           رسد متر مي سانتي 100و يا  90اي به حدود   هاي ملحفه  شود و براي پارچه شروع مي
. عرض پارچه                                                           متر نيز وجود دارد سانتي 150متر و  سانتي 140هاي گران قيمت كت و شلوار و   اغلب پارچه

تري نيز  . ماشين عريض                                                          . هرچه عرض بافت بيشتر باشد                                                          استاي  هاي پرده پارچهمتر نيز براي استاندارد  3
  .                                                          مورد نياز است

  
  ريب پودي

شود را  هايي كه با دو تار و يا دو پود تكرار مي همان طور كه ديديد ريب به معناي دوتايي است و همه طرح
  .                             ريب نامگذاري كرديم
. در ريب پودي منشا تكرار پود است و در نتيجه طرح در جهت پود گسترش                                                              پردازيم حاال به ريب پودي مي

  .                             يابد مي
  

فعاليت كالسي
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. شما بايد هم نام فارسي و هم نام انگليسي                                                              ايم ها را نوشته   . نام يكي از اين طرح                                                          توجه كنيد 54به شكل 
  .                                                          بار در جهت عمودي رسم كنيد 5جهت افقي و  ها را بنويسيد و طرح آخري را دو بار در   بقيه طرح

  

  
  هاي ريب پودي  ريپيت طرح 54شكل 

  
ايد را رسم                        خواندههاي است كه تا به حال   بندي خوب كه در بر گيرنده بافت      يك طرح مناسب و با رنگ

   .                             ، اجرا كنيد  . سپس اين طرح را روي چهار چوب مناسب                                                          كنيد و به تاييد هنرآموزتان برسانيد
  
  

   .                             كنيد و نام آن را بنويسيد هاي زير را پيدا  ريپيت طرح
  

    
  

  
  .                             ريپيت طرح زير را پيدا كنيد

  

   

فعاليت كالسي
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بندي تار و ريپيت طرح را در محل       ، رنگ  كشي طرح زير را با دقت بررسي كنيد و ضمن شرح قسمت نخ 
  .باشند) (تارها در طرح اصلي عمودي هستند ولي در ريپيت طرح افقي مي                             شده بنويسيد مشخص

  
  

هاي كالس تقسيم كنيد تا در پايان   چند طرح ريب تاري وچند طرح ريب پودي را انتخاب كنيد بين گروه
  .                                                          باشيمهاي ريب از چندين نوع داشته   كار پارچه

  
هايي كه حالت راه  توان تارها و يا پود تر به نظر بيايد مي   هاي تاري و پودي زيباتر و خاص  براي اينكه ريب
  .                             داردتر در نظر گرفت در اين حالت پارچه در جهت راه راه جلوه بيشتري    كند ضخيم راه را ايجاد مي

  

تر قرار دهيد و    يك طرح ريب تاري را انتخاب كنيد و تاري كه تعداد خانه سياه بيشتري دارد را ضخيم
  .                             گيريد و مختصات هر كدام را يادداشت كنيدهاي تهيه شده عكس ب  . از پارچه                                                          سپس بافت را انجام دهيد

  
 

  Liftting Plan نقشه ضربه
و نحوه باال و پايين رفتن  طرح يك  براي بافت نياز مورد وردهاي تعداد اي است كه ضربه، نقشه ي نقشه

راست طرح اصلي نشان  و ياكند. نقشه ضربه به صورت يم مستطيل در سمت چپ  را مشخص مي وردها 
بنابر شود برابر است.  د وردهايي كه در بافت استفاده ميهاي اين مستطيل با تعدا شود. تعداد ستون داده مي

  شود. استفاده ميورد  5، شته باشد ولي براي بافت مورد نظرورد دا 8اين ممكن است يك ماشين بافندگي 
ها بايد باال و در هنگام بافت پود اول كدام ورد د كهكن به عبارتي ديگر نقشه ضربه، براي ما مشخص مي

اي پر باشد به معناي باال بودن ورد مورد نظر است. نقشه ضربه  ايين باشد. در اين حالت اگر خانهكدام پ
 ها مانند وردهاي قبلياز چند پود، حركت ورد بايد براي هر پود تعريف شده باشد ولي ممكن است بعد

اه دوباره همان شود و سپس دستگ روي ماشين، تعداد خاصي نقشه ضربه اجرا مي شود. به همين دليل بر
هايي كه تكراري ار در نقشه ارتباطي به تعداد وردها ندارد ولي به تنوع پودكند. تعداد تكر نقشه را تكرار مي

نقشه ضربه  55در شكل گيرد.  معموال تعداد پودها (در اينجا ضربه ها) مالك قرار مي نيستند مرتبط است.
  كنيد. طرح را مشاهده مي يك براي

فعاليت كالسي

فعاليت كالسي

فعاليت كالسي
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  نقشه ضربه  55شكل 

كنيم و در  ضربه ابتدا طرح بافت را در گوشه پايين سمت چپ كاغذ طراحي، رسم ميبراي ترسيم نقشه 
كنيم كه  ميدهيم .حاال در سمت راست طرح بافت جدولي رسم  را روي وردها نشان ميكشي  باالي آن نخ

حاال در اين جدول خالي تارها را يك به اي غير مشابه و طول آن تعداد پودها است. هعرض آن تعداد تار
  هاي ضربه و تار و پود بسيار مهم است. شمارهكنيم. در ترسيم نقشه  طراحي بافت پر مي يك مطابق نقشه

آن رسم شده را در كنار هاي  كنيد. ابتدا نام جدول يك نقشه ضربه ديگر را مشاهده مي 56در شكل 
  آن را شرح دهيد. بنويسيد و

  

  
  ترسيم نقشه ضربه 56شكل 
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 ، از تار هاي مشابه فقط يك تار آورده شدهبا هم مشابه است و به همين خاطر در اين شكل بعضي از تارها
  .است. تارهاي مشابه را پيدا كنيد

 طرح، آن هاي ضربه ي نقشه و كشي نخ به ،مناسب طرح يك آوردن دست به كار طراح براي اهميت
  دارد، خاصي مهارت و استادي به نياز كشي نخ علت همين به دارد بستگي

  
  نقشه ضربه 57شكل 

  
  دست آوريد.ه ب 59و  58از طرح هاي  نقشه ضربه را در هركدام

  

  
  به تارهاي مشابه توجه كنيد)( ترسيم نقشه ضربه 59و  58هاي  شكل

د و يا اي هاي بافتي را كه در كتاب ديده طرح ،تجربه و مهارت در اين زمينهوردن دست آه الزم است براي ب
  كنيد را با دقت بررسي كنيد و نقشه ضربه آن را نيز رسم كنيد. در همراه هنرجو مشاهده مي

   

فعاليت كالسي
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  تافته و مشتقات آن 1فرم ارزشيابي واحد يادگيري 
 معيار شايستگي:

  نمره هنرجو   3حداقل نمره قبولي از   مرحله كار  رديف
    1  رسم انواع طرح هاي تافته  1
    2  تافته و نخ كشيبافت پارچه   2
    1  بافت پارچه مشتقات تافته  3
    2 تجزيه پارچه   4
و نقشه  رسم طرح هاي مشتقات تافته  5

  ضربه
1  

  

هاي غيرفني، ايمني، بهداشت، توجهات  شايستگي
  زيست محيطي و نگرش:

  رعايت قواعد و اصول در مراحل كار  –1 
  كار و كفش ايمني  استفاده از لباس  -2
  تميزكردن دستگاه و محيط كار     – 3 
  رعايت دقت و نظم - 4 

2  

  

  *  ميانگين نمرات
  .است 2*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 

  



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
  

 

 دومپودمان 

ن آ سرژه و مشتقات 
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 2واحد یادگیری 

 طرح تافته و مشتقات آن
 

 پودمانهای شایستگي

اط ارتب ،هاطريقه رسم گسترده طرح، طريقه رسم طرح ريپيت انواع سرژه، انواع سرژه، تعريف طرح سرژه
 بررسي و رسم طرح پارچه گاباردين،، و رسم طرح پارچه دنيم بررسي، تاب نخ با نماي پارچه سرژه

، پشت و روي پارچه سرژه، افزارنرمترسيم انواع سرژه با ، پارژه هايطرحترسيم  افزارنرمفراگيري كاربرد 
 بافت پارچه سرژه.، كشينخترسيم نقوش ابتكاري به كمك تغيير در ريپيت طرح و نقشه تكرار پودي و 

 
 استاندارد كار

افد. گوناگون پارچه و نقشه ضربه را رسم نموده و آن را ببهاي طرح، افزارنرمجو بايد بتواند به كمك هنر
محيطي اصول فني طراحي را در هنگام ترسيم رعايت كند و به اصول ايمني و بهداشت و نكات زيست

 ايبند باشد.پ
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 سرژه و مشتقات آن 

  TWILLسرژه

ت چه نيز به خاطر خواست مشتري اهميباشد ولي زيبايي و تنوع در پارمي كاركرد اصلي پارچه پوشش

 شود.مي مشاهدهها تنوع زيادي در پارچه، دارد. به همين خاطرزيادي 

 كنيد؟مي ظاهر اين دو پارچه مشاهده با دقت نگاه كنيد. چه تفاوتي در 2 و 1 به دو شكل
 

  

 پارچه كجراه 2شكل  پارچه ساده 1شكل 

 مشاهده 1شود كه در شكل مي خطوط مورب )كج( ديده 2نظر شما درست است. در پارچه شكل شماره 
نام انگليسي  TWILL. اند( را كجراه و يا سرژه گذاشتهها)طرحها شود. به همين خاطر نام اين پارچهنمي

يد آ به وجودبافته شود كه خطوط مورب در ظاهر پارچه اي پارچه به گونه اگر بنابراين باشد.مي اين طرح
 گويند.مي را سرژه آن

 

 الف( اگر در پارچه خطوط افقي مشاهده شود چه نام دارد؟
 در پارچه خطوط عمودي مشاهده شود چه نام دارد؟ب( اگر 

 ( اگر در پارچه هيچ گونه خطوطي مشاهده نشود چه نام دارد؟ج
 

ولي اگر خطوط  اگر حالت كجراه به طرف باال و سمت راست متمايل شود به سرژه راست راه معروف است
طور كه در تاب نخ ديديد. دو گويند. همان مي چپ راه سرژه آن را سمت چپ متمايل شود. به طرف باال و

 سرژه را و سرژه چپ راه (Z) را سرژه توان سرژه راست راهود داشت در اينجا نيز ميجو Z , S نوع تاب
(S) توجه كنيد. 3 هايبه شكل ناميد 

 

 

 نمايش جهت سرژه 3 شكل

 کالسیفعالیت 
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و يا  Zباشد. به سرژه  Zو يا همانند خط وسط حرف  راست -اي كه جهت آن به سمت باالطرح سرژه
باشد به  Sچپ و يا همانند خط وسط حرف -سرژه راست راه معروف است. ولي اگر جهت آن به سمت باال

 شود.مي ناميده Sسرژه چپ راه و يا سرژه 
 

 

 افت سرژهبو  (TWILL S) و (TWILL Z) هر كدام را تعريف كنيد:
 

 
 يسه كنيد و بگوييد كدام سرژه است؟مقادو تصوير را با هم 

 

    
كنيد. اين در مي را به عنوان سرژه انتخاب سمت چپ با توجه به آنچه گفتيم همه شما تصوير احتماالً

. پارچه گرفته شده است و با هم فرقي ندارد. و هر دو سرژه هستند اين دو تصوير از يك، حالي است كه
است كه براي تعيين سرژه بودن يك پارچه بايد تار و پود آن  گيريم اينمي نتيجه مهمي كه از اين مقايسه

 به سرژه بودن آن نظر داد و نه فقط از روي ظاهر.ها را از هم جدا كرد و از نوع در هم رفتگي نخ
 

 

 نحوه بافت در سرژه 4شكل 

 کالسیفعالیت 

 فکر کنید
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 سرژه و مشتقات آن 

و پود از يك نظم خاصي  زير و رو رفتن تارها كنيد در تمامي سرژهمي مشاهده 4كه در شكل  همان طور
 طرح بافت اين سرژه را رسم كنيد.، برخوردار است. با توجه به حركت تار و پود

 
 هطرح سرژرسم 

تار است بدين معني كه  3ولي كوچكترين بافت سرژه  تار است 2، رين طرح بافت تافتهكه كوچكت در حالي
دو نقطه پر و ، اولين تار در، صعودي 1و2 سرژه در شود.مي ريپيت طرح آن از سه تار و سه پود تشكيل

 با اين تفاوت كه 1ولي در تاردوم، همان تار . كنيممي يك نقطه خالي را به ترتيب و به طرف باال رسم
 شود. ولي هرمي .. نيز انجام.رم واشوند و اين عمل براي تار سوم و چهمي با يك پرش به باال مواجهها نقطه

و  2نحوه ترسيم سرژه  5در شكل . سمت باال و نسبت به تار قبلي خواهند داشتكدام يك پرش پودي به 
 كنيد.مي صعودي را مشاهده 1

 

 

 صعودي 1 و 2نحوه ترسيم يك بافت سرژه  5شكل 

 شود.مي بينيم كه براي تارهاي بعدي نيز همين كار انجاممي با كمي دقت روي اين روش رسم سرژه
 پر و خاليهاي تنها تفاوت در تعداد خانه. همين عمليات را تكرار كرد ز بايدديگر نيهاي براي رسم سرژه

 باشد.مي
كافي است كه تكرار در تار بعدي را با يك پرش به سمت . سرژه نزولي را رسم كنيد كه بخواهيد در صورتي

 باشد.شود خطوط ايجاد شده به سمت پايين و يا نزولي مي پايين انجام دهيد. اين كار باعث
 

 را در نظر بگيريد و براي هر كدام به سؤاالت پاسخ دهيد. 6هاي شكل
 گذاري تار و پود را انجام دهيد.شماره -1
 و محل آن را نشان دهيد. ميزان پرش در هر تار -2
 پر كنيد.، نواحي سفيد را با توجه به نوع سرژه -3
 .تعداد نقاط پر و خالي را مشخص كنيد -4

 کالسیفعالیت 
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 نزولي و يا صعودي بودن هر طرح را مشخص كنيد. -5
 6هاي شماره شكل

 

     

 سرژه هايطرح 6شكل 
 

 

 سرژه هایطرحگذاری نام

به سمت راست و ، است كه خطوط موربياي سرژه به گونههاي همان طور كه مشاهده كرديد ظاهر پارچه
پهناي اين خطوط و تنوع در خطوط مشاهده شده و راست ، خطوط موربشود. زاويه اين مي ديده يا چپ

 گذاري كرد.را نام آنها الزم است، هاو يا چپ بودن آن اهميت زيادي دارد. براي شناخت بهتر سرژه
 فرمول زير را در نظر بگيريد.

S  يا
n ,m , rT Z
n ,m , r

1 1 1

2 2 2

 

به معناي راست و يا چپ بودن  بودن در فرمول sيا  z و باشد.مي به معناي بافت سرژه Tدر اين فرمول 
 سرژه است.

nپر است )هاي اعداد باالي كسر مربوط به خانه ,m , r1 1 1) 
n). است خاليهاي اعداد پايين كسر مربوط به خانه ,m ,r2 2 2) 

و  2طرح سرژه  راپورت كند. مثالًمي طرح سرژه را مشخص راپورت، جمع همه اعداد صورت و مخرج كسر

, طرح سرژه راپورت يا باشد. ومي 3در  3مربعي به ابعاد ، 1 ,T Z
, ,
3 2 4
1 2 1

 آيد.مي به دستبه صورت زير  

 خواهد بود. 13در  13گيريم كه ابعاد ريپيت اين سرژه مربع مي پس نتيجه 13 = ( 3+1+2+2+4+1)

A B C
0
0 
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 سرژه و مشتقات آن 

Z و يا S مثال اگر نام طرح سرژه كامال يكسان بود و  .بودن طرح سرژه چه اثري روي راپورت طرح دارد

 راپورت اين دو طرح مساوي است يا خير؟، فقط نزولي و صعودي آن تفاوت داشت

 
 

 آوردن ريپيت طرح از روي طرح اصلي به دست
توان مي به كمك طرح اصلي. نامندمي طرح اصلي آن را وقتي چندين ريپيت طرح را در كنار هم قرار گيرد

گروه نقاط پر در يك تار را ترين آورد. براي اين كار بهتر است از شروع طوالني به دستريپيت طرح را 
كه در اين بين هايي عالمت بزنيد و سپس به سمت باال حركت كنيد تا به نقاط مشابه برسيد. تهداد تار

را  به اندازه راپورت تار، ضلع تعداد نقطه عالمت زده شده يك مربع بااگر از . وجود دارد راپورت تاري است
 .اين مربع ريپيت طرح خواهد بود. براي درك بهتر به شكل را مالحظه كنيد، در نظر بگيريم

 7)شكل  اين طرح را بنويسيد. ريپيت طرح و راپورت تاري و پودي آن را مشخص كنيد. : نام سرژهمثال
A,B-) 

  
Z 𝑇  راست راه ) صعودي ( 2و 2 سرژه

2
2

كنيم و سپس تعداد مي پر شروعهاي از يكي از خانه ابتدا 

قدر  گذاريم اين عمل را آنمي خالي را در مخرج كسرهاي پر را در صورت كسر و تعداد خانههاي خانه

چپ بودن سرژه قرار را به عنوان راست و يا  Sيا  Zدر آخر . شروع تكرار ديگري ايجاد شود تكرار كنيد تا

 دهيد.
 

  

 است. 4و راپورت پودي  4راپورت تاري  -صعودي 2و2ريپيت طرح سرژه 
 A 7شكل 

A 

 بحث کنید
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 T 3 ,2

1 ,2 
 S  خواهد بود. 8در  8راپورت تاري و پودي آن  نزولي 2و1روي  2و3بخوانيد سرژه 

 B 7شكل 

 را بنويسيد: و ريپيت طرح و راپورت تاري و پودي هر يك را بنويسيد.ها نام طرح 8با توجه به شكل 
 

    
 

    

 سرژههاي انواع طرح 8شكل 

A B 

C D
h 

 کالسیفعالیت 

B 
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 سرژه و مشتقات آن 

 رسم ريپيت طرح سرژه از طريق نام سرژه
بهتر است دو برابر  كنيم.مي از روي نام سرژه به روش زير عمل، وردن ريپيت طرح سرژهآ به دستبراي 

است پس ما به اندازه شش در  3نيايد. در اينجا چون عدد  به وجودعدد ريپيت را رسم كنيم تا اشتباهي 
ساده سرژه، اين كار هاي داريم. براي طرحميو سپس طرح الزم را از وسط آن بر كنيممي شش را پر

مي روش انجام اين كار را نشان 9باشد. شكل تواند بسيار مفيد مي پيچيدههاي اهميتي ندارد ولي در سرژه
 دهد.

 

 

 دست آوردن ريپيت طرح سرژهه روش ب 9 شكل

 باشد.مي Zطور كه مشاهده كرديد اين سرژه از نوع راست راه و يا  همان
توان مي را نيز اين نوع سرژه ، به سرژه يك و دو معروف است.)سه تار و سه پود(سه تار  با نوع ديگر سرژه

را رسم كنيم. در  نزولي خواهيم سرژه يك و دو يمي كه در اينجا صورت صعودي و نزولي رسم كرد به دو
 براي رسم تار دوم ابتدا يك پرش را انجام. خالي خواهد بود يك خانه اول پر و دو خانه بعدي اين نوع سرژه

بهتر است دو برابر تعداد  كنيم. در اينجا نيزمي دهيم و سپس، يك خانه پر و دو خانه خالي را تكرارمي
تر باشد. اما نكته مهم در اين است كه چون سرژه از آوردن ريپيت طرح آسان به دستادامه دهيم تا  تارها

بار انجام شود  6اين كار بايد . گيريممي يك پرش در جهت پود را به طرف پايين در نظر، نوع نزولي است
 شود.مي 6، است و دو برابر آن 3 زيرا راپورت اين سرژه

 كنيد. مي انجام اين كار را مشاهده 10در شكل 

 

 روش رسم ريپيت طرح سرژه 10 شكل

 پايين طرف به پود پرش يك
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در اينجا نيز از نقطه شروع يك خانه را پر و دو خانه خالي و سپس يك خانه پر و دو خانه خالي ديگر را 
مي رابر راپورت(. حاال يك مربع سه در سه از نقطه شروع به طرف باال در نظردهيم. )دو بمي نيز ادامه

 ناميم.مي گيريم. و آن را ريپيت طرح سرژه يك و دو نزولي
 

آنها را . تواند ريپيت اين طرح باشدمي هر مربع سه در سه، بار در نظر بگيريم اگر اين تكرار را سه يا چهار
كه با خانه خالي شروع شود را به عنوان ريپيت ها هر كدام از اين ريپيت، آوريد. ولي مطابق قرداد به دست

كدام ريپيت طرح اصلي را در كنار هم رسم كنيد.ايد آورده به دستكه هاي حاال ريپيت پذيريم.طرح نمي
 خواهد بود؟

 

 
𝑇 و Z دو و سرژه يك و S يك و سرژه دوهاي ريپيت طرح

2 ,1
3 ,4

𝑆 و T 2,1
1,2

𝑆   وT 1,1
2,3

 Z  را به همين طريق

 رسم كنيد و راپورت تاري و پودي را مشخص كنيد.
 

 

 پشت و روی پارچه سرژه

گويند. طراحان و مي هر پارچه دو طرف دارد كه يك طرف را روي پارچه و طرف ديگر را پشت پارچه
سازندگان پارچه معتقند كه چون روي پارچه در معرض ديد قرار دارد از پشت پارچه اهميت بيشتري دارد. 

 انجامطوري  و طراحي پارچه را كشينخعمليات ، براي حفاظت از روي پارچه بافندگانبعضي از طراحان و 
خورد اجسامي تا از كثيف شدن و بر گيرد.دهند كه روي پارچه در سطح زيرين ماشين بافندگي قرار مي

شوند در امان باشند. در اين حالت نقشه ضربه و طراحي بافت با مي كه باعث خراشيده شدن روي پارچه
رو و پشت  طرح بافت .موقعي كه بخواهيم روي پارچه در سطح رويي ماشين بافته شود متفاوت است

دو طرح زماني معكوس هستند  گويند.مي س يكديگر نيزباشند اين دو طرح را معكومي پارچه بر عكس هم
 11شكل  هاي سياه آن در طرح ديگر سفيد باشد.هاي سفيد يكي در ديگري سياه باشد و خانهكه خانه

كه حالت خط  كنيد. در حاليمي و يك صعودي را مشاهده 2پارچه سرژه  پشت 12 روي پارچه و شكل
اين وضعيت در پشت پارچه به خوبي . مشخص است كامالً مورب ناشي از طرح سرژه در روي پارچه

رچه مطلع شد اين بايد از پشت و روي پا، مشخص نيست. به همين خاطر است كه در هنگام خريد پارچه
به نظر بيايد و لباس شكل  ها و اصولي كه در بافت پارچه رعايت شده است كامالًشود زيباييمي كار باعث

 كند.زيباتري پيدا مي
 

  

 صعودي 1 و 2روي پارچه و طرح روي پارچه سرژه  11شكل 

 کالسیفعالیت 

 نکته
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 نزولي 2 و 1پشت پارچه و طرح پشت همان پارچه سرژه  12شكل 

آوريد. چه تفاوتي بين طرح پشت پارچه و  به دستپارچه سرژه را بر داريد و طرح پشت و روي آن را يك 
 سرژه در كدام طرف بهتر مشخص است.خطوط  كنيد؟مي روي آن را مشاهده

 
 

 تشخیص پشت و روی پارچه

روي پارچه از ، هااغلب پارچه خوردار است زيرا دربراي دوزندگان از اهميت زيادي برپشت و روي پارچه 
را هايي مراقبتها نيز بايد براي روي پارچه دوخت لباستر است از طرفي در هنگام پشت آن زيباتر و لطيف

 گرفت. در نظر
 براي تشخيص پشت و روي پارچه بايد به موارد زير توجه كرد.

 باشد.مي روي پارچه زيباتر از پشت پارچه معموالً -1
گير صافي و زبري پارچه اين كار به كمك دستگاه اندازه. روي پارچه درجه صافي بيشتري دارد عموماً -2

 شود.مي انجام
 تر دارد.و مشخص ترروي پارچه خطوطي صاف، سرژههاي در پارچه -3
 شوند.مي تر از پشت پارچه ديدهتر و واضحها براقچاپ شده معموال در روي پارچه طرحهاي پارچه در -4
 داراگر عمليات تكميلي در پارچه انجام گرفته باشد مانند پرزدار نمودن پارچه، در اين صورت طرف پرز -5

 روي پارچه خواهد بود.
كه رو و پشت پارچه از دو نوع نخ مختلف بافته شده باشد  در صورتي دو رو ضخيمهاي پارچه در -6

 كنند.مي تر را براي روي پارچه انتخابهاي مرغوبنخ معموالً
 شود.مي تر از پشت آن مشاهدهاگر طرح بافت ساتين باشد روي پارچه شفاف -7

 

و دهد. ابتدا هر كدام شرح دهيد مي مختلف نشانهاي اين شكل زير و رو رفتن تار و يا پود را در بافت
 باشد بحث كنيد.هايي تواند مربوط به چه طرحمي هر كدام كه سپس با هم در باره اين

 

 

 بحث کنید

 کالسیفعالیت 
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 انواع بافت سرژه

 شوند:مي بافت سرژه به چهار دسته كلي تقسيم
بيش از  تارهاي كه با طرح سرژه تاري بافته شده است در روي پارچه نخهايي پارچه : درسرژه تاري -1

اين نوع بافت در شكل  عكس خواهد بود.اين در حالي است كه پشت پارچه برشود مي پود ظاهرهاي نخ
 نشان داده شده است. 13

 

 دو نمونه سرژه تاري 13شكل 

پود بيشتر از هاي اند در روي پارچه نخكه با طرح سرژه پودي بافته شدههايي پارچه سرژه پودي: در -2
 نشان داده شده است. 14شود اين نوع بافت در شكل مي رتار ظاههاي نخ

 

 دو نمونه سرژه پودي 14شكل 

تار و پود هاي كه با طرح سرژه متقارن بافته شده است در روي پارچه نخهايي سرژه متقارن: در پارچه -3
 نشان داده شده است. 15شوند. اين نوع بافت در شكل طور مساوي در روي پارچه ظاهر ميه ب
 

 

 سرژه متقارن 15شكل 
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 در طرحكجراه خط ي كه با طرح سرژه مركب يافته شده است بيش از يك هايپارچه سرژه مركب: در -4
وجود دارد. سرژه مركب نيزمانند سرژه ساده ممكن است سرژه تاري، سرژه پودي و يا سرژه متقارن باشد 

 نشان داده شده است. 16اين نوع بافت در شكل 
 

 

 سرژه مركب 16شكل 

 باشد پشت پارچه چه نوع كجراهي خواهد داشت؟ zدر صورتي كه روي پارچه داراي كجراه  -1
 خواهد بود؟اي صورت سرژه تاري باشد پشت پارچه چه نوع سرژهه صورتي كه روي پارچه ب در -2
 17شماره هاي توجه به شكل با -3

 را بنويسيد.ها يك از سرژه الف( نام هر
 سرژه پودي، سرژه متقارن و سرژه مركب مشخص كنيد.، را از لحاظ سرژه تاريها ب( نوع سرژه

 ج( ريپيت طرح هركدام را مشخص كنيد و راپورت تاري و پودي آن را مشخص كنيد.
 

     

 سرژههاي طرح 17شكل 
 

 

 1كجراه 

 2كجراه 

1 

2 

3 

شماره 
 كجراه

A B C 

 کالسی پرسش
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 ضربه سرژهنقشه 

نقشه ضربه سرژه نيز مطابق نقشه ضربه كه رسم باشد. براي مي داراي نقشه ضربه ، همگيپارچههاي طرح
اين نقشه  كنيد.مي از نقشه ضربه را مشاهدهاي نمونه 18كنيم. در شكل مي در فصل اول بيان شد عمل

 صعودي است. 2و 2ضربه مربوط به سرژه 

  

 صعودي  2و2سرژه  بافت صعودي 2و  2سرژه نقشه ضربه   18شكل  
 

خواهيم اثر مي ديگر انجام داد.هاي را صعودي يا نزولي و يا به روش كشينختوانيم مي همان طور كه ديديد
با روش باال نقشه . را تغيير دهيد كشينخاين كار را مشاهده كنيد. بنابراين ريپيت طرح را همانند باال ولي 

 آيا در بافت اصلي تفاوتي ايجاد خواهد شد؟ ضربه را پيدا كنيد.
 

 

 زير را رسم كنيد.هاي ريپيت طرح و سپس نقشه ضربه براي ريپيت طرح سرژه طرح بافت، ابتدا
T5صعودي كشينخ

2
𝑆 

T2,3,1نزولي كشينخ
1,3,4

𝑍 
T1,2صعودي كشينخ

2,1
𝑆 

T2نزولي كشينخ
3

𝑍 
 
 

 نخجهت تاب 

شناخته شده است. جهت تاب نخ تار و پود در ، كندمي خطوط موربي كه ايجاد سرژه به خاطرهاي پارچه
هاي تار و پود يكسان باشد كجراه به صورت چنانچه جهت تاب نخ سزايي دارد.ه ظاهر پارچه سرژه تاثير ب

اين در  (11-2)شكل شود بدين معني كه تشخيص كجراه كمي مشكل است. ظاهر مي ضعيف در پارچه
حالت كجراه  (zو پود  sيا تار  sو پود  zعكس باشد )تار تار و پود برهاي حالي است كه اگر جهت تاب نخ

 (19شود كه كجراه قوي ظاهر شده است. )شكل مي به خوبي مشخص است. در اين حالت گفته
 

 کالسیفعالیت 

 کالسیفعالیت 
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 تاثير جهت تاب نخ در سرژه 19شكل 

را كه در اختيار شما قرار گرفته است را از نظر جهت تاب و تأثير آن بر كجراه بررسي اي پارچهدو نمونه 
 كنيد. آيا جهت كحراه در اين موضوع تأثيري دارد؟

 
 

 ؟امترهاي نخ با پردازش تصوير چيستگيري پارمزاياي اندازه
هندسي هاي باعث شده است كه بررسي ويژگي، تيكاربرد روز افزون انواع پارچه در مصارف پوشاك و صنع

گيري پارامترهاي دهنده آن از اهميت بسياري برخوردار شود. بديهي است، اندازهتشكيلهاي و شكل نخ
را ها آن توان عوامل موثر برمي سزايي دارد.ه بيني خواص محصول نهائي اهميت بكمي و كيفي و پيش

 ريزي كرد.ي توليد نهائي مد نظر است برنامهمطابق آنچه براها بررسي و براي كنترل و هدايت آن
هاي كه در راستاي كاهش عيوب و بهبود كيفيت تصوير در زمينههايي به مجموعه عمليات و پردازش

خاصي و از جمله هاي گويند. ابتدا به كمك دستگاهمي مختلف انجام شده است به علم پردازش تصوير
شود و سپس از روي آن مي با كيفيت بسيار باال تهيههاي مورد نظر عكس دوربين عكاسي از نمونه

 شود.مي گيريمورد نظر اندازههاي پارامتر
غير تماسي، آزمون غير گيري گيري پارامترهاي نخ با پردازش تصوير، داراي مزاياي زيادي نظير اندازهاندازه

ني بر فروش چشمي )خستگي اپراتور، دقت مبت هايروشهاي مخرب، كاهش ضايعات، نداشتن محدوديت
 كار وساير موارد( و مقرون به صرفه بودن از نظر اقتصادي و زماني است.

بلكه به كمك يك ، هاي گران قيمت و پيچيده نيازي نيستدر اين روش نه تنها به استفاده از دستگاه
زمان ممكن دست يافت و خطاهاي توان به نتايج بسيار دقيق در كمترين مي رايانه و اسكنر يا دوربين

 ارزيابي را به حداقل رساند.
 شوند عبارتند از:ميگيري پارامترهاي نخ كه با پردازش تصوير اندازهترين مهم

درصد مخلوط ، تجعد در الياف پشم تعيين بافته شده،هاي قطر، پرز، تاب در متر نخ، درصد فر وموج در نخ
تغيير شكل سطح مقطع الياف پس از قرار گرفتن در نخ و شناسايي مغزي، هاي عيوب پوششي نخ، الياف

 عيوب رنگرزي و چاپ، عيوب پارچه
 

 

 کالسیفعالیت 

 دانیدآیا می
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گيري پارامترهاي مختلف الياف به كمك اين روش تحقيق كنيد و نتايج آن را به كالس ارائه باره اندازهدر
 دهيد.

 
 
 

 (:Denim) دنيمدست آوردن پارامترهاي پارچه ه ب
 

 

 شدند كه به نام دنيم معروف بودندمي سنگين توليداي پنبههاي در قرن نوزدهم ميالدي در فرانسه پارچه
مقاومت سايشي و تراكم بااليي داشتند. وزن هر متر ها ضخيمي بودند. اين پارچههاي دنيم و جين پارچه

دنيم در سرتاسر جهان به هاي امروزه پارچه بود صعودي 3و 1مربع آنها زياد و طرح بافت آنها سرژه 
اي دنيم پارچه شوند و كاربردهاي فراواني دارند.مي گوناگون توليدهاي مختلف و شيوههاي صورت

نيم هنوز با مواد كالسيك دهاي امروزه پارچه استاندارد است كه توليد آن دانش فني خاصي نياز دارد.
شوند و تار رنگ ميهاي فقط سطح نخ فرايندشوند. در اين مي نگرنگرزي ر فراينداينديگو در  رنگزاي

نيم هرگونه سايش است. به همين دليل است كه پارچه دسفيد  هاي پود معموالًو رنگ نخ مغزي آنها سفيد
كالسيك و سنگين در هاي نيمشوند و دنيم راه راه سبك براي پيراهن و بلوز استفاده ميدهد. درا نشان مي

هاي مد روز نيز شيدها و رنگ نيم را باكنار رنگ كالسيك اينديگو پارچه د وار كاربرد دارند دركت و شل
 آنها مشكي است.ترين محبوب كنند وليمي رنگ

 نمائيد.مي نمونه پارچه دنيم را مشاهده دو 20در شكل
 

   

 Denim دو نمونه پارچه دنيم 20 شكل

 زير را براي آنها تعيين كنيد.هاي و پارامتر چند نمونه پارچه ضخيم )جين( تهيه نموده
 تار و پود را مشخص كنيد  -1
 تعدادي تار و پود را پارچه جدا كنيد.  -2
 .جهت و تعداد تاب نهايي تار و پود را مشخص كنيد -3
 تار و پود را مشخص كنيد.هاي بندي نخرنگ -4
 رسم كنيد. و نقشه ضربه را كشينخطرح بافت پارچه و  -5

 

 تحقیق کنید

 فعالیت عملی
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 نكات ايمني را رعايت كنيد. و تجهيزات، در استفاده از وسايل
 

 

 Gabardine fabricپارچه گاباردین 

كه  اياست كه بافت آن از نوع سرژه است ولي سرژه شده بافته محكم سخت و پارچه يك پارچه گاباردين
باشد. جنس اين مي پود يا تاردر جهت ، رود به جاتي يك پرش دو يا سه پرشمي در اين نوع پارچه به كار

مورد مصرف . شودمي باشد و از پنبه و پشم و مخلوط با الياف مصنوعي ساختهمي متنوعها پارچه
 باشد.مي ...متحدالشكلو لباس شلوار، پالتو، شلوار، و كت، گاباردين

استري را يپارچه گاباردين از جنس پل 21 و در شكلاي پارچه گاباردين از جنس پنبه 21در شكل 
 كنيد. مي مشاهده

   

 پارچه گاباردين از جنس پلي استر ب 21شكل  پارچه گاباردين از جنس پنبه الف 21شكل  

گويند. مي توان پرش را در جهت پود انجام داد كه آن را گاباردين ايستادهمي گابارينهاي در طرح پارچه
 كنيد.مي طرح يك نمونه گاباردين ايستاده را مشاهده 23شكل 

 

  

 گاباردين ايستاده با دو پرش در پود 22شكل 

 رژه به سمت افق مايل خواهد شد كه آن را گاباردين خوابيدهشيب س، اگر پرش را در جهت تار انجام دهيم
 باشد.مي خوابيده با سه پرش در جهت تاريك نمونه گاباردين  22گويند. شكل مي

 دو پرش در جهت پود

صعودي پايه   2و 3سرژه 
 2 باشد.اين گاباردين مي

3 

 ایمنی بهداشت
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 طرح گاباردين خوابيده  23شكل 

 در رسم طرح گاباردين چند نكته را بايد مد نظر داشت:
جهش براي رسم طرح گاباردين قابل تقسيم باشد، ريپيت طرح  اندازه ريپيت سرژه پايه به عدداگر  -1

صورت اندازه رپيت  در غير اين، جهش است عدد رپيت سرژه پايه به عدد حاصل تقسيم، گاباردين
 تغييري نخواهد كرد.

ترين عدد سرژه كمتر باشد يا در هنگام بزرگ از.جهشعدد  در رسم گاباردين بايد توجه داشت كه -2
 ها از بين نرود.ايجاد گاباردين، پيوستگي بين سرژه

يك فلوت تاري بافت سرژه پايه،  حداقلتر رسم نمائيم بايد خواهيم گابارديني با كجراه ايستادهاگر مي
تر رسم نمائيم، خوابيدهه خواهيم گابارديني با كجرابيشتر از اندازه جهش مورد نظر باشد و يا اگر مي

 .تر از اندازه داشته باشيمحداقل يك فلوت پودي بزرگ
هاي پود بيشتر باشد و بالعكس، پارچه هاي تار نسبت به نخچنانچه دربافت سرژه معمولي تراكم نخ -3

ه گاباردين نبوده بلكه در حقيقت شبتر خواهد داشت كه اين طرح تر يا خوابيدهحاصل حالت ايستاده
 باشد.مي گاباردين

 

Z   T3بر اساس طرح سرژه -1
5

 رسم كنيد.پرش در جهت پودي  3با را  طرح گاباردين ايستاده، 

 يد.پرش تاري بساز 4صعودي را رسم كنيد و بر اساس آن طرح گاباردين خوابيده با  4و  1ابتدا سرژه  -2
 

 

 سرژه صلیبي

هاي باشد و در صنعت نساجي بيش از ساير بافتمي مشتقات بافت سرژهترين اين طرح يكي از معروف
 گيرد.مي مشابه مورد استفاده قرار

يكي از ، به دو قسمت تقسيم كرده، براي ترسيم سرژه صليبي كافي است كه سرژه ساده را از وسط طرح
ديگر پس از نصف كردن د )در مجاورت نيمه ديگر قرار دار صورت صليبه درجه و ب 90را به ميزان ها نيمه

دو نمونه  24كنيم( در شكلمي طور معكوس رسمه طرح، قسمت دوم را از آخر به سمت وسط طرح ب
 بينيد.مي سرژه شكسته را

 سه پرش در جهت تار

در امتداد پودي  4و  4سرژه پايه 
 باشد.مي

4 
 
4 

 کالسیفعالیت 
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 صعودي 3 و 1سرژه صليبي بر اساس سرژه پايه  الف24شكل 

 

 نزولي 1 و 3سرژه صليبي بر پايه سرژه ب  24شكل 

صعودي  1و  5سرژه  –نزولي 5و  1سرژه  -صعودي 6و  2سرژه  را بر اساس صليبيهاي ت طرح سرژهريپي
 و سپس نقشه ضربه هر كدام را رسم كنيد.

 
 

 افزار طراحي پارچهآموزش كاربرد نرم

عالوه بر ها اند. استفاده از رايانهاستفاده كردهها از رايانه، همگام با ديگر صنايع، صنعت نساجي نيز
در زمينه طراحي بافت پارچه نيز،كاربرد وسيعي پيدا ، چاپ بافندگي و رنگرزي و تكميل وريسندگي و 

 كرده است.
آورديم و سپس با گسترش ها به وجود مينقش ،بر روي كاغذ طراحي، مشاهده كرديم كه در طراحي پارچه

گوي نهايي بافت را به ال، تار و پود بر روي كاغذ طراحيبندي طرح و تعيين وردها و نقشه ضربه و رنگ
تار مطابق خواسته ما، هاي با كنار هم قرار دادن نخ دهيم. آنها با استفاده از اين الگو،گروه بافت پارچه مي

براي آغاز بافت پارچه بايد نقشه ضربه را نيز به ماشين بافندگي داد. اين  دهند.مي را انجام كشينخعمل 
تر شدن طراحي با بافت افزار طراحي پارچه باعث آساننرمشود.مي جامكار باتوجه به نوع ماشين بافندگي ان

دهد. سرعت طراحي و تنوع آن را باال بندي را به راحتي انجام ميشده است و از طرفي به خاطر اينكه رنگ
 برد.مي

شده باشد، آن را  rarيا  zipافزار اگر فايل نرم كنيمميمورد نظر را باز  افزارنرم فايل ابتدا: افزارنصب نرم
extract و سپس روي  كنيم تا فايل باز شود.ميsetup.exe نصب شود. براي باز  افزارنرمكنيم تا مي كليك

. و يا با باز شدن برنامه كنيممياستفاده  start/all program/weave designاز مسير  افزارنرمكردن 
)گزينه اولي(   single hamessو سپس گزينه  كنيممييا عالمت صفحه جديد كليك  و newروي گزينه 

 کالسیفعالیت 
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شود كه سؤاالت مي . در اين حالت كادر محاوره جديدي بازكنيمميانتخاب اي اولين كادر محاوره را از
 پرسد. كه بايد آنها را پاسخ دهيم.مي مهمي درباره طراحي

را تغيير دهيد در اين صورت  Tredles يا و shaftsهاي ممكن است در اين حالت شما نتوانيد مقدار عدد
شبيه قبل اي در اين حالت كادر محاوره. را انتخاب كنيد Properties گزينه Tools كافي است از منوي

و  بزنيمرا   new دكمه صورتيكه در. توان انتخاب كنيممي را Shafts , Treadlessشود ولي مقادير مي باز
محاوره اي باز مي شود. براي شروع كار فقط در رديف پايين سپس گزينه اول را انتخاب كنيم . جدول 
 دكمه ها  را مطابق شكل زير درست كنيد.

 

 
 

 صفحه اصلي نرم افزار را نشان مي دهد. 25را بزنيد . تا صفحه اصلي نرم افزار باز شود. شكل  okو سپس  
 

 

 نرم افزار شروعصفحه  25شكل 

و اعدادي ها در پايين سمت راست نمايشگر نوشته. حركت دهيدها را روي جدول افزارنرموقتي عالمت اين 
 دهيم.مي و اعداد را توضيحها كنيد. ابتدا بايد مفاهيم اين عالمتمي را مشاهده
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 پايين( حركت كند اين نوشته را مشاهده –ي ريپيت طرح )جدول گوشه سمت راستوقتي عالمت رو

دهد. و معني آن اين است كه در  مي اره ورد مورد نظر و شماره نخ پود را نشانكنيد و در اين حالت شم مي
جدول هاي  شود( و ستون مي وصلها  سطرهاي جدول مربوط به تارها )كه به ورد افزار نرمريپيت طرح اين 

 است.ها  مربوط پود
 

 
شود.و  مي روي جدول پايين ) جدول وردها و تارها ( حركت كند اين نوشته مشاهده افزار نرموقتي عالمت 

 متصل كرد. 3را بايد به ورد شماره  61معني آن اين است كه نخ تار شماره 
 

 
و معني  شود. مي وقتي عالمت روي جدول عمودي سمت راست )نقشه ضربه( حركت كند اين نوشته ظاهر

 باشد. 4بايد مطابق نخ پود شماره ها  ژنجم وضعيت تارآن اين است كه در ضربه 
 خواهد بود. 61دهد كه مشابه شكل  مي تصويري را نشان. شود باز افزار نرموقتي فضاي اصلي 

 

 

 افزار نرمفضاي نمايش داده شده در  61شكل 

 را انجام دهيد. را با دقت نگاه كنيد و سپس اين فعاليت افزار نرماين قسمت از صفحه 
 

 محل ايجاد طرح
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زير را در قسمت هاي كدام از نوشته طوري عمل كنيد كه هر افزارنرمبا حركت دادن موس بر روي صفحه 
 وجود دارد. افزارنرمو هركدام در چه قسمت  كدام را بنويسيد. پايين صفحه مشاهده كنيد و معني هر

 shaft = 4   -      Ends    =16            shaft =1  =2   -     Ends ( الف
 Picks = 7            Treadle, = 2  -  Picks = 3    Treadle    -  6 =ب (
   Treadle  = 7       Shaft = 3  Treadle= 5  -   Shaft = 8        -  پ (

 

 

 طراحي پارچه افزارنرمروش استفاده از 
كنون در مورد خاصي هستند و ما بايد آنچه را تاطراحي داراي روش كاربرد هاي افزارنرمبه طور كلي 

 هاي آن راواناييـو ت افزارنرماربرد اين ـرور كـانجام دهيم و به م افزارنرم در قالب ايم رارفتهـگ اطراحي فر

كه فرا گرفتيم به ريپيت طرحي كه در اين اي از تبديل ريپيت طرح به شيوه براي اين كار. گيريم فرا
 كنيم.مي شروع، رودمي به كار افزارنرم

كنيم و سپس آن را به مي ابتدا ريپيت طرح را رسم. خواهيم سرژه دو و يك تاري را رسم كنيممي مثالً
الگوي  اين طرح را به صورتهاي چرخانيم. در مرحله آخر سطرمي مخالف عقربه ساعت، درجه 90اندازه 
سرژه تفاوتي هاي )در مورد طرح آيد.مي به دستكنيم و در نتيجه ريپيت طرح جديد مي جاهجابها فلش
 شود(مي تغييراتي ايجادها شود ولي در بعضي از ريپيت طرحنمي ايجاد

مطابق را مقادير  ،باز شده كادرزنيم و در مي را tools / propertiesافزار نرمدر قسمت  كادر تنظيمات:
 كنيم.مي انتخاب 27تصوير 

  

 افزارنمايش تنظيمات اوليه نرم 27شكل 

 ه كنيد.در مورد تنظيمات به اين نكات توج
 Treadleورد( و -)تعداد تار  Shaftsكنيد.ابعاد ريپيت طرح را وارد ، كادر تنظيمات 1 در قسمت -1

 )تعداد پود(

 كادر تنظيمات  1قسمت 

 كادر تنظيمات 2قسمت 

 كادر تنظيمات 3قسمت 

 كادر تنظيمات 4قسمت 

 كادر تنظيمات 5قسمت 

 کالسیفعالیت 
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است كه قرار است ببافيم. توجه هايي به تعداد كل تارهاي اسنو و كل پود ،كادر تنظيمات 2 سمتق در -2
بزرگي مثل يك پتو را با دستگاه هاي شود كه بخواهيد طرحمي كنيد كه اين قسمت وقتي الزامي

 در نظر گرفت. 100توان دو عدد را هاي معمولي ميو در طرح بافندگي ژاكارد ببافيد
 كشداراي خط افزارنرمقسمت سوم كادر تنظيمات مربوط به تراكم تار و پود در پارچه است. اين  -3

Roller توانيد نماي واقعي ابعاد تارو پود پارچه را ببينيد.مي است كه در صورت فعال بودن 
 كنيد.مي چهارم كادر رنگ تار وپود را تنظيم در قسمت -4
 )حركت براي نقشه ضربه Littplanدر قسمت پنجم سه گزينه وجود دارد كه از سمت چپ اولي  -5

و  كشينخمربوط به طرح اصلي بافت پارچه شامل  Tie-up and Threadlingوسطي  وردها( و گزينه
قابل اجرا است. گزينه سمت ها يكي از اين گزينهدر هر لحظه فقط  باشد.ها ميپودگيري ترتيب قرار

اگر اين گزينه را عالمت . داد پر كردن نقاط صفحه طراحي استمربوط به قرار Rising Shed راست
اين گزينه بدون  شود و اگرمي سياه د آن نقطهبزنيد به اين معني است كه هرگاه تار روي پود قرارگير

ي كه در كنيم. با توجه به نوع آموزشمي آن نقطه را سياه، قرار گيردگاه پود روي تار  هر، عالمت باشد
 ()توضيحات بيشتر در سايتهمواره اين گزينه را عالمت بزنيد.  ،اين كتاب ارائه شده است

 استفاده كنيد.ها تر شدن ابعاد خانهنمايي نيز براي بزرگبزرگهاي از گزينه
هاي كنيد.به كمك اين دستورات كارمي وجود دارد را مشاهدهكه روي تصوير هايي گزينه 28در شكل 

 تسلط پيدا كنيد. افزارنرمشود. اين كارها را امتحان كنيد تا بر فضاي مي مختلفي بر روي طرح انجام
 هاي افقي دستگاه است. )توضيحات بيشتر در سايت(نماي دكمه 28شكل 

 

 

 باالي صفحه طراحيهاي تصوير دكمه 28شكل 

 شود.مي ظاهر 29 صورت شكل در آن Okو فشردن دكمه  27شبيه شكل هايي انتخاب گزينهبا 
 

 

 افزارنرم تصوير نمايش داده شده توسط 29شكل 
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تر رسم كنيد بايد از كه بتوانيد طرح را وسيع براي اين شود.مي در اين حالت فقط يك ريپيت طرح رسم
 نيز Edit /Repeat استفاده نمود. بر روي نوار ابزار گزينه تكرار وجود دارد ولي در بازشوي Repeat گزينه

 توان همين كار را انجام داد.مي
 پس از مشاهده اين طرح گزينه ريپيت را فعال كنيد و آن را مطابق زير تنظيم كنيد. و در نهايت گزينه

OK  (30را بزنيد. )شكل 
 

 

 Repeatكادر تنظيمات  30شكل 

شود. كه گسترده ريپيت طرح است و بر اساس سه فاكتور مي هويدا 31را زديد طرح شكل  okپس از آنكه 
توانيد با تغيير در هر مي ها. شماو نحوه تكرار پود كشينخ، آمده است. كه عبارتند از: ريپيت طرح به وجود

 آوريد. به وجودجديدي را هاي يك از فاكتورهاي باال طرح
 

    

 برداشتن خطوط دور طرح() تار و پودي نماي نماي جدولي طرح 31شكل 

آيد. در اين شكل تار و پود به راحتي به وجود ميداشتن خطوط دور طرح شكل سمت چپ با زدن دكمه بر
 باشد.مي قابل شناسايي

 نقشه تكرار پودي چيست؟
در حقيقت كار نقشه ، اين ستون كنيد.مي يك ستون را مشاهده افزارنرمدر سمت راست صفحه نمايش 

كنيد ولي در مي را مشاهدهها چگونگي حركت ورد، دهد با اين تفاوت كه در نقشه ضربهمي ضربه را انجام
رود و در مي بافت، در اينجا در ضربه اول پود اول كنيد. مثالًمي را مشاهدهگذاري اينجا ترتيب انجام پود

شود و پس از آن دوباره همين مي پود سوم بافته، ود و در ضربه سومشمي بافته، ضربه دوم پود دوم
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 نقشه ضربه ايجاد، ينيماس ترتيبي كه گفتيد در كنار هم بچرا بر اسها گردد. حاال اگر پودمي عمليات تكرار
 براي رسم نقشه ضربه نيز دارد. ايهيژوبخش  افزارنرمشود. اين مي
 

رح را نقشه ضربه هر ط را نشان دهيد.گذاري را بيان كنيد و سپس تكرار پودگذاري نحوه پوددر اين طرح 
 رسم كنيد.را رود مي با توجه به هر پود كه بافت

 

   
 

 

  افزارنرمريپيت طرح مناسب گذاري شماره 
بنابراين مطابق  پود است. تار وگذاري دانيم كه ريپيت طرح داراي راپورت تاري و پودي و شمارهمي

 است. 32صعودي به صورت شكل  2و  3ايم ريپيت طرح سرژه كنون خواندهمطالبي را كه تا
 

 

 صعودي 2 و 3ريپت طرح سرژه  32شكل 

مي افقي رسم حتما به صورتها تارها افزارنرمكنيد كه در اين گونه مي كه با كمي دقت مشاهده حال آن
ترتيب  33تفاوت دارد. در شكل گذاري در نتيجه ترتيب شماره. متصل شوند(ها وردشوند )تا به راحتي به 

 كنيد.مي مشاهده افزارنرمبراي اين  در ريپيت طرح راگذاري شماره
 

A B 
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 افزارنرمريپيت طرح مناسب اين  33 شكل

 ديدههايي طرح تفاوتهاي هر چند ظاهر ريپيت طرح سرژه تغييري نكرده است ولي براي بعضي ريپيت
الزم  حتماً، ساده همان ريپيت طرح را وارد كنيد ولي براي مشتقات سرژههاي براي سرژه بنابراينشود. مي

 است تا ريپيت طرح تغيير كند.
درست شبيه ريپيت طرحي است كه تا حاال  افزارنرموارد كردن ريپيت طرح سرژه در اين : تذكر مهم

ولي به اجراي و تكرار ريپيت طرح . طرح تغيير اساسي خواهند داشتهاي ولي بعضي ريپيت ايم.خوانده
 كنيد.توجه كنيد و به پشت و رو بودن طرح توجه 

 و نقشه تكرار پودي كشينخ و ثير رنگ تارو پودأت 
توان رنگ تار مي كنيد اين است كه به راحتيمي كه با آن كار طراحي افزارنرميكي از مهمترين فوايد 

مي جديد را به شما نشانهاي تعويض كرد. براي اين كار دو گزينه وجود دارد كه يكي رنگ ورنگ پود را
مي را به شما نشان (Palette)ايد را كه در اين طرح استفاده كردههايي ولي دومي رنگ (Color)دهد 
 دهد.

 

 

 تفاوتي با هم دازند؟پس چه  ،اند باعث تغيير رنگ تار و پود شودتوكه هر دو مي در حالي
 
 

تغيير دهيد. تا انواع جديدي از ايد را مطابق دروسي كه قبال فرا گرفته كشينخنوع  كشينخبراي تغيير در 
و جدول عمودي سمت راست  كشينخ، جدول افقي پايين صفحهافزار نرمرا مشاهده كنيد. در اينها طرح

توانيد با تركيب مي ت را براي شما نشان داديم ولي شماحال 8ما در اين شكل  باشد.مي نقشه تكرار پودي
ها سرژه sو  zوگيري به حالت شكل آوريد. به وجودجديدي را هاي طرحها كردن هركدام از اين حالت

آوريد. اين كار به تمرين زيادي  به وجودتوان طرح لوزي را مي توجه كنيد. با تركيب اين چهار حالت
گيري را به خوبي درك كنيد. با دقت زياد در شكل كشينخاحتياج دارد تا تركيب نقشه تكرار پودي و 

 را به خوبي فرا بگيريد. افزارنرماز نحوه كاركرد اين ها طرح
  

 فکر کنید



 

 
  
 
 

 75 

 
 سرژه و مشتقات آن 

 4 و 1آمده است. پايه كار سرژه  به دستو نقشه تكرار پودي  كشينخو با تغيير  افزارنرماز روي  34شكل 

 صعودي است.
 

 

 و تغيير تكرار پودي كشينختغيير طرح بافت با تغيير  34شكل 

 
 . بيان كنيد D, C, B, A را بر روي طرح در قسمت كشينختاثير 
  بررسي كنيد 5و4و3و2و1هاي كشينختاثير نقشه تكرار پودي را بر روي 
 آوريد به وجود افزارنرمرا به طور جداگانه در ها ديگري را رسم كنيد و هريك ار كادرهاي سرژه. 

 و با تغيير سرژه پايه، تأثيرات روي طرح را مشاهده كنيد.
 

 

 38و  37و  36و  35 هايوجود دارد كه در شكل  Tools File ,Edit , Viewهايگزينه افزارنرمدر اين 
بزنيد و اثرات آن را  افزارنرمرا در هنگام كار با ها كنيد. اين دكمهمي هركدام را مشاهدههاي گزينهمعني 

 روي نقشه نهايي ببينيد.
 

 
 

 Viewگزينه  36شكل  Fileگزينه  35شكل 

 کالسیفعالیت 

 کالسیفعالیت 
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 Toolsگزينه  38شكل  Editگزينه  37شكل 
 

هرگاه . بستگي داردها به جسارت شما در استفاده از اين دكمه افزارنرمبه طور كلي فرا گرفتن كار با يك 
 و همه مراحل را دوباره انجام دهيد. شروع كنيد. Newدر حين كار به مشكالتي برخورديد دوباره از دكمه 

 هاي داخلي كادر را از هنرآموزتان بپرسيد.كاربرد هر كدام از دكمه
 
 یش نمایش طرحپ

ر شما آماده شد بايد آن را چاپ كرد تابه قسمت بافندگي برده شود اما قبل از آن به كه طرح مورد نظ پس از آن
و تراكم و طرح نهايي به تاييد نهايي برسانيد. در در منوي بندي آن را ببينيد و از نظر رنگ ،كمك پيش نمايش

File بر روي Print preview صورتي كه اشكالي  در طرح نهايي را مشاهده كنيد. پيش نمايش كليك كنيد تا
 باشد.براي چاپ طرح مي printگزينه  توان طرح را روي كاغذ چاپ كرد.مي مشاهده نشد

 

 باز سازي كنيد. افزارنرممختلفي را كه تا حاال آموختيد را بر روي هاي طرح

 جاي تار و پود را در اين طرح تغيير دهيد. -1
 د.تار و پود اين طرح را تغيير دهي رنگ -2
 طرح را به صورت چهار خانه در آوريد. -3
 را به صورت يك در ميان صعودي نزولي در آوريد. كشينخ -4
 دو خانه صعودي كنيد.، نقشه ضربه را دو خانه -5
 كشي را هم دو خانه دوخانه صعودي كنيد.چله -6
 كشي را دو خانه دو خانه نزولي كنيد.چله -7
 .استفاده كنيد save as سس ح از روسبراي ذخيره طر -8
باال را روي آن انجام هاي بياوريد و همه كار به وجودتاري را  3و  4طرح جديدي را باز كنيد و سرژه  -9

 دهيد.
3طرح  -10

3
 p .را اجرا كنيد و تار را سبز و پود را زرد كنيد. و ده در ده تكرار كنيد 

 پود 100تار و  100رنگ در آوريد. طرح تافته را به صورت راه راه با هر ده تار يك  -11
 پود. 100تار و 100دلخواه در آوريد. هاي طرح تافته را به صورت چهار خانه با رنگ -12

 

 

 کالسیفعالیت 
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 A_B_C_D 39هاي با توجه به شكل
 سازي كنيد.باز افزارنرممربوط به فصل اول را با هاي طرح -1
 طراحي بسازيد. و آن را ذخيره كنيد. افزارنرمزير را با هاي هر كدام از طرح -2

 

  
B A 

  
D C 

 39شكل 

 
 های بزرگطراحي سرژه

شود. طبيعي مي نيز بيشتر 8در  8رو هستيم كه واحد طرح آن از هروبهايي در بسياري از موارد با سرژه
 قرار داد.، را بر روي اندازه واحد طرح افزارنرماست كه ابتدا بايد تنظيمات 

z  T 5 ,2سرژه با نام : مثال
3 ,4

( خواهد شد. 5+ 3+2+  4= )  14 خواهيم اجرا كنيم. اين سرژه با ابعادمي را 

 زنيم. مي را به صورت زيرها براي اين كار درست مانند قبل دكمه
Start/weave design/new/ single hamess/ok / شود. در قسمت مي در اين حالت كادر محاوره باز

را عالمت  rising shedو حتماً  را بزنيد ok را عالمت زده و Tie-up and threadlingين كادر عبارت پاي
 زنيم.مي

 هويدا شود. 40را بزنيد تا كادر شكل  propertiesعبارت  TOOLS حاال از گزينه منوي
 

 کالسیفعالیت 
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 كادر تنظيمات 40شكل 

را براي هر كدام  14زبانه كناري مقدار بر روي محلي كه با بيضي قرمز مشخص شده است و از طريق 
هاي تار و پود را ايجاد كنيد. در اين حالت اگر الزم است مقادير ديگر كادر را نيز تغيير دهيد و يا رنگ

باشد. حاال سرژه را در مي 14در  14شود كه واحد طرح آن مي صفحه جديدي باز ok عوض كنيد. با زدن
 يد.اين واحد طرح و با دقت پياده كن

 

برويد تا دوباره همان كادر ظاهر شود.  Tools/Propertiesاگر بعضي از مقادير قابل تغيير نبود به مسير 
 اين مقادير حاال قابل تغيير است.

 

و انجام نقشه تكرار پودي در نهايت به كمك  كشينخپس از اجراي واحد تكرار بافت سرژه مورد نظر و 
نقشه سرژه مورد نظر به تعداد مشخص  Edit /Reapet منوي گزينه تكرار از روي نوار ابزار و يا از روي

 آيد.مي در 41شكل  شود. و در نهايت به صورتمي شده تكرار
 

 
T 5,2 ترسيم سرژه 41شكل 

3,4
𝑍 

 نکته
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 چند نكته مهم
طريق  گردد. اين كار ازمي هاي جديدباعث ايجاد رنگ Color / Color منوي تغيير رنگ از طريق -1

 پذير است.نوار ابزار هم امكان
هايي را كه ايجاد در اين حالت تمامي رنگ. استپذير نيز امكان Color / paletteتغيير رنگ از طريق  -2

از رنگي را داشتيد اين  را نيز در خود دارد و اگر قصد استفاده مجددايد و يا مصرف كردهايد كرده
 كند.مي ترگزينه كار را راحت

 كرد ولي با گزينه بايد يكي يكي پرها را استفاده شود خانه Penاز  Toolsكه در گزينه  در صورتي -3
Line شود.تر مي، پر كردن خانه و ايجاد خط بسيار آسانكليك را نگه داريم، با حركت موسچپ  اگر 

از عالمت بزرگها نمايي مثبت و براي كوچك كردن خانهاز عالمت بزرگها براي بزرگ كردن خانه -4
 نمايي منفي استفاده كنيد.

 توانيد جاي تار و پود را با هم عوض كنيد.، ميبه كمك عالمت تغيير تار و پود -5
 تبديل كرد. sبه   zبايد نقشه ضربه را از حالت. تبديل شود sبه  zبراي اينكه سرژه  -6
 استفاده كنيد. افزارنرمو مقادير براي ياد گرفتن بيشتر ها و رنگها عالمتاز تغيير دادن  -7

 

 انجام دهيد. افزارنرمزير را با اين هاي تمرين
 تنظيم كنيد. 11در  11را باز كنيد و بر روي  افزارنرم -1
s  T 3 ,1واحد طرح زير را در محل مربوطه اجرا كنيد. -2

2 ,5
 

در بيايد. و پس از تكرار آن را در  sرا اجرا كنيد ولي با نقشه ضربه مناسب در نهايت سرژه  z كشينخ  -3
 يك درايو ذخيره كنيد.

كل طرح به صورت ، و نقشه ضربه مناسب كشينخيك بار ديگر واحد طرح را اجرا كنيد ولي با  -4
 در بيايد.هايي لوزي

 رنگ تار پود را تغيير دهيد. -5
 .تاري در آوريدهايي طرح را به صورت راه راه، با تغيير رنگ تار -6
 با تغيير رنگ پود طرح را به صورت چهار خانه در آوريد. -7
كنيد مي پيش نمايش بگيريد و اگر فكر، تار و پود اجرا كنيد و سپسهاي ده بار تكرار را در جهت -8

 طرح جالبي شده است آن را چاپ كنيد.
 

 
 

 رسم كنيد. افزارنرميك سرژه سيال را به كمك 
 

 

 های جناقي )زیگزاگ(سرژه

ديگري را بسازيد ولي سرژه پايه و رنگهاي طرح، افزارنرمزير را مشاهده كنيد و سپس به كمك هاي طرح
 را در مقابل هر طرح بنويسيد. كشينخها را تغيير دهيد. در مقابل هر طرح چگونگي تكرار پودي و 

 

 فعالیت عملی

 کالسیفعالیت 
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چگونگي تغييرات نقشه تكرار پودي و 

 را شرح دهيد؟ كشينخ
 

 (زيگزاگ افقي )پودي 42شكل  

 

 كشينخچگونگي تغييرات نقشه تكرار پودي و 
 را شرح دهيد؟

 

 (زيگزاك عمودي )تاري 43 شكل 

 

 كشينخچگونگي تغييرات نقشه تكرار پودي و 
 را شرح دهيد؟

 ايجاد لوزي 44شكل  
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چگونگي تغييرات نقشه تكرار پودي و 
 را شرح دهيد؟ كشينخ

 يكي از انواع طرح الماس 45شكل  
 

 
 افزار رسم كنيد.با نرم 45و  44، 43، 42هاي نقشه مطابق شكل 4يك سرژه پايه انتخاب كنيد و سپس 

 
 

 انجام دهيد.كارهاي زير را ، طرح سرژه متفاوتبا انتخاب يك 
 انجام دهيد. كشينخ -1
 اصول بافت را رعايت كنيد -2
 پارچه را ببافبد، مطابق نقشه ضربه -3
 آموزتان تحويل دهيد.نيد و به عنوان نمونه كار به هنرپارچه بافته شده را جدا ك -4

 

 

 در جلوگيري از مصرف بي رويه برق كوشا باشيد.
 فاضالب نريزيد.اضافي را در راه هاي سر نخ

 اطراف محل روغنكاري را تميز كنيد و پارچه تنظيف را درمحل خاصي نگهداري كنيد.، پس از روغن كاري
 

 

  افزارنرمتبديل ريپيت طرح به ريپيت طرح مناسب 
افزار گذاري تا و پود در نرمافزار اصولي و دست انجام شود بايد شمارهبراي اينكه عمل طراحي در نرم

شود و طرح درست و اين عمليات خود به خود درست انجام مي زير مراحلدرست انجام شود. به كمك 
 شود.مطابق انتظار ايجاد مي

 براي اين كار مراحل زير را انجام دهيد. 
 ابتدا ريپيت طرح مطابق روش معمولي را رسم كنيد. -1
 به ساعت بچرخانيد.مخالف حركت عقر درجه 90به اندازه ريپيت طرح را  -2

نکات 
 محیطیزیست

 فعالیت عملی

 کالسیفعالیت 
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 جا كنيد.هرا مطابق فلش جابها طرحهر كدام از  -3
 قرار دهيد. افزارنرمريپيت جديد را در محل  -4

 دهد.مي يك نمونه از اين تبديل را نشانالف  46 شكل
 

 

 افزارنرمروش تبديل ريپيت طرح به حالت الف  46 شكل

تكرار پودي را طوري  كشي و نقشهدهيم و نخافزار قرار مينرمب ريپيت طرح را در  46حاال مطابق شكل 
ييراتي در نرم افزار مشابه ح اولي باشد. يعني با تغر، تكرار ريپيت طكنيم تا شكل نهايي ايجاد شدهتنظيم مي
 .كشيديمي را ايجاد كرديم كه با دست ميهمان چيز

 

 

 افزارب طرح حاصل از نرم 46شكل 

افزار، همان طرح اوليه قبل از تبديل را در بنابراين هنگام مقايسه ريپيت طرح با طرح ترسيمي توسط نرم
 افزار، در يك حقيقت يك طرح كمك كننده است و ارزشي ندارد. نظر بگيريد و ريپيت طرح نرم

 

 سرژه جناغي

رسم بافت سرژه جناغي بدين  باشد براييكي ديگر از انواع مشتقات بافت سرژه بافت سرژه جناغي مي
طور ه كجراه سرژه ب ،كنند كه ابتدا سرژه پايه را رسم كرده و سپس براي ادامه طرحترتيب عمل مي

متفاوت در  هايلباسي مردانه و زنانه با يك رنگ و يا رنگهاي اين بافت در پارچه شود.معكوس رسم مي
 .گيردتفاده قرار ميپالتويي مورد اسهاي تار و پود و همچنين در پارچه
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هاي نخ هاي تارو سرژه جناغي در جهتسرژه جناغي پر كاربرد سرژه جناغي در جهت نخ انواع دو نوع از
 دهد.هايي با بافت سرژه جناغي را نشان ميپارچه 47 باشد. شكلپود مي

 

   

 يسرژه جناغهاي پارچه 47شكل 

 .باشدمونه از ريپيت طرح جناغي مييك ن 48شكل 

 

 باشد.مي صعودي 2 و 3ريپيت طرح جناغي  48شكل 

 :مثال
 را رسم كنيد. 4و  2طرح جناغي ناشي از سرژه 

( 1 و 1يعني نقطه و از سمت چپ ) رسم كنيد. 2X6=12 و طول 2+4=6ابتدا يك مستطيل به عرض 
 را مشاهده كنيد. 49 كنيد. شكلرا رسم مي 4 و 2ه صعودي ژسر

 

 

 طرح جناغيمرحله اول رسم  49شكل 

 پر 6 و 5 و 4و 3و  2و  1هاي را پر كنيم. و آنها را از روي خانه 12الي  7هاي پس از اين مرحله بايد خانه
 كنيم.مي



 

  

 84 

معكوس ، 8جايي خانه سفيد و سياه( و خانه هجابدهيم. )مي را قرار 6، معكوس خانه 7براي پر كردن خانه 
 آيد.مي به دست 50اهد بود. و در نتيجه شكل معكوس خانه يك خو 12... و خانه .و 5خانه 

 

 

 4و2ريپيت طرح سرژه جناغي  50شكل 

 تبديل كنيد. افزارنرمرا به حالت مناسب  4 و 2طرح ريپيت جناغي سرژه  -1
 تبديل كنيد. افزارنرمرا رسم كرده و به حالت مناسب  4 و 1سرژه جناغي  طرح ريپيت -2
هاي مختلف و تراكم تاري و و با رنگ افزارنرمبر روي ايد جناغي را كه ريپيت آنها را رسم كردهدو طرح  -3

 پودي متفاوت اجرا كنيد.
 

 
توان افزار به وجود آمده است. از اين طرح چه اطالعاتي را ميكنيد توسط نرمطرح را كه مشاهده مي

 دوستان در اين باره بحث كنيد. استخراج كرد. آنها را بنويسيد و با
 

 
 

 کالسیفعالیت 

 کالسیفعالیت 
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 تار و پود ضخیم در بافت

در ها اين پارچه. آن ضخيم استهاي بينيد تارهاي پارچه نازك و پودمي 51همان طور كه در شكل 
 تراكم تاري و پودي را متفاوت در نظر، اين نوع پارچه براي نحوه طراحي. زيادي داردهاي نساجي كاربرد

پود در  8متر و تراكم پودي تار در سانتي 22با طرح تافته و تراكم تاري ، در اين بافت مثالًگيريم. مي
متر در نظر بگيريد. و سپس طرح نهايي را ذخيره كرده و به هنرآموزتان نشان دهيد. تفاوت ظاهر سانتي

 تراكم يكسان مقايسه كنيد.هاي اين طرح را با طرح
 

 

 پارچه با تراكم مختلف براي تار و پود 51شكل 

 سرژه تركیبي

آيد. اين تركيب در دو جهت تاري و پودي مي به دستسرژه تركيبي از در هم آميختن دو طرح سرژه 
 شود. انجامتواند مي

 سرژه تركيبي تاري
باشد. و روش مي دو برابر راپورت پودي آن، راپورت تاري ريپيت طرح نهايي، تركيبي تاريهاي در سرژه

دو ، هابا توجه به راپورت سرژه. دهيممي ميان در كنار هم قرار در را يكها است كه پود كار بدين صورت
 آيد.به وجود ميروش 

صعودي و  2 و 1سرژه  به عنوان مثال اگر بخواهيم تركيب تاري: تركيب سرژه تاري با راپورت برابر -1
 52است مانند شكل  3چون راپورت هر دو سرژه برابر عدد . آوريم به دستصعودي را  1و 2سرژه 
 كنيم.مي عمل
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 نحوه ايجاد سرژه تركيبي تاري  52 شكل

 
 شود را بيان كنيد.مي مشاهده روش كار كه در شكل

 
 ايجاد شده است. افزارنرمباشد. كه به كمك مي بافت نهايي ايجاد شده 53شكل 

 

  

 بافت تركيبي  53شكل 

ترين مضرب مشترك بين دو راپورت در اين حالت اول بزرگ: تركيب سرژه تاري با راپورت غير مساوي -2
ميان از ر د كنيم. حاال يكمي و سپس دو طرح سرژه كامل را در راپورت جديد پياده. كنيممي را پيدا

 دهيم.مي هر پود در كنار هم قرار
 صعودي را رسم كنيد. 1 و 3 سرژه صعودي و 2 و 1سرژه  اصل ازمثال: سرژه تركيبي تاري ح

 .12شود عدد مي 4و  3كه بين . كنيممي ترين مضرب مشترك را پيدابرابر نيستند پس بزرگها چون راپورت
 دهيم.مي انجام 54عمليات را مطابق شكل 

 

 

 چهار بار تكرار

A 

 کالسیفعالیت 
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 و دوممرحله اول  54شكل 

 12تا اول سرژه ، حاال در تار اول. كنيممي تار رسم 24پود و  12پس از انجام اين مراحل يك مستطيل با 
 و 3تار اول مربوط به تكرار سرژه ، كنيم در تار دوممي صعودي را رسم 3 و 1مربوط به تكرار سرژه  12در 
در نهاين . ز يك به يك در كنار هم قرار دهيمرا نيها اگر بقيه تار. دهيممي را قرار 12در  12صعودي  1

 آيد. اين كار به حوصله و دقت زيادي احتياج دارد.مي به دستطرح ريپيت نهايي 
 

 

 صعودي 1 و 3صعودي با  3 و 1 تركيب تاري دو سرژه 55شكل 

تركيبي توان تشخيص داد كه سرژه مي گردد و از اين طريقمي حالت خط مورب پديدار، در اين سرژه نيز
 اند.روند و تنها تعداد خاصي از آنها بافته شدهنمي تركيبي به كارهاي است. همه سرژه

 

بينيد آن را اصالح كنيد و سپس با تبديل اين ريپيت طرح به حالت مي با دقت به طرح رسم اگر اشتباهي
تاري پودي و تغيير ترتيب تكرار پودي  جدولي و و پود و نماي آن را اجرا كنيد و با تغيير رنگ تار افزارنرم
 متفاوتي را ايجاد كنيد.هاي طرح كشينخو 

 

 

 تركيب سرژه پودي
تركيب سرژه پودي نيز مثل تركيب سرژه تاري است و فقط تفاوت آن در اين است كه راپورت پودي دو 

 برابر خواهد شد و بقيه تفاوتي ندارد.
  

 سه بار تكرار

B 

 کالسیفعالیت 
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را رسم ها نقشه ضربه هركدام از طرح -اجرا كنيد افزارنرمبر روي  -زير را تركيب كنيدهاي سرژههركدام از 
 كنيد.
 صعودي 3 و 1صعودي با سرژه  2و  2سرژه  تركيب تاري الف(

 صعودي 3 و 1 نزولي با سرژه 1 و 2سرژه  ب( تركيب تاري
 صعودي 4 و 2نزولي با سرژه  5 و 1پ( تركيب پودي سرژه 

 صعودي 2 و 2با سرژه  صعودي 2 و 4كيب پودي سرژه ت( تر
 

 
 .تهيه نموده و مراحل زير را براي پارچه انجام دهيد cm10  ×cm10چند نمونه پارچه مختلف به ابعاد 

 تار و پود را مشخص كنيد.هاي جهت نخ -1
 پشت و روي پارچه را مشخص كنيد. -2
 تعيين كنيد.تار و پود را هاي جهت و تعداد تاب نخ -3

 پارچه را جهت انجام مراحل ديگري از تجزيه پارچه نگهداري كنيد(هاي )نمونه
 

 
 صعودي را رسم كنيد. 2و  1صعودي و سرژه  2و  3هاي طرح تركيبي پودي سرژه

 تهيه طرح ريپيت نهايي -3مرحله  تهيه طرح ريپيت هر كدام -1مرحله 
 افزارايجاد طرح روي نرم -4محله  بزرگ شدهتهيه طرح ريپيت  -2مرحله 

 

 
 پارچه ديبا چيست؟

بسيار نازك بوده  پارچه اين است شدهمي توليد شوشتر شهر بسيار نازك ابريشمي است. و دراي پارچه ديبا
ه ب كعبه خانه تزئين پارچه پوشش و حتي خاصهاي لباس دوخت براي طال از اليافي با نيز گاهي و است
 تارهاي از پارچه رواج داشت در قديم اين دزفول و شوشتر شهرهاي در بافته اين. است رفتهمي كار

 از هاييبوته اندك خوزستان شهرهاي اطراف در شده است كهمي بافته لپ قلپ نام به گياهي هايقاصدك
هايي شود. پودمي بافت آن استفادهشود اين پارچه داراي ثبت حهاني است و از طرح سرژه در مي يافت آنها

 دهد.مي زيبايي خاصي به اين پارچه، از جنس الياف نازك طال
 

 
 

 فعالیت عملی

 دانیدآیا می

 فعالیت عملی

 کالسیفعالیت 
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 شانه بافندگي
هاي تار هاي آن از فلزات باريكي ساخته شده است و نخشانه بافندگي همانند شانه معمولي است كه دندانه

 گيرد.ها قرار ميالي اين تيغهدر البه
طبق دستور  تارهاي تاثير زيادي بر روي حالت پارچه بافته شده دارد. در ماشين بافندگي نخشانه بافندگي 

تار در موقع هاي ست كه تراكم نخا شوند. اين كار به خاطر آنمي شانه عبور دادههاي از دندانه معيني
 و از معيوب شدن طرح بافت جلوگيري شود. شود بافندگي ثابت نگه داشته

ي است كه از هر دندانه شانه بايد كشيده هايمهمي كه با شانه ارتباط دارد تعيين تعداد نخيكي از عوامل 
 شود و اين بستگي به ضخامت نخ تار و طرح بافت دارد.

صورت هنگام  كند حتي االمكان بايد كم باشد زيرا در غير اينهاي تاري كه از هر دندانه عبور ميتعداد نخ
 آورد.به وجود ميسرعت بافندگي زياد باشد اشكاالت مختلفي  تعويض دهنه بخصوص وقتي كه،

باشد. مي نخ در هر دندانه شانه به طور منظم 4يا  3، 2، 1به طرق  از دندانه شانه غالباًها دستور عبور نخ
دادن شوند، در اين صورت نشان مي تار به طور نا منظم از شانه عبور دادههاي نخها البته در بعضي از طرح

كشي عبور اب ناپذير است و بايد به شكل صحيحي در رابطه با طرح و چلهچگونگي عبور نخ از شانه اجتن
شانه به طور مداوم  كنند.مي از شانه عبور، شوندمي خارجها نخ از شانه را نيز معلوم كرد.تارهايي كه از ورد

اثر مستقيم  وي ميزان پاره شدن نخ تارشوند. ودر نتيجه جنس شانه بافندگي بر رمي تار ساييدههاي به نخ
 دارد.

كه در طرح آنها چند نخ كنار هم داراي بافت يكسان هستند،  ييهاپارچه بايد به اين نكته توجه كرد كه در
به باال و ها احتمال دارد كه هنگام تشكيل دهنه و تعويض نخ بايد آنها را از دو دندانه متفاوت كشيد زيرا

مختلف باشد در هاي ها داراي رنگخصوص اگر نخه به يكديگر پيچيده شود. اين عيب بها اين نخ، پايين
 پارچه بيشتر نشان داده خواهد شد.

خيلي ظريف ها نخ كنند. اگرميبندي متر دستهبافندگي را با توجه به تعداد دندانه در يك سانتيهاي شانه
شانه نيز از نوع با تعداد ، تار ضخيم باشدهاي اگر نخ و رودمي و تراكم تاري باال باشد، شانه ظريف به كار

 ماشين بافندگي را بررسي كنيد.هاي شود. براي انتخاب شانه بايد كاتالوگمي متر انتخابدانه كم در سانتي
 

 Curved Twillسرژه انحنادار 

به آن داده  را پارچه زيبايي خاصيطرح اين  . حالت منحني شكل خطوط دررا ببينيد 56شكل  هايطرح
 است.
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 انحنادارهاي نمونه سرژه 56شكل 

 كشي مطابقشود و نخصورت مستقيم و يا زيگزاگ استفاده ميه ب كشينخبراي رسم اين نوع سرژه از 
 دار خواهد بود.حالت انحنا در پارچه قوس

ايستاده بودن كجراه به قبلي متغير است و خوابيده و هاي در اين نوع سرژه زاويه كجراه بر خالف سرژه
لباسي و پالتويي زنانه مورد استفاده هاي بيشتر در پارچه انحنادارهاي بافت .طرح مورد نظر بستگي دارد

 .قرلر مي گيرند
 

 ابتدا به نحوه ساخت اين سرژه توجه كنيد.
 

  
Z 5 ,1,1,3  دار با سرژه پايهسرژه انحنا ، چند خطيهاي و به كمك سرژه افزارنرمو سپس بر روي 

3,1,1,2
 T را 

در ادامه نقشه تكرار پودي را نيز به صورت انحنادار رسم كنيد. هر بار كه طرح مناسبي را رسم  بسازيد.

 ذخيره كنيد. save asكرديد از گزينه 

 کالسیفعالیت 
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 بندی تارو پودتغییر رنگ

... استفاده كرد.  و يا در ميان و يا يك به دوميان و دو  در توان از تكرار يكمي متنوعهاي براي ايجاد طرح
 مقايسه كنيد.بندي پود با نحوه تكرار رنگ را ببينيد و نحوه تكرار رنگ تار و 57 طرح شكل

 

 

 تكرار رنگ تار و پود 57شكل 

است ولي  3 در 3كه ريپيت طرح  در اين طرح را مشاهده كنيد. با اينبندي ريپيت طرح و ريپيت رنگ
 58شود. شكل مي بندي تكرار بافت و رنگ را با هم شاملشده است. ريپيت رنگ 6 در 6بندي ريپيت رنگ

 

 

 بنديريپت طرح و رنگ 58 شكل

را پيدا كنيد و در بندي انجام شده است ريپيت طرح و ريپيت رنگبندي كه با رنگ A,B,Cدر سرژه -1
 افزار بازسازي كنيد.نرم

 

   

 بنديبا رنگ 2 و 2سرژه  بنديبا رنگ 3 و 2سرژه  شكل

A B 

 کالسیفعالیت 
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 با چهار طرح بندي و رنگ بندي متفاوت 2و2سرژه 

 افزارنرمميان و پود دو در ميان به كمك ر د تار يكبندي صعودي با رنگ 2 و 1ترسم سرژه  -2
 افزارنرمدلخواه به كمك بندي صعودي با رنگ 4 و 2سرژه -3

 

 
ق كنيد و نتايج خود را با كالس و استفاده از اينترنت درباره موضوعات زير تحقي با مراجعه به منابع علمي

 ارش كنيد.گز
 منظور از شانه در فرش ماشيني چيست؟ -1
توان مشخص نمود كه يك فرش مي شانه منظور چيست؟ و چگونه 1000شود فرش مي وقتي گفته -2

 شانه است ؟ 1000
 تراكم طولي فرش )تراكم( به چه معناست؟ -3
 باشد مفهومش چيست؟مي 500شود فرش با تراكم وقتي گفته مي -4

 

 
نمونه پارچه مختلف تهيه نموده و با توجه  3با توجه به مطالب مطرح شده در زمينه تجزيه پارچه حداقل 

 ها مشخص كنيدرا تجزيه نموده و موارد ذيل را براي نمونهها موجود در محيط آموزشي پارچه به امكانات
 مشخص كردن پشت و روي پارچه ها 
 تار و پودهاي مشخص كردن تراكم نخ 
 تار و پودهاي تعيين جهت و مفدار تاب نخ 
 تار و پودهاي محاسبه درصد جمع شدگي نخ 
 تار و پودهاي تعيين نمره نخ 
 و نقشه ضربهكشي با چلهها ترسيم طرح بافت پارچه 
 تار و پودهاي بندي نخمشخص كردن رنگ 
  متر عرض پارچهسانتي 120تعيين تعداد تار براي 
 پارچهاي متر از هر يك نمونه 500براي بافت  تارهاي محاسبه وزن نخ 

 

 تحقیق کنید

 فعالیت عملی

C 
 قسمت 4شامل 
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 سرژه و مشتقات آن 2واحد يادگيري 

 معيار شايستگي

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولي از  مرحله كار رديف

  1 هاي سرژهرسم طرح 1

  2 بافت پارچه با طرح سرژه 2

  2 افزار طراحي بافت پارچهفراگيري كار با نرم 3

  1 رسم مشتقات سرژه 4

ــتگي ــات     شايس ــت، توجه ــي، بهداش ــي، ايمن ــر فن ــاي غي ه

 محيطي و نگرش:زيست

 رعايت قواعد و اصول در مراحل كار –1

 استفاده از لباس كار و كفش ايمني -2

 تميز كردن دستگاه و محيط كار –3

 رعايت دقت و نظم -4

2  

 * نمراتميانگين 

 است. 2* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 
 



 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ومسپودمان 

 ساتين و مشتقات آن
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 3واحد یادگیری 

 ساتین و مشتقات آن
 

 شایستگي فني پودمان

هاي گوناگون ساتين، روش ها، طراحي طرحخصوصيات پارچه ساتيني، انواع پارچهتعريف طرح ساتين، 
هاي كرپ و بد فورد افزار طراحي پارچه، بررسي و طراحي پارچهنرمها به كمك رسم نقشه ضربه انواع طرح

 .و بافت آنها
 

 استاندارد كار

طراحي ساتين، نقشه كامل انواع ساتين هاي خود از در هنگام اجراي اين پودمان هنرجو بر اساس آموخته
 .بافدهاي ساتيني را ميو پارچه كندرا رسم مي
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 )اطلس( بافت ساتینطرح 

. ها طرح ديگر به وجود آمده استكه از روي آن ده باشد،سومين طرح پايه مي (Sateen) طرح ساتين
هاي كه بافت ساتين در آن به كار رفته است، نرمي و لطافت و مهمترين خصوصيات ظاهري پارچه

هاي پارچه، كمترين مقدار زير و رو رفتن نخ تار و پود مربوط به . در بين بافتباشدپذيري پارچه ميانعطاف
 . باشداين نوع طرح مي

ها شود كه در يك ريپيت بافت آن در هر كدام از تارها و هر كدام از پودطرح ساتين به طرحي گفته مي
كه در هر تکرار بافت فقط يك نقطه  دليل اينه هاي ساتين بدر بافت. فقط يك نقطه پيوستگي وجود دارد

زنند ر يك طرف پارچه موج ميهاي تار و پود هر كدام دهاي تار و پود وجود دارد نخپيوستگي بين نخ
در يك طرف پارچه چند تقطه تار، نمايان است و بقيه پود است و برعکس در پشت پارچه بدين معني كه 

. بنابراين اگر تار و بنابراين اگر تار و پود از دو رنگ مختلف باشدچند نقطه پود پيداست و بقيه تار مي
 . وت استباشند، رنگ پشت پارچه و روي آن با هم متفا

هاي پود در طرف هاي تار در يك طرف پارچه و نخشود نخاي كه با بافت ساتين تهيه ميبنابراين در پارچه
ريپيت هاي تار در نقطه پيوستگي رو قرار گرفته و در بقيه در واقع نخ شوندديده ميبيشتر ديگر پارچه 

گيرد در بقيه تکرار بافت نخ تار رو قرار مي عبارتي وقتي در نقطه پيوستگيه ب. گيردطرح، زير قرار مي
شود و پشت شوند و به آن ساتين پودي گفته ميها ديده ميبيشتر پودرو قرار گرفته است و  هاي پودنخ

. هرگاه شودشوند به آن ساتين تاري گفته ميكنيم چون تارها بيشتر ديده مياين پارچه را كه نگاه مي
هاي پود در روي پارچه مشاهده شوند ر گيرند ساتين را تاري )تار نما( و اگر نخهاي تار روي پارچه قرانخ

 .ساتين را پودي )پود نما( گويند

 

 

 توان ساتيني را بافت كه هم پشت و هم روي آن ساتين پودي باشد؟ چرا؟به نظر شما آيا مي
 .؟ دليل خود را شرح دهيدساتين تاري چطور

 

 

صاف  سطحي كامالً كنند،كه با توجه به نوع بافتي كه ايجاد مي خصوصيات مهم طرح ساتين ايناز جمله 
كه اين سطح صاف و شفاف در برابر انعکاس نور درخشندگي و جلوه  آورندو براق در پارچه به وجود مي

اطلس يا ساتين  هايي با بافتتراكم تار و پود در پارچه اين عالوه بر دهدهاي ساتين ميخاصي به پارچه
هاي معمولي چنانچه از نخ تار و پود با دو . همچنين در ساتيناست هاي پايه بيشترنسبت به ساير طرح

شود كه روي آن به رنگ آبي اي توليد ميپارچه نخ تار آبي و نخ پود قرمز، رنگ متقاوت استفاده شود مثالً
اي يك ال با رو توانيم پارچهطرح ساتين است كه مي . در واقع فقط باشودو پشت آن به رنگ قرمز ديده مي

 ها عبارتند از:مهمترين مصارف ساتين. متفاوت توليد كنيم هاي كامالًو پشتي با رنگ
 هاي زنانهها و آستري لباسهاي براق، سبك و نرم براي لباسپارچه 
 هاي مردانههاي آستري، لباسپارچه 
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  هاپارچه رويي وسايل خواب و رو تختي 
  رودها به كار ميهايي كه براي تزيينات و دكوراسيون منازل و سالنپارچه . 
 استفاده به عنوان پرده و روكش مبلمان 
  هر جا كه نرمي و درخشان و زيبا بودن اهميت داشته باشد ولي استحکام پارچه اهميت كمتري داشته

 .كنيداي ساتيني را مشاهده مياي از پردهنمونه 1. در شکل باشد
 

 
 نمونه پرده از پارچه ساتين 1شکل 

 مزاياي پارچه ساتين:

 هاي ساتين، كه باعث شهرت و استفاده زياد از اين نوع پارچه شده است، عبارتند ازمهمترين مزاياي پارچه
هاي ساتين، بسيار بينيد، پارچهمي 2هاي ساتيني: همان طور كه در شکل خشان و زيبا بودن پارچهدر -1

شود تا پارچه . جنس نخ و رنگ پارچه و نوع بافت، در اين پارچه باعث ميو چشم نواز هستند زيبا
 .ها بسيار نرم، نيز هستند. از طرفي اين پارچهبسيار درخشان و زيبا به نظر بيايد

 

    
 چند نمونه پارچه ساتين 2شکل 

. شکل بدن را به راحتي به هاي ساتيني به خاطر بافت خاصي كه دارندخت بودن پارچه: پارچهشل و لَ -2
شود، اهميت هاي آستري كه زير لباس مصرف مي. اين موضوع به خصوص براي پارچهگيرندخود مي
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حالتي را كه از  . تا بتواند فرم وهاي آستري بايد فرم و شکلي از خود نداشته باشد. پارچهداردزيادي 
روي  ،ساتين پارچه پذيرش فرم وحالتِ 3. در شکل . به خوبي نمايان سازدشودلباس اصلي ايجاد مي
 .كنيدمانکن را مشاهده مي

 
 پذيرش حالت و فرم مانکن توسط پارچه ساتيني 3شکل 

 :عبارتند از. اين دو عيب هاي ساتيني دو عيب اساسي وجود دارددر پارچه
اي جسم تيزي مثل سوزن را حركت دهيم، سوزن به تار و پود گير شدن: اگر بر روي پارچهنخ كش  -1

. هر چقدر گويندكش شدن مي. اين عمل را نخكند و ممکن است آن نخ را از جاي خود در آوردمي
 .شودكش شدن نيز، زياد ميها زيادتر باشد، مقاومت پارچه در مقابل نخنقاط پيوستگي، در بافت پارچه

 

 
 ؟ چرا؟به نظر شما نخ كش شدن در پارچه ساتين زياد است يا كم

 
 

 

 در طرح پارچه ها و استحکام نقاط پيوستگينخ تعداداستحکام كم پارچه: استحکام پارچه ناشي از  -2
. ولي مزاياي شود. بنابراين كم بودن تعداد نقاط پيوستگي، باعث كاهش استحکام آن ميباشدمي

 .شود تا همچنان، استفاده از اين نوع پارچه زياد باشدهاي ساتيني، باعث ميپارچه
 شوند: هاي ساتين به دو دسته تقسيم ميطور كلي بافته ب

 هاي منظمساتين
 منظمناهاي ساتين

 Rgular Sateen ین منظمسات

گذاري به اين صورت بود كه دستور بافت بر روي طور كه در مورد بافت سرژه گفته شد روش عالمت همان
گذاري مشابه نخ اول و با يك فاصله به طرف باال انجام شد و براي تار دوم عالمتگذاري ميتار اول عالمت

)جهش( يك  . در بافت سرژه چون عدد حركتطرح كامل شودشد و همين طور براي تارهاي بعدي تا مي
د اما در نمايو ايجاد خطوطي در پارچه مي دنبال هم قرار گرفتهه ها باست در نتيجه نقاط پيوستگي نخ

در نتيجه نقطه پيوستگي در سطح پارچه پخش شده و . استبافت ساتين منظم عدد حركت بيشتر از يك 
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هايي كه با بافت ساتين تهيه گردد به همين خاطر پارچهوي پارچه ظاهر نميهيچ گونه خطوط و عالئمي ر
هاي تار و پود در رو و يا پشت پارچه باشند و نقاط پيوستگي نخشوند داراي سطحي صاف و براق ميمي

 . شوندديده نمي
باشد و اگر در يك ميطور مساوي ه هاي منظم از اولين نخ تار تا آخرين نخ تار بعدد حركت در ساتين

شوند و يا هاي پود در پشت پارچه ديده ميهاي تار در روي پارچه مشاهده شوند نخبافت ساتين نخ
هاي تار و پود با دو رنگ متفاوت استفاده شود رنگ رو و پشت . و به همين خاطر هرگاه از نخبالعکس

 .متفاوت خواهد بود پارچه كامالً
 نحوه رسم ساتين منظم:

 هاي منظمختمان ساتينسا
. عدد باشدلنگه ورد مي 5دهد كه براي بافت آن نياز به را نشان مي 1/4 يك سرژه Aبافت ( 4در شکل )

به ترتيب گذاشته شده و بافت سرژه  1،2،3،4،5هايي روي پودهاي حركت در اين طرح يك است و عالمت
 .را به وجود آورده است

   
C B A 

 (4شکل )

هايي نيز به ترتيب از تار و عالمت انتخاب شده است، 2با عدد حركت  5كه يك طرح ساتين  Bدر بافت 
وردي را با عدد  5نيز يك ساتين  C. بافت گذاشته شده است 1،3،5،2،4اول شروع شده و روي پودهاي 

بر روي پودهاي باشد هاي آن با توجه به عدد حركت ساتين كه سه ميدهد كه عالمتنشان مي 3حركت 
هاي الزم براي آن بافت . پس براي ساختن طرح بافت ساتين ابتدا تعداد نخقرار گرفته است 1،4،2،5،3

كنيم و ازاولين نخ تار تا آخرين نخ تار نقاط پيوستگي را طبق عدد حركت يعني ريپيت بافت را معين مي
شدن يك طرح ساتين بايستي به اين نکته . پس از كامل كنيمزنيم و طرح را كامل ميساتين عالمت مي

. در توجه داشت كه در روي هر نخ تار و پود فقط بايد يك عالمت )نقطه پيوستگي( وجود داشته باشد
 .كنيدتار را مشاهده مي 5نحوه قرار گرفتن تار و پود در يك بافت ساتين با  5شکل 

 

 
 نحوه درگيري تار وپود در طرح ساتين 5شکل 
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كنيد نقاط در هم رفتگي تار و پود، در اين طرح، به نسبت طرح تافته كاهش كه مشاهده ميهمان طور 
 .دهداي را به اين طرح مي. كه خصوصيات ويژهزيادي دارد

 

 

ه كنيد و محاسبه كنيد نقاط پيوستگي طرح سميزان نقاط پيوستگي اين ساتين را با يك طرح تافته مقاي
 برابر طرح ساتين است؟تافته چند 

 
 

 . را رسم كنيد 3مثال: يك ساتين ده وردي منظم با حركت 
كنيم و سپس از تار را سياه مي 1و پود  1كنيم و سپس روي خانه تار را رسم مي 10در  10ابتدا يك مربع 

كنيم و ميرسيريم خانه بااليي را سياه  3كنيم و هرگاه به عدد كناري شمارش را به طرف باال شروع مي
دهد در صورتي كه شمارش به انتهاي خانه ها نشان مي. همان طور كه فلشكنيماين عمليات را تکرار مي

ها فقط يك خانه كنيم تا همه تارها و پودرسد، ادامه شمارش را از همان تار، ولي از پايين شروع ميمي
 .دهدروش اين كار را نشان مي 6. شکل سياه داشته باشند

 
 6شکل 

 روش رسم ساتين منظم
يك طرح  Bو قسمت  3با عدد حركت  وردي پودي )پود نما( 10يك طرح ساتين  A( قسمت 7شکل )
روي  Aو پارچه  پشت Bدهد كه در واقع را نشان مي 3وردي تاري )تار نما( با عدد حركت  10ساتين 

 .يك پارچه است

  
A B 

 وردي( طرح پشت وروي ساتين ده 7شکل )

 به چه معني است؟ Warp Face , Weft Faceپرسش: 
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 . شود تا ساتين مورد نظر قابل اجرا نباشددر هنگام رسم ساتين با عدد پرش خاص، دو موضوع باعث مي
 . الف( اگر در هر تار و يا پود بيش از يك نقطه پيوستگي ايجاد شد

 .پيوستگي ايجاد نشدب( اگر در يك يا چند تار و يا پود نقطه 
 

 
 9ساتين  –4با پرش  7ساتين  -2با پرش  5. ساتين هاي زير را با عدد پرش خواسته رسم كنيدساتين- 1

 5با پرش 
 . هاي خوب را جدا كنيدتار را پيدا كنيد و عدد پرش 9هاي منظم مربوط به ساتين همه ساتين -2
را رسم كنيد و سپس در باره هركدام نظر بدهيد كه آيا ساتين خوبي  تار 8هاي منظم همه ساتين -3

 . ؟ دليل آن را ذكر كنيدهست يا خير
 

 هاي منظم:در ساتينمناسب  طرز پيدا کردن عدد حرکت
تواند يك اما هر عدد حركتي نمي دست آورد،ه نخ و يا بيشتر از آن ب 4توان روي حداقل بافت ساتين را مي

سرژه روي پارچه  طرحايجاد  ،صحيح ايجاد نمايد چون ممکن است بعضي از اعداد حركتبافت ساتين 
هاي تار و پود بافت نروند يعني بدون پيوستگي در زير يا روي پارچه قرار نمايند و يا اينکه بعضي از نخ

ند و قابل قبول باش، يك طرح ساتين ممکن است فقط چند عدد مطرح براي . از بين اعداد حركتگيرند
تاري ابتدا تعداد اعداد را از  N. براي پيدا كردن عدد حركت در يك ساتين بتوانند يك ساتين كامل بسازند

 كنيم:نويسيم و به ترتيب زير عمل ميمي Nيك تا 
 . نمايدچون با چنين عدد حركتي ايجاد سرژه مي كنيم،عدد يك را حذف مي -الف
،چون در صورت ترسيم ساتين با چنين عدد حركتي تمام عالئم كنيمرا حذف مي Nآخرين عدد يعني  -ب

 . گيردروي يك نخ قرار مي
 . نمايدچون چنين عدد حركتي ايجاد سرژه مي كنيم،( را حذف ميN-1) عدد ما قبل آخر يعني -ج
 . كنيم( ضريب مشترک داشته باشد را حذف ميN( برآن قابل قسمت باشد و يا با )Nهر عددي كه )-د

تار در يك تکرار  Nعنوان اعداد حركت براي يك ساتين منظم كه ه توان ببقيه اعداد باقيمانده را مي
 . كار برده داشته باشد ب

اعداد از يك تا  تاري را مشخص كنيم، 14عنوان مثال اگر بخواهيم اعداد حركت در يك بافت ساتين ه ب
 . كنيمنويسيم و طبق دستور فوق عمل ميرا مي 14
14 13 12 11 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 

گردند و در نتيجه اين اعداد باقيمانده اعداد حركتي باقيمانده و بقيه حذف مي 11،9،5،3بنابراين اعداد 
 .طور صحيح بافته را با آنها ب 14توان طرح ساتين هستند كه مي

 

 

هاي ممکن را همه اعداد حركت 16و  15و  13و  12و 11و  10و 9و  8و  7و  6و 5و  4هاي براي ساتين
 . به روش باال به دست آوريد
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. اين طرح يك ساتين گويد. او ميببافيم 13وردي با عدد پرش  14شخصي از ما خواسته است كه ساتين 
 ين شخص در زمينه طرح بافت تخصصي دارد؟ چرا؟. به نظر شما ابسيار خوب است

 

 
. )به شودهاي آنان بسيار پرفروش ميبسياري متخصصان طراحي پارچه اعتقاد دارند كه بعضي از طرح

. هاي ساتيني را ياد گرفتيمكند( با توجه به اين كه ما در حال حاضر اصول طراحي پارچهاصطالح گل مي
 . دو تحقيق زير را انجام دهيد

 . هاي ساتيني كه از بقبه پركاربردتر شده است، را بنويسيدنام طرح -1
 چند دليل براي اين موضوع بنويسيد -2

 

 

. شوند ممکن است بهتر از سايرين باشندمختلف تهيه ميهاي هاي ساتيني كه با عدد حركتبعضي از بافت
و در يك كالم مشتري پسندتر . اشندتر ببدين معني كه توزيع نقاط پيوستگي در سطح پارچه يکنواخت

. براي مشخص شودنخ تار ايجاد شود،  13 مثالً تواند رويهاي كه ميتمام ساتين. خوب است كه بوده است
. و سپس براي همه اعداد باقيمانده طرح مورد نظز اين كار ابتدا همه اعداد پرش صحيح را به دست آوريم

به ترتيب با اعداد  A، B ،C ،D،E ،F ، G ،H، I، Jهاي طرحو  8ل. اين موضوع در شکرا رسم كرد
 .اندترسيم شده 11،10،9،8،7،6،5،4،3،2حركت 

 

     
E D C B A 

     
F G H I J 

 (8شکل )

هاي شبيه هستند و براي تطابق بيشتر اين ( ساتينE،F) (،D،G) (،C،H) (،B،I) (،A،Jهاي )طرح
 .اندجفت در شکل روبروي يکديگر قرار گرفتهها بصورت طرح

 

؟ شباهت را براي هر يك هاي جفتي كه در داخل پرانتز آمده است وجود داردچه شباهتي بين طرح
 . بنويسيد

(A،J)  (،B،I)  (،C،H)  (،D،G)  (،E،F) 

 تحقیق کنید
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رد و كمتر بافته گيپسند قرار نميكنند )شبيه سرژه(، مورد هاي ساتيني كه حالت خط ايجاد ميپارچه
كنيم و دنبال . مستقيماً اين كار را مين موضوع اين است كه اگر ما بخواهيم سرژه ببافيم. دليل آشودمي

 . رويمطرح ساتين نمي
 

 

نتيجه آن را به عنوان يك به سرژه شبيه شده است و در هاي باال با دقت نگاه كنيد و بگوييد كدامبه طرح
 . پذيريمساتين نمي

 
 

كه در هنگام نگاه كردن به ولي باز هم عالئمي نمايان است نسبتاً خوب هستند  B ،C ،H، Iهاي طرح
نقاط پيوستگي تار و پود به  D ،Gهاي ولي در طرح. بردپارچه يکنواختي را در ظاهر پارچه از بين مي

بنابراين . باشندتار مي نخ 13 يبهترين صورت در سطح طرح پخش شده و اين دو طرح بهترين ساتين رو
ها ،عالي نخواهند بود و بايد به كمك تاري، همه طرح nهاي توان نتيجه گرفت كه با اينکه در ساتينمي

 .ا پيدا كرد و در نهايت بهترين ساتين را به دست آوردهاي نامناسب و مناسب رهاي گفته شده، طرحروش
 

وردي )تاري( را پيدا كنيد و سپس با رسم همه آنها،  11هاي پرش، ممکن را براي يك ساتين ابتدا عدد
نشان . و با جستجو در اينترنت تصاويري از اين نوع ساتين را به كالس ها را پيدا كنيدبهترين نمونه ساتين

 . دهيد

 
خواص درخشان بودن و هماهنگي نقاط پيوستگي و نرم بودن در روي يك پارچه ساتيني و پشت آن دقيقاً 

هاي ساتيني درست است، يا اين كه شرط خاصي در . آيا اين موضوع براي همه پارچهبا هم يکسان است
. و ع با هم بحث كنيدهاي سه الي چهار نفره، درباره اين موضو. در گروهباره اين ساتين رعايت شده است

 . هاي ديگر به اشتراک بگذاريدنتايج گروه خود را با گروه
 

 
 هاي ساتين منظمتعيين ريپيت طرح

 . الف( تعداد تار و پود را در هر طرح پيدا كنيد
 . ب( تار نما و پود نما بودن طرح را مشخص كنيد

 چرا؟؟ ها منظم هستندج( آيا اين ساتين
 . د( ريپيت طرح را پيدا كرده و روي كاغذ طراحي رسم كنيد

 . ه( نام طرح را به فارسي و انگليسي بنويسيد
 

 بحث کنید

 فعالیت کارگاهی

 کالسی پرسش

 کالسی فعالیت
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 چند طرح ساتين 9شکل 

 گيريد؟اي مي. چه نتيجهدو طرح موجود در اين شکل را با هم مقايسه كنيد 
 

   
 

 ؟؟ چراآيا اين ساتين خوبي است 
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 Irregular Sateen های نامنظمساتین

. داديم. اين عدد را تغيير نميدر طراحي ريپيت طرح ساتين يك عد پرش ثابت، در طول طراحي داشتيم
. ولي شرط اساسي ساتين، يعني وجود فقط يك نقطه كندولي در ساتين نامنظم اين عدد تغيير مي

 . پيوستگي در تار و پود الزامي است را بايد همواره رعايت كرد
باشد و اين عدد حركت در يك تکرار بافت هاي ساتين نامنظم عدد حركت در تمام طرح ثابت نميدر بافت
تاري، ابتدا  nتوان گفت كه براي طراحي ساتين نامنظم بنابراين مي. باشدهاي مختلف متفاوت ميبراي نخ

. . حاال مطابق روش ساتين منظم عمل كنيدشروع كنيد 1و  1را رسم كنيد و از نقطه  nدر  nيك مربع 
گر شرط مهم فقط يك . در هنگام رسم، اسپس عدد ديگري را انتخاب كنيد و همين كار را تکرار كنيد

 nهاي مختلفي در ساتين نامنظم . در نهايت طرحنقطه در تار و پود، رعايت نشد، عدد پرش را تغيير دهيد
ها هر كدام توزيع يکنواختري از نقاط پيوستگي داشته باشد، طرح . از بين اين طرحشودايجاد مي nدر 

 . شودتري محسوب ميمناسب
 گيرد:دليل مورد استفاده قرار مي هاي نامنظم به دوساتين

توان طبق دستوري كه گفته شد عدد حركت نمي 6و يا ساتين  4ها مانند ساتين در بعضي از ساتين -1
 . شوندصورت نامنظم تهيه ميه بنابراين ب صحيح انتخاب كرد و ساتين منظم ايجاد كرد،

. چون با تغيير دادن عدد حركت ين را تهيه كردتوان بهترين نوع ساتهاي نامنظم مياز ساتين معموالً -2
 . تر توزيع كرده و از ايجاد خطوط در پارچه جلوگيري كردتوان نقاط پيوستگي را يکنواختمي

 3،2،1شود كه اعداد حركت آن به ترتيب نخ ديده مي 4( يك ساتين نامنظم روي 10در شکل ) Aطرح 
 2،3،4،4،3دهد كه اعداد حركت آن به ترتيب خ را نشان مين 6يك ساتين نامنظم روي  Bباشد و طرح مي
 .باشدمي

 

    
 

A B C D E 

 10شکل 

باشد هاي نامنظم دارند كه همان ايجاد نکردن خطوط روي پارچه ميخاطر امتيازي كه ساتينه ب
 . كنندنخ و غيره ايجاد مي 12و  10، 8هاي نامنظم را روي ساتين

دهد كه عدد حركت آن به اين ترتيب نخ نشان مي 8( يك ساتين نامنظم را بر روي 4در شکل ) Cقسمت 
. است 4باشد و روي پود پنجم عدد حركت طرف راست ميه و ب 3باشد كه تا پود چهارم عدد حركت مي

 . باشدطرف چپ ميه و ب 3يعني نصف تعداد نخ در تکرار و در پودهاي بعدي عدد حركت 
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باشد و عدد حركت در اين ساتين به اين نخ تار مي 10( يك ساتين نامنظم روي 4در شکل ) Dقسمت 
. روي پود ششم عدد حركت باشدبه طرف راست مي 3ترتيب است كه از پود اول تا پنجم عدد حركت 

 . باشدطرف چپ ميه و ب 3هاي بعدي عدد حركت است و در پود 5نصف تعداد نخ در تکرار يعني 
دهد كه در آن عدد حركت تا تاري نامنظم را نشان مي 12( يك ساتين 4در شکل ) Eو در آخر قسمت 

يعني نصف  6. روي پود هفتم عدد حركت باشدبه طور يك در ميان و به طرف راست مي 5و 3پود ششم 
به طور يك در ميان و اين بار از طرف چپ  5و  3تعداد نخ در يك تکرار و در پودهاي بعدي عدد حركت 

 .اشدبمي
 

 . تار وپود و ريپيت تکرار و اعداد پرش را پيدا كنيد 11هاي شکل در طرح
 

     
 ساتين نامنظم 11شکل 

تعدادي ساتين نامنظم رسم كنيد و به هر كدام از نظر يکنواختي در نقاط  14و  8و  6هاي براي ساتين با تار
براي ديدن پشت پارچه  Inverse Designكنيد از دكمه افزار كار مينرم. اگر با گذاري كنيدپيوستگي ارزش

 .رنگ بودن تار پود و متفاوت بودن رنگ تار و پود، آنها را مقايسه كنيد. در هنگام هماستفاده كنيد

 

 هاي ساتين منظم و نامنظمه پارچهتجزي
 . تار و پود و نوع جنس تار وپود پارچه را پيدا كنيد -1
 . تراكم تاري و تراكم پودي را پيدا كنيد -2
 . هاي تار و پود را باز كرده و طرح اصلي و ريپيت طرح اصلي را پيدا كنيدنخ -3
 . گذاري كنيدطرح مورد نظر را نام -4
درجه به دست آورده و با هم  45ت پود و در جهت زاويه ها را در جهت تار و در جهاستقامت اين پارچه -5

 . مقايسه كنيد
ايد مقايسه كنيد و هايي را كه تاكنون بررسي كردهها و ديگر پارچهرا با نوع ساتين 5ارتباط مورد  -6

 . گيري كنيدسپس نتيجه
 .دهيدشود، انجام هاي ديگري كه به شما داده ميهمين مراحل را در مورد پارچه -7

 

 کالسی فعالیت

 فعالیت عملی
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 مشتقات بافت ساتین )اطلس(

 رود و براي ساختن مشتقات آن،شمار ميه هاي اصلي بطور كه گفته شد بافت ساتين يکي از بافت همان
عنوان مبنا يا پايه مورد استفاده قرار گرفته و با اضافه كردن نقاط ديگري به اين بافت با ه طرح ساتين ب

 . شودهاي متنوعي ساخته ميهاي مختلف طرحروش
 باشد:هاي زير ميصورته طور كلي كاربرد بافت ساتين به ب

 . عنوان بافت معمولي پارچهه تهيه و استفاده از بافت ساتين ب -1
 . عنوان بافت مبنا و ساختن مشتقاتي از آنه ساتين بانتخاب بافت  -2
 . هاي ديگر روي اصول ساتينمرتب كردن ساير بافت -3

 تهيه و استفاده از بافت ساتين به عنوان بافت معمولی پارچه
شود كه پس از بافت پارچه در يك طرف در اين حالت بافت ساتين به عنوان يك بافت اصلي استفاده مي

باشد و در نتيجه مشهود مي هاي پود كامالًزدگي نخهاي تار و در طرف ديگر موجگي نخزدپارچه موج
هاي تار و پود در هر تکرار بافت عبارتي چون نخه . بشوندهاي حاصل با سطحي شفاف مشاهده ميپارچه

بيعتا در هاي تار و طزدگي نخدر يك طرف پارچه موج ساتين معمولي فقط يك نقطه پيوستگي دارند،
. با شرايطي كه توصيف شد در بافت ساتين معمولي اين امکان شودزدگي نخ پود ديده ميطرف ديگر موج

و  زردنخ تار، 12در شکل  كه از نخ تار و پود با دو رنگ متقاوت استفاده شود مثالً وجود دارد كه در صورتي
 .ديده شودزرد پشت آن به رنگ و بنفش  اي توليد كرد كه روي آن به رنگ، پارچهبنفش نخ پود

 

  
 پشت و روي يك ساتين دو رنگ 12شکل 

 

 
 .زدگي رنگي، با يکديگر بحث كنيدبا توجه به شکل درباره مفهوم موج

 
 

 

 بحث کنید
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 انتخاب بافت ساتين به عنوان بافت مبنا و ساختن مشتقاتی از آن
شود و سپس با اضافه كردن عالئمي به ها يك طرح ساتين به عنوان مبنا قرار داده ميدراين گونه بافت

. در واقع نقاط بافت را در ساتين مبنا با يك هارموني شودهاي جديدي ساخته ميطرح مبنا طرح بافت
 . يندگوهاي ساخته شده به اين روش را مشتقات ساتين ميدهند و طرحمشخص توسعه مي

 شوند كه عبارتند از:هاي مختلفي ساخته ميصورته مشتقات بافت ساتين با اين روش ب
 مشتقات منظم ساتين -الف
 مشتقات نامنظم ساتين -ب
 ساتين بزرگ شده و مشتقات آن -ج

طور منظم ه هاي بافت ساتين مبنا بدر اين روش عالئم اضافه شده به عالمت: مشتقات منظم ساتين
. يعني هر تعداد نقطه بافت كه به اولين نقطه پيوستگي تار و پود در ريپيت بافت ساتين يردگصورت مي

( چند نمونه 13شکل )در . شودطور مساوي اين نقاط اضافه ميه به مابقي نقاط پيوستگي هم بشود اضافه 
ي با عدد ورد 8مشتقات منظم ساتين  A،B،C،Dهاي . قسمتشودمشاهده مياز مشتقات منظم ساتين 

 7وردي با عدد حركت  10هاي ساتين مشتق Hو E،F،Gهاي قسمت و در دهدرا نشان مي 3حركت 
دقت داشته باشيد كه نقاط قرمز . ساخته شده استمذكور كه با عالئم مساوي مشتقات  شودميمشاهده 

ي كه با رنگ هاي معمول ساتين است )نقاط قرمز تار روي پود است( و نقاطرنگ مربوط به پيوستگي
اند نقاطي هستند كه به صورت دلخواه و با توجه به سليقه طراح و با در نظر گرفتن مشکي مشخص شده

هاي متنوعي را با اضافه كردن توانيد طرحاند و شما ميامکان بافت و جذابيت و زيبايي پارچه انتخاب شده
. )نقاط مشکي ائقه مشتريان تهيه نماييدنقاط مساوي به نقطه پيوستگي ساتين طبق سليقه خودتان و يا ذ
توانيد با انتخاب آنها تار را روي پود قرار رنگ، نقاطي هستند كه در واقع پود روي تار است ولي شما مي

، پود روي تار .( طبيعي است كه نقاط آبي رنگ قطعاًگويندها را نقاط پيوستگي اضافي مي. ايندهيد
 .باشدمي

 

    
D C B A 

    
H G F E 

 افزودن نقاط پيوستگي در ساتين 13شکل 
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به هاي پيوستگي در بافت ساتين مبنا در اين روش عالئم اضافه شده به عالمت مشتقات نامنظم ساتين:
. عبارتي عالئم اضافه شده روي عالئم طرح ساتين مبنا با هم مساوي نيستنده . بشودطور نامنظم اضافه مي

 12مشتق نامنظم ساتين  Bقسمت  ،3وردي با عدد حركت  8مشتق نامنظم ساتين  A( قسمت 14) شکل
. دهدرا نشان مي 11وردي با عدد حركت  15مشتق نامنظم ساتين  Cو قسمت  7وردي با عدد حركت 

هاي مذكور به صورت مساوي كنيد نقاط اضافه شده به نقاط پيوستگي طرحهمان طور كه مشاهده مي
هاي زيبا و توانيم طرحاي و اختياري اضافه شده است و به همين جهت مينشده و كامالً سليقهاضافه 

 .منحصر بفردي با اين روش ايجاد نماييم
 

 
 

 

C B A 

 14شکل 

 افزار طراحی پارچهترسيم مشتقات ساتين به کمك نرم
هاي . اين ريپيتيابيدهاي طرح جديدي دست ميهاي مربوط به مشتقات منظم ساتين، به ريپيتدر شکل

. يك مورد از آنها را روي كاغذ دهند كه، به صورت گسترده ترسيم شوندطرح زماني خود را نشان مي
 . ريپيت رسم كنيد 5ريپيت در  5طراحي به صورت گسترده و با تکرار حداقل 

. ولي به نکات زير توجه داشته افزار مخصوص طراحي پارچه، اجرا كنيدنرمهاي طرح را بر روي يه ريپيتبق
 . باشيد

 . افزار باشد در آوريدنرمريپيت طرح را به صورت خاصي كه قابل اجرا در 
مربع كنار  را انتخاب كنيد و سپس Propetisگزينه  Toolsافزار از منوي نرمدر هنگام شروع كار با 

Rising Shed گذاري كنيدرا عالمت . 
 

 
 

پس از انجام كار نتايج به دست آورده را به هنرآموزتان نشان دهيد و در صورت تاييد با نام خو دتان و يا 
 تان ذخيره كنيدگروه

 

 فعالیت عملی
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هر دو ها عالئم ساتين مبنا در جهت تار يا پود و يا در در اين بافت ساتين بزرگ شده و مشتقات آن:
هاي تار يا نخ پود و يا هر دو افزايش پيدا . به عبارتي موج زدن نخشودجهت تار و پود گسترش داده مي

. متناسب با شودآيد كه به آن ساتين بزرگ شده گفته ميكند و در نتيجه بافت جديدي به دست ميمي
تيب تعداد پودها يا تارها در ريپيت يابد بترتعداد دفعاتي كه بافت در امتداد تارها يا پودها گسترش مي

كند و همين طور به تعداد دفعاتي كه بافت در هر دو جهت تاري و پودي گسترش بافت افزايش پيدا مي
زدگي در جهت تارها دو اگر موج 5. براي مثال در يك ساتين يابد ريپيت بافت نيز بزرگتر خواهد شدمي

 5ك تکرار بافت جديد برابر تعداد تارهاي ساتين مبنا يعني برابر شود در اين صورت تعداد تارها در ي
زدگي در موج 5طور اگر در يك ساتين  . هميننخ پود 10شود يعني خواهد بود و تعداد پودها دو برابر مي

جهت پودها دو برابر شود در اين صورت تعداد پودها در يك تکرار جديد برابر تعداد پودهاي ساتين مبنا 
 .تار خواهد شد 10و تعداد تارها دو برابر يعني پود  5يعني 

هر دو جهت تاري و پودي دو برابر  در 5ها در يك ساتن زدگي نخبه همين صورتي كه ذكر شد اگر موج
انتخاب شود در اين حالت تعداد تار و تعداد پود در يك تکرار بافت جديد دو برابر تعداد تار و پود در يك 

. اين امکان وجود دارد كه يك ساتين بزرگ نخ پود خواهد بود 10نخ تار و  10برابر تکرار بافت مبنا يعني 
ه به طور منظم و يا نامنظم بشده به عنوان يك بافت مبنا در نظر گرفته شود و با اضافه كردن عالئمي 

 . شودته ميهاي ديگري را تهيه كرد كه به آنها مشتقات بزرگ شده ساتين گفهاي اين طرح مبنا بافتعالمت
 Dو  B ،Cهاي . قسمتدهد( چند نمونه از طرح ساتين بزرگ شده و مشتقات آنها را نشان مي15شکل )

پودي و در هر دو  ترتيب در جهت تاري،ه هستند كه ب 3با عدد حركت  Aوردي  5بزرگ شده يك ساتين 
زرگ شده ب H و F ،Gاي ه. همچنين قسمتتعداد دو برابر گسترش يافته استه جهت تاري و پودي ب

پودي و در هر دو  ترتيب در جهت تاري،ه ها نيز باست كه اين طرح 3با عدد حركت  Eوردي  8ساتين 
 .جهت تاري و پودي دو برابر توسعه يافته است

    
D C B A 

    
H G F E 

 15شکل 
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هاي به دست آمده از طرحهاي مشتق طرح، ترتيته ( ب16در شکل ) 1Hو 1B،1C،1D،1F،1Gهاي قسمت
بر هاي بزرگ شده هر يك از ساتينهاي زيبا از در حقيقت اين طرحهستند كه  H تا B ساتين بزرگ شده

 .اندبه دست آمدهطبق نظر و سليقه پيشنهادي طراح و يا نظر مشتريان و درخواست بازار 
 

   
1D 1C 1B 

   
1H 1G 1F 

 16شکل 

 لنگه به ساتين عدد با متناسب ساتينهاي طرح بافت براي كه شود اشاره نکته اين به است الزم اينجا در
 ورد لنگه ده به 10 ساتين براي و ورد لنگه هفت به 7 ساتين طرح بافت براي مثال طور به. داريم نياز ورد
هاي نخ با تارهاي نخ از كدام هيچ ساتين طرح ريپيت يك در كه است اين مستله اين دليل و. داريم نياز

 همين به و شود كشيچله جداگانه ورد لنگه يك از كه هست نياز و ندارد مشابه طرح،بافت ريپيت ديگر
 همه در توانيمنمي و هستيم روبرو ورد لنگه از استفاده محدوديت با بزرگهاي ساتين بافت براي خاطر
هاي ماشين از بيشتر ساتينهاي طرح انواع بافت براي. ببافيم را ساتينهاي طرح بافندگيهاي ماشين انواع

هاي ساتين مشتقات بافت براي. شودمي استفاده ژاكارد بافندگيهاي ماشين از عمدتاً و دابي بافندگي
 لنگه به نياز شودمي اضافه مبنا ساتين طرح ريپيتهاي پيوستگي به زيادي نقاط اينکه بدليل بزرگ

 به و هستيم مواجه مشکل با دابي بافندگيهاي ماشين در آنها بافت براي عمالّ كه سته زيادي وردهاي
هاي پارچه كه كنيممي استفادهها طرح گونه اين بافت براي ژاكارد بافندگيهاي ماشين از خاطر همين
 .هستند پارچه گونه اين ازهاي نمونه تزيناتي و رومبليهاي اي، پارچهپرده

 نقطه يك فقط اينکه به دليل بزرگ ساتينهاي طرح كه باشيد داشته توجه نکته اين به بايد همچنين
 بافندگي ماشين در آن بافت امکان عمالًها نخ زياد بودن آزاد به دليل و دارند طرح ريپيت در پيوستگي

 بافت شل صورتبه  آنها بودن شناور و نخ بودن آزاد به دليل آن از آمده به دستهاي پارچه اما دارد وجود
 بيشتر بزرگ ساتينهاي طرح عبارتي به. ندارند چنداني كاربرد و نبوده برخوردار خوبي كيفيت از و شده

 نقاط پيوستگي واقع در شود، يعني استفاده آنها مشتقات از كه دارد كاربرد و شودمي استفاده زماني
 و جذابهايي پارچه و گرددمي اضافه طرح ريپيت در اصلي بافت پيوستگي نقاط به دلخواه طور به ديگري
 . شودمي توليد آن از محکم نسبتاً
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عزيز به اين نکته توجه داشته باشيد كه اضافه كردن عالئم و نقاط پيوستگي در ساختن هنرجويان 
اي و بسته به نظر طراح دارد و يك نفر متخصص طراحي با در نظر گرفتن سليقه ها كامالًمشتقات طرح

 . نمايدهاي متنوعي را براي بافت ارايه ميامکان بافت و همچنين سليقه مشتريان و بازار طرح
 

 . بنابراين:توزيع مناسب نقاط پيوستگي در ساتين از اهميت زيادي بر خوردار است
 . الف( انسان نبايد بنتواند يك الگوي مشخص از نقاط پيوستگي را در ذهن خود ايجاد كند

 . بندي كندب( انسان نبايد بتواند نقاط پيوستگي در ساتين را دسته
هاي منظم و نامنظم مربوط به تعداد با توجه به دو نکته هر گروه عدد تاري را انتخاب كند و سپس ساتين

. درباره كارايي اين روش با هم هاي نامناسب را خط بزنيدا رسم كنيد و سپس ساتينهاي مختلف رتار
 .بحث كنيد

 

 
 افزار طراحی پارچهنرمايجاد طرح روي 

هاي گسترده و با تکرار را به وجود آوريد و با تغيير هاي طرح ايجاد شده طرحافزار و ريپيتنرمبه كمك  -
 .پيوستگي، بهترين حالت را به دست آوريددادن نقاط 

 .ايد را ذخيره كنيد و در صورت امکان چاپ كنيدهاي مناسبي را كه به دست آوردهطرح -
 .تان را به هنرآموزتان نشان دهيد و از او راهنمايي بخواهيدهاي خود و گروهطرح -

 

 
. بحث ايدها رعايت كردهديگر، درباره نکاتي كه هر كدام از گروههاي هاي گروه خود با گروهبا مفايسه طرح

 .. و نتايج اين مباحث را به هنرآموزتان نشان دهيدكنيد
 

 

 هاي ديگر روي اصول ساتينمرتب کردن بافت
كنند و نقاط پيوستگي ها ابتدا يك طرح ساتين را به عنوان طرح مبنا انتخاب ميبراي تهيه اين گونه طرح

)بافت اصلي( را با توجه به  هر نخ تار از طرح بافت مورد نظر كنند وو پود را روي طرح مشخص مي تار
هاي . يکي از كاربردكنيمنقطه شروع )نقطه پيوستگي طرح ساتين مبنا( بر روي طرح جديد منتقل مي

رح مورد ها هنگامي است كه بخواهند وضعيت ظاهري پارچه به دست آمده بر اساس طمهم اين طرح
. به عنوان مثال اگر بخواهيم از خطوط ليکن خصوصيات آن طرح را داشته باشد استفاده متفاوت باشد،

كه پارچه به دست آمده  شود جلوگيري كنيم در حاليمايلي كه در اثر بافت سرژه بر روي پارچه ظاهر مي
. ي اصول ساتين مرتب كردتوان بافت سرژه را روداراي همان خصوصيات سرژه باشد در اين صورت مي

. هاي طرح بافت ساتين مبنا و طرح بافت اصلي بايستي با هم برابر باشدالبته بايد توجه داشت كه تعداد نخ
شود براي مرتب نخ تکرار مي 8باشد كه بر روي  3و3/1و1به طور مثال اگر بافت اصلي، يك بافت سرژه 

 . در شکلشوداستفاده مي 5يا  3با عدد حرک  8ين كردن آن بر مبناي اصول ساتين از يك طرح سات
 Bشود نشان داده شده كه در قسمت نخ تکرار مي 8كه در  3و3/1و1يك بافت سرژه  A( در قسمت 17)

نقاط ساتين با عدد  Cطرح  مرتب شده است و در 3وردي با عدد حركت  8همين طرح سرژه روي ساتين 

 بحث کنید

 بحث کنید
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يك  D قسمت. همچنين در شده است نشان داده شده است كه طرح سرژه بر مبناي آن مرتب 3حركت 
اين طرح سرژه  Eشود و در قسمت نخ تکرار مي 11نشان داده شده است كه در  2و2و3/2و1و1بافت سرژه 

نقاط پيوستگي ساتين بر مبناي  Fكه در طرح  مرتب شده است 6وردي با عدد حركت  11بر روي ساتين 
 .ده است كه طرح سرژه مذكور بر مبناي آن مرتب شده استبا رنگ مشکي مشخص ش 6عدد حركت 

 

   
C B A 

   
F E D 

 17شکل 

 

 كشي نموده و پارچه را ببافيد.يك طرح ساتين منظم و يك طرح ساتين نامنظم را به كمك هنرآموزتان نخ

 

 دار()سایه ساتین سیال

هاي تار و پود در هر تکرار خاطر اينکه نخه معمولي گفته شد ب هاي ساتينهمان طور كه در مورد بافت
هاي تار و در طرف ديگر پارچه در يك طرف پارچه نخ بافت طرح ساتين فقط يك نقطه پيوستگي دارند،

هاي پود از دو رنگ مختلف هاي تار و نخها نخ. به اين ترتيب اگر در اين بافتزنندهاي پود موج مينخ
هاي پود مشاهده خواهد هاي تار و طرف ديگر پارچه به رنگ نخيك طرف پارچه به رنگ نخ ،انتخاب شوند

هاي بعدي طرح ساتين به تدريج به نقاط پيوستگي اضافه كنيم به طوري كه ساتين . حال اگر در تکرارشد
هاي سايه دار يك پود نما به ساتين تار نما و يا ساتين تار نما به ساتين پود نما تبديل شود مانند سرژه

 .شوددار گفته ميگردد كه به آن ساتين سيال يا ساتين سايهاي در پارچه ايجاد ميحالت سايه
 3وردي با عدد حركت  8دهد كه مبناي آن يك طرح ساتين ( يك ساتين سيال را نشان مي18) شکل

باشد كه در ريپيت دوم به يشود طرح ساتين مبنا يك طرح پود نما م. همان طور كه مالحظه ميباشدمي
هاي ريپيت اول در جهت تارها يك نقطه پيوستگي اضافه شده و در ريپيت هر يك از عالئم يا پيوستگي

هاي ريپيت اول دو نقطه پيوستگي اضافه شده و به همين ترتيب در سوم به هر يك از عالئم و پيوستگي
به ساتين تار  ريپيت هفتتم ساتين پود نما كامالً شود تا درهاي بعدي به نقاط پيوستگي اضافه ميريپيت

 هاي تار و پود با دو رنگ مختلف استفاده شود،ها هر گاه از نخ. در اين گونه از بافتگرددنما تبديل مي
 .گرددپارچه به خوبي نمايان مي حالت سايه در
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 18شکل 

 
 طرح ايجاد از ساتين سيال 19شکل 

. طرح بافت سيال و در كنار آن پارچه بافته شده كه تار و پود كنيدمشاهده مي 19همان گونه كه در شکل 
. در هر ريپيت بافت مقدار رنگ از يك طرف به طرف ديگر به كنيدسفيد و مشکي دارد را مشاهده مي

 . گويندكند و به همين دليل آن را سيال ميصورت برعکس حركت مي
 تهيه شده از آنهاي هاي ساتين و پارچهموارد مصرف طرح

هاي با هاي ساتين براي توليد پارچههاي پر نفوذ در بافندگي است و انواع طرحنقشه ساتين يکي از طرح
هاي پشمي بيشتر در پارچه 8و  5هاي ساتين . مثالًگيردهاي متنوع مورد استفاده قرار ميجنس

با مصرف تار بسيار ظريف و مرغوب و پود  5گيرد يا ساتين ورد استفاده قرار مياي م)فاستوني( و پنبه
ويژه مشکي  هاي تيره بهتر از تار و تراكم بيشتر تار نسبت به پود و تکميل نهايي آن به رنگو ضخيم پست

بريشمي( كاربرد هاي ا)در پارچه 12و  11. همچنين ساتين براي البسه زنانه و مردانه طرفداران بسيار دارد
تختي، ، روپرده، هاي مختلف در البسه زنانه و مردانه. عالوه بر آن مصارف پارچه ساتين با انواع جنسدارد

شود كه در واقع هايي كه با طرح ساتين بافته مي. پارچهها بسيار زياد استمبلمان و تزئينات منزل و سالن
هاي متنوع چنانچه از مواد ابريشم طبيعي بافته شود و با رنگپيوند تار و پود آن در واحد بافت كمتر است 

جلوه و شکوه  آميزي و از تکميل خوب و با كيفيت كامل برخودار گردد،و بسيار ماليم و يکنواخت رنگ
 .قيمت خواهد بود آل و گرانتوان گفت يك پارچه رويائي و يك جنس ايدهخاصي داشته و مي

 

آموزان در كالس درس ارايه شود و طرح زمينه آنها، ونه پارچه ساتين توسط هنرآموز و يا دانشچند نم -1
 . متر و وزن آنها مورد بررسي قرار گيردمتر، تراكم پود در سانتيتراكم تار در سانتي

هاي تار و زدگي نخهاي بافته شده با طرح ساتين شامل شکل ظاهري، موجخصوصيات مختلف پارچه -2
 .هاي پايه بررسي شودپود، زيردست، استحکام و نوع مصرف آنها در مقايسه با ساير طرح
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 هاي ساتين اجراي طرح
 .افزار مربوطه نجام دهيدنرمكارهاي زير را به كمك كاغذ طراحي و يا 

براي مثال عدد  كنند؟هاي منظم و نامنظم چگونه مشخص مياعداد حركت )جهش( را براي ساتين -1
 . را مشخص كنيد 6و ساتين نامنظم  12حركت ساتين منظم 

 . كشي و نقشه ضربه تهيه كنيدوردي تاري را به صورت منظم با چله 8يك طرح ساتين  -2
 . كشي و نقشه ضربه تهيه كنيدوردي پودي را به صورت نامنظم با چله 6بك طرح ساتين  -3
 . اي تهيه نماييدبه طور ابتکاري و سليقهوردي را  10هاي مشتق منظم از ساتين طرح -3
 . اي تهيه نماييدبه طور ابتکاري و سليقهوردي را  10هاي مشتق نامنظم از ساتين طرح -4
 . وردي را در جهت تاري و در جهت پودي و در هر دو جهت تار و پود توسعه دهيد 8يك طرح ساتين  -5
 .هاي مختلف مرتب نماييدبا عدد حركت 8را بر روي ساتين  3و  1/1و  3بافت سرژه  -6

 

 
. نقشه افزار آن را رسم كنيدنرمبه كمك هنرآموزتان يك طرح ساتين را انتخاب كنيد و ابتدا به كمك 

ندگي طرح مورد نظر را ببافيد و پس كشي را انجام دهيد و سپس بر روي ماشين بافضربه را رسم كنيد نخ
 .از بافت، نمونه پارچه را به هنرآموزتان به همراه گزارش كار تحويل دهيد

 

 

 افزار برای رسم طرح ضربهنرماستفاده از 

هاي مختلفي وجود دارد كه براي طراحي پارچه ساخته شده افزارنرمهمان طور كه در اين باره خوانديد، 
ها استفاده كنيم، بايد اصول زير را افزارنرم. براي اينکه از اين . اما ظاهر آنها كمي با هم متفاوت استاست

 . رعايت كنيم
 . همواره از شماره تار و شماره پود براي ريپيت طرح استفاده كنيد -1
افزار، شماره تارو پود قبلي را بر روي نرمدر هنگام قرار دادن ريپيت طرح در جاي معين شده توسط  -2

 . دهد قرار دهيدافزار نمايش مينرمشماره تار و پود كه 
. اين دو شودطرحي است كه بر روي پارچه بافته مي ظاهر طرح اهميت ندارد بلکه آنچه اهميت دارد -3

شود نماي بافت از پشت افزار مشاهده مينرمهايي كه در ممکن است با هم متفاوت باشد زيرا طرح
 . شودماشين است، در حالي كه آنچه اهميت دارد، طرحي است كه از نماي جلوي ماشين ديده مي

. اين موضوع بسيار دهد يا زير پارچهرح شما روي پارچه را نمايش ميهمواره به اين نکته توجه كنيد كه ط
 .مهم است زيرا ظاهر طرح كامالً با هم تفاوت دارد

 افزار طراحي پارچهنرمضربه با  ایجاد نقشه

 singel hamessو سپس  NEW. پس از آنکه دكمه افزار را اجرا كنيدنرمابتدا كامپيوتر را روشن كنيد و 
 .. آن را مطابق شکل فعال كنيدشودا زديد جدول زير مشاهده مير
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 Shafts , Treadle , Fabric Dencity, Warpدر اين قسمت با توجه به طرح مورد نظر مقادير  -1
Collor , Weft Collor را انتخاب كنيد . 

خود به خود  Treadleرا انتخاب كنيد ولي مقدار  Shaftsشود و مقدار انتخاب نمي Treadleمقدار  -2
 . شودانتخاب مي

 . فعال باشد Rising Shedو دكمه  Littplanدر اين قسمت حتما عالمت روي  -3
 

هاي روي اين شکل توجه كنيد و آنها را به طور . به نوشتهايجاد شود 20كليك كنيد تا شکل Okروي 
. در اينجا كنيمشده كار از يك طرح ساده مانند سرژه دو و يك شروع مي. براي راحت تر كامل ياد بگيريد

 .( را رسم كنيمكشي و نقشه ضربه )نحوه حركت وردهاخواهيم طرح اصلي و نمايش وردها و نخمي
 .هاي تار و پود و شماره وردها و شماره ضربه توجه كنيدبه شماره

 

 
 افزارنرمنقشه ضربه به كمك  20شکل 

دهد كه . اين شکل به ما نشان ميها و شماره آنها و شماره پود توجه كنيدها و ورددقت به محل تاربا 
كشي و نقشه ضربه وتار و پود وجود دارد و در صورتي كه به اندازه كافي به پيوستگي خاصي بين بين نخ

 .هاي بسيار خوبي را رسم كردتوان طرحآن توجه شود، مي
توانيد از موضوع نقشه ضربه در دو حالت افزار اين است كه شما مينرماين بخش از  نکته بسيار مهم در

افزار براي شما نرمافزار بدهيد و نرمكشي را به . حالت اول اين است كه شما نقشه ضربه و نخاستفاده كنيد
ايد كشي را كه رسم كردهنخخواهيد ببينيد آيا نقشه ضربه و . در مواردي كه ميكندطرح نهايي را رسم مي

 .درست است يا خير؟ از اين روش استفاده كنيد
كشي و نقشه ضربه چه طرحي خواهيد ببينيد با تغييراتي در نخحالت دوم براي مواردي است كه شما مي

 .هاي جديدي را ايجاد كنيدشود تا شما با صرف كمترين زمان طرح؟ اين كار باعث ميشودايجاد مي

 نکته
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را رسم كنيد كل تار را  2و  2كشي را براي سرژه افزار، نقشه ضربه و نخنرمثال براي حالت اول: به كمك م
متر و پود در سانتي 6و تراكم پود را روي  60متر و كل پود را تار در سانتي 8و تراكم تار را روي  100

 . اي قرار دهيدرنگ تار را سبز و رنگ پود را قهوه
. رنگ تار و پود و تراكم تار وپود و تعداد تار در آوريد 21افزار را فعال كنيد و به شکل نرمدا روش كار: ابت

صعودي  2 و 2. در قسمت نقشه ضربه، سرژه دهيموپود و تعداد شفت را روي مقادير خواسته شده قرار مي
 كنيمرا رسم مي

 

     
 21شکل 

تار دوم، ورد  –. )تار اول، ورد اولكنيمصعودي رسم مي كشي به صورتدر اين حالت ابتدا در قسمت نخ
صعودي را  2و  2. سپس در قسمت نقشه ضربه سرژه تار چهارم، ورد چهارم( –تار سوم، ورد سوم  –دوم

دانيد دليل آن چيست؟ دليل . آيا ميشودبينيم كه طرح به صورت نزولي ديده مي. اما ميكنيمرسم مي
(در  22. )شکل شودبينيم كه در پشت ماشين ديده مياست كه ما در اينجا طرحي را مي اين موضوع اين

. براي اينکه همين حاال طرح پشت پارچه حالي كه پس از اجرا، اين طرح به صورت صعودي در خواهد آمد
ور . حاال به كمك دستاستفاده كنيد Inverse Design افزار نرمرا ببينيد از دكمه باالي 

 . كنيمرا ايجاد مي Repeatتکرار 
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 22شکل 

. اگر اين طرح را به صورت بافته شده مشاهده كنيم شودهمان طور كه ديديد طرح نهايي ايجاد مي
. در هنگام طراحي به اين نکته مهم توجه داشته خواهيم ديد كه طرح به صورت صعودي بافته خواهد شد

واهد شد را طرحي كه در نهايت بافته خ 23. شکل باشيد كه طرح بافته شده به چه صورت خواهد بود
 . به دست آمده است Inverse Dsign. اين تصوير از طريق دكمه كنيدمشاهده مي

 اعداد تکرار دلخواه است
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 طرح بافته شده 23شکل 

 

 

Z 2,1ابتدا يك طرح سرژه به صورت 
3,4

T  كشي صعودي، نقشه را بر روي كاغذ طراحي رسم كنيد و با نخ
 .ايد را كنترل كنيدافزار، رسمي را كه انجام دادهرمن. حاال به كمك ضربه آن را نيز رسم كنيد

 

 

 مثال براي حالت دوم: 
. براي افزايش كنيم و پس از آن كه طرح ساتين را رسم كرديمدر اين مثال از طرح ساتين استفاده مي

افزار نقشه ضربه را اصالح نرم. در اين حالت، كنيماستحکام پارچه از نقاط كمکي و يا پيوندي استفاده مي
كشي پودي و نخ10افزار، نقشه ضربهنرم . رويدر نظر بگيريد 3را با پرش  10. براي اين كار ساتينكندمي

 . گرددايجاد مي 24. بنابراين شکل صعودي را رسم كنيد

  
 افزارنرمروي  3با پرش  10ساتين 24شکل 

به  25. تا شکل تکرار واحد طرح را انجام دهيد 4توانيد از هرطرف به اندازه مي Repeatحاال به كمك 
 .دست آيد

 فعالیت کالسی
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 .شودتار و پود را شامل مي 50كه مجموعاً تکرار طرح  25شکل 

گيرد فقط يك تار قرار پودي كه رو قرار مي 9. با ازاي هر كنيدهمان طور كه در اين طرح مشاهده مي
. حاال به كمك نقاط پيوستگي استحکام پارچه را شود. اين موضوع باعث كاهش استحکام پارچه ميدارد

. به ازاي هر نقطه پيوستگي كه ايجاد حي با دست اين كار را انجام دهيد. اگر در طرادهيمافزايش مي
. بافت به همان صورت . چرا كه اگر نقشه ضربه اصالح نشودكنيد بايد نقشه ضربه را نيز اصالح كنيدمي

ه طور افزار بنرم. اما اين شود تا بافت انجام شود. در واقع نقشه ضربه باعث ميقبلي اجرا خواهد شد
. براي كنيم. به طور يك در ميان درطرح نقطه پيوستگي، ايجاد ميكنداتوماتيك نقشه ضربه را اصالح مي

. در اين لحظه به اين كار بر روي نقطه مورد نظر، در طرح اصلي برويد و روي آن نقطه چپ كليك كنيد
. همي تغيير را بر روي شودد ميزمان، روي نقشه ضربه نيز يك نقطه ايجانقشه ضربه نگاه كنيد كه هم

كند كشي، نقشه ضربه تغيير نمي. با اين تغيير كه در هنگام تغيير در نختوانيد انجام دهيدكشي نيز مينخ
اي را ايجاد كرديد كافي است تا روي همان نقطه راست . اگر به اشتباه نقطهكندولي طرح اصلي تغيير مي

تغيير ناشي از ايجاد نقطه پيوستگي بر روي نقشه ضربه را  26. شکل ر گرددكليك كنيد تا به حالت اول ب
 .. اين نقاط را پيدا كنيددهدنشان مي

 
 افزودن نقاط پيوستگي 26شکل 
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 .درباره اضافه كردن نقاط پيوستگي به چند نکته توجه كنيد
. ايجاد نقطه توان بر روي نقش ضربه و يا طرح اصلي ايجاد كردافزار، مينرمنقطه پيوستگي را در  -1

 . شود تا بقيه نقاط به صورت اتوماتيك ايجاد شودپيوستگي بر روي هركدام، باعث مي
اي طراحي رود ولي بايد به گونهايجاد نقاط پيوستگي، با اينکه براي افزايش استحکام پارچه به كار مي -2

 .اي وارد نکندشود تا پارچه را زيباتر كند و يا حداقل به زيبايي پارچه لطمه
تکرار وجود  5. در اينجا چون هر نقطه پيوستگي كه ايجاد شود به اندازه تکرا طرح، تکرار خواهد شد -3

 .بار تکرار خواهد شد 5دارد، هر نقطه پيوستگي 
. بينيدا بقيه نقاط تفاوتي ندارد و همان طور كه در شکل ميپس از ايجاد نقطه پيوستگي، اين نقطه ب -4

. و براي پيدا كردن آنها بايد ديد كه كدام نقاط از قانون اين نقاط تفاوت ظاهري با بقيه نقاط ندارند
 .مربوط به ساتين تبعيت نکرده است

 

 

. و افزار، نقاط پيوستگي را اضافه كنيدنرمروي را به دلخواه رسم كنيد و پس از اجرا بر  11يك ساتين 
 .چگونگي تغيير نقشه ضربه را بررسي كنيد

 

 
افزار نرمهاي ساتين كه مورد بررسي قرار گرفت را ايجاد كنيد و سپس به كمك افزار طرحنرمبه كمك 

و يا دستور  File / Printنقشه ضربه را نيز تهيه نماييد و آنها را ذخيره كنيد و در صورت امکان از دستور 
 . استفاده كنيد Ctrl + pتركيبي 

 

 

  Crepe Fabricپارچه كرپ

هاي كرپ به و در پارچه. است زيادي تاب ميزان داراي كه شودمي گفته نخي به(: crepe yarn) كرپ نخ
 . رودكار مي

 سطح شودمي سبب كه هستند كوچکيهاي برجستگي وها فرورفتگي داراي مشخص طور به كرپهاي بافت
 در هم شود،مي استفاده بخصوصيهاي طرح از كه اين ضمن كرپهاي پارچه توليد . براينباشد صاف پارچه

 جمع سبب كه است تاب زياد همين. شودمي برده كار به پرتاب هاينخ پودها، قسمت در هم و تارها قسمت
 كرپ هايبافت. هايي كه سه تار و يا سه پود آزاد باشدمي گردددر قسمت آن سطح شدن ناصاف و پارچه شدن

 رابه عنوان مبنا ساتين بافت معموالً. گردند تهيه بافت چند از تركيبي يا و بافت نوع يك از تنها است ممکن
مي عالئم كردن اضافه و مبنا ساتين. شودمي تهيه كرپ مشخصه ،بافت عالئم كردن اضافه با كنند وانتخاب مي

 .دهدمي نشان و ريپيت طرح آن را كرپ بافت نوع يك 27شکل . باشد نامنظم يا منظم صورت به تواند

 فعالیت کالسی

 فعالیت عملی
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 بافت كرپ 27شکل 

در بافت كرپ تاب نخ بايد زياد باشد تا به محض اينکه قسمت كوتاهي از تار و يا پود در بافت قرار نگرفت 
 .به هم پيچ بخورد و حالت كرپ را به وجود آورد

 

 .توانند پيچ بخورند را روي شکل نشان دهيدهايي را كه مينخ كرپ، با مقايسه اين پارچه با طرح
 

 
 

تواند حالت كرپ ها ميافزار پياده كنيد و سپس بررسي كنيد آيا اين طرحنرمهاي زير را بر روي ابتدا طرح
 را ايجاد كند؟

 

 
 ظاهر با پارچه اين. باشد شده تهيه استر پلي يا و پشم ابريشم، چونهايي جنس از تواندمي كرپ پارچه
 .باشدمي خورده پيچ و مجعد حالتي داراي معموالً شکل، توري

 دوم نوع مشرقي شهرت دارد و كرپ يا نرم به اول نوعدارند؛  وجود كرپهاي پارچه بافت از متمايز نوع دو
 ابريشمي نخ از باشد،مي آن انواع ترينمعروف كه ابريشمي كرپ. باشندمي معروف خورده پيچ يا سخت به

 تحقیق کنید

 فعالیت کالسی
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حتي  استات و ويسکوز از امروزه پارچه كرپ بيشتر. شودمي تهيه خود اوليه طبيعي مواد و چسب حاوي
مانتو و دامن از مهمترين . شودمي به كار گرفته زنانههاي لباس بيشتر در توليد و شودمي استر نيزتهيهپلي

 .مصارف اين پارچه است

 Bedford cord fabricكورد  پارچه بد فورد

 راه صورت به بافت نتيجه در و شودمي ايجاد پارچه طول در هاييفرورفتگي هابرجستگيها بافت نوع اين در
پارچه ممکن است ظاهري عادي داشته باشد و يا اينکه ظاهري مخملي با . گرددمي ظاهر طوليهاي راه
 به تار نخ دو كه شودمي عمل ترتيب بدين هابافت از دسته اين طراحي . برايهاي كوتاه داشته باشدپرز

 به بستگي تعداد اين كه تار، هاينخ از ديگري تعداد بين و كنندمي كار تافته بافت صورت به معين فواصل
اين قسمت در واقع بر روي پارچه آزاد است و اگر از . بافندمي را كرد قسمت دارد، دلخواه كرد بافت عرضه
 در دسته يك كه شودمي تشکيل قسمت دو از كرد هاي. نخدهدبريده شود حالت مخملين به پارچه مي وسط

 دسته و كنندمي عمل تافته بافت طريق به چهارم و سوم پودهاي در و گيرندمي قرار رو دوم و اول پودهاي
 گيرند،مي قرار رو چهارم و سوم پودهاي در و كنندمي عمل تافته بافت طريق به دوم و اول پودهاي در دوم
 دو به دو هم پود هاينخ و گيردمي قرار پود نخ يك زير و پود نخ 3 روي تار نخ هر كرد قسمت در نتيجه در
. پس از كنند. براي تهيه اين نوع پارچه ابتدا طرح آن را آماده ميزندمي موج پارچه پشت قسمت از يك در

ها پيوستگي وجود داشته باشد تا پود به راحتي ها برش زده شد بايد بين پود برش زده شده و تارآن كه پود
 . شود. براي اين كار از سه روش استفاده ميالي تار بيرون نيايداز البه
تار را در  V. در اين روش پود به شکل حرف بينيدريپيت طرح اين روش را مي 28شکل شکل: در  Vاتصال 
. هايي كه تراكم بااليي داشته باشد مناسب است. اين اتصال چندان قوي نيست و براي پارچهگيردبر مي

 .وش مناسب نيستهاي كه داراي پرز كمي باشند و يا اصطکاک سطحي كمي داشته باشند نيز براي اين رنخ

 

 شکل Vاتصال  28شکل 

باشد و استحکام باالتري دارد و اگر تراكم پارچه كمتر مي Wشکل: اين اتصال همانند شکل حرف  Wاتصال 
 . بينيدمي 29. اين نوع اتصال و ريپيت طرح آن را در شکلآيدها به راحتي از پارچه بيرون نمينيز باشد پود
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 Wاتصال  29شکل 

كنيد در اين روش مشاهده مي 30اين نوع اتصال و ريپيت طرح بافت آن را در شکل  شکل: V ,W اتصال
استفاده شده  V , Wها به صورت يك در ميان از اتصال گيرد كه پس از برش پوداي انجام ميبافت به گونه

 .باشداز اين نوع ميشود ها استفاده ميهايي كه براي رو مبلي و روتختي و بعضي از پرده. پارچهاست
 

 
 V,Wاتصال  30شکل 

. براي اين كه روي رودپس از آن كه عمل بافت انجام شد پارچه به قسمت پيچيده شدن روي نورد پارچه مي
دهند و در همين هنگام هاي آزاد و تار عبور ميدار را بين پودپارچه حالت مخملي پيدا كند يك سوزن شکاف

هاي پود آزاد دهد و در نتيجه سرها را برش ميحال چرخش است، پود يك چرخ تيز مخصوص كه در
 .كنيدمشاهده مي 31اي از اين پارچه را در شکل . نمونهگيردشود و بر روي پارچه قرار ميمي

 

  
 31شکل 
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تمايز با  هاي بد فورد از دو نظر قابليت. پارچهكنيدهايي از پارچه بد فورد را مالحظه مينمونه 32در شکل 
شود و . اول آن كه خطوط به صورت راه راه و در جهت تار ديده ميباشندهاي پرزدار را دارا ميديگر پارچه

. با كمي دقت توان آنها را با دست گرفتباشند و نمي( ايجاد شده كوتاه ميpilها )پيل دوم اين كه پرز
 .شودخص ميدار مشاي كه پود برش خورده ندارد و ناحيه پيلناحيه

 

    
 هاي بد فورد كردهايي از پارچهنمونه 32شکل 

 

 

 . ها رسم كنيد و سپس نقشه ضربه آن را به دست آوريدافزار سه طرح مربوط به اين پارچهنرمبه كمك 
 

 
 

هايي را كه بايد برش زده را انتخاب كنيد و آن را ببافيد و سپس به كمك قيچي پود V W,طرح اتصال 
 .. اين پارچه را به عنوان نمونه كار با هنرآموزتان تحويل دهيدشود را ببريد

 

 
مصرف مواد و  . درنکات ايمني و بهداشت: در هنگام كار با دستگاه بافندگي نکات ايمني را رعايت كنيد

 .جويي كنيدوسايل و برق صرفه
 

 
 

هاي اضافي را به فاضالب نريزيد و آنها نکات زيست محيطي: در هنگام روغن كاري ماشين بافندگي روغن
 .را جمع آوري كنيد و در ظرف مخصوصي قرار دهيد

 

  

 ایمنی و بهداشت

 محیطیزیست

 فعالیت کالسی

 فعالیت عملی
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 ساتين و مشتقات آن 3واحد يادگيري 

 معيار شايستگی:

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار رديف

  1 هاي ساتينطراحي طرح 1

  2 هاي ساتينبافت پارچه 2

  2 افزار طراحي پارچهنرمبه كارگيري  3

  1 طراحي و بافت پارچه كرپ و بد فورد 4

هاي غير فني، ايمني، بهداشت، توجهات شايستگي

 محيطي و نگرش:زيست

 رعايت قواعد و اصول در مراحل كار –1

 استفاده از لباس كار و كفش ايمني -2

 تميزكردن دستگاه و محيط كار –3

 رعايت دقت و نظم -4

2  

 * ميانگين نمرات

 .است 2* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 

 



 

 



 

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  
  

  
    

 چهارمپودمان 

 تابندگي
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  4واحد يادگيري 
  تابندگي

  

  هاي فني شايستگي
ها به يكديگر،  ها، تابيدن نخ تعريف مقدمات بافندگي، انواع عمليات مقدمات بافندگي، چند ال كردن نخ

هاي رينگي،  هاي مربوطه، انجام چند ال كني نخ، تابندگي با روش ماشين اندازي و سرويس دستگاه راه
 TFOهاي تو فور وان  تابندگي با ماشين

  
  استاندارد كار

، هنرجو بايستي بتواند با رعايت اصول علمي و اصول ايمني و بهداشت عمليات چند ال پس از اتمام پودمان
  هاي مختلف انجام دهد. كني و تابندگي نخ را به روش
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  مقدمات بافندگي
. براي اين كار ممكن  شود در بافتن پارچه، مقدمات بافندگي گفته مي آن سازي نخ براي استفاده به آماده

هاي پود انجام شود و يا اينكه اين عمل براي نخ تار صورت گيرد. نوع عملياتي كه  راي نخسازي ب است آماده
باشد. در اين فصل هدف از عمليات  شود تا براي بافت آماده شوند. بسيار متنوع مي ها انجام مي بر روي نخ
و چند ال كردن و تابيدن بندي (تبديل به ماسوره ماكو و يا تبديل به بوبين مناسب رنگرزي و...)  تغيير بسته

 باشد. ها به يكديگر مي نخ

اولين مرحله مقدمات بافندگي استفاده از ماشين بوبين پيچي (اتوكنر) است كه در سال گذشته به شرح 
اند تا مشكالت  بوبين پيچي را به قسمت ريسندگي منتقل كرده ،در كارخانجات مدرن آن پرداخته شد.

 كاهش يابد. dبه ماشين بوبين پيچ ها  ناشي از حمل و نقل ماسوره

  كند. بوبين پيچي دو هدف را دنبال مي
  بزرگتر نمودن بسته نخ مورد استفاده -1
 هاي توليد شده رينگ پاكسازي نخ -2

نخ يك الي تميز شده امكان دارد مستقيماً مورد استفاده قرار گيرد و يا در مراحل جديد مقدمات بافندگي 
 تبديل گردد.هاي دو ال و يا چند ال  به نخ

  ها چند ال كردن نخ
اي   ه به نياز پارچهاند با توجه به درخواست و با توج ل شدههايي كه بعد از بوبين پيچي به انبار نخ منتق نخ

كه قرار است بافته شود ابتدا به صورت دوال موازي و يا چندال موازي كنار هم گذاشته شده و سپس به هم 
  كنيد. اين عمل را مشاهده مي 1گويند. در شكل  عمل چند ال كردن نخ ميشوند. به اين  تاب داده مي

  هدف از چندال موازي كردن نخ عبارت است از:

     
  سيستم دو ال موازي كني نخ 1شكل 

a بوبين نخ يك ال 

b  راهنماي نخ 
c  كنار هم قرار گرفتن دو نخ 

d  پيچش نخ دو ال روي بوبين 
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  نخ. باال بردن بر مقاومت -الف
  يكنواختي بيشتر. توليد نخ با -ب
 توان به ظاهر و خواصي كه الزم است برسيم. با چندال موازي كردن و تاباندن چند نوع نخ مختلف مي -ج

  د.نهاي مختلف باش ها از جنس ها از يك جنس و يا اينكه نخ ممكن است نخ
  هاي چندال موازي نخ   ماشين

. اين عمل براي باشد ها مي تابيدن نخ ،ها و در صورت لزوم دادن نخها، كنار هم قرار  وظيفه اين ماشين
كنند  ها را يك ال انتخاب مي هاي خيلي ظريف، معموالً نخ پود الزم است.براي پارچه هاي تار يا بعضي نخ

  )3و شكل  2شكل (شود.  هاي چند ال شده، استفاده مي تر از نخ هاي ضخيم ولي براي پارچه
  

   
  هاي مختلف ماشين چندال موازي كني قسمت 3شكل   ماشين چندال موازي كني نخنماي  2شكل 

  هاي چند ال موازي كردن نخ اجزاء ماشين
قفسه حاوي نخ يك ال: معموالً براي هر چشمه توليدي آن روي قفسه دو يا سه يا بيشتر بوبين نخ يك  -1

  )aشود. ( ال جاگذاري مي
ها، هر گروه قسمت  كند ولي در بعضي از ماشين تأمين ميموتور اصلي كه حركت اجزاء متحرك را  -2

 متحرك (چشمه) يك موتور جداگانه دارد.

 )bراهنماهاي حساس عبور نخ يك ال ( -3

 جمع شدن دو يا چند نخ يك ال در يك نقطه -4

 (d)هاي دو يا چند ال موازي شده    راهنماي حاوي نخ -5

 )cهاي ايجاد كشيدگي نخ ( پولكي -6

 )e) (درام شياردار (ترومل -7

 )fهاي نگهدارنده بوبين ( دلسيك -بوبين پيچ شامل بازديي -8

 )gتميزكننده سيار ( -9

ها را از نظر سالم بودن مورد بررسي قرار داد تا در صورت نامناسب  ها، حتما بايد نخ در هنگام پيچش نخ
 ها عبارتند از: كنند. انواع كنترل بودن قسمتي از يك نخ، آن قسمت را ترميم مي
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كنند و در صورت نازك و يا  ها بين دو قطعه متحرك، حركت مي : در اين روش نخ  مكانيكيكنترل  -1
  گردد. كند و باعث قطع نخ مي ضخيم بودن نخ، صفحه حركت مي

كنند و با نازك و ضخيم شدن،  ها از بين دو صفحه خازن عبور مي كنترل الكترونيكي: در اين روش نخ -2
 گردد. اعث قطع شدن نخ ميمقدار جريان عبوري تغيير كرده و ب

 كنترل الكترومكانيكي: در اين روش از هردو روش باال در سيستم استفاده شده است. -3
 

  

تميز بودن قطعات اين بخش بسيار مهم است و شما بايد در هر شيفت حداقل يك بار، اين قسمت را تميز 
 كنيد.

  
  

اند با توجه به  هاي هر چشمه گذاشته شده   عبور نخهايي كه جهت ايجاد كشيدگي روي محل  تعداد پولكي
شوند. اين عمل براي اين است كه در طول زمان پر  نمره نخ يك ال و جنس نخ تغذيه شده كم و زياد مي

هاي يك ال هنگام چند ال شدن يكسان باشند تا دو نخ يا چند نخ كامالً    شدن بوبين بايستي كشيدگي نخ
شود و نخ به طور  ر غير اين صورت در قسمت تابندگي نخ دچار مشكل ميموازي هم پيچيده شوند. د

  .4گيرد. شكل  يكنواخت تاب نمي
  

  
  هاي كشيدگي نخ   پولكي 4شكل 

هاي دوال موازي، نخ يك الي تغذيه شده با آب و يا    ها، در بعضي از ماشين براي كاهش اصطكاك بين نخ
شتر كنند تا از اصطكاك بي مينمايند. يا اينكه آنها را با پارافين جامد آغشته  ميمواد شيميايي آغشته 

  شود. جلوگيري شود. باال رفتن اصطكاك، علوه بر باال رفتن مصرف برق، باعث ريزش زياد پرز نيز مي
  فرايند دوال كني نخ

  هاي يك الي بوبين پيچي شده در اتوكنر   ورودي: نخ
  دو نخ يا چند نخ و موازي شدن آنها و پيچيدن روي قرقره پردازش: كنار هم قرار دادن

  خروجي: نخ دوال موازي بدون تاب
  اندازي دستگاه عمليات راه

 ها و سنسورهاي داخل قفسه درست عبور كرده باشند. هاي يك ال از قسمت تنش   كنترل كنيد كه نخ  
 .كنترل كنيد كه سنسورها وارد مدار باشند و همگي فعال باشند 
  ها را روي دستگاه كنترل كنيد. ها و قرقره و رنگ بوبيننوع 

نكته
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 هاي كشيدگي را كنترل كنيد.   وزنه 
 .متراژ صحيح را كنترل كنيد 
  اندازي واحدها و جا زدن قرقره خالي توجه كنيد كه قرقره داخل بوبين گيرها صحيح جا زده شود. راه  هنگام 
 .نظافت دستگاه را رعايت كنيد 

 رين كاهاي ح   كنترل
 ها براي هر دو نخ ورودي مساوي باشد در غير اين صورت ممكن است  توجه داشته باشيد كه تعداد وزنه

روي يك قرقره نخ دوال موازي يك نخ شل و نخ ديگر سفت پيچيده شود و اين قرقره در دوال تاب 
  كند. مشكالت عديده ايجاد مي

 ز نظر رنگ و نوع نخ روي آن را كنترل كنيد كه دو هاي دوالكني ا   هاي مورد استفاده و نيز قرقره   بوبين
 نوع نخ مختلف با هم مخلوط نشوند.

 هاي كشيدگي بر روي نخ و عبور صحيح از اين واحدها را كنترل نمائيد.   قرار داشتن وزنه 
 واحد را متوقف و مراتب را گزارش نمائيد. ،در صورت توليد قرقره معيوب 

 اقدامات اپراتور حين كار
  كلي را رعايت كنيد.نظافت  
 آوري كنيد. هر لحظه پرزهاي جمع شده بين واشرها را جمع 
 .نخ به طور صحيح از محل خود عبور كرده باشد 
  داساز) در تمام حاالت بايد تميز باشد.ج -هر واحد از واحد ديگر (سپريتورصفحات جداكننده 
 استحكام پيوند را كنترل كنيد كه سست نباشد در صورت  ،بعد از عمل پيوند زدن نخ توسط پيوند زن

 سست بودن گره يا پيوند به مكانيك اطالع دهيد.
  اطالعات مربوط به توليد و جنس نخ و ساير موارد را كه روي كاغذي روي ماشين نصب شده را كامل

 نمائيد.
  

  گوش الزامي است. و عينك مناسب و صدا گيرِكليه نكات ايمني حين كار رعايت شود. استفاده از دستكش 
  
  
  

كاري، دستگاه را تميز كنيد و اگر روغن يا گريس روي زمين ريخته شده است  كاري و گريس پس از روغن
  به هيچ عنوان روغن اضافي را در فاضالب نريزيد. آوري شود و جمع

  
  

  اقدامات بعد از خاموش كردن دستگاه:
  هاي خالي را جايگزين    هاي پر شده را از جاي خود بيرون آورده و قرقره   شيفت كليه قرقرهدر آخر

  نمائيد.
 .نظافت دستگاه را رعايت كنيد 

  

محيطينكات زيست

 نكات ايمني
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 چند ال موازي كني نخ
باشد.  ها مي ها را چند ال و موازي كرد. نكته مهم، كنار هم قرارگيري درست نخ در اين فعاليت بايد نخ

ند ال شده، يكسان شود و از طرفي قطر نخ چ ها مي نخ ها در اين عمليات موجب ظاهر بد جا شدن نخ جابه
هاي  نايكنواخت خواهد شد. ارزش پارچه ،نيست و در نتيجه به خاطر نايكنواختي نخ، پارچه بافته شده نيز

  زير را انجام دهيد.هاي  باشد. كار هايي با ظاهر يكنواخت مي نايكنواخت بسيار كمتر از پارچه
  هاي خالي را آماده كنيد.   هاي يك اليي كه قرار است چندال شوند و بوبين   بوبين نخ -
  هاي نخ يك ال را در قفسه ماشين دوالكني بچيند.   بوبين -
  هاي خالي را نصب كنيد.   بوبين ،در قسمت پيچش -
 هيد. هاي يك ال را جداگانه از راهنماهاي مربوطه عبور د   نخ -
  بينيد. مي 5ها را در شكل  مسير عبور نخ -

  

  
  ها مسير عبور نخ 5شكل 

  ها را روي ماشين انجام دهيد و نخ را از راهنماها عبور دهيد. تنظيمات كشيدگي نخ
 

  
. نمونه  ها استفاده كرد گير كشيدگي نخ براي اطمينان از مقدار درست كشيدگي نخ، بايد از دستگاه اندازه

 كنيد. مشاهده مي 6اين دستگاه را در شكل 
  

  
  دستگاه اندازه گيري كشيدگي نخ 6شكل 

فعاليت كارگاهي

نكته
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گيري ميزان كشش نخ، نخي كه در حال پيچش و در داخل دستگاه قرار دارد را از بين سه  براي اندازه
گيري كشش نخ،  با تغيير وضعيت دكمه فشاري روي دستگاه اندازه غلتك و مطابق شكل عبور دهيد.

دهند. تعيين عدد كشيدگي به صورت تجربي  شوند و مقدار كشش را نشان مي گير ميها با نخ در غلتك
. ولي در صورتي كه بخواهيم مقدار فشار افزايش يابد، ميزان فشار روي نخ را افزايش دهيد و  شود مي تعيين

  اگر بخواهيد ميزان كشيدگي كم شود، مقدار فشار را كاهش دهيد.
  

  

  
  نصب شده روي دستگاه گره زن 7شكل 

 هاي پاره شده را با دست يا با دستگاه    ها وجود دارد كه شما بايد نخ در هنگام كار امكان پاره شده نخ
 7به يكديگر پيوند بزنيد. شكل  گره زن،

 ان از ميزان كافي پر شدن نمراقب باشيد تا مقدار پيچش روي هر بوبين درست باشد و پس از اطمي
 كنيد. بوبين، آن را داف

  
  هاي پر شده   بوبين 8شكل 
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ها توجه كنيد كه نخ  براي اين كار به مشخصات واتيكت بوبين هاي داف شده را در قفسه قرار دهيد. بوبين
اشتباه را در قفسه نگذاريد. پس از اتمام شيفت دستگاه و وسايل آن را تميز و مرتب كنيد و به شيفت 

  8بعدي تحويل دهيد. شكل 
  

بينيد. ابتدا دو  مي 9ها ساخته شده است كه نمونه آن را در شكل  هاي كوچكي براي گره زدن نخ دستگاه
  د.ننخ را در دو شكاف مخصوص وارد كنيد و دسته دستگاه را فشار دهيد تا دو نخ به هم گره زده شو

  

  
  يك دستگاه گره زن دستي 9شكل 

  

  

  )Twistingتاب دادن (
ديگر را بپوشانند و رشته هاي الياف تشكيل دهنده نخ بهتر و بيشتر به هم بچسبند و يك   رشتهبراي اينكه 
چرخانند تا  تابانند يعني الياف را حول محور خودشان مي تري به وجود بياورند آنها را به هم مي نخ محكم

ب دادن الياف گفته نقاط اصطكاك بين الياف بيشتر شود تا استحكام بيشتري پيدا كند. به اين عمل تا
شود. به همين صورت نيز دو يا چند نخ را نيز جهت رسيدن به يكنواختي بيشتر و استحكام بيشتر  مي

 10گويند. در شكل  ها مي پيچانند كه به اين عمل تاب دادن نخ حول محور طولي خود به دور هم مي
  كنيد. حالت تاب خوردن نخ را مشاهده مي

  

  
  ها به يكديگر نخحالت تابيدن  10شكل 

نكته
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باشد. اين موضوع در اينجا از اهميت بيشتري برخوردار  ) ميS) و يا چپ تاب (Zجهت تاب راست تاب (
  است.

  

. در  توجه كنيد. يكي تاب حقيقي و ديگري تاب مجازي دارد 12و  11: به دو شكل   تاب حقيقي و مجازي
  اند. خورده يا الياف در يك جهت تاب ها و تاب حقيقي همه نخ

  

  
  نخ با تاب حقيقي 11شكل 

  
  نخ با تاب مجازي 12شكل 

شود  ولي در تاب مجازي، تاب قسمتي از نخ با قسمت ديگر تفاوت دارد. تاب مجازي به راحتي از هم باز مي
در تاب حقيقي اگر يك سر نخ  كنند. به كمك بخار و حرارت، تاب مجازي را در الياف تثبيت ميهر چند 

باشد، سر ديگر نخ به همراه بوبين بايد بچرخد ولي در تاب مجازي با اينكه دو سر نخ ثابت است، ثابت 
كند. تاب مجازي بدون  كند و تاب مجازي توليد مي رخيدن ميدهنده از وسط نخ شروع به چ اه تابدستگ

  شود. تثبيت كردن ارزشي ندارد و از هم باز مي
  

  
  تاب دادناهداف 

  ها عبارتند از: نخهدف از تاب دادن 
هايي كه نخ چند ال  آورند و يا يكجا نگهداشتن نخ يكجا نگهداشتن اليافي كه نخ يك ال را به وجود مي -1

  آورد. را به وجود مي
 جلوگيري از پرز دار شدن نخ -2

 تر به دست آوردن نخ محكم -3

 ايجاد مقاومت بيشتر در مقابل اصطكاك -4

 ايجاد يكنواختي بيشتر -5

 افندگيآماده شدن نخ براي ب -6

  ها چگونگي تاب دادن نخ
به دست  Zداشته باشيم و بخواهيم در يك مرحله مجددا نخ چندال با همان تاب  Zهايي با تاب  اگر نخ

هاي اوليه كمتر خواهد بود. به همين دليل در    آوريم، مقاومت نخ حاصل از اين عمل نسبت به مقاومت نخ

نكته
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داشتند براي مرحله  Zهاي اوليه تاب  . مثالً اگر نخ دهيم ير ميها در هر مرحله نوع تاب را تغي تاب دادن نخ
شود.  Zها را به هم بتابانيم جهت تاب بايد  كنيم و اگر الزم باشد اين گروه نخ را انتخاب مي Sبعد تاب 

يك نمونه تابيدن نخ و  13شود. در شكل  ميها عوض  بدين ترتيب كه به طور يك در ميان جهت تاب
  كنيد. ت تاب را مشاهده ميرعايت اصول جه

  

  
  هاي دوال و سه ال   تاب دادن نخ 13شكل 

  تابندگيهاي    ماشين
ها  گويند. انواع اين ماشين هاي تابندگي مي ها را به هم بتابانند، ماشين توانند نخ هايي كه مي به ماشين
 عبارتند از:

 هاي تابندگي رينگي:   ماشين
دهند به شكل ماشين  چندال نموده و تاب مييا هاي يك ال را به صورت دوال    هاي قديمي كه نخ   دستگاه

يك نمونه ماشين تاب  14باشند. با اين تفاوت كه در آنها قسمت كشش وجود ندارد. در شكل  رينگ مي
 كنيد. رينگي را مشاهده مي

  
  يك نمونه دستگاه دوال تاب رينگي 14شكل 

. در اين  باشد شود تاب مستقيم است و جهت باال بردن استقامت نخ مي در اين ماشين داده مي تابي كه
ها پس از پر شده به  . ماسورهندگير ها دو يا چند نخ با هم از قسمت رينگ عبور ميكند و تاب مي ماشين

  ها قسمت كشش ندارد. ماشينها را به بوبين تبديل كند. اين  كنند. تا ماسوره ماشين بوبين پيچ منتقل مي
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تاب فانتزي هدف ايجاد مقاومت نيست  شود در هاي ديگر استفاده مي   براي تاب فانتزي از دستگاه تذكر:
دهند. اين كار براي توليد نخ زيباتر و در نتيجه پارچه زيباتر و مورد پسندتر  بلكه فقط ظاهر نخ را تغيير مي

  رود. به كار مي
  ماشين دوال تاب رينگي استفاده كرد. توان از به دو روش مي

دهند بنابراين در ماشين دوال موازي كردن، بوبين نخ  ها را از قبل دوال نموده بعد تاب مي : ابتدا نخ  روش اول
دهند تا عمل تاب را انجام دهد.  كنند و اين بوبين را روي ماشين دوال تاب رينگي قرار مي دو ال را تهيه مي

  كند. مه رينگ يك بوبين دارد و يك ماسوره توليد ميدر اين حالت هر چش
هاي اين دو بوبين را  دهند و نخ : دو بوبين نخ يك ال را روي قفسه باالي ماشين كنار هم قرار مي  روش دوم

شود. در اين ماشين دو بوبين  كنند. سپس عمل تاب دادن انجام مي در كنار هم، به قسمت رينگ تغذيه مي
  گردد. شود و يك ماسوره نخ دو ال تاب شده توليد مي ن تغذيه، استفاده مينخ يك ال به عنوا

  اند: ها عموماً از سه قسمت تشكيل شده اين ماشين
  قفسه -1
 قسمت كشيدگي نخ و راهنماها -2

 قسمت تاب و پيچش (ماسوره و دوك) -3

شده روي  شود. نخ تاب داده ها با سيستم عينكي (رينگ) و شيطانك انجام مي عمل تاب در اين ماشين
قسمت تغذيه و كنترل و قسمت توليد ماشي دو التاب رينگي را  15شود. در شكل  ماسوره پيچيده مي

 كنيد. مشاهده مي
  

  
  دوالتاب رينگي با قفسه و قسمت پيچش 15شكل 
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  كاري عمليات روغن
هاي انتقال حركت    قرقرهها و  هاي دوك   كاري تمام ياتاقان در صورت انجام ندادن عمليات سرويس و روغن

  شود تا به موتور محرك فشار زيادي وارد كند. شوند و باعث مي گرم مي
 

  
  كاري ياتاقان دوك روغن 16شكل 

كاري  ها به طور مداوم به روغن نتر بگردد. ياتاقا شود تا دوك روان در محفظه ياتاقان دوك روغن ريخته مي
ها قرار داد. در صورتي كه گرم شدن  نبايد در معرض جذب پرزاحتياج دارند. محل قرارگيري ياتاقان را 

  كاري رفع نشود بايد آن را تعويض كرد. ياتاقان با روغن
توان روغن زد ولي  شود. در حالي كه روي زنجير را مي ها استفاده مي ها و زنجير براي انتقال حركت از تسمه

دهنده خواهد شد.  خوردن روي قرقره حركتها، نبايد روغن زده شود. زيرا باعث سر  بر روبي تسمه
  شود. كاري مي ها روغن هاي حامل تسمه   قرقره

  

  
  كاري زنجيرها كاري و گريس روغن 17شكل 

  شود. كاري مي ها روغن چرخ هاي دندانه دار و زنجيرها با گريس و شافت   و نيز چرخ
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  مات ماشين دوال تاب رينگيتنظي
  حركت:هاي انتقال    تنظيم تسمه

دهند لذا يا بايد  ا انتقال نميشوند و كل نيروي ورودي ر هاي انتقال حركت شل مي   با گذشت زمان تسمه
  ض شوند و يا تنظيم مجدد روي آنها انجام گيرد.يوتع

  

  
  پولي و تسمه انتقال حركت 18شكل 

  محرك دوكهاي    كنترل و تنظيم تسمه
  هاي آسيب ديده را كنترل كنيد. در صورت نياز تعويض كنيد.   تسمهبايستي دستگاه را متوقف كنيد و 

  دستگاهاي   نظافت دوره
هاي متحرك سيستم  ثر است. كليه راهنماها و قسمتگاه مستقيماً روي توليد دستگاه مؤنظافت اين دست

  چنانچه الياف جمع شده باشد بايد تميز شود و راهنماها بايد تنظيم شوند. ،پيچش
  كنيد. نخ را با فرچه يا تكه پارچه تنظيفهاي    فسه گرد و غبار و پرز و تكهدر قسمت ق

  

  تاب دادن نخ در ماشين دوالتاب رينگي
  

  پيشنهادات مراحل عمليات

  .خالي را حاضر كنيدهاي    نخ و ماسورههاي    بوبين
لباس كار خود را پوشيده و محيط كار خود را آماده 

  كنيد.

 

  نخ را در قفسه به صورت صحيح بچينيد.هاي    بوبين -
از روي هم افتادن و تاب ها،  چيدن درست بوبين

اي كه  ميله كند. مي مجاور جلوگيريهاي  خوردگي نخ
شود بايد عاري از گرد و غبار و  نخ از روي آن رد مي

  چربي باشد.

فعاليت كارگاهي
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  پيشنهادات مراحل عمليات

 

خالي را بگذاريد. هاي    ماسوره ،در قسمت پيچش -
بايد سالم و هم اندازه باشند. دقت كنيد تا  ها ماسوره

محكم و بدون ، در هنگام نصب روي محل مربوطه
  د.نگذاري شو لقي جاي

  

روي بوبين و يا ماسوره باز كنيد و  را ازها  ابتدا سر نخ
را از راهنماهاي ها  در كنار هم قرار دهيد. و سرنخ

د ر اينجا نيز كشيدگي اهميت دارمربوطه بگذرانيد. د
لي چون روي بوبين پيچيده نمي شود و يك مرحله و

از اهميت كمتري  پيچش ديگر نيز الزم دارد.
توان از دستگاه  مي ولي در اينجا نيز برخوردار است.

  گير كشيدگي استفاده كرد. اندازه

  

را از شيطانك عبور دهيد. نحوه اين كار را ها  سر نخ -
از زير ها  بينيد. دقت كنيد همه نخ مي در شكل

شيطانك رد شده باشد. مثالً اگر نخ دو ال باشد 
از زير شيطانك عبور كرده ها  ممكن است يكي از نخ

  باشد ولي نخ ديگر عبور نكرده باشد.

  

سر نخ را به سر نخ رزرو پيوند بزنيد ابتدا روي 
ماسوره خالي مقداري از همان نخ اصلي به عنوان نخ 

شيدگي را انجام رزرو (مايه) بپيچيد و تنظيمات ك
  دهيد.

تنظيم كشيدگي نخ را انجام دهيد و ماشين را
  روشن كنيد.

 پيوند بزنيد.،پاره شده را با دست يا پيوندزنهاي    نخ

توليد را شروع كنيد تا نخ  ،با روشن كردن ماشين
  خالي پيچيده شود.هاي    روي ماسوره
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  پيشنهادات مراحل عمليات

 

 دستگاه خارج از پرشده را داف كنيد وهاي    ماسوره
  نمائيد.
 پيچي بوبين قسمت به را شده دافهاي    ماسوره
  .دهيد انتقال

  

  
  كنيد.ندار استفاده  هاي گشاد و يا آستين هاي در حال چرخش در ماشين، از لباس با توجه به وجود سيستم

  
  
  

  فاضالب خودداري كنيد.كاري، دستگاه را تميز كنيد و از ريختن روغن در  پس از روغن
  

  

  )two for one-هاي تو فور وان   (ماشين TFOهاي تابندگي    ماشين
اي از اين ماشين  باشند. در شكل نمونه هاي جديد تابندگي كامالً متفاوت با نوع دوال تاب رينگي مي   ماشين

  كنيد. را مشاهده مي

  
  تو فور وان TFOنماي ماشين  -19شكل 

شود و پس از تاب دادن، روي بوبين ديگري  ها از روي يك يا چند بوبين باز مي ها، نخ در اين نوع ماشين
هاي چند ال موازي شده و يا  شود. در قسمت تغذيه (قسمت پايين ماشين) يك بوبين حاوي نخ پيچيده مي

ايمني و بهداشت

محيطيزيست
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هاي دوال    يي هستند كه نخها ها شبيه كاسه شود. واحد تغذيه اين ماشين دو يا چند بوبين قرار داده مي
بوبين،  به صورت دهنده عبور داده شده واحد تاب شود. اين نخ سپس از موازي شده داخل آن قرار داده مي

  د.آورن نخِ تاب داده شده در مي
ها اين است كه اوال توليد بااليي دارند ثانياً بعد از تاب دادن نخ نيازي به ماشين بوبين  مزيت اصلي اين ماشين

  بينيد. اجزاء اين ماشين را ميباشد. در شكل  ن دستگاه موجود مييچي نيست زيرا واحد بوبين پيچي در خود ايپ
  

  
 نمايي از يك واحد دوالتابي 20شكل 

  شود.  باشد. اين اجزاء در شكل مشاهده مي اجزاء ماشين دو ال تابي به قرار زير مي
  )a( وزنه به متصل نخ بوبين نگهدارنده بازوي -1
 (b)ك پر نخ دوال موازي شده دو -2

 )c(نخ  تراورس و) نخ بوبين محرك( شيار بدون) ترومل( درام -3

 (d)لوله حاوي نخ دوال موازي  -4

  )e(موازي  دوال نخ كاسه -5
 (f)قسمت كشيدگي و رزرو نخ  -6

 (i) ترمز  -7

 (g,h)راهنماي نخ و بالون گير نخ  -8
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قرار دادن بوبين وجود دارد. ابتدا دو يا چند نخ را به طور موازي در  چون در ماشين باال فقط يك محلِ
ها به همديگر تابيده  شود. اين نخ چند ال موازي گفته مي . به اين بوبين، بوبين نخِ دهند كنار هم قرار مي

  تاباند. ها را به هم مي اند و وظيفه اين دستگاه اين است كه نخ نشده
ها  كه جاي دو بوبين را به عنوان نخ ورودي دارد و در نتيجه عالوه بر اينكه نخ اما ماشين ديگري وجود دارد

  تاباند. به هم مي نيز كند، آنها را را چند ال مي
توان دو نخ يك ال را  ها احتياجي به ماشين دوال موازي كني نيست زيرا مي در بعضي از انواع اين ماشين

  ردن نخ، آنها را به هم تاب داد.زمان با دوال ك داخل كاسه قرار داده و هم

  
  دو بوبين نخ يك ال داخل كاسه 21شكل 

گذاري تو فور وان (دو تا براي يكي) اين است كه نخي كه قرار است تاب بخورد با هر دور گردش  دليل نام
  دارد. اسپيندل دو بار تاب بر مي

  .كنيد داخل قسمت تغذيه و چگونگي اين عملكرد را مشاهده مي در شكل اجزاي
  

  
  تغذيه بوبين هاي داخلي قسمت 22شكل 



  
   
 

  147 

  شرح دهيد. 23 اجزاء شكل را روي هر قسمت بنويسيد و نحوه دو بار تاب خوردن نخ را با توجه به شكل
  

  
  23شكل 

  

شود اولين تاب بين كپسول كشيدگي نخ و خروجي نخ يعني  نيز ديده مي 4-27همان طور كه در شكل 
  شود. اولين تاب به نخ دوال شده داده مي Bو  Aبين دو نقطه 

كند و از داخل كاسه به طرف باال  در قسمت پائين دوك يك ديسك وجود دارد كه نخ از آن عبور مي
ها پس از باز شدن از  شود. نخ تاب دوم داده مي Bو  Cيعني بين دو نقطه خورد  شود و تاب مي هدايت مي

ديسك و كاسه به طرف راهنماي نخ حركت  -بوبين نخ دوال شده در هنگام تاب خوردن به واسطه دوك
  ايم. را نيز در اينجا قرار داده زاء داخلي اين قسمت را بينيد شكلكنند. براي اينكه نحوه عملكرد اج مي

ها بايد همواره پس از عمليات، كنترل شوند  كرد ماشين اتوكنر (بوبين پيچ اتوماتيك) ديديد كه، نخدر عمل
هايي كه در اين مرحله وجود  تا اگر مشكلي وجود دارد، نخ پاره شود و دوباره گره زده شود. ولي چون نخ

كنترل دارند. ولي به هر حال اند. احتياج كمتري به  دارند، از مراحل كنترل ماشين رينگ و اتوكنر رد شده
  هاي كنترلي وجود دارند. مدرن قسمت TFOهاي  در اغلب ماشين

  

  زير اجزاء و عملكرد قسمت تغذيه را شرح دهيد. 24با توجه به شكل 
  

  
  24شكل 

كالسيفعاليت

كالسيفعاليت
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تسمه از  ق چرخ دنده و يادقت كنيد. بوبين بر روي درام قرار گرفته است. حركت درام، از طري 10به شكل 
  كند. گردد. چون بوبين از طريق يك فنر و يا از طريق يك وزنه، بر روي درام نيرو وارد مي مين ميموتور تأ

ها به صورت يك شافت  پيچد. معموالً درام چرخد و نخ را روي قرقره مي بوبين نيز در اثر چرخش درام مي
هاي ضربدري وجود  ها، شيار دارد. بر روي درام ها بوبين را به چرخش وا مي زمان ده باشد كه هم سراسري مي

ها به طرز مناسبي روي هم پيچيده شوند. در صورتي كه  شوند تا نخ . اين شيارهاي ضربدري باعث مي دارد
  دهد. هاي ضربدري نداشته باشد. يك تراورس با حركت رفت و برگشتي اين كار را انجام مي درام شيار

  

  
  نخ (تراورس)راهنماي متحرك پيچش  25شكل 

ها روي ماسوره خالي كه مقوايي و يا پالستيكي  شوند. نخ ها، روي بوبين پيچيده مي در نهايت، نخ
كنيد. ماسوره خالي از نوع  شوند در شكل انواع ماسوره خالي (قرقره) را مشاهده مي د.پيچيده مينباش مي

ها  باشد. ميزان فشار پيچش، براي بوبين مي دار و يا فلزي فنري دار و يا از نوع فلزي سوراخ پالستيكي سوراخ
كنند و باز  ها بر روي هم ريزش مي از اهميت زيادي برخوردار است. اگر ميزان فشار مناسب نباشد، نخ

شود. اين موضوع در هنگامي كه، الزم است نخ مورد نظر را رنگرزي كرد، از  كردن نخ غير ممكن مي
ي عمليات رنگرزي آب و مواد رنگي در دماي باال و با فشار زيادي گردد. در ط اهميت بيشتري برخوردار مي

هاي فلزي و فنري،  گردد. ماسوره كنند. و باعث به هم ريختن ساختار بوبين مي ها عبور مي الي نخ از البه
  قادر هستند تا به خاطر حالت فنري كه دارند از بروز اين مشكل جلوگيري كنند.

  

قيمت مقوا از پالستيك و فلز كمتر است، پس چرا از پالستيك و فلز نيز براي ماسوره خالي با اينكه 
  27و  26شكل  شود؟ استفاده مي

  

      
  انواع ماسوره فلزي فنري  انواع ماسوره مقوايي و پالستيكي  

  27شكل    26شكل   
  

كالسيپرسش
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اتفاقي ممكن است بيفتد. درهنگام باز كردن نخ . چه  ها روي ماسوره، بدون حالت ضربدري بپيچيم اگر نخ
  چه اتفاقي ممكن است بيفتد؟

  
  

  انتقال حركت دستگاه
ر قرار داده شده است بچرخد و هم بايد شافت هاي دوا هايي كه درون كاسه ن هم بايد بويبندر اين ماشي
شود كه بخش انتقال حركت،  ميو اين موضوع باعث  هاي محصول بچرخند ها و در نتيجه بوبين سراسري درام

ها را مشاهده  هاي مورد نظر را انجام دهند. در شكل اين قسمت نند حركتاداراي اجزاي زيادي باشند. تا بتو
  آيند. دهنده توسط تسمه سراسري و به روش تماسي به حركت در مي ها) تاب هاي (اسپيندل دوك كنيد. مي

  

  
  هاي دوار) را شرح دهيد؟ هاي تغذيه (كاسه بوبين توانيد دليل چرخش آيا مي

  
  

  رسد. ها مي و به دوك ركت از موتور اصلي به تسمه سراسريح 28در شكل 
  

  
  تسمه سراسري محرك ماشين تو فور وان 28شكل 

  ها به عوامل زير بستگي دارد: زاويه پيچش نخ روي اين نوع ماشين
  سرعت حركت راهنماي تراورس -1
2- محرك بوبين (درام) سرعت سطحي غلتك 

حركت افقي و متناوب تراورس راهنماي نخ توسط دو عدد كوپلينگ الكترومغناطيسي به طور غير منظم 
شود. زاويه  هاي قبلي مي   هاي نخ بعدي روي اليه   كند. اين حركت باعث جلوگيري از پيچيدن اليه تغيير مي

 پيچش توسط دنده خاصي قابل تنظيم است.
  درجه است. 38ه پيچش معموالً استاندارد زاوي

گذارد تا  شود. اپراتور مربوطه پايش را روي پدال ترمز آن چشمه مي هر بار كه نخ به هر دليلي پاره مي
دهد و با سرنخ تاب  دوك از دوران بيفتد. سپس مجدداً سر نخ دوال موازي را از مسير تعيين شده عبور مي

كالسيپرسش

كالسيپرسش
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در  كرده تا چشمه مربوطه مجدداً به توليد خودش ادامه دهد. زند، سپس پدال را رها داده شده پيوند مي
  تجهيزات ترمز گرفتن دوك نشان داده شده است. 29شكل 

  

  
  تجهيزات ترمز گرفتن دوك 29شكل 

  عبور دادن نخ پاره شده
ه كار گره زد تا ادام هم هاي الزم عبور داد و سپس آنها را به ابتدا بايد نخ را از مسير ،ها با پاره شدن نخ

  باشد. پذير مي ميسر گردد. اين كار به دو روش امكان
از طريق يك كابل پالستيكي به طول حدوداً يك متر كه سرنخ دوال موازي را به آن متصل كرده  -الف

كنند تا سر نخ از جداره كاسه تغذيه خارج شود. سپس آن را به  دهنده وارد مي سپس از لوله اسپيندل تاب
  زنند. اب دارد پيوند ميسر نخ بااليي كه ت

نخ دوال موازي را از لوله اسپيندل عبور داده تا از جداره كاسه  ،از طريق جريان مكش هواي فشرده -ب
  زنند. تغذيه خارج شود. سپس آن را پيوند مي

چنانچه نخ تاب داده شده در بافندگي حلقوي مورد استفاده قرار گيرد بايستي آن را با پارافين جامد 
  الي قطعات ماشين ريزش نكنند. مايند تا پرزهاي روي سطح نخ چسبيده شوند و به آساني در البهآغشته ن

  دهند. گير و پارافين نصب شده نخ را عبور مي لذا روي ماشين تابندگي در قسمتي كه پارافين
  شود. هم ديده مي 30اين مورد در شكل 

  

    
  پارافين زدن به نخ 30 شكل

 پارافين زني
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  استفاده از مواد آنتي استاتيك
يسيته ساكن توليد ها به طور مداوم در معرض سايش هستند و سايش اجسام بر روي يكديگر الكتر نخ
كند.  سوزي ايجاد مي شود و آتش باعث ايجاد جرقه مي ،الكتريسيته ساكن در يك نقطه كند. جمع شدن مي

ها با مواد مخصوصي به نام مواد آنتي استاتيك  نخهاي كاهش الكتريسيته ساكن، آغشته كردن  يكي از راه
اين الزم است كه نخ تابيده كنند. بنابر يته ساكن جلوگيري مياست. اين مواد تا حد زيادي از ايجاد الكتريس

ها) كه مورد نظر است آغشته نمائيم.  كننده استاتيك و يا هر نوع روغن نساجي (نرم شده را با مواد آنتي
الكتريسيته ساكن و يا روغن مايع و  ضد ي هر چشمه دستگاه تابندگي، محفظه پر از مادهبراي اين كار رو

اند كه داخل آن اسفنج آغشته به روغن وجود دارد، نخ با اسفنج مماس  يا مخلوط چند ماده را قرار داده
گردد.  ته ميكند. و به روغن آغش شود و به مقدار مورد نظر، ماده را جذب مي شود و از روي آن رد مي مي

  گيرد. اين كار جهت روان ريسي و كم شدن اصطكاك نخ و كاهش الكتريسيته ساكن صورت مي
  بينيد. ظرف روي هر چشمه را مي 31در شكل 

  

  
  محفظه روغن آنتي استاتيك 31شكل 

ميزان تزريق روغن قابل تنظيم است و به ضخامت و نوع نخ بستگي دارد. سرپرست توليد مقدار الزم را 
هاي    كند. اين روغن داخل يك ظرف بزرگ براي كل ماشين ريخته شده و از آن به محفظه تعيين مي

  32 شكل گردد. حاوي روغن منتقل مي
  

   
  تانك حاوي روغن 32شكل 
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كه براي پر كردن ظروف مربوطه  تانك (ظرف بزرگ) حاوي روغن نشان داده شده است 4-36در شكل 
كه روغن و يا مواد آنتي استاتيك را به نخ اي نبايد ظروفي  مهم: در هيچ لحظه شود. نكته استفاده مي
  هاي نخ بايد به يك اندازه به اين مواد آغشته شوند. د. زيرا تمامي قسمتند، خالي شونكن منتقل مي
نخ رزروِ ديسك  

ذيه و قسمت پيچش پيچند. وجود مقداري نخ بين قسمت تغ هايي كه نخ را مي به طور كلي براي همه دستگاه
عمل گره  رزرو و آماده باشد به سرعت ، اگر مقداري از نخپاره شدن نخ روري است. به عنوان مثال در هنگامض

ر اين نخ موجود نباشد بايد ابتدا از روي بوبين مقداري نخ باز شود و با توجه به شود ولي اگ زني انجام مي
خواهد بود. بهترين راه پيچش مقداري نخ دور يك ديسك  برها اين كار زمان  دهنده بين نخ ششتجهيزات ك

 33در شكل  رزرو را در اختيار ما قرار خواهد داد. نخِ ،فلزي است كه حداقل به اندازه محيط دايره ديسك
  باشد. رزرو مي اش نگهداري مقداري نخِ ديسك فلزي رزرو نخ نشان داده شده است. اين ديسك وظيفه

  
  ديسك رزرو نخ 33شكل 

باشد. ميزان  رزرو به منظور جبران تغييرات در زمان باز شدن نخ از روي بوبين تغذيه مي بنابراين وجود نخِ
رزرو  رزرو بستگي مستقيم به تنظيم كشيدگي نخ در اين مرحله را دارد. جهت تنظيم ميزان نخِ اين نخِ

نخ ارتعاش دارد و در نتيجه شتن دوك بايستي اين كار را انجام داد. چون در هنگام حركت، هنگام گذا
توان به خوبي نخ را ديد از يك دستگاه خاص به نام استروسكوپ لذا بايستي بتوان نخ را ديد. براي  نمي

  34شكل  شود. استفاده مينام استروسكوب ه ديدن نخ از دستگاهي ب

  
  سنج استرواسكوپ يا ارتعاش 34شكل 



  
   
 

  153 

باشد و هنگامي كه روي قسمت در حال  ) ميUVبنفش (اين دستگاه داراي نور اولترا ويولت يا فوق 
توان به راحتي با تغييراتي در  رسد. لذا مي شود آن قسمت بدون حركت به نظر مي حركت گرفته مي

ستگاه ميزان ارتعاش نخ را نيز نشان نخ را تنظيم نمود. از طرفي اين دتنظيمات ميزان نخ رزرو و بالون 
تعاش باال باشد اشكالي در دستگاه وجود دارد كه بايد به گروه مكانيك دهد. در صورتي كه مقدار ار مي

  مربوطه گزارش داده شود.

  كشيدگي نخ
گيري نخ، ميزان كشش نخ توجه به وزن كپسول و چگونگي قراربا  :  كشيدگي نخ با كپسول كشيدگي

توجه به نمره نخ سنگين و ها با  توان با تعويض كپسول تغيير داد. اين كپسول كند. كشش را مي تغيير مي
 ها خطوطي است رود. روي اين كپسول تر به كار مي تر باشد كپسول سبك سبك هستند. هر چه نخ ظريف

  )35شكل ( ي نمره كپسول است. دهنده كه نشان
  

   
  كپسول كشيدگي نخ 35شكل 

در اين روش دو صفحه كامالً صيقلي كه بر روي هم قرار دارند و از طريق  :  كشيدگي از طريق فشار فنر
 كشش به شل شدنِ . مقدار كم و يا زيادوظيفه كشيدگي را بر عهده دارد كنند فنر به يكديگر نيرو وارد مي

  .36يا سفت بودن پيچ روي فنر بستگي دارد مطابق شكل 

  
  دستگاه كشيدگي نخ با صفحه و فنر 36شكل 
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  گير بالون
كند. نخ  گير يك دايره از جنس فلز صاف و صيقلي است كه نخ در حال دوران در داخل آن حركت مي بالون

خواهد دايره بزرگي را توليد كند. نخ در  در اثر نيروي گريز از مركز كه ناشي از حركت دايره وار است، مي
شود. در واقع كار بالون گير  باعث پارگي نخ ميكند و  گير مي اثر حركت با دايره بزرگ به اجزاء ديگر ماشين

  )37شكل ( . نخ است كنترل سايز بالونِ
  

  
  گير نخ بالون 37شكل 

  
  توانيد اين موضوع را شرح دهيد؟ تواند انرژي مصرفي برق را كاهش دهد، آيا مي گير مي بالون

  
  

  ي در يك نگاهفرايند دوال تاب
  ورودي: نخ دوال موازي بدون تاب
  پردازش: تابيدن دو نخ به يكديگر

  خروجي: نخ دوال تاب
  اندازي دستگاه دو ال تاب: راه  ها جهت  كنترل
 ِدستگاه كنترل كنيد و در صورت نياز تاب عملي نخ  مقدار تاب خواسته شده را با رويت در مانيتور

  آزمايش شود.

 بالون گير

 نخ

كالسيپرسش



  
   
 

  155 

  را كنترل كنيد شامل (سرعت تاب, جهت تاب) هاي وارد شده به ماشينترپارام ،اندازي اوليه راه  جهت. 

 .دستگاه را به صورت صحيح تنظيم كنيد 

 .فشار واحدها كنترل شود 

 ِفنرها اطمينان حاصل كنيد. فشار يا نيروي از يكسان بودن 

 .بالن را به وسيله راهنماي دم خوكي و با استفاده از دستگاه تنظيم كنيد 

 ن كار:هاي حي   كنترل
 .بر روي مانيتور آمپر را كنترل كنيد  
 .فشار و عمل دم خوكي (راهنما) را در طول شيفت كنترل كنيد 

 .نحوه پيچش بوبين را كنترل كنيد 

 ها با دست زده شود. توجه داشته باشيد كه پيوند 

 .به هيچ عنوان گاري يا چرخ را داخل دستگاه نبريد 

 ي از شكسته شدن آن مورد را اطالع دهيد.جهت جلوگير ،گير در صورت گرفتگي بوبين 

 اقدامات اپراتور:
 ها) را بگيريد تا به همراه نخ پرزها پيچيده نشود. توسط رول پيكر، پرز تمام واحدها (چشمه  
 .هنگام تعويض قرقره داخل كاسه را تميز نمائيد 

 .نظافت عمومي دستگاه را انجام دهيد 

 هاي اضافي را در ظروف خاص بريزيد.   سرنخهاي پاره شده    هنگام پيوند زدن نخ 

 هاي داف شده را ثبت كنيد.   تعداد بوبين 

 ها) معيوب را ثبت كرده و گزارش دهيد. تعداد واحدهاي (چشمه 
  

هاي    نبايد روي قسمت پايين اسپيندل پيچيده شود در صورت وقوع، ماشين را خاموش كرده و نخ ،نخ
الي تسمه اسپيندل بماند  پيچيده شده را باز نمائيد. در غير اين صورت احتمال اين كه انگشتان دست البه

  زياد است.
  

 اقدامات بعد از خاموش كردن:
  انجام دهيد. اي ماشين را  كاري دوره سرويس و نظافت

  

  
  TFOتابندگي نخ با ماشين تو فور وان 

  
  

   

ايمني و بهداشت

فعاليت كارگاهي
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  پيشنهادات مراحل عمليات
هاي خالي دوال تاب را    هاي نخ چندال شده را و بوبين   قرقره

  آماده كنيد.
لباس كارتان را بپوشيد و محيط كارتان را آماده 

  نمائيد.

  
  

را داخل  شدههاي نخ دوال, چند ال    بوبين -
  نخ قرار دهيد. هاي تغذية   كاسه

ها را پيدا كنيد و در مسير چشمه قرار  هاي نخ سر -
  دهيد.

  ها را بايد در مسير درست قرار داد. نخ

 .  

هاي خالي را در قسمت پيچش نصب    بوبين -
كنيد. براي اين كار يك طرف قرقره را روي محل 

ي دارد و . اين محل حالت فنر مربوطه قرار دهيد
با فشار دادن قرقره كمي به عقب، جا براي قسمت 

شود و در نتيجه آن را به راحتي  جلو قرقره باز مي
در جاي خود قرار دهيد. قرقره نبايد حالت لقي 

  داشته باشد.

.   

ها و راهنماهاي محل  ها را از كانال سرنخ، چشمه
  نخ رد كنيد. عبورِ

در صورت اشتباه اين كار بايد با دقت انجام گيرد. 
بودن مسير و يا تنظيمات، ميزان پارگي نخ زياد 

  شود. مي
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  يد.هاي خالي مقداري نخ رزرو بپيچ   هروي ماسور
هاي خالي روي دستگاه با    ها را به بوبين سرنخ

  دست چند دور و در جهت صحيح بپيچيد.
نخ بايد زير قرقره قرار گيرد و روي قرقره قرار 

  نگيرد.

  

توجه به جنس و نمره نخ تنظيمات كشيدگي را با 
گير  انجام دهيد.مقدار كشيدگي را با دستگاه اندازه

  كنترل كنيد.
در جدول  را مقدار كشيدگي براي كارهاي مختلف

  راهنما بنويسيد.

  

هايي را كه در حين  دستگاه را روشن كنيد و نخ
شوند پيوند بزنيد. بهتر است از دستگاه  كار پاره مي

  د.نها يكسان باش زن استفاده كنيد تا همه گره گره

 

هاي پر شده را به ترتيب داف نمائيد و سريع    بوبين
بوبين خالي ديگري را جهت ادامه توليد روي 

  گير نصب نمائيد. بوبين
هاي پر شده، توسط  افزايش سرعت تعويض بوبين

اپراتور باعث افزايش سرعت كار و راندمان ماشين 
  گردد. مي

  
  

تواند خطر  گردن آويزان و موي بلند نيز مي هنگام كار از لباس گشاد و آستين بلند استفاده نكنيد. زنجيرِ
  آفرين باشد.

  

ايمني و بهداشت
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  :TFOهاي دوال تاب    برنامه سرويس كلي ماشين
  شود. ها اشاره مي در اين قسمت به مهمترين نكات در خصوص اين نوع ماشين

  ها صورت گيرد. هر شيفت بادگيري مختصر از ظاهر ماشين و پوزيشن بعد از اتمام -الف
  هاي آن با سرنخ تميز گردد.   اي يكبار بادگيري و نظافت كلي ماشين صورت گيرد و قسمت  هفته -ب
  ماهي يكبار قطعات زير از ماشين با مايع شوينده و آب شستشو داده شود. -ج
  مربوط به هر چشمه.كاسه محدودكننده بالون و كليه قطعات  -1
 تسمه نقاله -2

 دهنده بوبين غلتك حركت -3

 متعلقات آنپايه دوك و  -4

 اي: ساعته يا يك هفته 100هاي    سرويس -د

كنترل تسمه سراسري, تسمه سراسري نبايد با فلنج غلتك هرزگرد تماس داشته باشد وگرنه باعث  -1
  گيرد. كاتالوگ صورت مي شود. تنظيمات الزم مطابق دستورالعمل سائيدگي و پاره شدن آن مي

 تابلو برق دستگاه با جاروي برقي صنعتي غبارزدايي شود. -2

 موتور اصلي و حوالي آن نظافت گردد. -3

 ساعته يا يك ماهه: 500هاي    سرويس -ذ

  شود: ساعته (ماهيانه) به صورت زير انجام مي 500ساعته, سرويس  100هاي    ضمن انجام سرويس
  هاي خاص شركت سازنده)   استفاده از دستورالعمل كشيدگي تسمه كنترل شود (با -1
 هاي پيچيده شده تميز گردد.   ديسك رزرو و نخ مربوط به هر چشمه توسط چاقوي مخصوص از نخ -2

 ثانيه باشد). 5(معموالً بايد كمتر از  ها كنترل شود زمان دور گرفتن دوك -3

 باشد. ميابزار مورد نياز اين عمل استروبسكوب و كورنومتري  -4

 .)ثانيه باشد  5/2 بايد كمتر از (معموالً ها نيز بايد تنظيم گردد توقف دوكان زم -5

 تنظيم موقعيت تسمه روي پايه دوك كنترل شود. -6

 پايه دوك از هرگونه آلودگي تميز گردد. -7

 سازي گردد. هاي اسپيندل كنترل و روان   بلبرينگ -8

 )كنترل ميزان رزرو نخ (با توجه به دستورالعمل خاص هر دستگاه -9

فشار وارده به هر كپسول.  -كپسول كشيدگي –تنظيم كشيدگي روي هر پوزيشن توسط وزنه راهنما -10
 شود.) (چنانچه كشيدگي به درستي تنظيم نگردد ميزان نخ پارگي بشدت زياد مي

 بالون نخ كنترل و تنظيم گردد به طوري كه بالون نخ با كاسه بوبين تماس نداشته باشد. -11

 شود. (ابتدا كامالً نظافت و شستشو شود.)گير كنترل  كاسه بالون -12

 غلتك ترومل كه محرك بوبين نخ است كنترل شود كه صدمه نديده باشد. -13

 فشار هواي مصرفي دستگاه كنترل شود كه به اندازه كافي فشار داشته باشد. -14

 ماهه: 2ساعته يا  1000هاي    سرويس - ر
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  ساعته نيز انجام گيرد. 1،000ساعته سرويس  500ساعته و  100هاي    ضمن تكرار سرويس
  هاي اطراف ماشين را باز نموده و كامالً پرززدايي و نظافت گردد.   كليه پوشش -1
 هاي محرك آزاد و نظافت شود.   تسمه -2

 هاي دوك خارج و شستشو گردد.   كاسه -3

 گير خارج و شستشو گردد. كاسه بالن -4

 پدال ترمز كامالً نظافت شود. -5

 شده و شستشو گردد.روتور دوك از محل نصب خارج  -6

 تمام نواحي عبور نخ كنترل و نظافت گردد. -7

 هاي غلتك محرك و غلتك كشيدگي نظافت شود.   شافت -8

 تسمه نقاله را نظافت و شستشو گردد. -9

 كاري شود. بلبرينگ كاسه دوك كنترل و گريس -10

 ماهه: 4ساعته يا  2،000هاي    سرويس - ز

  ساعته به شرح زير انجام گيرد. 2،000هاي قبلي سرويس    ضمن تكرار سرويس
  كفشك نگهدارنده دوك را خارج نموده و نظافت گردد. -1
 كاري نمائيد. زنجير تسمه نقاله نظافت و روغن -2

 ها را تميز نمائيد. شير هواي فشرده را كنترل نمائيد و درب فيلتر هوا را باز نموده و كليه قسمت -3

 ساعته يا ساليانه: 5،000هاي    سرويس -س

  سرويس ساليانه نيز به شرح زير انجام دهيد. ،هاي فوق   تكرار كليه سرويسضمن 
  بلبرينگ كاسه دوك را كنترل نمائيد و در صورت لزوم آن را تعويض نمائيد. -1
 روغن دوك را تعويض نمائيد. -2

 كاري نمائيد. بلبرينگ كاسه دوك را گريس -3

 قطعات تنظيم كشيدگي نخ را كنترل نمائيد. -4

 دوك و ديسك را كنترل و نظافت نمائيد.بازوي نگهدارنده  -5

 ساله: 2ساعته يا  10،000هاي    سرويس -ش

  هاي قبلي, سرويس دو ساله را به شرح زير انجام دهيد:   ضمن تكرار كليه سرويس
هاي راهنماي تسمه    ها و غلتك هاي تنظيم موقعيت تسمه دوك   توسط گريس زن مخصوص غلتك -1

  كاري نمائيد. ها را گريس دوك
 ها را كنترل و نظافت نمائيد. تسمه دوك را آزاد و كاسه دوك و روتور دوك و لنت ترمز -2

 روغن گيربكس اصلي ماشين را تعويض نمائيد. -3

هاي تسمه نقاله را كنترل نمائيد. و    گيربكس و بلبرينگ موتورِ هاي واسطه در طرف   هاي پولي   بلبرينگ -4
 كاري كنيد. گريس

  شده و كنتاكتورها تميز شوند و صحت عملكرد آنها كنترل شود. جعبه برق دستگاه نظافت
  



 

  160 

  
  بازديد هدفمند از كارخانه

  
  

. بايد از بازديد هدفمند، براي  ها موجود نيست ها مورد نظر در هنرستان با توجه به اينكه بسياري از دستگاه
  بازديد به نكات زير توجه كنيد. ها استفاده شود. در هنگام آشنايي و كار با اين دستگاه

 هاي مورد نظر اطالعات كامل كسب كنيد. باره دستگاهقبل از رفتن به محل بازديد در -1

 در هنگام بازديد اصول ايمني و بهداشتي را رعايت كنيد. -2

 كنند توجه كامل داشته باشيد. به نكاتي كه هنرآموزتان و يا مسؤلين كارخانه اعالم مي -3

ايد را به صورت گزارش كار بنويسيد و به هنرآموزتان تحويل   بازديد به دست آورده اطالعاتي را كه از -4
 دهيد.

   

فعاليت كارگاهي
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  تابندگي -  4واحد يادگيري  فرم ارزشيابي
 معيار شايستگي:

  نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولي از  مرحله كار رديف
    1  دوالتابي با دستگاه رينگ  1
    2  چند الكني  2
    TFO 2چندال تابي با   3
    1  ها كاري و نگهداري اصولي دستگاه روغن  4

هــاي غيــر فنــي، ايمنــي، بهداشــت، توجهــات    شايســتگي
  محيطي و نگرش: زيست

  رعايت قواعد و اصول در مراحل كار –1
  استفاده از لباس كار و كفش ايمني -2
  تميزكردن دستگاه و محيط كار –3
  رعايت دقت و نظم -4

2    

  *  ميانگين نمرات
  

  است. 2ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، * حداقل 



 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

 پنجمپودمان 

 پيچيچله
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 5واحد یادگیری 

 پیچیچله

 
 

 های فنیشایستگی

توليد نورد تار يك ، تار و توليد نورد ماشين بافندگي به روش بخشي نخسازي در اين پودمان اصول آماده

هاي و انواع روشبازي  به روش آهارزنيو  اسيدي  زني به روشآهار، بنديتوليد نورد تارهاي با رنگ، رنگ

 هاي آهارزداييانواع روش، مورد نياز آالتماشينو آنزيمي  آهارزني
 

 استاندارد كار

، توليد نورد تك رنگهاي مختلف به كمك دستگاههاي ( بافندگي براي پارچهو )نورددر اين پودمان اسن
شود و سپس در مي چله تهيههاي با تراكم مشخص تاري و تحت فشار مناسب بر روي نخ، چند رنگ

شده  آهارزداييپارچه توليدي ، شود و پس از عمليات بافندگيمي تار چله آهار زدههاي صورت لزوم به نخ
 شود.مي و مواد آهاري بدون آسيب به الياف موجود در نخ از آن جداسازي
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 كشیچله

تواند براي پود مصرف شود و يا ها ميگرفتيد. اين نخ به صورت تكي را فراها نخسازي در فصل چهارم آماده
اي كه قرار است بافته صيات پارچهتار با توجه به خصوهاي براي نخ تار قرار گيرد. نخسازي اينكه در مرحله آماده

خصوصيات كلي پارچه( به شكل مناسب و به  -طول نخ تار -راپورت رنگي نخ تار -تارهاي تعداد نخشود يعني )
يكسان آماده شود و از طرف ديگر با توجه به دستورالعمل واحد بافندگي  صورت موازي و با كشيدگي مناسب و

شود و پشت ماشين بافندگي مي ر روي قرقره بزرگي به نام نورد )اسنو( پيچيدهبها گردد. اين نخسازي ميآماده
 گردد.مي به عنوان تار در پارچه استفادهها گيرد. اين نخمي قرار

 
 تولید اسنو نخ تار

 به صورتي، تارهاي پيچند. تا نخمي (وي يك استوانه )قرقره( بسيار بزرگ به نام اسنو )نوردتار را رهاي نخ
 اين مرحله بايد كامالًاست در كنار هم قرار گيرد. ضخامت نخ و جنس نخ و رنگ نخ در  كه مورد نظر

 بينيد.مي 1 در شكل اسنو خالي رامشخص باشد. 
 

  

 اسنو خالي 1شكل 

 كنيد.مي تار را مشاهدههاي اسنو پر شده از نخ 2در شكل 
 

 

 از نخ تار اسنو پرشده 2شكل 
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 پيچيچلهپيچند، دستگاه مي روي نورد، در كنار هم تار را به صورت موازي و كامالًاي هبه دستگاهي كه نخ
 شود.مي به دو روش انجام پيچيچلهگويند. عمليات مي
 مستقيم يا سري پيچيچلهماشين  -1
 بخشي يا مخروطي پيچيچلهماشن  -2
 

 پیچی مستقیمماشین چله
شود و روي نورد بافندگي مي بازها از روي قفسه بوبين تار مستقيماًهاي مستقيم نخ پيچيچلهدر ماشين 

هاي اگر نخ رود كه به آهار زدن احتياج دارند.مي كاره بهايي اين روش بيشتر براي نخ شوند.مي پيچيده
ارزانهاي بخشي كه دستگاه پيچي، چلهتوان از روش دوم، ميروي اسنو به آهار زدن احتياج نداشته باشد

مستقيم به همراه اسنو خالي را  پيچيچلهماشين  3شود. در شكل مي تري دارد استفاده جاتر و كم
 كنيد.مي مشاهده

 

  

 مستقيم پيچيچلهماشين  3شكل 

 دستگاه نيست بلكه داراي اجزاي مختلفي است كه در كنار هم قرار فقط يك، مستقيم پيچيچلهسيستم 

 : دهد. اجزا اين سيستم عبارتند ازمي را انجام پيچيچله ، كارِگيرد و در مجموعمي

 :پيچيچلهقفسه ماشين  -الف
بر روي اين  نخ تار است.هاي بوبينگيري ( شبكه فلزي بزرگي است كه محل قرارCreelقفسه يا كريل )

 كنيد.مي مشاهده 4گيرد. يك نمونه از قفسه را در شكل مي نخ قرارهاي قفسه بولبين
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 پيچيچلهقفسه ماشين  4شكل 

 بستگي دارد. گيرد به عوامل زيرمي كه بر روي قفسه قرارهايي تعداد بوبين
 گردد.مي تعيين تراكم آنپارچه و  تارِبندي اساس رنگ تعداد بوبين بر -1
 شوند.مي از روي بوبين راحت و يكنواخت بازها نخ -2
 ،راهنماي نخ و نوع پيچش نخ را -نقش قرار گاه بوبيناحت و يكنواخت نخ از روي بوبين به رِ باز شدنِِِِ -3

 سازد.مي پر رنگ
، شكل وجود دارند. در قفسه موازي V ( و يا قفسهparalelيا ) Hبه دو صورت قفسه موازي يا ها قفسه

كه روبروي هم و به صورت موازي قرار دارد. اين در حالي  گيردمي قراراي روي قفسهها مجموعه بوبين
 فسه نسبت به يكديگر زاويه دارند.دو ق، در قفسه وي شكلاست كه 

 كند.مي قفسه را مشخصهاي تعداد نخ در هر رديف تعداد ستون 
 رديف افقي دارند. 8ها اغلب قفسه 
 است. پايينبر روي درام از باال به ها نخگيري ترتيب قرار 

 نخ اول از رديف هشتم( ... ونخ اول از رديف دوم از باال -)نخ اول از رديف اول از باال
 رود زيرامي كاره مستقيم ب پيچيچلهبراي  شكل Vبخشي و قفسه  پيچيچلهقفسه موازي جهت  معموالً

 مستقيم است. پيچيچلهدارد و از نظر هندسي مناسب  ظرفيت بيشتري
 هاكنندهكنترل -هاكنندهترمز -راهنماي نخ -هاروي قفسه تجهيزاتي وجود دارند كه عبارتند از: دوک

 
 دوک:
گيرند. هنگامي كه نخ مي نخ روي آنها قرارهاي تجهيزاتي هستند كه روي قفسه قرار دارند و بوبينها دوک

 دارند.مي بوبين را ثابت نگاهها شود، دوکمي تار از روي بوبين باز
 كنيد.مي ي( روي قفسه را مشاهدههادوکبوبين ) 5در شكل 
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 هاي روي قفسهدوک 5شكل 

 تغذيه نخ براي چله را به سه شكل گويند.مي روي دوک را بايد به اسنو رساند. اين كار را تغذيه نخهاي نخ
 كرد.بندي توان تقسيممي
 دستگاه متوقف است( ،گذاريتغذيه ساده )در اين نوع تغذيه در زمان بوبين -1
 گذاري صفر است(به دليل بوبين ،دستگاهدار )در اين نوع تغذيه زمان توقف دار يا ذخيرهتغذيه ماگازين -2
جايي هد ماشين يا قفسه بهگذاري محدود و جاتغذيه متحرک )زمان توقف دستگاه به دليل بوبين -3

 (بوبين است.
 كنيد.مي تغذيه متحرک براي قفسه موازي را مشاهده يك قفسه 6در شكل 

 

 

 شكل Vتغذيه متحرک در قفسه  6 شكل

 راهنمای نخ:
دهد. راهنما وظيفه هدايت نخ به قسمت پيچش را به مي را نشانپيچي چلهاي نخ در قفسه راهنم 7شكل
 :ه دارد. وظيفه راهنما عبارتند ازعهد

 سازند.مي مسير عبور نخ و اندازه بالن را معين -1
 كند.مي كنترل اندازه بالن تغييرات كششي را محدود -2
 كند.مي به هم و تاب خوردن آنها جلوگيريها از پيچش نخ -3
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 انواع راهنماي نخ 7شكل 

عبور از راهنماها نخ جهت ايجاد كشيدگي يكنواخت و مساوي از  بعد از باز شدن نخ از روي بوبين و
را ها كند. هنگامي كه به هر دليل كه ماشين متوقف شود كشيدگي نخمي دهي مناسب عبورمكانيزم ترمز

شل شوند. بر روي اين قفسه تجهيزاتي نصب شده است ها نخدهند كه نمي كنند و اجازهمي ثابت نگهداري
 كنيد.مي شكل تعدادي از اين تجهيزات را مشاهده 8كند. در ميمين كشيدگي نخ را تأ كه ميزان

 

 

 هاانواع ترمز دهنده 8شكل 

باشد تشكيل شده است. اين مي كه به شكل دكمه يا بشقاب گود كوچولوهايي اين تجهيزات از پالک
شود كه نخ در فاصله بين قفسه و قسمت پيچش از باز شدن آن بر اثر وزن خودش مي مكانيزم باعث

را ها انواع پولكي 9در شكل  كند.مي كند و از جمع شدن نخ روي درام يا نورد جلوگيريمي جلوگيري
 دهد.مي نشان
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 انواع پولكي 9شكل 

شود و با استفاده از مي نوان يك داده به ماشين دادهمدرن ميزان كشيدگي مورد نياز به عهاي در ماشين
 شود.مي تجهيزات ديجيتالي و سنسورهاي حساس كشيدگي نخ ثابت نگهداشته

 کننده پارگي نخ:کنترل
گي دو نكته ي نخ وجود دارد. در هنگام نخ پاربا توجه به تعداد زياد نخ به كار رفته در اين كار احتمال پارگ

 حائز اهميت است:
 ضرورت اعالم نخ پارگي -1
 ضرورت توقف سريع دستگاه -2

شود. هنگام مي متوقف افتد. و دستگاه سريعاًمي پاييننخ كننده ها پاره شود كنترلچنانچه يكي از سرنخ
شود و چراغي كه مربوط به آن چشمه است مي نخ پارگي سنسور مربوطه عمل نموده و سيگنال برقرار

سر نخ پاره شده را پيدا كرده آن را پيوند بزند زمان كل اين عمليات، توقف شود تا اپراتور سريع مي روشن
كننده پارگي نخ را يك نمونه از كنترل و اعالم 10ثانيه رسيده است. در شكل  1/0دستگاه به كمتر از 

 كنيد.مي مشاهده

 

 حضور نخكننده كنترل 10شكل 
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كه  دهدمي را نشان د.نشومي نصب پيچيچلهاي هروي ماشين متفاوتي را كههاي كنندهكنترل 11شكل 
 عبارتند از:

 هدستور توقف به صورت الكتريكي داد ،كنندهكالسيك كه با افتادن قطعه كنترلكننده سيستم كنترل -1
 شود.مي

 يكيونالكتركننده سيستم متوقف -2
  فتو اپتيككننده سيستم متوقف -3
 هوشمندكننده سيستم متوقف -4

 

 
 متوقف كنندهانواع  11شكل 

 پيچي:اتوماسيون در قفسه چله
كار و هم باال  هاي متنوعي نصب شده است كه هم باعث باال رفتن راندمانِمدرن اتوماسيونهاي در قفسه

 :عبارتند ازها اتوماسيون شود. اينمي رفتن كيفيت چله
 كند.مي استفاده از چاقوي برش اتوماتيك كه در طول قفسه حركت -1
 هاي نخ به صورت اتوماتيك و بدون استفاده از نيروي انسانيچيدمان بوبيناستفاده از  -2
 كريل قابل دسترسي آسانهاي استفاده از ماگازين -3
 به صورت مناسبها افقي و عمودي بوبينهاي رديف -4
 كنترل كشيدگي يكنواخت به صورت مركزي و كامپيوتري -5
 ثانيه 1/0سيستم توقف اتوماتيك سريع در كمتر از  -6
 ضد پيچ و تاب خوردن نخ قفسه سيستم -7
 سيستم ضد بالون نخ -8
 سيار دمنده و مكندهكننده دستگاه تميز -9

 و محل آن پارگيسيستم پيدا كردن سريع نخ  -10
 سيستم گره زن چندتايي -11
 سيستم داخلي و خارج از قفسه جهت بوبين رزرو -12
 سيستم داف تمام اتوماتيك -13

 بارتند از:كه در يك قفسه بايد وجود داشته باشد عهايي ويژگي
 بايد سريع عمل كند.كننده يك سر نخ و يا اتمام نخ روي بوبين مربوطه سيستم متوقف پارگيهنگام  -1
 كار ماشين نبايد سرعت حركت ناگهاني ايجاد شود.ه در استارت مجدد و شروع ب -2
 ياد سرعت به آهستگي صورت گيرد.دكار مجدد ماشين ازه بعد از شروع ب -3
 يكسان باشند.هاي كشيدگي نخ بايد داراي وزنهده كننتنظيمهاي دهندهترمز -4
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 دهي مناسب با قطر و نمره نخ انتخاب شوند.ه كار رفته در سيستم ترمزبهاي پولكي -5
 ساخته شده باشد كه زبر نباشد.اي محل عبور نخ بايد بدون اصطكاک باشد و از ماده -6
بايد در باالترين سطح ممكن آن هاي هاي هشداردهنده و چراغنخ و سيگنال پارگيسيستم كنترل  -7

 فعال باشند و سريع عمل كنند.
 ساختمان قفسه بايد طوري طراحي شده باشد كه به راحتي بتوان بوبين را روي آن چيد. -8

 

 

 تعميرات و تنظيمات را به صورت زير و با توجه به تصاوير انجام دهيد. پيچيچلهدر قسمت قفسه ماشين 
 

 

 پيشنهادات تمراحل عمليا

راهنماي آموزشي تعميرات و تنظيمات قفسه را كه روي 

 دستگاه نصب شده را به دقت مطالعه كنيد.

 

شركت سازنده را كه در هاي مطالعه دستورالعمل -1

 كاتالوگ آورده شده را فراموش نكنيد.
كارگاه محل كارتان و يا كارگاه هاي دستورالعمل -2

 هنرستان را مطالعه كنيد.

 قفسه را با هواي فشرده تميز نمائيد.

 

دقت كنيد كه هنگام نظافت قفسه، تجهيزات و  -1

 تار آسيب نبينند.هاي قطعات آن و نخ

هواي فشرده را جهت تميز كردن خودتان هيچگاه  -2

 استفاده نكنيد.

دهي نخ را ه به نمره نخ تنظيمات سيستم ترمزبا توج

 انجام دهيد.

 

مي كاره نخي كه در چله مربوطه ببا توجه به نمره  -1

رود تنظيماتي را كه الزم است با رعايت 

 كاتالوگ دستگاه انجام دهيد.هاي دستورالعمل

 

 1فعالیت عملی 
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 پيشنهادات مراحل عمليات

هاي مختلف قفسه را كنترل نمائيد و آنهايي را كه قسمت

 تعويض نمائيد.اند معيوب شده

 

 فلزي قفسه را كنترل نمائيد.هاي قسمت -1

 قفسه را كنترل نمائيد.هاي دوک -2

نخ فعال كننده دقت كنيد كه تجهيزات كنترل -3

 باشند.

هاي ها و وزنهتجهيزات ترمزدهي نخ، ديسك -4

 كشيدگي نخ را كنترل نمائيد.

 نظافت نمائيد. محيط كار را مرتباً

 

مركزي سيستم نظافتي تميز و باز هاي كانال -1

 باشند.

نخ و پرز روي قفسه باقي هاي تفالهدقت كنيد كه  -2

 نمانند.

... باقي گريس، تفاله نخ و -حيط قفسه روغندر م -3

 نماند.

 سيار قفسه را كنترل نمائيد.كننده تميز -4

ها بعد از نظافت و بادگيري، وسائل نظافت و آشغال -5

 در محيط باقي نمانند.
 

 پیچی بخشیچله
 جاگير نيز مربوطههاي دستگاه و است سختي رِِكا اسنو يك روي بر همزمان طور به، نخ هزار چند پيچيدن
 به ابتدا و شده گرفته قفسه رويهاي بوبين از تارهاي نخ از كمتري تعداد ماشين نوع اين در. هستند
 باز بافندگي نورد روي به باندها اين سپس. شوندمي پيچيده شكل مخروطي سيلندر روي باند يك صورت
 3،000تار هاي اگر كل نخ انجام شود. مثالً ردر اين روش بايد عمل بازپيچي چندين با 5 .گردندمي پيچي
3000عدد نخ باشد عمل پيچش بايد به تعداد  500و هر دسته )باند نخ(  باشد 5 6÷ شش بار( بار ) =
 شود.مي تكرار

 پیچی بخشیماشین چله

مي از سه قسمت اصلي تشكيل كنيد. اين ماشينمي بخشي را مشاهده پيچيچلهيك ماشين  12در شكل 
 شود:
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 پيچ بخشيماشين چله 12شكل 

 قفسه -الف
 قسمت مياني -ب
 قسمت پيچش -ج

قرار گرفته در قفسه به صورت بخش هاي روش كار: در اين ماشين روش كار بدين ترتيب است كه نخ
پيچيده شده بر روي هاي شود، سپس نخمي پيچيده دارشيبيك درام بخش و يا باند باند ابتدا بر روي 

يابد. به عبارت ديگر در اين روش عمليات مي درام طي مرحله ديگري به روي اسنوي چله بافندگي انتقال
 گيرد.مي در دو مرحله انجام

 دارشيبانتقال نخ از قفسه به درام  -1
 به اسنوي بافندگي دارشيبانتقال نخ از درام  -2

كه قرار نيست عمليات آهارزني روي آنها انجام هايي تار رنگي و نخهاي بخشي براي نخ پيچيچله اصوالً
 شود.مي گيرد. مورد استفاده واقع

 بخشي و وظايف آنها: پيچچلهمختلف دستگاه هاي قسمت
 ها(كنندهكنترل -هاگيرنده -هاترمز دهنده -هادوک -قفسه و تجهيزات آن )راهنما -1
 شانه متحرک -2
 ساپورت -3
 شانه ثابت -4
 نگهدارنده ساپورت -5
 (دارشيبدرام ي )سيلندر مخروط -6
 قسمت انتقال روي نورد -7

 (Creel) قفسه
شود و اين مي حاوي نخ روي آن چيدههاي گفته شد، قفسه شبكه فلزي است كه بوبين همان طور كه قبالً

بخشي  پيچيچلهماشين  دارشيببه صورت موازي و تحت كشيدگي مساوي و ثابت روي درام ها نخ
 است. paralelبخشي موازي يا  پيچيچلهشوند. قفسه مورد استفاده در مي پيچيده
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 کشانه متحر
تار به هم نريزند و هاي كه نخ براي ايندار در چله رنگي طرح يا شانه مقسم: در چله گرفته شده خصوصاً

خالي و هاي كنند، اين شانه از دندانهمي شانه از هم جدارا به وسيله اين ها در هم رفتگي ايجاد نشود. نخ
 پر تشكيل شده است.

اند، يك نوع دندانه به صورت سراسري باز و بدين معني كه دو نوع دندانه به صورت يك در ميان قرار گرفته
 آزاد است و نوع ديگر دندانه از قسمت وسط به طول كوتاهي باز است.

شانه مقسم متحرک  13كنند. شكل مي ين حركتد دارند كه به طرف باال و پايوجوهايي قبل از شانه ميله
 كنيد.مي را مشاهده

 
 

 شانه مقسم يا متحرک 13شكل 

كه از روي هايي شوند سپس نخشوند و به دو گروه تقسيم ميمي عبور دادهها از بين اين ميلهها ابتدا نخ
كه مستقيم نيستند از هايي شوند، و نخمي بسته رد يهااز بين دندانهاند شكل مستقيم آمدهه بها ميله

از بين ها دارند، وقتي كه نختا ميله را بر مي آورند و دومي پايينكنند. سپس شانه را مي دندانه باز عبور
در جاي اند بسته رد شدههاي انهدند كه از بينهايي كنند نخمي دندانه باز شانه به طرف باال حركت

مي يك حركت معكوس را به وجودها آمدن ميله پاييندر اينجا بلند شدن شانه با  مانند.مي خودشان باقي
 آورد.

 اي دو اهميت زير است.در شانه مقسم دارها نخبندي تقسيم
 هاحفظ ترتيب نخ (الف
 ه هر نخ موقع پارگيراحتي در پيدا كردن جايگا ب(

 (Support)ساپورت 
 دارشيبرا به طرف قسمت اند تاري را كه به صورت باند پيچيده شدههاي شود كه نخمي به قسمتي گفته

به طرف شيب مخروط اي داراي حركت تراورسي آهستهها راند. يعني نوار تشكيل شده از نخمي مخروط
 شود.مي است كه اين حركت تراورسي توسط ساپورت ايجاد

به شكل  نخ( كه معموالًكننده شانه ثابت )جمع -مانند شانه متحرکهايي ساپورت تجهيزات و قسمتروي 
V ،نخ آوري شانه جمعكننده بخش تنظيم -بازوي گيرنده شانه متحرک -مقسم حركت تراورسي است

 14خورد. شكل كه ساپورت روي آن ليز مياي كش آن و قطعهنسبت به شيب مخروط و خط
 

 شانه تار و تقسيم تارها در شانه
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 بخشي پيچيچلهساپورت در  14شكل 

 شکل V( یا شانه نخ کننده)شانه جمع شانه ثابت
مي شود و به وسيله يك سيستم تنظيممي مخروطي باز و بسته پيچيچلهپهناي اين شانه در ماشين 

كند. و مي آن را مشخص مترسانتيشكل كه قبل از درام قرار دارد پهناي باند و تراكم در  Vگردد. شانه 
 باشد.مي Vشانه ثابت به شكل  شود. معموالًمي از آن نخ روي درام پيچيدهبعد 

 نگهدارنده ساپورت
بخشي اين است كه هنگامي كه نخ روي سيلندر به شكل باند  پيچيچلهوظيفه اين قسمت از ماشين 

پورت مخروطي براند. شانه ثابت نخ روي سا دارشيبشود تجهيزات ساپورت را به طرف قسمت مي پيچيده
دهد. براي يافتن مي شود به اندازه پهناي باند تراورس انجاممي قرار دارد و هنگامي كه پيچش باند تمام

 كنند.مي موجود در هر باند نخ را به نمره شانه تقسيمهاي پهناي باند تعداد نخ
كه در  دارشيبگويند كه از صفحات مخروطي مي پيچ بخشي به سيلندريدر دستگاه چله دارشيبدرام 

شكل  شوند.مي تشكيل شده است. باندهاي حاوي نخ تا روي آن پيچيدهاند يك طرف سيلندر قرار گرفته
 كنيد.مي را مشاهده دارشيبدرام  15

 

  

 دارشيبدرام  15شكل 

 :مشخصات يك درام عبارتند از
 متر است و داخل آن خالي است. 5تا  4طول درام حدود  -1
 متر 9محيطي حدود متر با  5قطر دارم تا  -2
 فشارد.مي است كه در زمان پيچش باند چله را به اليه زيريناي دهندهداراي غلتك فشار -3
 سرعت دوراني ثابت و سرعت خطي متغير است. -4
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 زنند.مي هايي وجود دارد كه سر باندهاي نخ را به آن پيونديا پرچها روي درام ميخ
 قسمت انتقال روی نورد

يكجا اند روي درام تمام شد اين باندهاي نخ را كه روي درام جمع شدهها چش كليه نخكه كار پي بعد از اين
از روي ها نخ 16 پيچند. در شكلمي با همان كشيدگي روي نورد چله تار كه پشت درام قرار گرفته است

را ها كه نخ همان حالتي، در اين مرحله شود.مي ( باز شده و بر روي اسنو پيچيده)قرمز رنگدار درام شيار
نيز در اين پيچش تغييري ها گردد. ترتيب رنگي نخمي شود بر روي اسنو منتقلمي روي درام پيچيديم باز

 دهد.مي اين پيچش را نشان 16شكل  كند.نمي
 

 

 اصلي نخ تار(هاي تار از روي درام به نورد انتقال نخ) برگردان چله روي نورد اصلي 16شكل 

انتخاب هركدام از  روي نورد اصلي دو حالت ممكن است اتفاق بيافتد. تار برهاي در هنگام بر گرداندن نخ
 ارتباط دارد.، تارهاي اين موارد به نوع نخ

 به نخ تار زنروش دستگاه بدون روغن -1
 روش دستگاه همراه با روغن زدن به نخ تار -2

 كنيد.مي اين دو روش را مشاهده 17در شكل 
 

 

 هاي تار روي نوردهاي برگردان نخروش 17شكل 

 تار روی درام

 تار روی نورد
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 چله )تار( عبارتند از:هاي اهداف روغن زدن به نخ
 جلوگيري از بار الكتريسيته ساكن -1
 حفظ رطوبت -2
 پذيري نخافزايش نرمي و انعطاف -3
 چسبندگي و اصطكاک كمتر -4
 بافندگيو شانه دستگاه  -المل -لكنخ از داخل ميل مي عبور راحت تر -5

 كنيد.مي تار به روغن را مشاهدههاي نحوه آغشته شدن نخ 18در شكل 
 

 

 تارها نحوه روغن زدن به چله 18 شكل

 پيچ بخشيتنظيمات دستگاه چله
تنظيمات اين دستگاه به مشخصات نخ . كارها به تنظيمات درست نياز دارد صحيحهر دستگاه براي انجام 

مي قفسه بازهاي از روي بوبينها گرفته شود بستگي دارد. هنگامي كه نختاري كه قرار است از آن چله 
شوند مي حالت باند روي درام پيچيدهه بها كه نخ گيرد. بعداًمي شوند تنظيمات ساپورت و متراژ صورت

شود مي گيرد. در نهايت وقتي كه نخ از روي درام به نورد بافندگي منتقلمي تنظيم شيب مخروطي صورت
 گيرد.مي تنظيمات ديگر انجام

 بخشي به آن توجه كرد: پيچچلهنكاتي كه بايد هنگام تنظيمات 
 سازنده دستگاه كه در كاتالوگ نوشته شده دقت كامل نمائيد.هاي به آموزش -1
 اگر روي دستگاه در حال توقف نخ وجود دارد تدابير الزم جهت جلوگيري از آسيب به آن عمل آوريد. -2
 ي بايد از گريس و روغن هيدروليك مناسب و به اندازه استفاده نمائيد.كارهنگام روغن -3
 محيط اطراف دستگاه و خود دستگاه نبايد به روغن آغشته گردد. -4

 

 

 بخشي را انجام دهيد. پيچچلهتنظيمات و تعميرات الزم مربوط به 
 

 

 2فعالیت عملی 
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 پيشنهادات مراحل انجام کار

تنظيمات و تعميرات را  الزم مربوط بههاي آموزش -1

 كه روي ماشين نصب شده است مطالعه نمائيد.

فعاليت مناسب روي پيشنهادات شركت سازنده دستگاه  -1

 داشته باشيد.

هايي كه از طرف مديران كارگاه آماده شده دستورالعمل -2

 است مطالعه نمائيد.

را با كننده كننده و شانه ثابت جمعهاي تقسيمشانه -2

 .فشرده و برس تميز كنيدهواي 

 

چله روي هاي هنگام نظافت دستگاه سعي شود كه نخ -1

 .دستگاه پاره نشود و يا روغني نگردد

 سعي كنيد وقتي نظافت كنيد كه ماشين خالي باشد. -2

 - ساپورت و درام را با هواي فشرده تميز كنيد. -3

متحرک نگهدارنده ساپورت، هاي قسمت -4

 كاري كنيد.را روغن دارشيبخودساپورت، و درام 

 كاري كنيد.را كه الزم است و به اندازه روغنهايي قسمت -1

 ها روغني نشود.اگر روي دستگاه نخ وجود دارد سعي كنيد نخ -2

قسمتي كه نخ چله روي درام را به اسنوي بافندگي  -5

 فشرده تميز كنيد.كند با هواي مي منتقل

 

هاي جمع شده در اين قسمت را به سطل آشغال -1

 آشغال بريزيد.

كاري هاي قسمت انتقال نخ را روغندندهچرخ -6

 نمائيد.
 ها بايد انجام دهيد.دندهكاري را فقط جهت چرخروغن -1

 .محيط كار را هميشه تميز نگهداري كنيد

 

 زمين لغزنده نشود.هنگام نظافت محل كار دقت كنيد  -1

اطالعات مربوط به نظافت دستگاه را به اطالع ساير پرسنل  -2

 برسانيد.
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 پيچي بخشينخ تار روی دستگاه چلهسازی آماده
 پيچچلهنخ تار در دستگاه سازي را آماده كرد. آمادهها تار بر روي چله بايد نخهاي براي قرار دادن نخ

 گيرد:مي بخشي عملياتي به شرح زير انجام
 .پيچيچلهحاوي نخ روي قفسه هاي رديف كردن بوبين -1
 و راهنماهاها كنندهگذراندن هر سر نخ از تجهيزات كشيدگي نخ، كنترل -2
 از قسمت شانه متحرک و از شانه ثابتها گذراندن نخ -3
 تنظيمات ميزان شيب مخروطي دستگاه -4
 تنظيم متراژ نخ مورد نياز -5
 يلندرپيوند زدن باندهاي نخ تار به س -6
 به زوج و فرد )عمل چپ و راست(ها باندهاي تشكيل شده نخبندي دسته -7
 جا انداختن سيلندر نورد روي دستگاه -8
 چله شده روي نوردهاي پيچش و انتقال نخ -9

 نخ روي قفسه به نكات زير دقت كنيد:هاي هنگام چيدن بوبين
 نبايد روي قفسه باشد.باشد مي هيچ نوع نخ يا ته بوبين از پارتي قبلي كه متفاوت -الف

الكترونيكي كنترل  تجهيزات -تجهيزات كشيدگي -هادهندهترمز -هاكنترل تجهيزات قفسه شامل دوک -أ
 نخ صورت گيرد.

 نحوه چيدمان نخ در قفسه موازي -ب
 هنگام باز شدن نخ از روي قفسه نبايد هيچ اصطكاكي وجود داشته باشد. -ج
 رزرو نيز نصب شود.هاي چله گرفته شود بايستي بوبين چند اگر از يك نوع بوبين مقرر شده -د
 با يك كشيدگي ثابت و يكسان كشيده شوند.ها همه نخ -ذ
 طول باندها بايد مساوي باشند. -ر

 بخشي: پيچيچلهمحاسبات 
يا دست آورد. اين اطالعات را از روي جداول و ه قبل از انجام كارهاي مربوطه ابتدا بايد اطالعات زير را ب

اين محاسبات با استفاده از اطالعات زير بايد صورت  آيد.مي دسته قبلي و يا ابتكارات جديد بهاي نمونه
 گيرد.

 تعداد باندهايي كه بايستي روي درام پيچيده شوند. -1
 عرض هر باند. -2
 كند.مي تعداد نخي كه از يك دندانه شانه ثابت عبور -3
 تعداد راپورت موجود در قفسه -4
 هافرمولكار بردن ه ب -5

 كنيم.مي ابتدا عوامل مهم درباره اين محاسبات را مشخص
 تعداد راپورت موجود در قفسه: -الف

 موجود در يك راپورتهاي تعداد نخ ÷موجود درقفس هاي تعداد راپورت موجود در قفسه= تعداد بوبين
 تعداد بوبين موجود در قفسه: -ب

 تعداد بوبين موجود در قفسه تكرار راپورت در يك باند = ×تعداد سر نخ راپورت 
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 تعداد باند: -ج
 تعداد بوبين موجود در قفسه ÷تعداد باند = تعداد كل نخ تار 

 9را  7/8 را به چهار و عدد 4/3 تبصره: اگر عدد حاصل اعشاري باشد آن به طرف رقم باالتر گرد كنيد. مثالً
 در نظر بگيريد.

 

 

 ؟گيريممي 6بود را  001/5كنيم؟ اگر مي تر گردد را به عدد بزرگدر اينجا عد چرا
 

 

 عرض باند: -د
 بيان مترسانتيو به اند موجود در قفسه كه با شانه متحرک پوشيده شدههاي بوبينهاي به عرضي كه نخ

 گويند.مي شود عرض باندمي
 تعداد كل سر نخ تار ÷تعداد نخ باند(  ×عرض باند= )عرض چله روي نورد 

 عرض باند:-ذ
 نمره شانه ÷عرض باند = تعداد سر نخ باند 

متر )تعداد دندانه شانه در يك سانتي ÷گذرد = تعداد سر نخ باند تعداد نخي كه از يك دندانه شانه ثابت مي
 عرض باند( ×

 مثال: اطالعات زير مربوط به يك چله نخ تار است.
 نخسر 6،000 تعداد كل سر نخ تار:

 مترسانتي150 عرض نخ تار روي نورد 
 عدد 400 موجود در قفسه:هاي تعداد بوبين

 (مترسانتي 10)تعداد دندانه در  N100 شانه ثابت نمره
كند را مي با توجه به اطالعات فوق تعداد باند و عرض باند و تعداد نخي كه از يك دندانه شانه ثابت عبور

 پيدا كنيد.
= در قفسه تعداد راپورت موجود ÷ =16 24 400 

384تعداد بوبين موجود در قفسه 24 16= × = 
16تعداد باند 384 6000= ÷ = 
/9عرض باند 6 6000 (384 150)= ÷ ×  مترسانتي =

4گذردتعداد سر نخ كه از يك دندانه شانه ثابت مي (10 9/ 6) 384= × ÷ =  
 

 N  و نمره شانه ثابت 500متر و تعداد بوبين قفسه سانتي 120و عرض نخ تار  8،000هاي تار كل نخ اگر
 اطالعات مربوط به اين نورد را محاسبه كنيد. باشد. 120

 
 

 تنظيم متراژ و ساپورت
وسيله براي متراژ وجود دارد. به كمك اين وسيله مقدار طولي نخ  پيچيهاي چلهيك از دستگاه در هر

 كنيد.مي از اين دستگاه را مشاهدهاي نمونه 19 گردد. در شكلمي پيچيده شده مشخص

 فکر کنید

 تمرین
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 نمونه يك دستگاه متراژ روي دستگاه چله پيچ 19شكل 

گردد و يا به صورت مي واردمتراژ طول باندي كه قرار است پيچيده شود يا به صورتي دستي به شمارنده 
شود كه پس از رسيدن به طول مورد نظر، مي ديجيتالي طول متراژ به عنوان يك ديتا به دستگاه داده

مي با تنظيم ساپورت و با توجه به ضخامت چله مقدار تراورس روي درام مشخص گردد.مي دستگاه متوقف
 شود.

 و راست(: چپ عملشده به فرد و زوج )بندي دستههاي تنظيم نخ
دسته  سپس هر بندد.مي را به دو گروه زوج و فرد تقسيم كرده و هر دسته را با نخ و به طور جداگانهها نخ

 دهد.مي نحوه اين عمل را نشان 20دهند. شكل مي را در محل خاصي قرار
 

 

 انجام عمل چپ و راست 20شكل 

با هم ها سر نخ رنگي حفظ شود و ضمناًهاي چلهست كه راپورت رنگ در ا اينها نخبندي هدف از دسته
 راحتي سر نخ آن پيدا شود. هنگامي كه اولين دهانه تار بازه يك سر نخ ب پارگيقاطي نشوند و در صورت 

 عبور داده شده و پيوندبندي شود و از بين آن نخ پيوند دستهمي شود، اين دهانه تا روي نورد كشيدهمي
به بندي شود بدين ترتيب عمل دستهمي اين عمل تكرار نيز باز شده و ايضاً خورد. سپس دهانه دوممي

يك درام با قابليت تنظيم  21پيچند. در شكل مي داررا ابتدا بر روي يك درام شيبها رسد. نخمي اتمام
 كنيد.مي شيب را مشاهده
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 دارتنظيم درام شيب 21شكل 

شود. اين مي شود بعد از رسيدن به قطر خاصي روي درام پيچيدهمي بخشي توليد پيچيچلهكه در اي چله
 گيرد.مي درام صورتهاي قطر با تنظيم باله

تا  6اين شيب بين  شود. معموالًمي زاويه شيب مخروط نيز با توجه به نمره نخ چله و جنس آن مشخص
 درجه است. 28

 پيوند نخ روي درام:
 شكل روي درام بپيچد و سر نخورد. درها نخ، كنيم تا در اثر چرخش دراممي ا بر روي درام محكمرها نخ
 كنيد.مي اين عمل را مشاهده 22

 

 

 به ميخ روي درامها وصل كردن نخ 22شكل 

هايي كه روي سطح درام هستند پيوند چنگال ياها بعد از عبور از شانه ثابت گره زده شده و به ميخها نخ
 شوند.مي زده
 چيدن باندهای تشکيل شده روی درامپي

 هنگام پيچيدن باندهاي نخ روي درام بايد داراي كشيدگي يكسان باشند و شل و سفت نباشند.
با سرعت مشخص حركت تراورس جانبي به ها شود كه نخمي روي درام در صورتي انجامها عمل پيچش نخ

 را انجام داده باشند. دارشيبطرف سطح 

 هاي تنظيم شيب درامباله
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هنگامي كه عمل پيچش اولين باند به اتمام رسيد شانه را تا نقطه شروع پيچش دومين باند را تا نقطه 
زنند. اين عمليات مي و باند را روي درام پيوند دهندمي را انجامبندي كشند سپس عمل دستهمي پيچش

 به اتمام برسد. كامالً پيچيچلهشود تا عمليات مي براي هر باند تكرار
 مات قسمت انتقال نخ به اسنوتنظي

به اتمام رسيد، اسنوي بافندگي در محل خاص  دارشيبكه پيچش كليه باندهاي نخ روي درام  بعد از اين
شوند. مي از روي درام كشيده شده و به شكل باندهاي نازک گره زدهها گيرد. سپس سر نخمي خودش قرار

مي روي اسنو پيوندهاي ين باندهاي نازک را در سوراخوجود دارد، سر اهايي روي اسنوي بافندگي سوراخ
 شوند.مي اسنوي بافندگي پيچيده روي درام تحت كشيدگي ثابت و مساوي رويهاي زنند. سپس نخ

 د روی درام به روی اسنوی بافندگيموجوهای انتقال نخ
داخلي سيلندر اسنو به شود، قطر مي هنگامي كه نخ چله از روي درام به روي اسنوي بافندگي پيچيده

تحت يك كشيدگي ثابت بايستي ها شود. از طرف ديگر چون براي پيچيدن نخمي علت پيچش نخ زياد
شوند و مي ها با حركت چرخشي اسنوي بافندگي كشيدهسرعت محيط اسنوي بافندگي ثابت بماند. نخ

 شوند.پيچيده مي
 

 اي را حاضر نمائيد.چلههاي داده شده توجه به آموزش با
 

 پيشنهادات مراحل عمليات

تنظيمات دستگاه را كه نصب شده  و پيچيچلههاي آموزش -1

 مطالعه كنيد.
- 

 اطالعات چله مربوطه را دريافت كنيد. -2
مطمئن شويد كه اطالعات مربوط به  -1

 باشند.مي چله در حال توليد صحيح

بخشي با ذكر  پيچچلهمحاسبات مربوط به يك چله را روي  -3

 مثال انجام دهيد.

 سرنخ 12،800 تار چلههاي مجموع سر نخ

 مترسانتي 240 عرض چله روي نورد

 عدد 640 تعداد بوبين روي قفسه

 N 30 نمره شانه ثابت

 با توجه به اطالعات فوق موارد زير را پيدا كنيد.

 تعداد باند چند تاست؟

 عرض هر باند چقدر است؟

 گذرد؟مي كه از هر شانه از شانه ثابتتعداد سر نخي 

ايد هايي كه آموختهبا توجه به فرمول -1

 محاسبات را انجام دهيد.

 با استفاده از ماشين حساب: -2

 

تعداد  ÷عرض باند = عرض چله روي نورد 

 باند

 نخ عبوري از هر دندانه شانه = تعداد سر

تعداد  ×)عرض باند  ÷نخ باند  تعداد سر

 دندانه شانه در يك سانتيمتر(

گذاري تار روي قفسه جاهاي را با توجه به راپورت نخها بوبين -4

 كنيد.

را با توجه به ها تناسب اندازه بوبين -1

 موارد زير كنترل نمائيد.

 داده شدههاي آموزش -الف

 3فعالیت عملی 
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 پيشنهادات مراحل عمليات

 

 بنديرنگ -ب

 نمره نخ -ج

 ساير موارد -د

سيستم كنترل حضور نخ و از  -هاندهرا از ترمز دهها سر نخ -5

 بگذرانيد.ها ثابت و ساير قسمتي شانه متحرک و شانه

 
 

 

كه  اين را به ترتيب و بدونها سر نخ

به وجود ها خطايي در گذراندن سر نخ

 بيايد:
 هاكنندهاز متوقف

 هاكنندهكنترل

 هادهندهترمز

 شانه متحرک

 ثابتي شانه

 بگذرانيد.

را جدا كرده و ها خراب نخهاي بخش -2

 دور بريزيد.

از ها براي گذراندن نخ از دندانه شانه -3

 كار استفاده نمائيد. وسيله مخصوص اين

 را خيس نكنيد.ها سر نخ -4

 پيوند دهيد. دارشيبروي باند را به درام هاي سر نخ -6

 ميزان شيب و متراژ را مشخص كنيد.

 

حالت گروهي ه تار را كه بهاي تعداد نخ -1

يا ها به پرچاند داخل باند قرار گرفته

 ، روي سطح درام پيوند دهيد.هاميخ

مي براي انجام تنظيم شيب مخروط -2

دنده متحرک توانيد زاويه حلقه بستن چرخ

مخروط قرار هاي را كه در قسمت دندانه

 دارد با حركات تك استارت انجام دهيد.

 قفل ساپورت را باز كنيد. -7

 تنظيم اوليه ساپورت را انجام دهيد.

 قفل ساپورت را دوباره ببنديد.

- 
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 پيشنهادات مراحل عمليات

 فاصله ساپورت تا درام را تنظيم كنيد. -8
هنگام تنظيم فاصله ساپورت تا درام دقت 

 كنيد كه اصطكاک پيش نيايد.

قبل از انجام عمل پيچش نخ مخصوص چپ و راست را حاضر  -9

 كنيد.

 

مناسب  نخبندي براي انجام عمل دسته

 انتخاب كنيد.ها جهت بسته نخ

شده تار را )باندها( به درام پيوند بزنيد و بندي هاي دستهنخ -10

 كشيدگي آنها را تنظيم نمائيد.

 

تار با كشيدگي هاي كنترل كنيد كه نخ -1

 ثابت و مساوي به درام پيوند بخورند.

 - درام را به حالت اوليه پيچش بياوريد. -11

 را وصل كنيد. پيچيچلهصلي دستگاه برق ا -12
كليه اتصاالت الكتريكي روي دستگاه را 

 كنترل كنيد.

 حركت درام را به حالت حركت مقطع درآوريد. )تك حركت( -13

 

- 

 - باندها را با حركت آهسته درام به اندازه نصف دور بچرخانيد. -14

 - دهيد.را انجام بندي تار عمل دستههاي روي باندهاي نخ -15

 - باندها را روي درام مخروطي بپيچيد. -16
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 پيشنهادات مراحل عمليات

اسنوي بافندگي را به قسمت مربوطه متصل كنيد و سر  -17

 ايد به اسنو پيوند دهيد.نمودهبندي تار را كه دستههاي نخ

 

به صورت طنابي است و ها در اين حالت نخ

 پس از چند دور پيچش به حالت نواري در

 آيد.مي

 به حالت چرخش معكوس درآوريد.اسنو را  -18

 

- 

با حركات مقطع و تك استارت اسنو را چند دور بگردانيد تا  -19

 مقداري نخ چله روي آن پيچيده شود.
- 

هم عرض بودن چله را در ابتداي پيچش تا انتهاي آن كنترل  -20

 نمائيد. 

- 

چله روي درام به روي اسنوي هاي بعد از انتقال كامل نخ -21

 بافندگي اسنوي پر را از اين قسمت خارج كنيد. 

 

ه هنگام انتقال اسنوي پر دقت نمائيد كه ب

 خودتان آسيب نزنيد.
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گرد و غبار كه روي  -پرز -نخهاي نظافت نمائيد. هنگام نظافت دستگاه تكه در انتهاي كار دستگاه را كامالً
 تار برسانيد در سطل آشغال بريزيد.هاي كه آسيب به نخ را بدون ايناند شدهدستگاه جمع 

 

 
 

چرخنده هاي به علت چرخش با دور باال از وسايلي كه امكان گير كردن به بخش، در هنگام كار با دستگاه
 دستگاه وجود استفاده نكنيد.

 
 

 پیچی مستقیمچله

در چله ها صورت است كه مطابق ظرفيت و متناسب با كل سر نخ مستقيم روش كار بدين پيچچلهدر 
مختلف هاي پس از عبور از قسمتها و نخ از روي بوبين گيردمي بافندگي بوبين در قسمت قفسه قرار

 شوند.مي پيچيدهاي ماشين روي يك نورد استوانه
 Backتار در روي چله هاي كه تراكم نخ توجه به اينگويند. با مي Back Beam به اين چله اصطالحاً

Beam شود به همين علت تعدادي از اين نمي كاملBack Beam در چله ها متناسب با كل سر نخ
شود. كه در اين شرايط نخ از روي مي بافندگي در قسمت ماشين آهار يا ماشين چله بر گردان قرار داده

 شود.مي روي چله بافندگي و با تراكم نخ تار مورد نياز پيچيده باز شده و نهايتاً Back Beamچله 
 شود.مي مستقيم استفاده پيچيچلهزني دارند از كه نياز به آهارهايي براي نخ معموالً

 آيند.نمي به صورت باند درها مستقيم درام مخروطي شكل وجود ندارد و نخ پيچچلهدر 
از  تر و با ظرفيت بيشتررود و بسيار بزرگمي كاره مستقيم ب پيچچلهكه در اي قفسه 23 مطابق شكل

 باشد.مي Vبه شكل  بخشي است و عموماً پيچيچلهقفسه 
 

 

 وي شكل بوبين قفسه 23 شكل

 اند:دو گونه مستقيم معموالً پيچيچلههاي ماشين
 شود. مي استفادهدار فالنژهاي با بوبينهايي با سرعت كم در آن از نخهاي ماشين -1
 -800و با سرعت اي مخروطي و استوانههاي با بوبينهايي با سرعت زياد كه در آن از نخهاي ماشين -2

 شود.مي متر در دقيقه استفاده 400

 ایمنی و بهداشت

 محیطیزیست
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 متراژ چله -3 عرض چله -2 تراكم چله -1 مشخصات كمي چله عبارتند از:
 گرد بودن )سيلندري بودن( چله -2 چگالي يكسان در تمام نقاط چله -1 مشخصات كيفي چله عبارتند از:

 مستقيم عبارتند از: پيچيچلهاجزاي ماشين 
 Creelقفسه  -1
 دوک -2
 (Ten Sion) هاكنندهتنظيم كشيدگي و راهنما و كنترل -3
 شانه تنظيم عرض -4
 غلتك متراژ -5
 (Head Stockقسمت پيچش ) -6
 

 قفسه
باشد و به ازاي مي Vمستقيم قفسه به شكل  پيچيچلهباشد و در ماشين مي نخهاي محل قرارگيري بوبين

مي دهند كه يكي در حال كار و ديگري عنوان رزرومي شكل قرار vهر سر نخ تار دو بوبين روي قفسه 
 باشد.

گيرند و بوبين ذخيره در قسمت مي شكل قرار Vبوبين در كار در قسمت بيروني دو بخش به هم چسبيده 
 ل قرار دارد.شك Vدروني دو بخش به هم چسبيده 

در هاي در حال كار كالچ قفسه را فشار داده بوبين ذخيره را جايگزين بوبينهاي در هنگام اتمام بوبين
ها باشند. طول نخ روي بوبينمي عموديهاي در هر طرف داراي رديفها كند. اين قفسهمي حال كار

 د.آور به دستبه قدري است كه بتوان از يك بوبين چند چله  معموالً
 پيچي مستقيم عبارتند از:شكل روي ماشين چله Vمهمترين ويژگي قفسه 

 كم است. توقفات آنها نسبتاً -الف
 داراي ته بوبين هستند. -ب
 كنند.مي فضاي كمتري اشغال -ت
 شود.مي تار واردهاي كشيدگي كمتري به نخ -ج
 

 هادوک
گيرند و هنگامي كه مي نخ روي آنها قرارحاوي هاي هايي هستند كه بوبينمهمترين قسمت قفسه، دوک

 دارد.مي شود بوبين نخ را ثابت نگاهمي نخ از روي بوبين باز
 

 کننده پارگي نخکنترل
و با پاره اند براي هر نخ تار يك سنسور وجود دارد كه اين سنسورها به صورت سري به هم متصل شده

شود و مي نتيجه مدار وصل شده و ماشين متوقف سنسور مورد نظر عمل كرده و درها شدن يكي از سر نخ
تواند نخ مي شود. اپراتور به راحتيمي نخ چراغ روشن پارگيبه ازاي هر سر نخ يك چراغ وجود دارد كه با 

 نمايد. پارگيشخيص داده و رفع ترا  پارگي
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 مستقيم: )شانه زیگزاگ( پيچيچلهشانه ماشين 
 

 

 شانه زيگزاگي 24شكل 

اين شانه جهت مجزا و تفكيك نمودن نخ تار و تنظيم تراكم  دهد.مي شانه زيگزاگي را نشانيك  24شكل 
گردد. اين شانه از تعدادي ميله كه به طور مجزا و خطي در يك پايه مي نصب پيچيچلهتار بر روي ماشين 

رد و به صورت شانه حالت زيگزاگي دا اند. معموالًگيرد كه از جنس فوالد سخت و آبكاري شدهمي قرار
 را تغيير داد.ها توان تراكم نخمي لواليي بوده و با كم و زياد كردن زاويه بين آنها

را در عرض چله به طور يكنواخت قرار دهند. ها تا بتوانند نخاند روي پايه متحركي قرار گرفتهها اين شانه
بخشي طول  پيچيچلهباشد، در حالي كه در مي مستقيم طول شانه مفيد برابر عرض پارچه پيچيچلهدر 

 باشد.مي شانه به اندازه عرض هر باند چله
 خدمات شانه عبارتند از:

 در عرض چلهها توزيع برابر نخ -الف
 (Beamروي بيم )ها راهنماي محل پيچش نخ -ب
 مترسانتي 5ه عرض هر تكه شاناند به صورت زيگزاگ روي ميز قرار گرفتهها )شانهها حفظ توازي نخ -ج

آزادي عمل جهت در ها باشد بدين منظور كه فاصله شانه تا غلتك زياد نباشد در نتيجه موقع توقف نخمي
 هم پيچيدن و ايجاد پاملخي شدن ندارند(.

حركت عمودي عمر شانه را افزايش و سايش نخ با  شانه دو حركت دارد حركت افقي و حركت عمودي، -د
 كند.مي تغيير Beamدهد و حركت افقي پيچش يكنواخت نخ روي مي شانه را كاهشهاي ميله

تار روي نورد، توسط هاي بينيد بر روي اين قسمت و قبل از پيچش نخمي 25همان طور كه در شكل 
 شود.مي جريان هوا گرد و غبار و پرز گرفته

 

 

 گرفتن پرزها و گرد و غبار به كمك هوا 25شكل 

 جذب گرد و غبار
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 متراژکنترل 
مي كه قرار است گرفته شود متراژ چله تعييناي با توجه دستور سالن بافندگي در خصوص طول چله

كند كه غلتك وسطي مي گردد. نخ از بين سه غلتك عبورمي گردد، در غير اين صورت باعث ايجاد ضايعات
ن متراژ نخ بر حسب متر زند، ميزامي اساس محيط غلتك و تعداد دوري كه باشد. برمي به دور سنج متصل

 گردد.مي روي كنتور متراژ نمايان
كه از مقابل سنسورهاي اي مدرن متراژ به صورت ديجيتالي، با محاسبه طول چلههاي در ماشين

 دهد.مي Cutterعبور كرده است دستور توقف و برش نخ باند را به كننده كنترل
 پيچشقسمت 

آيند تحت كشيدگي يكسان و به موازات مي كه از روي قفسهرا هايي شود كه نخمي به قسمتي گفته
 پيچيد.مي يكديگر روي نورد در حال گردش

كوچك گره زده شده و هاي كنند از روي سيلندر انتقال رد شده به شكل دستهمي كه از شانه عبورهايي نخ
 كنيد.مي قسمت انتقال را مشاهده 26 شوند. در شكلمي روي نورد پيوند زده

 

  

 هاي تارقسمت انتقال نخ 26 شكل

بتدا تا انتهاي پيچش شود تا دانسيته چله از امي نخ روي نورد چله با تراكم يكسان و يكنواخت پيچيده
 شود.مي اين عمل به دو طريق تامين يكسان باشد.

 سرعت خطي پيچش ثابت است. -1
)اين سيستم براي پيچش  شودمي با درام پيچش )تماسي( تامين Beamپيچش چله از طريق تماس  -2

 .هاي ريسيده شده مناسب است(نخ
)اين سيستم براي  يابدمي دوران سيستم چله كه با افزايش قطر چله سرعت دوراني چله كاهش -3

 .ها مناسب است(پيچش فيالمنت
 روي چله الزم است. هر چه چله قطورتردهنده وجود يك غلتك فشاراي براي داشتن پيچش يكسان دايره

 بيشتر شود. ود فشار غلتك فشاردهنده نيز بايدشمي
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 ميزان فشار نيز بايد افزايش يابد.، هاچرا با افزايش قطر نخ
 

 

شود. براي توقف سريع درام پيچش مي از آن جدادهنده شود غلتك فشارمي چله متوقف Beamزماني كه 
توقف  است. پيچيچلهبسيار قوي ضروري است.ترمز درام پيش از اجزا بسيار مهم دستگاه هاي وجود ترمز

 گيرد.مي سريع به وسيله ترمزهاي هيدروليكي قدرتمند صورت
 ن بايد موارد زير رعايت شود:با سطح صاف و چگالي يكسااي براي توليد چله

 توزيع يكنواخت نخ در عرض چله -1
 

 

 دهد.مي اين كار را انجاماي چه وسيلهايد آنچه فرا گرفتهبا توجه به 
 

 

 گيرد(مي كار توسط سيستم كشش در قفسه صورت اين)ها كشش يكنواخت نخ -2
در كنار يكديگر تشكيل يك اليه منسجم و يكپارچه ها كه نخ يبه سيلندر چله به طورها فشردن نخ -3

 .گيرد(مي صورتدهنده اين كار توسط غلتك فشار) بدهند
دن يابد لذا جهت كم كرمي با افزايش قطر نخ پيچيده شده روي نورد سرعت سطحي پيچش افزايش -4

 گذارند كه سرعت را تنظيم كند.مي بكسسرعت بين موتور و نورد يك گير
 

 

 پيچي مستقيم را انجام داده آن را آماده كار نمائيد.تنظيمات دستگاه چله
 

 پيشنهادات کارمراحل انجام 

را كه مطابق آن تنظيمات دستگاه بايد هايي آموزش -1

 انجام گير به دقت مطالعه كنيد.

 مطابق كاتالوگ شركت سازنده عمل نمائيد. -1

 مطابق قواعد داخلي كارگاه عمل كنيد. -2

با استفاده از هواي فشرده و پرس، شانه ماشين  -1

 را تميز كنيد. پيچيچله

 

االمكان هنگامي كه دستگاه خالي است حتي -1

 عمل تميزكاري ماشين را انجام دهيد.

اگر نخ روي دستگاه وجود دارد دقت كنيد كه  -2

 آسيب نبيند.ها نخ

هاي الزم را تميز كرده و قسمتگيري سيلندر اندازه -1

 كاري نمائيد.را روغن

كاري فقط نقاطي را كه الزم است هنگام روغن -1

 ي نمائيد.كارروغن

 يكو با ها دندهكاري را فقط براي چرخروغن -2

 فکر کنید

 فکر کنید

 4فعالیت عملی 
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 پيشنهادات کارمراحل انجام 

 

 كاري كنيد.ميزان مناسب روغن

را تميز نموده و نقاط الزم را دهنده سيلندر فشار -1

 كاري كند.روغن

هيچ نوع ماده غبار و دهنده روي سيلندر فشار -1

 آشغال وجود نداشته باشد.

 كاري كنيد.مربوط به نورد را روغنهاي دندهچرخ -1

 كاري كنيد.را روغنها دندهفقط چرخ -1

كاري محيط اطراف و دقت كنيد كه هنگام روغن -2

 ماشين روغن نريزد.هاي ساير قسمت

 دستگاه را تنظيم كنيد.كننده سيستم متوقف
ها هكنندكليد قطعاتي را كه در قسمت متوقف -1

 كاري نمائيد.وجود دارد روغن

 كار را كامال رعايت نمائيد.نظافت محيط  -1

 غبار مواد -هاهنگام نظافت دستگاه تفاله نخ -1

 غريبه را به ظرف آشغال بريزيد.

 هنگام نظافت دقت كنيد زمين ليز نشود -2

اطالعات مربوط به نظافت دستگاه را به ساير  -3

 پرسنل انتقال دهيد
 

 پیچ مستقیمسازی چله در دستگاه چلهآماده

 چله مستقيم:محاسبات 
مستقيم با توجه به خصوصيات نخ مورد استفاده در چله مانند نمره نخ، رنگ و راپورت  پيچيچلهعمليات 

گيرد محاسبات در مي كار رفته )نوع دستگاه بافندگي( صورته رنگ، طول چله، ماده خام نخ، تيپ نورد ب
 گيرد:مي مستقيم به دو شكل صورت پيچچله
 به چله نخ تك رنگمحاسبات مربوط  -الف
 ت مربوط به تعداد راپورت نخ رنگيمحاسبا -ب
 

 محاسبات چله نخ تک رنگ: -الف
و با استفاده از دو ها در قفسه اين محاسبات با توجه به تعداد نورد مورد استفاده، تعداد بوبين مورد استفاده

 گيرد.مي فرمول زير محاسبات صورت
 ظرفيت قفسه ÷تار هاي نخ تعداد نورد مورد استفاده = تعداد كل

 گرد كنيد. به باال: اگر نتيجه اعشاري شد آن راتبصره
 تعداد كل نورد ÷تار هاي تعداد بوبين چيده شده در قفسه = تعداد كل نخ



  

 194 

 850 =سر نخ باشد. و مشخصات چله تك رنگ و ظرفيت قفسه  6،000تار = هاي مثال: اگر تعداد سر نخ
 تعداد نورد و تعداد بوبين مورد استفاده را حساب كنيد؟ . بوبين باشد

7.058 =تعداد نورد مورد استفاده  850 6,000=  8تر يعني بزرگ ولي چون تعداد نوار بايد رند باشد عدد ÷
 .گيريمرا در نظر مي

750= تعداد بوبين چيده شده در قفسه 8 6000= ÷  
 تار آن را استفاده كنيم. 750ظرفيت دارد ولي ما مجبوريم از  850كه هر قفسه  با اين

 

 

 ؟كنيمنمي چرا از همه ظرفيت قفسه استفاده: فكر كنيد
 

 
تعداد نوار و تعداد بوبين هر قفسه را ، 600و ظرفيت قفسه  5،500در يك چله تك رنگ با تعداد سرنخ تار 

 .حساب كنيد
 

 
 که دارای راپورت رنگي باشد:ای مربوط به چله محاسبات -ب

نكته مهم اين است  اين محاسبات بستگي به تعداد بوبين چيده شده در قفسه و تعداد راپورت رنگي دارد.
 كه تعداد بوبين بايد مضربي از تعداد راپورت رنگي طرح نيز باشد.

بندي بوبين و راپورت رنگ 600قفسه:  سر نخ و ظرفيت 3،000مثال: اگر در يك چله تعداد كل سر نخ تار 
 سر نخ آبي باشد  20 -سر نخ مشكي 40 -سر نخ قرمز 20 -سر نخ مشكي 40تار

رديف رنگي روي نورد به چه صورت  .تعداد بوبين چيده شده را محاسبه كنيد تعداد نورد مورد استفاده و 
 خواهد بود.

 Back Beamرا بايد به چند ها اول آنكه تعداد كل نخهم در نظر بگيريم.  در اين حالت بايد دو مطلب را با
 تقسيم كنيم كه در تمرين اول آنرا متوجه شديد. دوم آنكه هر سر نخ رنگي را بايد به طور مساوي بين

Back Beam تقسيم كرد. ها 
يم اين خواهآيد. بنابرمي به دسترنگي در يك راپورت تكرار هاي راپورت رنگي از جمع همه سر نخ: حل

120تعداد سر نخ راپورت رنگي  داشت. 20 40 20 40= + + + = 
   600تعداد بوبين چيده شده روي قفسه 5 3000= ÷ = 
 = 5تعداد نورد مورد استفاده 600 3000= ÷ 

5=تعداد سرنخ رنگي ÷تعداد تكرار راپورت قفسه = تعداد سر نخ موجود در قفسه  120 600= ÷  
  

 فکر کنید

 تمرین
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 هاها روي بيمتعداد ترتيب رنگ 1جدول 

 هاترتيب رنگ  تعدادنورد

 آ آ آ آ م م م م م م م م ق ق ق ق م م م م م م م م نورد اول
 آ آ آ آ م م م م م م م م ق ق ق ق م م م م م م م م نورد دوم
 آ آ آ آ م م م م م م م م ق ق ق ق م م م م م م م م نورد سوم
 آ آ آ آ م م م م م م م م ق ق ق ق م م م م م م م م نوردچهارم
 آ آ آ آ م م م م م م م م ق ق ق ق م م م م م م م م نوردپنجم

 20 40 20 40 جمع

 
اگر جاي بوبين دارد.  1،000سر نخ استفاده شود و قفسه داراي  5000در يك چله تار قرار است از چله

 را انجام دهيد. پيچيچلهترتيب و تعداد رنگي به صورت زير باشد. محاسبات مربوط به اين 
 

 

 تار 25 –تار سبز 50 –تار قرمز 25 -تار آبي 50
 

 
 تار 100سفيد  –تار 10سبز  -تار 5زرد  –تار 5رنگي يك چله تار به صورت زير است. آبي ترتيب 

 
 
 

 را حاضر كنيد.اي مستقيم در زمان داده شده چله پيچيچلههاي با توجه به آموزش
 

 پيشنهادات مراحل عمليات

مورد نظر را دستورات و خصوصيات فني چله  -1

 تحويل بگيريد.
- 

 محاسبات چله مستقيم را انجام دهيد -2

 كارها را انجام دهيد.ها با توجه به فرمول -1

 از ماشين حساب استفاده كنيد. -2

ها تاريك يك رنگ باشند همين فرمولهاي اگر نخ -3

 كافي است.

باشد در تنظيم راپورت رنگي بندي اگر دو يا بيشتر در رنگ -4

 دقت كنيد.

داخل قفسه هاي نخ را روي دولكهاي بوبين -3

 بچينيد.

داده شده در هاي را با توجه به دستورالعملها بوبين

 بچينيد و كنترل نمائيد.ها و نمره و ساير دادهبندي رنگ

 تمرین

 تمرین

 5فعالیت عملی 
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 پيشنهادات مراحل عمليات

و ها كنندهو كنترلها ها را از متوقف كنندهسر نخ -4

 راهنماها عبور دهيد.

ها ، ترتيب را رعايت كنيد. و نخهانخهنگام گذراندن  -1

 عبور بگذرانيد.هاي را از كليه محل

 هيچ سر نخي را فراموش نكنيد. -2

 را جدا كنيد.ها خراب سر نخهاي قسمت -3

مستقيم  پيچيچلهرا از شانه دستگاه ها سر نخ -5

 بگذرانيد.

چون قسمت باالي شانه متحرک باز است دقت كنيد كه 

 خارج نشوند. از آنهاها نخ

ها نورد چله را روي دستگاه نصب كنيد و سر نخ -6

 را به نورد پيوند بزنيد.

 نورد را در جاي خود تثبيت كنيد.هاي چرخ دنده

 چله را بدون كسري روي نورد پيوند بزنيد.هاي نخ

اهرام اصلي دستگاه را باز كنيد، يعني برق  -7

 دستگاه را موقتا قطع كنيد.

الكتريكي اهرم اصلي دستگاه و نكات ايمني هاي اتصال

 الزم را رعايت كنيد.

 را تحت يك كشيدگي مساوي قرار دهيدها كليه نخ كشيدگي چله را تنظيم كنيد. -8

 متراژ چله را تنظيم كنيد. -9
اطالعات مربوط به طول چله را به صورت مكانيكي يا 

 الكترونيكي به عنوان يك داده به دستگاه بدهيد

 روي نورد را تنظيم كنيد.دهنده سيلندر فشار -10
را با توجه به دهنده اطالعات مربوط به سيلندر فشار

 جنس نخ و نمره آن به دستگاه انتقال دهيد.

با توجه به عرض نورد، عرض شانه چله را  -11
 تنظيم نمائيد.

پوشاند پهناي شانه با توجه به عرض نوردي كه نخ روي آن را مي
 م كنيد.را تنظي

 چله را بچينيد. -12
با رعايت كليه نكات ايمني و اطالعات داده شده نخ چله را 

 روي نورد بچينيد.

 نورد پر را از روي دستگاه خارج نمائيد. -13
كه چله با طول مشخص پيچيده شد نورد پر  بعد از اين

 شده را خارج كرده در جايي كه آسيب نبيند بگذاريد.

چله آماده شده را كه كارت شناسايي  -14
مشخصات كامل چله روي آن نوشته شده است را 

 روي چله نورد بگذاريد.

كارت شناسايي نورد چله پر شده را در جايي كه ديده شود 
 و نيفتد بگذاريد.

 

دستگاه گير و وسايلي كه ممكن است در ها را تميز كنيد. در هنگام كار از لباس پيچيچلهمحيط اطراف 

 كند بپرهيزيد.
 

 
 و مواد خارجي ديگر را بدون رساندن آسيب به دستگاه چله داخل سطل اشغال بريزيد.ها سر نخ -هاآشغال

كاري اضافات آن را در محل مناسب نگهداري كنيد. از ريختن روغن در فاضالب خود داري پس از روغن

 كنيد.
 

 

 محیطیزیست

 ایمنی و بهداشت
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 SIZINGهای تار نخ زنیآهار

هاي عبور در معرض شانه و بعضي از نخ –المل –هاي ميل ميلكهاي تار از بين چشمخهنگام بافت پارچه ن
باعث ايجاد پارگي خصوصاً ها كم ميشود و همين دليل از مقاومت نخه گيرد. بمي ايش و كشيدگي قرارس

روي نخ صورت مي آهارزنيعمل شود. لذا براي حفظ راندمان توليد و كيفيت ميضعيف و نازک  در نقاط
 به كار لذا به اعمال شيميايي و اضافه نمودن مواد اضافي به سطح نخ كه براي ايجاد مقاومت در نخ گيرد.

چسبد به بدنه مياند هر اليافي كه داخل نخ تاب نخورده آهارزنيگويند. بعد از عمليات رود آهارزني ميمي
 ـ شوندمي هاي تار ليزشوند نخكنند و باز نمينمي . گيرشانه و.. ،المل، لذا هنگام عبور از ميل ميلك

 كند.مي شود نخ حالت پرشوندگي پيدامانع ايجاد گلوله الياف مي ـ شوداصطكاک كم مي
 

 آهار چيست؟
طور كلي آهار عبارت است از مايع غليظي كه خاصيت چسبندگي شيميائي دارد نقش آهار بدين صورت ه ب

روي سطح جانبي نخ يك  ها برهاي آن در اثر پيوند با ليف يا با خود ماكرومولكولمولكولاست كه ماكرو
 نمايد.مي فيلم از ماده آهاري يكنواخت ايجاد

 نوع آهار مصرفي و ميزان آن بستگي به عوامل زير دارد:
 آهارزنيروش  وول آهار درجه حرارت غلظت محل ، نمره نخ،نوع نخ ،تراكم تار و پود ،نوع بافت ،نوع ليف

 و اهميت آن عبارتند از: آهارزنيهدف عمل 
 باال بردن ليز شوندگي( -خاصيت االستيكي باال بردن -بهبود كيفيت فيزيكي نخ )باال بردن مقاومت 
 هاي تار در حال بافت در ماشين بافندگيعدم آسيب رساندن به نخ 
 جلوگيري از ايجاد الكتريسيته ساكن 
  اصطكاكي نخ را افزايش دهد، تا راندمان بافت باال برودبايد مقاومت و قابليت 
 روي سطح نخ يك اليه منعطف و فيلم مانند تشكيل دهد 
 سرالياف موجود روي سطح نخ را به هم بچسباند 
 دادن رطوبت الزم به نخ 
 ها به يك سيلندر منظم و روان از نخ خصوصيات الزم را داشته باشد.براي تبديل مجموع نخ 
 آهارزني و عمليات تكميلي و رنگرزي بعد از بافت اثر منفي نگذارد. روي عمليات 
 ي پاک شود.بعد از بافت از روي پارچه براحت 

 

 خصوصيات ماده آهاری:
 طول باال سيستم( ددياخشد )استحكام كششي نخ، قابليت ازبايد خواص فيزيكي نخ را بهبود ب -1
 و نيز خودش به نخ بچسبد.بتواند الياف را به بدنه نخ بچسباند  بايدچسبندگي:  -2
 در ماشين بافندگي( پذيري: )جهت مقابله با نيروهاينرمي و انعطاف -3
 شانه در دستگاه بافندگي( –المل –ايش: )بر اثر برخورد با ميل ميلكدوام در مقابل س -4
 گرفتن الياف روي نخ موازي قرار -5
 پذيري مواد آهاري به داخل نخنفوذ -6
 غلظت يا ويسكوزيته داشته باشد. -7
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 يكنواخت باشد. -8
 چربي و روغني بودن ماده آهاري -9

 ضد كپك داشته باشد -10
 ضد بو و ضد كف داشته باشد -11
 ضد آتش باشد -12
 باشد درجه ذوب آن پائين -13
 زمان پخت كوتاه داشته باشد -14
 ها بدهد.ايجاد حالت ليز شوندگي به نخ -15
 يك فيلم منعطف و منظم روي سطح نخ ايجاد كند. -16
 كند.رطوبت الزم را در نخ ايجاد  -17
 ها به هم جلوگيري كند.پرز شدن نخ بعلت اصطكاک نخ از پرز -18

 

 موادی آهاری
اين مواد بايد همه خصوصيات الزم  گويند.رود مواد آهاري ميمي به كاربه موادي كه در توليد تركيب آهار 

 شود.از روي پارچه جدا ، با كمترين مشكل، يك آهار را توليد كندو در نهايت پس از انجام بافندگي
 شود:مواد آهاري به سه قسمت تقسيم مي

 كنندهحل -الف
 مواد اصلي آهار -ب
 مواد تعاوني آهار -ت

 

 کنندهحل
 شود.كننده استفاده ميعنوان حله از آب ب معموالً

 

 مواد اصلي آهار
 كه نقش اصلي در ايجاد استحكام در نخ را دارد.آهار چسب 

 چسب آهار مصنوعي يا پليمري -طبيعيچسب آهار : چسب آهاري دو نوع است
 

 چسب آهار طبيعي
 زميني يا ذرت يا آرد(نشاسته )نشاسته سيب -1
 نشاسته اصالح شده -2
 ژالتين( –پروتئيني )كازئينهاي چسب  -3
 مري. اين مواد عبارتند از چسب آهار مصنوعي يا پلي -

كربوكسي ميتل  –اترهاي سلولزي -4 –پلي استيرن –استرن -3ها پلي آكريالت –2نيل الكل  و پلي-1 
 سلولز و...
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 مواد تعاوني آهار
 شوند.مي موادي كه براي عملكرد بهتر آهار به آن اضافه

 شود.مي اين جهت گليسيرين مصرف بهكه  مواد جاذب الرطوبه -1

و  صابوني شدههاي روغن -صابون -روغن گياهي مانند روغن زيتون -شامل )روغن حيوانيها كنندهنرم -2
 پارافين(

واكس ،هاكنندهاموليسيون ضد كپك، ضد باكتري، شامل انواع ضد كف، مواد افزودني با عملكرد خاص -3
 ها
 كنندگي )كاهش اصطكاک( شامل انواع صابونبراي خاصيت ليز -1
 اري شامل فنلخاصيت ماندگ -2
 سيمتر مواد آهاري مواد آهاري مانند اسيد سولفوريك يا هيپوكلريت كلكاربرد آسان -3
 كلروكلسيم  منيزيم ياخشك شدن ماده آهاري موادي مانند كلرور براي جلوگيري از -4

نكاتي كه در هنگام آماده نمودن نسخه  مواد آهاري بايد به نكات زير توجه كرد. در هنگام آماده كردن
 :و با توجه به آنها آهار را ساخت آهارها بايد به آن توجه نمود

 ثر است.كه بر روي نوع آهار مؤ ها(پشم يا مخلوط اين ريون، استر،پلي نخ )پنبه، جنس 
 تر كرد.گيرد و بايد آهار را شلمي بودن نخ پرز زياد مقدار بيشتري آهار را به خوددار ميزان پرز 
 و غيره( مطابق جداول خاص عمل كرد.اند نخ اپن )نخ رينگ، ساختمان نخ 
 مطابق جداول خاص عمل كرد.)آب تازه يا آب بازيافتي(  آب مورد استفاده 
 سرعت آن )از روي كاتالوگ ماشين( تيپ دستگاه بافندگي و 
 ( درصد مواد تعاوني)از روي كاتالوگ مواد 
 ( تر بسازيد.آهار را شل ،براي تراكم زياد نختراكم نخ تار و پود) 
 )طراحي ماشين آهار و تعداد مخازن )از روي كاتالوگ ماشين 
 (تر باشدضخيم به آهار كمتري احتياج دارند و آهار شلهاي نختار و پود )هاي نمره نخ. 

 

 فرمول آهار نخ
 باشد ومي ساخت پارچه متفاوت -كم و بيش برحسب تاب نخ اساساً انتخاب فرمول آهار ثابت نيست و

درجه حرارت، جذب آهار، ميزان فشار وارد  –اد به عواملي از قبيل غلظت محلولتغيير مقادير مو تعديل و
زاويه ، نخ، عمق نفوذ محلول، تعداد چله سرعت ماشين و يا عبور نخ از آن، ميزان فشار بر، بر محلول آهار

ت وضعي نوع نخ )قطر نخ و نوع مواد نخ( –لتك حوضچه مواد، مجموع نخ يك چلهاتصال و تماس نخ باغ

مي ها تغييراين فرمول دارد و مرتباً آهارزنيعمليات  سزائي رويه ر بثيجوي سالن )دما و رطوبت سالن( تأ
 كنند.

 گوي همه اين عوامل خواهد بود.بديهي است تجربه كافي و دقت در عمل جواب
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نخ است نوع نقشه  3،000نخ آن در عرض  كه تعداد سراي پنبه 1/16متر نخ  4500فرمول آهار براي  -1
 متقال

 آمده است 2ه مواد الزم در جدول شمار

 نسخه آهار( براي نخ پنبهمواد الزم در يك آهار ) 2شماره  جدول

 ليتر 300 آب 1

 كيلوگرم 54 نشاسته گندم 2

 كيلو1 كتيرا 3

 كيلو 10 روغن تخم پنبه 4

 كيلو 1 گليسرين 5

 كيلو 3 پيه گاو 6

 كيلو 5/1 صابون 7
 

و با قوت نخ  1/28نمره نخ  متر 4،000با طول  500سرنخ : استر يا تترونفرمول آهار براي نخ پلي -2
 نقشه بافت دوپا 21-22و تاب در اينچ  80-75

 مواد آهاري براي پلي استر 3جدول شماره 

 كيلوگرم 24 نشاسته گندم 1

 كيلوگرم c-100 2تيلوز  2

 كيلوگرم poval 40پوآل  3

 كيلوگرم Marpozol 15 مارپوزول 4

 كيلوگرم 9 سربين باز 5

 ليتر 400 آب 6

 رمگ syetex 20- 10كس سيت 7

 
 مواد آهاري با توجه به نوع الياف 4جدول شماره 

 کاربرد منابع و مصرف نوع ردیف
 ويسكوز –پنبه گندم -سيب زميني نشاسته 1

2 
صمغ 

 طبيعي
 لوبيا -اقاقيا

افزودن به آهار نشاسته به منظور افزايش غلظت، 

 چسبندگي، نرمي و قدرت جذب

 چسب كازئين -ژالتين پروتئين 3
ب ٱو با  -استات -ريونهاي آهار مناسب براي نخ

 شود.مي شستشو
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 کاربرد منابع و مصرف نوع ردیف

 پلي آكريالت -پلي الكل رزين 4
استات و نايلون و به آساني با آب هاي آهار مناسب براي نخ

 شود.پاک مي

5 
مشتقات 

 گلوكز
 كربوكسي متيل سلولز

 هيدروكسيل متيل سلولز
 غلظت دهنده

 هاافزودني 6
 -كاهش غلظت -ضد كف

 نگهدارنده
افزايش خصوصيات فيزيكي آهار و حداكثر قدرت 

 پروتئين -آهارهاي نشاسته

 روغن 7
به صورت معمولي يا واكس 

 سولفاته شده
 رود.مي كاره براي افزايش انعطاف بيشتر آهار ب

 
 انواع آهارهاي مصرفي براي الياف مصنوعي فيالمنتي 5جدول شماره 

 ٪4مانند پلي وينيلي الكل كننده (، نرم٪1(، روغن سولفاته )٪2-٪4ژالتين ) ويسكوز 1
پليمر مخلوط استارين و  -نمك سديم -(٪1روغن قابل پخش در آب ) -(٪7ژالتين ) استات 2

 (6/0 ٪روغن گياهي قابل پخش در آب ) -(٪5انيدريك مالئيك )
نمك سديم مخلوط استارين و  -(٪3سولفونه )روغن  -(٪8پلي وينيل الكل ) تري استات 3

 (٪1روغن قابل پخش در آب ) -(٪25/1كننده اوره به عنوان نرم -(٪5انيدريدمالئيك )
 (٪5/2امولسيون واكس ) –( ٪5اسيد پلي آكريليك ) نايلون 4
 (٪6امولسيون واكس ) –( ٪12تا  10) الكل وينيل مرمخلوط پلي تريلن 5

 
 ماشين آهارزني:اجزای یک نوع 

كه در اصول كاركرد شبيه  سازند با اينآالت ميماشينسازنده هاي كه توسط شركت هاي آهارزنيدستگاه
را ها با هم تفاوت دارند. در اينجا يك مدل از اين ماشينها به يكديگر هستند ولي از نظر ظاهري و سيستم

 كنيم.مي بررسي
 شود:مي شكيلاين دستگاه از چهار قسمت اصلي ت

 Creel baemها قفسه نورد -1
 Size Boxمخزن آهار  -2
  Dryinyكنخشك -3
  Weaver’s Beamپيچنده اسنو -4
 

 قفسه
اند مستقيم آماده شده پيچيچلهدر قسمت  ( كه قبالBack Beamًاين قسمت براي قرار دادن نوردهايي )

 .شوندمي در آنجا نصبها رود و نوردهاي حاوي چله نخمي كاره ب
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 Box Sizeهار یا مخزن آ
تار در اين هاي باشد و در داخل آن مواد آهاري قرار دارد و نخمي زنگ اين محفظه از جنس فوالد ضد

 خورند.مي قسمت آهار
 اجزاي سازنده اين محفظه عبارتند از:

 فرستند.را به داخل مخزان آهار ميها وركننده: نخغوطههاي غلتك -1
اضافي بيرون بيايند و هاي دهند تا آهارمي كه نخ را فشارهايي جفت غلتك :دهندهفشارهاي غلتك -2

 يكنواخت شوند.
 شوند.مي باعث گرم شدن آهار داخل مخزن: بخار براي گرم كردن مواد آهاريهاي لوله -3
 مجراي ورود آب: شير ورودي آب  -4
 شوند.مي محلي كه مواد آهاري وارد مخزن: مجراي ورود مواد آهاري -5

عمل خشك . را بايد خشك كردها تار چسبيد. نخهاي واد آهاري به طور يكنواخت به نخپس از آنكه م
 گيرد:مي كردن به سه صورت انجام

 خشك كردن با استفاده از سيلندرهاي داغ -1
 كردن با استفاده از اشعه مادون قرمز خشك -2
 خشك كردن با استفاده از جريان هواي داغ -3

 :نوردچله خشك شده آهار خورده روي پيچش 
تار قبل هاي شوند. نخمي شوند روي يك نورد پيجيدهمي كن خارجكه از قسمت خشكاي تار چلههاي نخ

مي عبور دادهها و شانه ثابت جهت جمع كردن نخها نخبندي از پيچيدن روي نورد از شانه متحرک دسته
 شوند.مي از هم جدااند كه به هم چسبيدههايي شوند. بدين ترتيب نخ

 :گيردمي هيه چله آهار خورده به دو روش صورتت
  :Creel to Beam system -الف

بدين ترتيب كه ابتدا  گيرد.مي كشي و عمل آهار زدن همزمان با هم صورتعمل چله در اين روش
را به بك نورد تبديل كرده و ها كنند و نوردمي را به چند نورد تبديلها قرار گرفته روي قفسههاي بوبين

 شود.مي رود و هر دو عمل در يك مرحله انجاممي به قسمت آهار سپس نورد بزرگ
 -نخ ضخيم -نخ ظريف -نخ فيالمنت -توان هر نوع نخي را آهار زد مانند نخ با تاب كممي در اين سيستم

 ....تكسچره پلي استر وهاي نخ

  (:Beam to Beam system) -ب
مي سپس به صورت چله به دستگاه آهار تغذيه شوند.مي روي نورد پيچيدهتار خام هاي در اين سيستم ابتدا نخ

 Beamشوند. سپس چند چله آهار خورده در ماشين مي و در نهايت به يك نورد چله آهار خورده تبديل شوند.
شوند. تفاوت اساسي اين روش با روش قبلي اين است كه در روش دوم قفسه وجود ندارد مي به يك نورد تبديل

 كند.مي و در نتيجه جاي بسيار كمتري را اشغال
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 هاآهار زدن چله
 

 

 .بعد از اتمام برنامه قبلي قفسه ماشين آهار را تميز كنيد 
  آورده و آنها را روي قفسه آهار جاگذاري كنيد. پيچيچلهنوردهاي حاوي چله را از 
  دهيد.نوردهاي روي قفسه آهار را در برنامه قرار 
 پيوند بزنيد. باشندمي قديمي كه به عنوان راهنماي گذراندن نخهاي جديد را به سر نخهاي سر نخ 
 كشي را در ماشين انجام دهيد.نخ 
 چله را روي بدنه آن بچسبانيد تا در قسمت چپ و راست نخ از آن استفاده شود.هاي نخبندي نوار تقسيم 

 

 اندازی ماشينراه
 را بگذرانيد. پيچيچلهنوردهاي هاي ياز قسمت پاشيدن آهار سر نخمطابق برنامه و ن 
 به آنجا برسد انجام دهيد.ها قسمت پاشيدن آهار را تميز كنيد. اين كار را قبل از اينكه سر گره 
 .پمپ آهار، شير بخار، جعبه پاشيدن ماده آهار را آماده كنيد 
 .سيلندرهاي آبگير را از زير فشار خارج كنيد 
  را كنترل كنيد.رطوبت 
 .مخزن آهار را از مواد آهاري پر كنيد 
 انتقال ماده آهار را فعال كنيد.هاي غلتك 
 زند( كه باعث ترشح و نشتي روي بدنه چله شود.نمي جوشد )قلنمي مطمئن شويد كه ماده آهاري 
 .غلظت آهار را كنترل كنيد 
 كن را كنترل كنيد.دماي سيلندرهاي خشك 
 اشين سيلندرهاي هيدروليكي را فعال كنيد تا از فشار مورد نظر اطمينان حاصل كنيد.بعد از روشن كردن م 

 

 داف نوردهای آهار خورده
 .نوار چسب )اتيكت( را روي نورد بچسبانيد 
 .اطالعات و جزئيات چله را روي اتيكت بنويسيد 
 اشد.بمي طول چله -مجموع سر نخ -شماره نورد -شماره پارتي -اطالعات شامل: نمره نخ 
 .جزئيات و مشخصات را در آمار توليد آهار بنويسيد 

 

 وظایف اپراتور هنگام تغيير شيفت
  دقيقه زودتر به داخل سالن بياييد. 10تا  15حداقل 
 را آماده كنيد..دفترچه يادداشت و -چاقوي برش -قلم -وسايل مورد نياز مانند گچ .. 
 بحث كنيد..موارد ايمني و -كيفيت –توليدقات كنيد و در مورد مسائل پرسنل شيفت قبلي را مال .. 
 را كنترل كنيد.ها انجام عمليات روي نخ -وضعيت ماشين -وضعيت نوردها 
 Stop motion ها(هاي حركت آهسته نورد)دكمه كنترل كنيد كه سالم و فعال باشندسراسر ماشين را هاي. 

 5فعالیت عملی 
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  و نوردهاي خالي آهار را براي برنامه بعدي كنترل كنيد. پيچيچلهموجودي نوردهاي 
 وارده به نوردها را كنترل كنيد.هاي آسيب 

 

اجازه ندهيد آهار  آالت و نظافت ساير نقاط را كنترل كنيد. ماشين را هميشه تميز نگهداريد.نظافت ماشين

 بوي بد به سرپرست كارگاه اطالع دهيد.بر روي ماشين خشك شود و كپك بزند. در صورت وجود 
 

 

 DESIZING)آهاززدایی(  آهارگیری

راحتي كار را پيش ه براي اينكه در مراحل بعد بتوان ب هاي تازه آهار خورده،بعد از عمل بافندگي با استفاده از نخ
 ي صورت گيرد.داييعني بايد عمل آهارز هاي بافته شده پاک شوند.از روي نخها بايستي اين آهار ببريم،

دن و آهار به منظور متالشي نموهاي كنندهآهار برها يا تجزيه شود.كار از مواد آهار بر استفاده مي براي اين
 شوند.ي آهار مصرف شده به كار برده مييا سست نمودن ساختمان شيمياي

شده و به سادگي از الياف گردد تا آهار تجزيه شده و در مراحل بعدي شسته اثر اين مواد بر آهار باعث مي
يعي خود جهت مراحل تركيب بعدي تنها در اين صورت نخ از خصوصيات طب و نخ و پارچه جدا گردد.

 گردد.وردار ميبرخ
 

 های متداول آهارگيریروش
 تجزيه آهار نشاسته توسط اسيد -1
 تجزيه آهار نشاسته توسط باكتري -2
 تجزيه آهار نشاسته توسط آنزيم -3
 كنندهآهار توسط مواد اكسيد تجزيه -4
 

 تجزیه آهار نشاسته توسط اسيد
درجه  40ساعت در دماي  4اسيد سولفوريك آغشته نموده و تا  %5-1سلولزي را با محلول دار پارچه آهار

رسانند تا اسيد غليظ شود درجه مي 50دما را به  در اينجا نبايد اجازه دهيم كه آب آن تبخير شود. ميماند.
 گردد.يت الياف سلولزي كربونيزه شده و نشاسته خارج ميو در نها

 

 تجزیه آهار نشاسته توسط باکتری
 گذارند.درجه مي 40تا  25هاي در بسته و حرارت را ميتوان پس از خيساندن در آب در اتاقدار پارچه آهار

در شرايط مناسب و  كنند و در اين مدتهمراه آب شروع به فعاليت مي، موجود در نشاستههاي باكتري
 .شودفعال شده و باعث تجزيه نشاسته مي

 هاتجزیه توسط آنزیم
 ترين روش آهارگيري استفاده از آميالز است.متداول

 نوع آنزيم هر نوع فعل و انفعال مخصوص است. آلي از جنس پروتئين است.كننده اين آنزيم تسريع
 شوند:سته تقسيم ميآنزيم آميالز با توجه به نحوه تجزيه نشاسته به دو د

 ایمنی و بهداشت
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 كند.يم زنجيره نشاسته را به صورت منظم تجزيه ميآميالز: اين آنز α-الف
آميالز: اين آنزيم قادر است تا تجزيه نشاسته را از انتهاي قابل احياي آن آغاز كند و به صورت  β-ب

 آميالز است. βو  αكند. آميالز مالت از جو تهيه شده و مخلوطي از تدريجي و يكنواخت تجزيه مي
 

 ار نشاسته توسط مواد اکسيدکنندهتجزیه آه
ولي اين روش كاربرد  هيدروژن پراكسيد ميتوانند نشاسته را اكسيد كنند. موادي مانند سديم پرسولفات،

 زيادي ندارد.
 

 

 آنزيم آميالز آهارگيري با
 

 

قارچي به دليل كارايي باال و روش مخصوص آهارگيري هايي مانند آميالز پايدار حرارتي و آميالز آنزيم
شوند. براي مثال، آهارگيري در ژيگر بدون ضربه زدن به نخ، در آهارگيري پارچه بافته شده استفاده مي

شود. ابتدا، اي است كه در آن، رول پارچه در حمام گذاشته و روي يك رول ديگر پيچيده ميروش ساده
شود. سپس اي كردن نشاسته، شسته ميگراد( براي ژلهدرجه سانتي 80-95پارچه آهاري در آب داغ )

شود. پارچه گراد با توجه به آنزيم تنظيم ميدرجه سانتي 60-80و دماي  PH:5.5-7.5مايع آهارگيري در
گراد به درجه سانتي 90-95گذرد. نشاسته تخريب شده با شستشو در دماي سپس از مرحله اشباع مي

مي باز شده و در داخل ماشين حركت شود. در روش ژيگر پارچه به صورت كامالًزدوده ميدقيقه  2مدت 
كه به صورت  جديدهاي در روش شود.مي عمليات كامل، زدوده شود و سپس با آبگيريها كند تا تمام آهار

د. زمان كنمي حركت، شود. پارچه از يك طرف وارد ماشين شده و به آرامي به طرف جلومي ممتد انجام
شود پس از پد شدن )آغشته ثانيه است و در حقيقت پارچه با مواد آهارگير پد مي 15واكنش براي آنزيم 

گيرد. زمان نگهداري پارچه در اين محفظه بين مي پارچه در محفظه خاصي قرار، شدن و فشرده شدن(
آميالز با دماي  -آنزيم آلفاباشد. در اين حالت، از گراد ميدرجه سانتي 20-60در دماي  ساعت و 16-2

توان در آهارگيري پارچه در محفظه بخار و در دماي شود. آميالز با حرارت باال را ميپايين استفاده مي
ند تا آثار كنمي پارچه را شستشو و آبكشي، گراد استفاده كرد. پس از اتمام عملياتدرجه سانتي 100-95

 آهار از روي پارچه به كلي از بين برود.
 

 

 تحقيق كنيد و روش عملي آن را پيدا كنيد. آهارزداييديگر هاي باره روشدر
 

 
 

گي ناشي از بخار مواد مواظب سوختاز ريختن مواد مازاد در فاضالب خودداري كنيد. در هنگام گرم كردن 

 تميز كنيد. مخازن ماشين را كامالً، پس از اتمام كار باشيد.
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 تحقیق کنید
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 پيچيچله –5فرم ارزشيابي واحد یادگيری 

 معيار شایستگي:

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولي از  مرحله کار ردیف

  1 پيچي به روش بخشيچله 1

  2 پيچي به روش مستقيمچله 2

  2 آهارزني 3

  1 آهارگيري 4

ــات   شايســتگي ــت، توجه ــي، بهداش ــي، ايمن ــر فن ــاي غي ه

 محيطي و نگرش:زيست

 رعايت قواعد و اصول در مراحل كار –1

 استفاده از لباس كار و كفش ايمني -2

 تميزكردن دستگاه و محيط كار –3

 رعايت دقت و نظم -4

2  

 * ميانگين نمرات
 

 است. 2* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 
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 منابع 

 تهران دانشگاه صنعتي امير كبير  964-463-024-6شابك  1392 وزير دفتري شاهپور -1
 ايران تهران شركت چاپ و نشر كتب درسي 964-05-0959-0شابك  1384ابراهيم خليل خيري  -2

3 - Z. J. GROSICKI Watson's Textile Design and colour 2004 Abington Cambridge CB1 6AH, 
England  
4-The textile institute Textile design , principle 2010 A.Briggs –Goode and K. Townsend 
Austian textile committee 2008 – 2014 Winding , twisting , warping tretment 3 files 
5- Austian   Austian textile committee     2008 – 2014  Winding , twisting , warping tretment  3 
files. 
6- Turkey textille institue 2012 Winding , warping , twisting 3 files 



 

 
 
 
 
 

 

 211240کتاب عملیات مقدماتی بافندگی و طراحی پارچه ـ کد 
 

 استان نام و نام خانوادگي ردیف

 مازندران اصغر رزاقی 1

 اصفهان رضا زاغیان 2

 سیستان و بلوچستان الرحمن هادیحبیب 3
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