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اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اّوالً با هم متحد باشد، و ثانیاً 
در هر کاری که اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به 
کار است. باید کار کنیم تا خودکفا باشیم. بلکه ان شااهلل صادرات هم داشته 
باشیم. شما برادرها االن عبادت تان این است که کار بکنید. این عبادت است.

ُه( َس ِسرُّ امام خمینی )ُقِدّ
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سخنی با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیاي کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه هاي درسي و محتواي 
کتاب هاي درسي را در ادامه تغییرات پایه هاي قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه   درسي 
ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي بازطراحي و تألیف کنیم. مهم ترین تغییر در کتاب ها، آموزش و ارزشیابي مبتني بر شایستگي 
در  مي شود.  نگرش  و  مهارت  دانش،  شامل  توانایي  است.  شده  تعریف  درست  و  استاندارد  به طور  واقعي  کار  انجام  توانایي  شایستگي،  است. 

رشته تحصیلي  حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي در نظر گرفته شده است:
1 شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي طراحي نقشه ها و بافت پارچه و کار با نرم افزار طراحي پارچه

2  شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه
3  شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

4  شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر
بر این اساس دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشارکت متخصصان برنامه ریزي درسي فني 
و حرفه اي و خبرگان دنیاي کار مجموعه اسناد برنامه درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را تدوین نموده اند که مرجع اصلي و راهنماي تألیف 

کتاب هاي درسي هر رشته است. 
این درس، سومین درس شایستگي هاي فني و کارگاهي است که ویژه رشته صنایع نساجي در پایه 11 تألیف شده است. کسب شایستگي هاي این 
کتاب براي موفقیت آینده شغلي و حرفه اي شما بسیار ضروري است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده در این 

کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابي به اثبات رسانید.
کتاب درسي عملیات مقدمات بافندگي و طراحي پارچه شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي یک یا چند واحد یادگیري است و هر واحد یادگیري 
از چند مرحله کاري تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیري هر پودمان مي توانید شایستگي هاي مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز 
محترم شما براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نماید و نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد. در صورت احراز نشدن 

شایستگي پس از ارزشیابي اول، فرصت جبران و ارزشیابي مجدد تا آخر سال تحصیلي وجود دارد.
کارنامه شما در این درس شامل 5 پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگي براي هر پودمان خواهد بود و اگر در یکي از پودمان ها نمره قبولي 
را کسب نکردید، تنها در همان پودمان ها الزم است مورد ارزشیابي قرار گیرید و پودمان هایي قبول شده در مرحله اول ارزشیابي مورد تأیید و الزم به 

ارزشیابي مجدد نمي باشد. همچنین این درس داراي ضریب 8 است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.
همچنین عالوه بر کتاب درسي شما امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشي که براي شما طراحي و تألیف شده است، وجود دارد. یکي از این اجزاي 
بسته آموزشي کتاب همراه هنرجو مي باشد که براي انجام فعالیت هاي موجود در کتاب درسي باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را مي توانید هنگام 
آزمون و فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته باشید. سایر اجزاي بسته آموزشي دیگري نیز براي شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته 

خود با نشاني www.tvoccd.medu.ir مي توانید از عناوین آن مطلع شوید.
و شایستگي هاي  از محیط زیست  اخالق حرفه اي، حفاظت  منابع،  از جمله مدیریت  با شایستگي هاي غیرفني  ارتباط  در  یادگیري  فعالیت هاي 
یادگیري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگي هاي فني طراحي و در کتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است. شما 
هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگي ها را در کنار شایستگي هاي فني آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت هاي یادگیري 

به کار گیرید.
رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام کار است لذا توصیه هاي هنرآموز محترمتان در خصوص رعایت مواردي که در کتاب آمده 

است، در انجام کارها جدي بگیرید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت سربلندي و استقالل کشور و پیشرفت 

اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثر و شایسته جوانان برومند میهن اسالمي برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران و 
نیازهاي متغیر دنیاي کار و مشاغل، برنامه درسي رشته صنایع نساجي طراحي و بر اساس آن محتواي آموزشي 
نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي کارگاهي مي باشد که براي سال یازدهم تدوین و تألیف 
گردیده است این کتاب داراي 5 پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیري تشکیل شده است. 
همچنین ارزشیابي مبتني بر شایستگي از ویژگي هاي این کتاب مي باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابي 
آورده شده است. هنرآموزان گرامي مي بایست براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو 
ثبت کنند. نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل مي گردد که 
شامل ارزشیابي پایاني در هر پودمان و ارزشیابي مستمر براي هریک از پودمان ها است. از ویژگي هاي دیگر این 
کتاب طراحي فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته در ارتباط با شایستگي هاي فني و غیرفني از جمله مدیریت 
منابع، اخالق حرفه اي و مباحث زیست محیطي است. این کتاب جزئي از بسته آموزشي تدارك دیده شده براي 
هنرجویان است که الزم است از سایر اجزاء بستة آموزشي مانند کتاب همراه هنرجو، نرم افزار و فیلم آموزشي در 
فرایند یادگیري استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیري، ارزشیابي و انجام کار واقعي مورد استفاده 
شیوه  کتاب،  تدریس  روش های  یادگیری،  بسته  اجزای  با  بیشتر  آشنایی  برای  می توانید  شما  مي گیرد.  قرار 
ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکالت رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه بندی زمانی، نکات آموزشی 
شایستگی های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیت های یادگیری و تمرین ها به 
کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. الزم به یادآوري است،کارنامه صادر شده در سال تحصیلي قبل 
بر اساس نمره 5 پودمان بوده است.ودر هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابي پودمان ها و شایستگي ها، مي بایست 
برنامه ریزي آموزشي مراجعه  ارزشیابي پیشرفت تحصیلي منتشر شده توسط سازمان پژوهش و  به استاندارد 
گردد. رعایت ایمني و بهداشت، شایستگي هاي غیر فني و مراحل کلیدي بر اساس استاندارد از ملزومات کسب 
با ضریب 8 در معدل کل محاسبه  شایستگي مي باشند. همچنین براي هنرجویان تبیین شود که این درس 

مي شود و داراي تأثیر زیادي است.



کتاب شامل پودمان هاي ذیل است:
پودمان اول  : با عنوان »  طرح تافته و مشتقات آن« که ابتدا مفهوم نقشه و بافت و پارچه بیان مي شود و سپس 
به روش هاي طراحي پارچه و بافت آن بر اساس نقشه هاي تهیه شده از طرح تافته و مشتقات آن و نحوه نخ کشي 

و نقشه ضربه و در نهایت بافت پارچه اشاره خواهد شد.
پودمان دوم  : عنوان »  سرژه و مشتقات آن« را دارد، که در آن روش هاي طراحي و بافت پارچه با نقشه سرژه 
آموزش داده شده است و در ادامه به طراحي به کمک نرم افزار طراحي پارچه و ایجاد تنوع طرح با کمترین تعداد 

ورد پرداخته مي شود.
پودمان سوم  : داراي عنوان »   ساتین و مشتقات آن« است. در این پودمان طرح ساتین که درخشش ظاهر آن 
زبانزد است شرح، داده شده است و در ادامه عالوه بر آموزش ده ها نوع طرح مبتني بر ساتین، به کمک نرم افزار 

طراحي پارچه، نقشه ضربه نیز آموزش داده مي شود.
پودمان چهارم  : »   تابندگي« نام دارد. در این پودمان آماده سازي انواع نخ، براي تابیدن به دور یکدیگر و تقویت 
استحکام نخ آموزش داده مي شود. در این پودمان انواع دستگاه هایي که مي توان نخ ها را با هم موازي کرد و تاب 

داد نیز آموزش داده مي شود.
پودمان پنجم  : با عنوان »چله پیچی« مي باشد که در آن هنرجویان ابتدا با مفهوم چله و کاربرد آن آشنا مي شوند 
و سپس روش هاي تولید چله به روش بخشي و مستقیم را فرا مي گیرند. در نهایت، آهار زدن به چله تار و پس 

از بافت پارچه روش هاي آهارزدایي را نیز آموزش داده خواهد شد.
امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش
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شايستگي هاي فني پودمان 

تعريف پارچه، انواع پارچه ها و كاربرد هاي آنها، پارچه هاي تاري و پودي و حلقوي و بدون بافت، ابزار و وسايل 
الزم براي تجزيه پارچه و بافت آن، تعيين نخ تار و پود و تعيين جنس آن، محاسبه تراكم، تعريف طرح تافته 
و انواع آن، ريپيت طرح بافت پارچه با ابعاد كم، نخ كشي و انواع آن، انواع طرح هاي ريب تاري، انواع طرح هاي 
ريب پودي، فرمول هاي نامگذاري طرح هاي با پايه تافته، انواع رنگ بندي در طرح تافته، تعريف و كاربرد و 

ترسيم نقشه ضربه. 

استاندارد كار 

بر اساس آموزش هاي اين پودمان، هنرجو بايد بتواند عالوه بر ترسيم نقشه هاي تافته و مشتقات آن پارچه هاي 
با طرح تافته و مشتقات را روي ماشين هاي بافندگي كوچك و بزرگ ببافد. 

واحد يادگیری 1

طرح تافته و مشتقات آن
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مقدمه  

پارچه، سطح يا اليه  ای انعطافپذير است كه از درهم رفتن و اتصال الياف و يا نخ ها با يکديگر به وجود می آيد  .
 اين اليه دارای خصوصياتی نظير استحکام مناسب، قابليت شستشو، انعطاف پذيری و ... می باشد . در زندگی 
روزمره كاربردهای فراوانی برای پارچه وجود دارد . از جمله موارد كاربردی می توان به پوشاک، پرده، رومبلی، 
روتختی و روميزی، روكش صندلی اتومبيل، چادر صحرايی، چتر نجات، كيف و  ...  اشاره نمود. با توجه به 
نحوه قرارگيری الياف و نخ ها درتشکيل پارچه، محصول نهايی را می توان به سه دسته كلی تقسيم بندی نمود  :

 پارچه  های تاری ـ پودی
 پارچه های حلقوی
 منسوجات بی بافت

پارچه های تاریـ  پودی   

از طريق در هم رفتن و اتصال دو دسته نخ به نام تار و پود در دو راستای عمودی و افقی، پارچه تاری ـ پودی 
تشکيل می شود. نخ هايی كه در راستای عمودی در طول پارچه و به موازات كناره )حاشيه( پارچه قرار دارند 
تار ناميده می شوند. نخ های پود به صورت افقی در عرض پارچه و عمود بر نخ های تار قرار دارند. شکل 1 يك 

نمونه پارچه تاری پودی و نحوه قرارگيری نخ های تار و پود در دو راستای عمود بر هم را نشان می دهد. 

شکل 1  ـ ساختار پارچه تاری پودی

تار

پود

پارچه های حلقوی     

در بافندگی حلقوی، نخ به شکل حلقه در آمده و سپس از طريق اتصال و در هم رفتن حلقه های نخ در جهت 
عرضی و يا طولی، پارچه تشکيل می شود. بافندگی حلقوی به دو دسته تقسيم می شود.

 بافندگی حلقوی پودی 
  بافندگی حلقوی تاری 
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بافتنی سنتی و متداول و با استفاده از ميل بافتنی و نخ 
كاموا از جمله اين نوع پارچه می باشد .

شکل 2ـ نحوه تهیه بافت حلقوی پودی و نمونه بافته شده آن با دست

در روش ماشينی برای تهيه پارچه حلقوی پودی، عمليات 
يکديگر،  به  نخ  حلقه های  اتصال  و  حلقه  به  نخ  تبديل 
توسط سوزن های ماشين بافندگی صورت می گيرد. اين 
عمليات شبيه كاری است كه با دست انجام مي شود ولي 
سوزن هايي كه در نوک آنها حلقه  هاي فلزي وجود دارد، 
و  مي شود  بسته  فلزي  سوزن  حلقه  نخ،  گرفتن  از  پس 
پس از حركت الزم دوباره باز شده تا نخ در محل ديگري 

حلقه ها را تکرار كند.

شکل 3 ـ دستگاه بافندگی با ساختار حلقوی پودی و انواع 
سوزن ها
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در روش بافندگی حلقوی پودی، فقط از يك نخ برای بافت پارچه استفاده می شود. به اين ترتيب كه تمام 
سوزن های ماشين بافندگی از يك نخ واحد برای تشکيل حلقه استفاده می كنند. در اين روش، ابتدا نخ به 
شکل حلقه در می آيد و اتصال حلقه های مجاور در امتداد افقی، يك رج از بافت را تشکيل می دهد. حلقه های 
رج دوم از ميان حلقه های رج اول عبور كرده و به آنها متصل می شوند. به اين ترتيب، رج های بعدی پارچه 
تشکيل  را  بافت  از  رديف  يك  عمودی،  امتداد  در  مختلف  رج های  در  نخ  حلقه های  اتصال  می شوند.  بافته 

می دهد. برای افزايش سرعت بافت، می توان از چند بسته نخ استفاده كرد.  

بافندگی حلقوی تاری  

اين نوع بافت فقط از طريق دستگاه بافندگی امکان توليد دارد. در اين روش، عمليات تبديل نخ به حلقه و 
اتصال حلقه های نخ به يکديگر، توسط سوزن های ماشين بافندگی صورت می گيرد . شکل 4 نمونه ماشين 

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

شکل4  ـ دستگاه بافندگي حلقوي تاري، نمونه پارچه های با ساختار بافت حلقوی تاری

در روش بافندگی حلقوی تاری نياز به يك دسته نخ به نام نخ های تار می باشد. هر يك از نخ های تار، توسط 
يکی از سوزن های ماشين بافندگی، جداگانه تشکيل حلقه می دهند. اتصال حلقه ها در امتداد عمودی نيز، يك 
رديف از بافت را تشکيل می دهد . به اين ترتيب، يك سری رديف های عمودی از حلقه ها، كه به صورت موازی 
كنار يکديگر قرار دارند، تشکيل می شود. ايجاد اتصال بين رديف های موازی كنار يکديگر، با حركت زيگزاگی 

نخ بين رديف های مجاور صورت می گيرد. 
قابليت  همچنين  نمی شوند.  شکافته  راحتی  به  كه  است  اين  تاری  حلقوی  پارچه های  مهم  ويژگی های  از 
كشسانی اين پارچه ها از پارچه های حلقوی پودی بسيار كمتر است.در شکل 5 ساختار بافت و تفاوت های هر 

سه نوع ساختار بافت تاری ـ پودی، حلقوی پودی و حلقوی تاری مشخص شده است.
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منسوجات بی بافت   

پرسش کالسی
1  

بافندگی  و  پودی  تاری  بافندگی  روش  خالف  بر 
حلقوی، كه ابتدا الياف به نخ تبديل و پس از درگيری 
منسوجات  در  توليد می شود،  پارچه  نخ ها،  اتصال  و 
الياف  رفتگی  هم  در  و  اتصال  از  مستقيماً  بی بافت، 
بی بافت  پارچه های  استحکام  لذا،  می آيد.  وجود  به 
می باشد. كمتر  حلقوی  و  پودی  تاری  پارچه های  از 
به  می توان  بی بافت  منسوجات  گوناگون  مصارف  از 
پوشك بچه، دستمال كاغذی، بانداژ، لباس جراحان، 
ماسك، چای كيسه ای، روبالشی يك بار مصرف )مورد 
استفاده در هواپيما و قطار(، لباس های يك بار مصرف 
و ... اشاره نمود. شکل   6 نمونه  هايي از كاربرد های اين 

نوع منسوجات را نشان می دهد.

شکل 6 ـ نمونه  ای از کاربردهای منسوجات بی بافت

چگونگی در هم رفتن نخ ها را در سه شکل شرح دهيد.

حلقوی تاری       حلقوی پودی                       تار و پودی

شکل 5 ـ مقایسه سه ساختار بافت تاری ـ پودی، حلقوی پودی و حلقوی تاری
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از روش های مختلفی مانند سوزن زنی، حرارتی و استفاده 
از آب با فشار باال براي توليد اين منسوجات استفاده 
سوزن زنی،  از  استفاده  با  مکانيکی،  روش  در  می شود. 
درگيری و اتصال الياف به وجود می آيد. به اين ترتيب 
كه با وارد كردن ضربات متوالی سوزن بر اليه الياف، 
و  می شوند  درگير  يکديگر  با  نقاط  بعضی  در  الياف 
در نتيجه اتصال و در هم رفتگی بين الياف به وجود 
می آيد. شکل 7 موكت و پارچه بی بافت تهيه شده به 

روش سوزن زنی را نشان می دهد.

اليه  روی  از  داغ  هوای  عبور  با  حرارتی،  روش  در 
به هم  و  الياف ذوب می شوند  نقاط  از  الياف، بعضی 
می چسبند و به اين ترتيب اليه پيوسته و متصلی از 
الياف به وجود می آيد. شکل 8 نمونه  هايی از اليه های 
را نشان  از طريق روش حرارتی  توليد شده  بی بافت 

می دهد.  
اين منسوجات،  توليد  برای  از آب  استفاده  در روش 
آب با فشار از طريق روزنه هايی با الياف برخورد كرده 
می شود.  يکديگر  با  الياف  رفتگی  هم  در  سبب  و 
نمونه  ای از اليه های توليد شده از اين طريق در شکل 

8 نشان داده شده است .

شکل 7 ـ نمونه  ای از منسوجات بی بافت تهیه شده از طریق 
روش سوزن زنی

شکل 8 

منسوج بی بافت تهیه شده از طریق روش حرارتی

 منسوج تهیه شده از طریق فشار آب



8

وسايل مورد نیاز براي طراحي و تجزيه پارچه   

1 سوزن و يا بشکاف پارچه. براي جدا كردن اجزا پارچه، الياف و نخ كه بسيار ظريف هستند.

چهار نمونه پارچه در اختيار شما قرار مي گيرد. به كمك ذره بين در ساختار پارچه ها دقت كنيد: فعالیت عملی  1
پارچه ها را به دو گروه تقسيم كنيد:

الف( پارچه تاري و پودي
1 نخ هاي تار را يکي يکي از جاي خود خارج كنيد و درباره نحوه قرارگيري هر كدام توضيح دهيد.
2 نخ هاي پود را يکي يکي از جاي خود خارج كنيد و درباره نحوه قرارگيري هر كدام توضيح دهيد.

3 در يك سانتي متر در جهت طولي چند تار وجود دارد؟
4 در يك سانتي متر در جهت عرضي پارچه چند پود وجود دارد؟

ب( پارچه  هاي بافت حلقوي
1 چگونگي شکل  گيري حلقه ها را بنويسيد.

2 حلقه ها و رج ها را تعيين كنيد.

نمونه هايي از چند نوع پارچه را برداريد و هر كدام را 10 در 10 سانتي متر ببريد . وزن هركدام را بنويسيد. فعالیت عملی  2
يك متر مربع از هر كدام از اين پارچه ها چقدر وزن خواهد داشت؟ آيا ارتباطي بين وزن و ضخامت پارچه ها 

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

شکل 9

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

شود. استفاده 

شکل 10
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3 خط كش، متر مناسب، سوزن عبور دهنده نخ از ميل ميلك ها، 
تيغه عبور نخ از شانه

4 ترازوي ديجيتال با دقت يك صدم گرم
5  ذره بين مخصوص پود شماري

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

تشخيص نخ و الياف آسان تر انجام شود.
آن  روي  بر  كه  است  خانه  اي  كاغذ چهار  كاغذ طراحي :   6
پارچه  يك  بافت  اينکه  براي  مي كنند.  رسم  را  پارچه  بافت 
را مشخص كنيم، بايد يکي يکي پود را البه الي تار ها بيرون 
بياوريم. و سپس از روي اطالعات به دست آمده بر روي كاغذ 
طراحي عالمت مناسب را بزنيم. اين كار به دقت زيادي نياز 

دارد.
با  نازک و  انواع نخ ضخيم و  با دست،  بافت پارچه  قاب    7

مختلف رنگ  هاي 
8 دستگاه ساده بافندگي تاري و پودي و ابزار و وسايل همراه

شکل 11

شکل 12

تعیین جنس نخ هاي تار و پود   

بدون شك جنس نخ ها از عوامل مهم تأثيرگذار در خصوصيات پارچه مي باشند. به همين دليل بايد جنس تار 
و جنس پود را مشخص كنيد. در درس تعيين ويژگي هاي الياف نساجي، روش  هاي تعيين جنس الياف را فرا 
گرفتيد. سوزاندن الياف، تعيين سطح مقطع و سطح جانبي الياف، شناساگر  هاي شيميايي و شناسايي به كمك 

حالل  هاي شيميايي، از جمله اين روش ها مي باشند.

انواع نخ هاي به كار رفته در بافت   

نخ هايي كه در بافت پارچه ها به كار مي رود را مي توان به دسته  هاي زير تقسيم كرد.
1 نخ  هاي منو فیالمنتي

 اين نخ ها در حقيقت يك ليف ضخيم هستند. مهم ترين كاربرد اين گونه پارچه ها در توري چاپ و تورهاي 
ماهيگيري و بافت توري پرده مي باشد.

2 نخ هاي مولتي فیالمنتي
اين گونه نخ ها داراي چند ليف فيالمنتي است كه در كنار يکديگر قرار گرفته اند اين نخ ها ممکن است تاب 

داشته باشد ويا بدون تاب باشند.
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3 نخ  هاي ریسیده شده یك ال
اين نخ ها از الياف كوتاه ساخته شده است و با باز شدن تاب، ساختار نخ از هم مي پاشد. اين گونه نخ ها از هر 

جنسي مي تواند باشد و كاربرد بسيار گسترده  اي در پارچه ها دارند.
4 نخ  هاي ریسیده شده چند ال

اين گونه نخ ها از تابيده شدن دو يا چند نخ ريسيده شده به يکديگر به وجود مي آيد. اين عمل براي ضخيم تر 
شدن و محکم تر شدن نخ و پارچه، كاربرد دارد. همه اين نخ ها مي تواند هم رنگ باشد و يا از چند رنگ مختلف 

باشد.
5 نخ  هاي تکسچره شده و حجیم شده

اين گونه نخ ها، در حقيقت مولتي فيالمنت هستند. ولي براي حجيم شدن )پف كردن( و حالت كشسان شدن، 
عمليات خاصي بر روي آن انجام مي شود. در شکل 13 نمونه  اي از اين نخ ها را مشاهده مي كنيد.

نمره نخ   

همان طور كه مي دانيد، براي اندازه گيري نخ از واحد نمره نخ استفاده مي كنيم. تکس TEX يکی از نمره 
نخ هاي پر مصرف در نساجي است . نمره ديگر پر مصرف نمره انگليسي Ne مي باشد.

 Texتکس: اين نمره نخ عبارت است از جرم 1000 متر )يك كيلومتر( از ليف و يا نخ بر حسب گرم كه با
نشان داده مي شود. فرمول آن عبارت خواهد بود از.

MTex L= ×1000

شکل 13ـ نمونه نخ

مولتی فیالمنت حجیم شده

دوال همرنگ
مولتی فیالمنت تابیده شده

کشسان شده

ریسیده شده یك ال

چندال غیرهمرنگ
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در روش غير مستقيم از واحد نمره انگليسی )Ne( استفاده می شود.
نمره انگلیسی: تعداد كالف های 840 ياردی از يك پوند نخ را گويند.

LNe M= ×
1

840           L =Yard           M = Pound  

Ne رابطه تبديل نمره انگليسي و دسي تکس dTex=
5910    

مثال  : جرم دوازده تکه نخ بيست سانتي متري از يك نخ، هشت صدم گرم است. نمره تکس و نمره انگليسی 
آن چقدر است؟

M / / gr= × =12 0 08 0 96  
L / / m= × =12 0 20 2 4  

با جاي گذاري در فرمول خواهيم داشت. 

/Tex /
 = × =  
0 96 1000 4002 4  

براي تبديل به نمره انگليسي از ضريب استفاده مي كنيم.
 

Tex =10 × dTex       dTex = 400 ÷ 10 = 40  

رابطه تبديل نمره انگليسي و دسي تکس Ne dTex=
5910

 
                                                                       

Ne /= =
5910 14 8400  

وزن در متر مربع پارچه   

پارچه  باشد،  زيادتر  مقدار  اين  چه  هر  هم جنس  پارچه های  در  گويند.  را  پارچه  يك  از  مربع  يك متر  وزن 
ضخيم تر مي باشد. براي محاسبه اين پارامتر، كافي است پارچه را به صورت يك متر در يك متر ببريم و آن 

را وزن كنيم. عدد به دست آمده وزن در متر مربع پارچه است.
اما هميشه اين مقدار پارچه در اختيار ما قرار ندارد بنابراين ممکن است پارچه را به ابعاد كمتري برش بزنيم. 
اگر پارچه را به صورت ده در ده سانت برش بزنيم و وزن آن را در صد ضرب كنيم گرم در متر مربع پارچه 

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

پارچه به دست آيد.

جرم 20 تکه نخ 15 سانتی متری شش صدم گرم است. نمره تکس و نمره انگليسی اين نخ را حساب كنيد. تمرین
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پرسش کالسی
اگر پارچه را 10 در 20 سانتی متر ببريم، ضريب چه مقدار خواهد بود؟  2

انجام دهيد. سپس فعالیت عملی3 بر روي هر كدام  را  برداريد و مراحل زير  نازک، متوسط و ضخيم  سه نمونه پارچه 
بنويسيد. پارچه  براي هر  و  را يك جدول  اطالعات حاصله 

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

يك مربع ايجاد شود.
3 پارچه را وزن كنيد و مقدار گرم بر متر مربع آن را محاسبه كنيد.

4 تعداد معيني پود را از البه الي تار ها خارج كنيد و سپس آنها را با هم وزن كنيد و سپس به كمك مثال 
باال نمره تکس و نمره انگليسي پود را براي هر پارچه به دست آوريد.

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

6 نوع نخ هاي تار و پود و مقدار تاب را براي هر كدام، مشخص كنيد.
7 جنس نخ هاي تار و پود هر پارچه را مشخص كنيد.

8 مراحل را برای هر سه پارچه انجام دهيد و يك جدول از اطالعات به دست آمده تهيه كنيد.

تراكم   

واژه تراكم به منظور نشان دادن ميزان نزديکی نخ ها به يکديگر در پارچه به كار می رود. تعداد نخ ها )يا تعداد 
از طول يا عرض پارچه را تراكم می نامند. در  اينچ  يا يك  بافندگی حلقوی( در يك سانتی متر  حلقه ها در 
ـ  پودی، تراكم پارچه به صورت تراكم تاری و تراكم پودی بيان می شود. تعداد نخ ها در يك  پارچه های تاری 
سانتی متر از پارچه در جهت عرضي، تراكم تاری و تعداد نخ ها در يك سانتي متر در جهت طولي، تراكم پودی 

ناميده می شود. در شکل 14 روش اندازه  گيري تراكم را مي بينيد.

شکل 14ـ روش اندازه  گیري تراکم

چه
پار

ض 
عر

ری
 تا

کم
ترا

 14

13 تراکم پودی

طول پارچه

1cm

1c
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مثاًل اگر در يك سانتی متر از عرض پارچه، 14 نخ تار وجود داشته باشد، تراكم تاری پارچه 14 است و اگر در 
يك سانتی متر از طول پارچه 13 نخ پود وجود داشته باشد، تراكم پودی پارچه 13 است. در شکل های 15 

نمونه  ای از اندازه گيری تراكم تاری و پودی نشان داده شده است.
را  پارچه  تراكم  پارچه،  عرض  يا  از طول  سانتی متر  يك  در  رديف ها  و  رج ها  تعداد  حلقوی،  پارچه های  در 
مشخص می كند. تعداد رديف ها در يك سانتی متر از عرض پارچه، تراكم رديف و تعداد رج ها در يك سانتی متر 
ازطول پارچه، تراكم رج را مشخص می كنند. هر چه تعداد رج ها و رديف ها در يك سانتی متر از طول يا عرض 
از  پارچه بيشتر باشد، فضای ميان حلقه ها كمتر و بافت پارچه متراكم تر است. در شکل های 15 نمونه  ای 

اندازه گيری تراكم در پارچه های حلقوی نشان داده شده است.

دو نمونه پارچه را برداريد و سپس مطابق شکل 15 تراكم تاری و پودی هر كدام را حساب كنيد.فعالیت عملی4

فعالیت کالسی
1  

شکل 15ـ تعیین تراکم در پارچه

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

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

اگر پارچه ريز بافت باشد تراكم پارچه را نمي توان با خط كش اندازه گرفت. براي اين كار از وسيله  ای به نام 
»پود شمار« استفاده می شود. اين وسيله به يك صفحه مدرج و يك ذره بين مجهز است و با استفاده از آن 
می توان تعداد نخ ها )يا تعداد حلقه ها در بافندگی حلقوی( را در يك سانتی متر از پارچه شمارش و تراكم 

پارچه را تعيين نمود. نمايی از پود شمار در شکل 16 و نحوه استفاده از پود شمار را مشاهده مي كنيد.

7 Cm5 Cm

5
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m3
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هر چه تعداد نخ ها در يك سانتی متر از طول يا عرض پارچه بيشتر باشد، فضای ميان نخ ها كمتر و بافت پارچه 
متراكم تر خواهد بود بر عکس، هر چه تعداد نخ ها در يك سانتی متر از طول يا عرض پارچه كمتر باشد، فضای 
ميان نخ ها بيشتر است و بافت پارچه بازتر به نظر می رسد. در شکل 17 نمونه  ای از پارچه متراكم و نيز پارچه 

كم تراكم نشان داده شده است.

شکل 16ـ نحوه استفاده از پود شمار

اينجا فکر کنید در  را  كامل تري  جمله  سپس  و  نماييد  مشخص  باال،  جمله  در  را  پود  و  تار  نخ هاي  قطر  تأثير 
بنويسيد. 

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

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

پارچه ها را از نظر تراكم مي توان دسته بندي كرد. به كمك پود شمار تراكم پارچه  هاي مختلفي در شکل فعالیت عملی5
مي بينيد و مورد مصرف هر كدام را يادداشت كنيد. در صورتي كه برايتان مقدور است قيمت اين پارچه ها 

را در جدولي بنويسيد و مشخص كنيد آيا ارتباطي بين مقدار تراكم و قيمت پارچه وجود دارد؟

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

در شکل17چهار نوع پارچه با تراكم  هاي مختلف را مي بينيد.

تراکم:             کم                                         متوسط                                   زیاد                                  خیلي زیاد

شکل 17ـ انواع تراکم

صفحه
 مدرج به میلی متر

محل پارچه

پیچ تنظیم ارتفاع ذره بین

تر
 به

ید
ی د

برا
غ 

چرا

زاویه دید عمودی
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بافت پارچه   

در اين كتاب، مباحث مربوط به پارچه  هاي تاري و پودي را بررسي مي كنيم. به طوري در نهايت بتوانيم يك 
پارچه را به طور كامل مورد ارزيابي قرار دهيم و يا نقشه  هاي الزم براي بافت پارچه  هاي مختلف تاري و پودي 

را بشناسيم و رسم كنيم.
طراحي پارچه: براي اينکه يك ماشين بافندگي پارچه اي را ببافد به يك نقشه و تنظيمات، نياز دارد. در 

طراحي پارچه، نقشه ها و تنظيمات و نحوه اجراي آن را روي يك ماشين بافندگي مي آموزيم.
تجزیه پارچه: گاهي الزم مي شود پارچه  اي را كه مورد پسند مشتريان قرار گرفته است را ببافيم. براي اين 
كار ابتدا نمونه پارچه  اي را كه در اختيار داريم از هم باز می كنيم تا اطالعات الزم را به دست آوريم. به كمك 
اين اطالعات   و به كمك عمليات طراحي پارچه، دستورات الزم را به اپراتورهاي ماشين بافندگي مي دهيم تا 

همان پارچه دوباره بافته شود. 

 روش  نمایش بافت پارچه
به طوری كه گفته شد پارچه ها از طريق رو و زير 
رفتن نخ های تار و پود نسبت به يکديگر تشکيل 
نشان  را  عمل  اين  نحوه   18 شکل  می شوند. 

مي دهد.

شکل 18ـ نحوه ترسیم طرح پارچه

تارها تار
پود

پود روی تار
تار روی پود

بنابراين هر گاه تار روی پود قرار گيرد خانه را پر می كنيم و اگر تار زير پود قرار گيرد )پود روی تار(، خانه را 
خالی می گذاريم.

توليد  برای  را مشخص می كند. طرح های متنوعی  پارچه  بافت  پود، طرح  و  تار  نخ های  رفتن  نحوه در هم 
پارچه های تاری ـ پودی وجود دارد كه طرح  هاي تافته، سرژه و ساتين جزء طرح های اصلی به شمار می آيند. 
اغلب پارچه های تاری پودی با يکی از اين سه طرح بافته می شوند. طراحان بافت پارچه به كمك اين سه طرح 
اصلي، طرح  هاي متنوع ديگري رسم مي كنند كه آنها را مشتقات اين طرح ها مي گويند. بنابراين اگر پايه طرح 
از تافته گرفته شده باشد، آن را مشتقات طرح تافته مي گويند. به همين ترتيب مشتقات طرح  هاي سرژه و 
مشتقات طرح ساتين نيز به وجود مي آيد. طرح  هاي ديگري نيز وجود دارد كه از تركيب اين طرح ها با هم به 

وجود مي آيد. اين گونه طرح ها را طرح  هاي تركيبي مي گويند.

طرح تافته     

اولين، ساده ترين و محکم   ترين طرح بافت، طرح بافت تافته می باشد. در اين طرح نخ های تار و پود به صورت 
متناوب از زير و روی يکديگر عبور داده می شوند. در اين نوع بافت، هر نخ بيشترين حمايت را از نخ های كناری خود 

داشته و در نتيجه دارای باالترين استقامت و استحکام نسبت به ساير طرح های بافت می باشد.
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بافت تافته هم برای پارچه های سنگين، مانند چادرهای ضخيم و هم برای پارچه های متوسط مانند پارچه های 
لباسی و پرده  ای و هم برای پارچه های سبك مانند حرير مورد استفاده قرار می گيرد.

با تغيير دادن ضخامت و رنگ و تاب نخ های تار و پود، ظاهر پارچه نهايی نيز تغيير خواهد كرد. به طور كلي 
در پارچه  هاي بافته شده اهداف خاصي در نظر گرفته مي شود؛ براي مثال پارچه توري كه براي چاپ بر روي 
پارچه و كاغذ مصرف دارد  ، ثابت ماندن ابعاد پارچه اهميت دارد و يا در برزنت چادر صحرايي و برزنت كه روي 
بار كاميون ها كشيده مي شود، استحکام از اهميت زيادي برخوردار است ولي در مورد پارچه  اي كه براي يك 
پالتو زنانه استفاده مي شود، راحتي در پوشيدن و سفت نبودن اهميت بيشتري دارد. اين در حالي است كه 

هر 3 بافت، ممکن است تافته باشد.
 رسم طرح 

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

پر كرده ايم و مابقي را شما انجام دهيد.

شکل 19ـ پر کردن کاغذ طراحي با توجه به پارچه

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

يا بافت ساده است. 

كاغذ طراحی  

به منظور نشان دادن حركت نخ های تار و پود نسبت به يکديگر از كاغذ طراحی استفاده می شود. برای اين 
كار از كاغذهای شطرنجی استفاده می شود. كه نمونه  ای از كاغذ طراحی در شکل 20 نشان داده شده است. 
مي توان براي راحتي كار گروه های 8×8 و يا 10×10 قرار گرفته اند توسط خط ضخيم تر از گروه های ديگر 
جدا كرد. در شکل 20 كاغذ طراحي ساده رسم شده است. از اين كاغذ كپي بگيريد و از آن استفاده كنيد.

پود روی تار                    تار روی پود
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شکل 20ـ نمونه کاغذ طراحي ساده

ريپیت يا تکرار بافت    

حداقل تعداد حركت نخ های تار و پود نسبت به يکديگر كه نقشه كامل بافت را نشان دهد، ريپيت يا تکرار 
بافت ناميده می شود. مدل حركتی نخ های تار و پود بعدی تکرار همين ريپيت خواهد بود. برای نمايش دادن 
بافت پارچه نشان دادن يك تکرار از بافت كافی است. به عبارت ديگر مي توان گفت كه با كنار هم قرار دادن 
ريپيت طرح بر روي كاغذ طراحي، طرح كلي به دست مي آيد. اين كار را مي توان از چپ به راست انجام داد. 

به شکل 21 توجه كنيد:

شکل 21ـ نحوه تکرار ریپیت طرح

تکرار ریپیت طرح

بالف

تکرار ریپیت طرح
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همان طور كه در اين طرح ها مي بينيد وقتي طرح تکرار مي شود اشکال متفاوتي را به وجود مي آورد.

فعالیت کالسی
بر روي كپي كاغذ طراحي هر كدام از طرح ها را 6 بار در جهت عمودی و 6 بار در جهت افقی تکرار كنيد.  2

افقی،  دو خط  هر  بين  فاصله  و  تار  نخ  يك  نشان دهنده  طراحی  كاغذ  در  عمودی  دو خط  هر  بين  فاصله 
نشان  دهنده يك نخ پود می باشد. بنابراين مربع های ايجاد شده، همان نقاط تالقی نخ تار و پود بوده و با قرار 
دادن عالمت در هر مربع می توان وضعيت قرارگيری نخ های تار و پود را در نقطه برخوردشان مشخص نمود. 

به عبارت ديگر عالمت قرار گرفته در هر خانه زير يا رو بودن نخ تار را نشان می دهد.

شماره گذاری تار و پود 

در هنگام طراحي و به خصوص پياده سازي طرح بر روي ماشين بافندگي الزم است تا به تار و پود شماره هايي 
را اختصاص دهيم. در غير اين صورت هنگام كار سر نخ ها را اشتباه خواهيم گرفت و در نتيجه طرح موردنظر 
درست اجرا نخواهد شد. شماره گذاری تار ها راست و نام  گذاري تار و پود به روش های مختلفی انجام می شود 

كه در شکل 22 دو نمونه پركاربرد آنها را می بينيد. به شکل 22 توجه كنيد.

شکل 22ـ شماره  گذاري تار و پود روي نقشه

ها
ود

پ

تارها
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شماره  گذاري درست روي طرح مي تواند براي رسم طرح و اجراي آن بر روي ماشين بافندگي بسيار مؤثر باشد. 
شماره گذاري تار و پود ممکن است ازسمت راست به چپ و از باال به پايين نيز باشد. ولي آنچه مهم است 
كشيدن صحيح طرح و اجراي درست آن روي ماشين بافندگي است. شماره گذاري تار از چپ و يا راست در 

شروع عمليات اجراي آماده سازي ماشين تأثير دارد و بايد به آن توجه شود. 

نحوه رسم ريپیت طرح  

تا به  تار( حركت كنيد  باال )در جهت  انتخاب كنيد و سپس به طرف  ابتدا بر روي طرح اصلي نقطه  اي را 
نقطه كه درست مشابه همين نقطه است برسيم. سپس از نقطه شروع در جهت افقي )در جهت پود( حركت 
مي كنيم تا به نقطه مشابه شروع، ولي اين بار در جهت پود برسيم. مربع يا مستطيلي كه به وجود مي آيد 

ريپيت طرح است. در شکل 23 نحوه تعيين ريپيت را مشاهده مي كنيد. 

و  طرح  ريپيت  مي بينيد   24 شکل  در  كه  همان طور 
مي باشد. روبه رو  قرار  به  آن  پودي  و  تاري  راپورت 

تار را راپورت تاري و  خانه هاي تکرارشونده در جهت 
خانه هاي تکرارشونده در جهت پودي را راپورت پودي 

مي گويند. 
نکته جالب در اين است كه با اين روش در اين طرح سه 
عدد ريپيت طرح به دست آمد. حاال ما بايد كدام يك 
را به عنوان ريپيت طرح انتخاب كنيم؟ به طور كلي و 
براي اينکه همه ريپيت  هاي طرح يك شکل در بيايد 

شکل 23ـ نحوه به دست آوردن ریپیت طرح

ریپیت طرح

شکل 24ـ ریپیت طرح

3   = راپورت تاری

ریپیت طرح

دی
پو

ت 
ور

راپ
 =   

3
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يك قانون را رعايت مي كنيم اينکه شروع حركتمان را از ابتداي يك گروه خانه سياه می گيريم. به اين ترتيب 
معموالً نتايج به دست آمده يکسان خواهد شد.

فعالیت کالسی
ريپيت طرح  هاي زير را پيدا كرده و راپورت تاري و پودي آن را مشخص كنيد و رسم كنيد. )شکل 25(  3

ب

شکل 25 

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

ثجتپ

الف

آیا می دانید

شماره گذاري  را  طرح  پود  و  تار  كه  همان طور 
شماره گذاري  نيز  را  طرح  ريپيت  بايد  كرديم 
طراحي  نرم افزار هاي  ايجاد  با  .به خصوص  كنيم 
پارچه، شماره گذاري از اهميت زيادي بر خوردار 
شده است. جالب است بدانيد كه در نرم افزار ها، 
ريپيت طرح را طوري رسم مي كنند كه تارها به 
كاربرد  با  دوم  فصل  در  گيرد.  قرار  افقي  صورت 

شد.  خواهيد  آشنا  پارچه  طراحي  نرم افزار 
بنابراين شماره گذاري مناسب براي نرم افزار الزم 
مي باشد. در شکل سمت چپ شماره گذاري يك 
و در شکل  ترسيم دستي  به روش  ريپيت طرح 
را  نرم افزار  براي  آن  شماره گذاري  راست  سمت 

مي كنيد. مشاهده 
شماره گذاری ریپیت طرح برای ترسیم دستی

شماره گذاری ریپیت طرح برای ترسیم یك نرم افزار

1

1

1

2

2

3

4

5
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مي خواهيم پارچه  اي را با طرح تافته ببافيم . ابتدا بايد قاب فعالیت عملی6
نخ  و  مقوا  از  استفاده  روش  راحت ترين  بسازيم  را  مناسب 
كاموا مي باشد. يك نمونه از آن را در شکل 26 مي بينيد.

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

ديگر باشد تا طرح بافته شده واضح باشد.
روش ديگر، استفاده از قاب چوبي و كوبيدن ميخ روي چوب 
است. سپس نخ تار را به صورت رفت و برگشت روي قاب قرار 
مي دهيم و بعد عمل جاي گذاري پود را انجام مي دهيم تا 
پارچه بافته شود. قابی كه مشاهده مي كنيد از يك پالستيك 
فشرده شده كه قابليت كوچك و بزرگ كردن اندازه قاب را 

دارد تشکيل شده است. 
كه  است  شده  ساخته  نيز  كوچکي  بافندگي  ماشين  هاي 
مي توان عمل بافت را روي آن انجام داد. هر طرح يك روش 
خاص براي بافت دارد كه بايد از آن پيروي كرد. در طرح 
تافته از ابتدا تا انتهاي طرح به طور يك در ميان تار و پود از 

روي يکديگر عبور مي كنند.
در اينجا يك بافت با روش تافته را مشاهده مي كنيد. اگر 
دقت كنيد مشاهده مي كنيد كه دو پود و دوتار با هم از زير 
و روي هم رد شده است. البته اين طرح هم تافته است ولي 

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

مي گويند.

شکل 26ـ قاب مقوایي براي اجراي بافت

شکل 27ـ طراحي قاب روي سطح سوراخ دار 
و یا تخته و میخ

شکل 28ـ قاب و بافت تافته

پارچه هايی كه طرح تافته دارند  بسيار متنوع هستند و از پارچه  هاي ارزان قيمت مانند پارچه تنظيف، ملحفه، 
پارچه تترون و پارچه  هاي گران قيمت تر مانند پيراهن و كت و شلوار را شامل مي شود. در پارچه  هاي صنعتي 
نيز از اين طرح براي بافت استفاده مي شود، زيرا استحکام و سادگي بافت براي پارچه  هاي صنعت اولويت دارد.

درصد جمع شدگي نخ: وقتي عمل بافندگي انجام مي شود . تار و پود در البه الي يکديگر پيچ مي خورند و همين 
موضوع باعث مي شود براي بافتن يك متر پارچه، مقدار بيشتري نخ الزم باشد.به عبارتی ديگر وقتی يك متر طولی 
نخ را ببافيم مقدار كمتری پارچه بافته می شود.مقدار كاهش يافته را جمع شدگی crimp می گويند. وقتي عمل 
بافندگي شروع مي شود و تار و پود در يکديگر بافته مي شود. طول نخ كاهش مي يابد مثال اگر 2000 متر نخ تار 
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را در بافت قرار دهيم ممکن است بسته به نوع بافت طول پارچه به 1800 متر برسد. يعني 200 متر از تار گم 
مي شود. البته همان طور كه در پيچش تار و پود به دور يکديگر ديديد )در شکل 29( اين كاهش مربوط به ايجاد 

حالت نيم دايره به جاي خط مستقيم مي باشد.

شکل 29ـ جمع شدگي پارچه

فرمول جمع شدگی:
CRIMP = ÷ )طول پارچه – طول نخ(  100× طول نخ                                

مثال:
30 سانتي متر در 30 سانتي متر از پارچه  اي را باز كرديم و تار آن به 35 سانتي متر و پود آن به 41 سانتي متر 

رسيد ميزان درصد CRIMP براي تار و پود را حساب كنيد.
جمع شدگی تاری       درصد 16/6 = 100 × 35 ÷ )30 - 35(
جمع شدگی پودی      درصد 26/8 = 100 × 41 ÷ )30 - 41(

فعالیت کالسی
4  

پارچه  اي به ابعاد30 در 30 سانتی متر را انتخاب كرده ايم. و پس از باز شدن تار ها هر كدام 35/5 سانتي متر 
شده است و پود ها هر كدام 39 سانتي متر . مقدار درصد جمع شدگي تاري و پودي، در اين پارچه چقدر 

بوده است؟

فعالیت کالسی
تراكم تار در ميزان جمع شدگي پود و تراكم پود در ميزان جمع شدگي تار چه اثري دارد؟ با رسم شکل   5

شرح دهيد و به هنرآموزتان نشان دهيد.

فعالیت کالسی
6  

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

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

LFab طول پارچه

LYarn طول نخ
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 نخ کشي
ديديم كه براي بافتن پارچه تارها به طور مداوم جابه جا مي شوند تا دهنه براي پودگذاري به وجود بيايد. 
بديهي است كه زماني ما مي توانيم تار را باال و پايين ببريم كه تارها را به جايي متصل كنيم و با باال و پايين 
بردن آن وسيله، تارها نيز جابه جا شوند. در شکل30 يك ماشين بافندگي و اجزای آن را مشاهده مي كنيد. 

شما در دانش فني پايه اين مطالب را خوانده ايد و مي خواهيم دوباره مرور كنيم.
همان طور كه در شکل 30 مي بينيد هركدام از تارها بايد از يك ورد عبور كرده باشد. به اين عمل نخ كشي 
مي گوييم. در پارچه با طرح تافته، هر كدام از تارها به طور يك در ميان از چشمه ورد عبور مي كند. با اين 
حساب تارهاي با شماره 1 و3 و 5 و 7 و   ... )فرد( از ورد اول و تارهاي با شماره 2 و 4 و 6 و 8 و... )زوج( از 

ورد دوم عبور مي كند. 

در هنگام عمليات بافندگی، نخ ها بايد هركدام در جای صحيح خود قرار 
گيرند. اين عمل را نخ كشی می گويند. افراد خبره با توجه به نقشه و طرح 

موردنظر، اعمال مربوط به نخ كشی را انجام می دهند.
برای تغيير در بافت و توليد پارچه های جديد، الزم است كه طرح جديد 
و محاسبه شده از نحوه قرارگيری نخ ها را ترسيم كرد تا نخ ها به دقت 
در محل موردنظر قرار گيرند. عمل نخ كشی، ممکن است ساعت ها طول 
بکشد. از طرفی بايد نخ ها و محل قرارگيری آن را بارها كنترل كرد. زيرا 

در صورت بروز اشتباه، ساعت ها فعاليت كارگران بی ثمر خواهد شد.
درصورتی كه بخواهيم طرح قبلی را دوباره تکرار كنيم. می توان از دستگاه 
گره زن اتومات استفاده كرد. زيرا هركدام از نخ های قديمی، دقيقاً در محل 
موردنظر، به نخ جديد گره می خورد. سرعت باالتر، دقت بيشتر و كنترل 

ساده تر عمليات از محاسن اين روش می باشد.

شکل 30 ـ نحوه عبور نخ های تار از قسمت های مختلف دستگاه بافندگی

نخ های تار

غلتك پارچه
وردهادهنهجسم پودگذار

غلتك تار 

پود 
پارچه بافته شده

شانه )دفتین(
میل میلك

تارها

شکل 31ـ دستگاه گره زن تار چله 
قدیم به تار چله جدید
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در شکل 30 نماي يك دستگاه ماشين بافندگي را مشاهده مي كنيد. هر كدام از نخ هاي تار به يك ورد اتصال 
يافته است تا در صورت باال رفتن ورد تار نيز به همراه ورد باال برود و در نتيجه مطابق نظر طراح عمل بافت 

انجام شود.
هر قاب ورد شامل ميل ميلك هايی می باشد كه نخ های تار از ميان سوراخ تعبيه شده در وسط آنها عبور داده 
می شوند. نحوه عبور نخ های تار از ميل ميلك های قاب وردها )نخ كشی( نيز نقشه های خاصی دارد كه نقشه 

نخ كشی گفته می شود. در شکل32 قاب ورد و ميل ميلك های آن نشان داده شده است  :

دفتین                  تارها        پارچه

رد
ب و

قا
ك

میل
یل 

م

چشمه میل میلك

شکل 32ـ تصویری از قاب ورد و میل میلك های آن برای عبور نخ های تار

و  آن  محل  و  دهنه  ايجاد  نحوه  نماي   33 شکل  در 
دقت  مي كنيد.  مشاهده  را  ورد ها  و  تارها  شماره گذاري 
كنيد كه شماره  گذاري وردها از جلوي ماشين به طرف 
پشت ماشين انجام مي شود . بنابراين ورد جلو شماره 1، 
ماشين  پشت  طرف  به  كه  آخری  ورد  و   2 بعدی  ورد 

می شود. نام گذاری   8 ورد  است  بافندگی 

به  نياز  بافندگی،  دستگاه  روی  بر  طرح  هر  بافتن  برای 
تعيين نحوه نخ كشی می باشد. نخ كش هدايت عملکرد تار 
را به عهده دارد عمل نخ كشی برای هر اسنو تار فقط يك 
بار و آن هم در هنگام شروع كار ماشين انجام می گيرد. 
نمايش در  به  به ورد ها  تارها  اتصال  نحوه  در شکل 34 

آورده شده است.

شکل 33ـ نحوه شماره گذاري ورد از جلو ماشین
 به سمت عقب

شکل 34ـ انجام نخ کشي در بافت تافته

ورد 1
شانهعبور تارها از میل میلك ورد

ورد 2

دهنه

شانه )دفتین( ورد 1
ورد 2

فرد
تارها
زوج

سمت جلو ماشین
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  انجام عملیات نخ کشی
روش انجام عمليات نخ كشي براي ماشين بافندگي به قرار زير است.

1  ابتدا ريپيت طرح و يا طرح بافت را رسم مي كنيم.  

هرگاه يکی از نخ های تار در ماشين بافندگي پاره شود. ماشين متوقف مي شود . زيرا پارچه  هاي كه بعضي آیا می دانید
از نخ هاي تار يا پود آن پاره شده باشد، ارزش بسيار كمي دارد. بنابراين هر نخ تار را از المل عبور مي دهند. 
وقتي نخ تار پاره شد المل آزاد مي شود و به صفحه  هاي نوسانگر زيرين و يا صفحه  هاي فلزي موازي كه 
همانند يك سوئيچ عمل مي كند مي افتد و در نتيجه ماشين متوقف مي شود شکل 35 اين نحوه انجام 

عمل را نشان مي دهد.

شکل 35ـ نحوه توقف ماشین در اثر پارگي یك تار

همه تارها سالمپاره شدن یك تار
المل ها

طرح بافت ریپیت طرح 

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

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

4 همين تار را از چشمه ورد شماره يك عبور مي دهيم.
5 همين تار را از كنار چشمه  هاي ديگر ورد ها رد مي كنيم.

6 همين تار را از چشمه شانه رد مي كنيم و سر نخ را جلوي ماشين بر روي پل پارچه مي گذاريم.
7 تارشماره 2 را از المل دوم عبور مي دهيم )هر نخ تار بايد از يك المل عبور كند(

8 همين تار را از ورد شماره 2 و سپس از دفتين عبور مي دهيم.

1

1

2

2 3 4 5 6 7 81

1

2

3

4

2 3 4 5 6 7 8
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9 تار سوم را مشابه اول عمل مي كنيم.
10 تار چهارم را مشابه تار دوم عمل مي كنيم.

11 اين عمل تا پايان يافتن همه تارها ادامه مي يابد.

12 فقط از چشمه  هاي دفتين ممکن است بيش از يك تار عبور كند.

13 با پايان يافتن اين عمل تارهاي جلو ماشين را به دور يك اسنو )اسنوي پارچه( مي پيچيم . پس از شروع 

بافت پارچه آماده شده دور اين نورد پيچيده مي شود.اگر ريپيت يك طرح شامل 5 تار و 4 پود باشد. تعداد 
5 ورد نياز خواهيم داشت. در اين حالت بايد منطبق نقشه عمل نخ كشي را انجام داد در يك نوع نخ كشي 
)صعودي( تار يك به ورد يك ـ تار 2 به ورد 2 ـ تار 3 به ورد 3 ـ تار 4 به ورد 4 و تار5 به ورد 5 و اين عمل 
براي بقيه تارها هم انجام مي شود يعني تار6 به ورد يك و تار 7 به ورد 2 و تار 8 به ورد 3 و تار 9 به ورد 4 و 

تار 10 به ورد 5 متصل مي گردد و بقيه تارها نيز مطابق اين الگو به وردها متصل مي شود.

طريقه انجام نخ كشی در طرح    

الف ـ  نخ کشي براي حالت ورد ها باالي طرح

ب ـ نخ کشي با روش نمایش ورد ها در پایین طرح

شکل 36
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همان طوركه گفته شد در نخ كشي بايد نخ هاي تار 
به طرح  كه  داد. مسيري  عبور  مسير خاصي  از  را 
بافت ارتباط دارد، عبور از چشمه  هاي ورد مي باشد. 
از هر چشمه ورد يك نخ تار عبور داده مي شود. در 
اين روش در باال و يا پايين طرح ترسيمي، به تعداد 
ورد مورد نياز خانه افقي و عمودي مي كشيم. سپس 
در مقابل هر تار روي ورد مورد نظر يك ضربدر و يا 

شماره ورد و يا خانه پر مي گذاريم. 
مشاهده  را  حالت  سه  هر  الف(   36 )شکل  در 
داديم. نشان  طرح  باالي  در  را  وردها  مي كنيد. 
داد  نمايش  نيز  طرح  پايين  در  را  وردها  مي توان 
پايين شماره گذاري  به  باال  از  اين حالت وردها  در 
در  ورد ها  با  نخ كشي  ب(   36 )شکل  در  می شود. 

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

می شود.
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انواع نخ كشي  

نخ كشي داراي انواعي است كه عبارت اند از:
1  نخ کشي صعودي: در اين نوع نخ كشي تار اول را به ورد اول و تار دوم را به ورد دوم و ... تار هشتم را به 

ورد هشتم وصل مي كنيم. بديهي است اگر حداكثر وردها 5 باشد اين كار تا عدد پنج ادامه مي يابد.
2  نخ کشي نزولي: در اين روش بزرگترين عدد ورد را به تار شماره يك وصل مي كنيم. مثالً در يك سيستم 
4 وردي تار 1 را از ميل ميلك ورد 4 عبور مي دهيم و در ادامه تار 2 را از ورد 3 و تار 3 را از ورد 2 و تار 4 

را از ورد 1 عبور مي دهيم.
3  نخ کشي جهشي: در اين نوع نخ كشي ترتيبي رعايت نمي شود، مثاًل تار يك را به ورد 3 متصل مي كنند 

و يا ورد 2 را به يك و ... متصل مي كنند.
4  نخ کشي ترکیبي: در اين نوع نخ كشي از چند نوع نخ كشي استفاده مي شود و حتي ممکن است نخ كشي 
به طور كامل اجرا نشود، مثاًل 4 تار اول صعودي و سپس دوباره از 1 شروع مي شود و تا آخر صعودي و قسمتي 

نزولي و دوباره صعودي انجام شود.
را مي خواهيم  به مواقعي است كه طرح هاي پيچيده تري  نوع نخ كشي مربوط  اين  5  نخ کشي زیگزاك: 
ببافيم. در اين روش نخ كشي را يك بار صعودي و يك بار نزولي انجام مي دهيم. اغلب نخ كشي هاي جناغي به 

طرح زيگزاگ و يا لوزي منتهي مي شود.
6  نخ کشي دو گروهي: در اين روش وردها به دو گروه تقسيم مي شوند و به تناوب از هر گروه استفاده 

مي شوند. اين نخ كشي زماني كاربرد دارد كه بخواهيم دو طرح را همزمان ببافيم.
7  نخ کشي منحني: اين نخ كشي طوري انجام مي شود كه اتصال وردها به حالت منحني در مي آيد و در 

نتيجه بافت نيز ظاهري منحني پيدا مي كند.
8  نخ کشي شکسته: وقتي نخ كشي حالتي داشته باشد كه نصف وردها به صورت صعودي و نصف ديگر 

وردها به صورت نزولي باشد.

فعالیت کالسی
7  

با توجه به شکل هاي زبر نوع نخ  كشي را در كنار آن بنويسيد. به عدد تارها و وردها و تعاريف هر نخ كشي 
توجه كنيد.
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شکل 37
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نخ كشي ابزار دست طراح است و به كمك آن مي تواند طرح هاي متفاوتي را توليد كند. مثاًل اگر نخ كشي را 
از صعودي به نزولي تبديل كنيم طرح نيز به همان ميزان تغيير مي كند. در تصوير 38 اين تغيير را مشاهده 

مي كنيد.

شکل 38ـ تأثیر نخ کشي در طرح بافت

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

 نکات مهم در نخ کشی 
در نخ كشی نکات زيادی را بايد در نظر داشت كه مهم ترين آنها به قرار زير است:

1  نخ كشی تا آنجا كه ممکن است ساده باشد تا هم شخصی كه عمل نخ كشی را انجام می دهد و هم بافنده 
بتوانند آن را به راحتی به خاطر بسپارند و آن را به درستي اجرا كنند.

2 تا جايی كه امکان دارد برای طرح های بافت از كمترين ورد استفاده گردد.
3  تقسيم نخ های تار روی وردها يکنواخت باشد.

4  نخ كشی طوری باشد كه به تشکيل دهنه كمك كند و در جهت تسهيل ايجاد دهنه باشد.
5  وردهايی كه نخ های كمتری را حمل می كنند بهتر است در عقب ماشين قرار بگيرند.

پس از اتمام نخ كشي شکل 39 حاصل مي شود. اين ماشين هشت وردي است و در حال بافت يك پارچه است . 
آيا از روي اين شکل و نحوه قرار  گيري وردها مي توان نوع طرح را تشخيص داد؟ چرا؟

شکل 39ـ دستگاه نخ کشي شده
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انواع طرح  هاي پايه بافت پارچه 

به طور كلي در بافندگی تاری و پودی سه نوع طرح پايه وجود دارد كه عبارت اند از: 
)Plain( 1  طرح تافته يا ساده

)Twill( 2  طرح سرژه يا كج راه
)Sateen( 3  طرح ساتن يا ساتين

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

فرمول طرح تافته و نام گذاري   

اصوالً در هر كاري نوشتن يك فرمول مي تواند كار را راحت تر و درک موضوع را ساده تر كند  . بنابراين در 
فرمول طرح حركت نخ های تار و پود نسبت به يکديگر در يك ريپيت طرح مشخص می شود. فرمول طرح 

تافته به صورت زير نوشته می شود  :
mP n=

حرف P نشان دهنده طرح بافت تافته »Plain« می باشد. اگر در اين فرمول m = n = 1 باشد طرح تافته خواهد     بود. 

فعالیت عملی7

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

2  با كمك روبان و يا نخ هاي ضخيم طرح تافته  اي ببافيد به 
اين ترتيب كه دو رنگ انتخاب كنيد مثل رنگ 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 تکرار كنيد و در قسمت پود ها نيز 
همين كار را انجام دهيد يعني يك پود رنگ الف و يك پود 
رنگ ب . اين رنگ بندي، با تارها رنگ الف و پودها رنگ ب باشد 

مقايسه كنيد و نتيجه را به هنرآموزتان بگوييد.
3   مي خواهيم طرح روبه رو را ببافيم. براي بافت اين طرح 
تارها را 2 قرمز و دو آبي، كنار هم بچينيد و پودها را نيز دو 

قرمز و دو آبي. شيوه بافت را نيز تافته انتخاب كنيد.
4 شما مي توانيد با طرح تافته و تغيير در چيدمان رنگ تار 
و پود طرح  هاي بسيار زيبايي خلق كنيد و خالقيت خود را 

محك بزنيد.
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اولين عدد نوشته شده در سمت چپ نشان دهنده عبور نخ تار اول از روی نخ پود )عدد 1 در صورت كسر قرار 
گرفته( و عدد دوم نشان دهنده زير قرار گرفتن نخ تار اول و عبور نخ پود دوم از روی نخ تار اول )عدد 1 در 

مخرج كسر قرار گرفته است( می باشد.
از طريق جمع نمودن اعداد نشان داده شده در فرمول طرح و محاسبه توان دوم آنها می توان عدد ريپيت 

طرح را به دست آورد: 
)1+1(2 = 4                                                                                                             

طرح تافته كوچك ترين عدد ريپيت را دارا می باشد كه همان عدد 2 است يعنی برای بافت يك ريپيت طرح 
از آن نياز به 2 نخ تار و 2 نخ پود می باشد. بنابراين شکل 41 ريپيت طرح به صورت زير می باشد  :

شکل 40ـ طرح تافته و نمایش ترتیب قرارگیری نخ های تار و پود در یك ریپیت طرح تافته

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

    )Basket(  طرح پاناما

اين طرح يکي از مشتقات طرح تافته مي باشد. و فرمول كلي بايد يکي از اين صورت ها نوشت.
 

m = n = 2 , m = n = 3 , m = n = 4 , m = n = 5

nP خواهند بود مثل 2 و 2 يا 3 و 3 يا 4 و 4 يا 5 و 5 و... می باشد. n= بنابراين طرح های بسکت به صورت 

1

1

2

2

1

1

2

2

ریپیت طرح تافته

پودها

تارها
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فعالیت کالسی
8  

با دقت در شکل41ـ الف نام طرح را بنويسيد و يا آن را رسم كنيد.
در شکل 41ـ ب طرح را رسم و نام آن را از روی يك پارچه مشخص كنيد.

ب ـ پارچه با طرح پاناماالف ـ تمرین طرح پاناما

شکل 41

فعالیت کالسی
قطعه پارچه به ابعاد 20 در 20 سانتی متر داريم . تراكم تاری و پودی 15 نخ در سانتی متر است. و جنس   9

و نمره نخ های تار و پود با هم يکي است. جرم اين پارچه 6/2 گرم است.
الف( نمره نخ تار و پود پارچه را حساب كنيد اگر درصد جمع شدگی 17 درصد باشد.

ب( وزن يك متر مربع از اين پارچه چقدر است؟
پ( 1000 متر پارچه با عرض 140 سانتی متر چه وزنی دارد؟

فعالیت کالسی
الف( طول تار های يك اسنو )نورد تار( 2300 متر است اگر درصد جمع شدگی 21 درصد باشد. پارچه   10

بافته شده چند متر خواهد شد؟
ب( می خواهيم عرض پارچه 115 سانتی متر باشد طول هر نخ پود چقدر بايد باشد اگر درصد جمع شدگی 

همان 21 درصد باشد؟
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نخ كشی طرح های تافته  

مي دانيم كه هر نخ تار فقط از يك ورد عبور می كند ولی اگر تار كناری به لحاظ خانه های سياه درست مثل 
تار اول باشد می توان اين نخ تار را از چشمه كناری همان ورد عبور داد ولی اگر متفاوت بود بايد به ورد 

ديگری اتصال داد.

فعالیت کالسی
پرسش مشخص كنيد در شکل 42 كدام طرح   11

از مشتقات تافته است؟

شکل 42ـ ریپیت طرح

نکته
مهم ترين روش شناسايی طرح های تافته اين است كه در واحد ريپيت طرح آنها خانه های 
سياه و سفيد مساوی خواهند بود و سياه و سفيد حداقل از يك طرف قرينه معکوس 

خواهند بود. يعني يا در جهت تاري و يا در جهت پودي قرينه معکوس خواهد.

قرینه معکوس تاریقرینه معکوس پودی
قرینه 

معکوس تاری
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باشد  تبصره: در صورتی كه تراكم پارچه خيلی زياد 
ممکن است تعداد ميل ميلك ورد برای نصف نخ های 
تار كنار  با اين كه هر دو  تار كم باشد. در اين حالت 
هم يکسان مي باشند از دو ورد عبور داده می شود ولی 
اين دو ورد با هم باال و پايين خواهند رفت زيرا در واقع 
يك ورد محسوب می شوند. در شکل 43 هر دو حالت 

را مشاهده می كنيد.
شکل 43 نخ كشي طرح تافته در حالت تراكم معمولي 

و تراكم زياد را نشان می دهد.

تشخیص نخ های تار و پود در پارچه ها   

براي تجزيه پارچه الزم است تار و پود را شناسايي كرد. با در نظر گرفتن موارد زير مي توان نخ های تار و پود 
را در بافت پارچه پيدا كرد.

تار  تار و پود آسان می باشد زيرا نخ های      در صورتی كه نمونه پارچه دارای كناره باشد تشخيص جهت 
قرار گرفته اند. پارچه  كناره  موازات(  )به  امتداد  در  همواره 

از  بعد  پارچه  آهار زده می شوند، در صورتی كه  بافندگی  از پروسه  تار قبل  اين كه نخ های  به       با توجه 
بافندگی مرحله شستشوی آهار را نگذرانده باشد نخ های دارای آهار همان نخ های تار در پارچه هستند. نخ هاي 

آهار خورده سفت تر از نخ هاي بدون آهار مي باشد.
طرح  با  پارچه های  مورد  در  و  بوده  تارها  امتداد  در  رنگی  راه های  معموالً  راه راه،  طرح  پارچه های      در 

است. تار  نخ های  امتداد  در  بزرگ تر  ضلع  معموالً  مستطيل، 
  در پارچه های با تراكم تاری پايين، خط شانه بافندگی به صورت راه های طولی در پارچه مشاهده می شود 

كه به كمك ذره بين قابل مشاهده است.

شکل 43ـ نخ کشي طرح تافته با تراکم زیاد و تراکم معمولی

با  تافته  طرح  بافت 
ورد عدد  چهار 

 بافت طرح تافته با
دو عدد ورد

ورد
ورد
ورد
ورد

پرسش کالسی
شرح دهيد كه چرا با اين كه اين طرح را با دو ورد نيز مي توان بافت ولي از 4 ورد در شکل سمت راست   3

استفاده شده است؟

تراکم معمولیتراکم زیاد
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  به دليل آنکه نخ های تار در عمليات بافندگی تحت تنش های مختلفی قرار می گيرند و بايد دارای مقاومت 
و استحکام بااليی باشند، لذا اغلب نخ هايی در پارچه كه دارای استحکام باالتری است همان نخ های تار است.
  برای افزايش استحکام نخ های تار، تاب اين نخ ها نسبت به نخ های پود بيشتر بوده و در نتيجه اغلب نخ های 
پود به دليل تاب كمتر، نرم تر و حجيم تر و نخ های تار ظريف تر به نظر می رسند. در مورد پارچه های كرپ اين امر 
صادق نبوده و تاب هر دو نخ تار و پود باال بوده و جهت جلوگيری از جمع شدگی و حلقه شدن پارچه توليدی در 

اثر باال بودن تاب نخ پود، عمليات تثبيت تاب روی آنها اعمال می شود.
  اغلب تراكم نخ های تار بيشتر از تراكم نخ های پود می باشد.

به دليل وجود حالت های استثنا مانند پارچه های كرپ، برای تشخيص جهت نخ های تار و پود در پارچه، بايد 
تمامی موارد ذكر شده جهت تشخيص، مورد توجه و بررسی قرار گيرد.

نکته

يك روش قطعي تعيين تار و پود وجود 
نخ هاي  كه  است  نمونه  در  پارچه  لبه 
بر  عمود  نخ هاي  و  تار  لبه  با  موازي 
در  پود  و  تار  تعيين  باشد.  مي  پود  آن 

44 شکل  است.  مهم  بسيار  طراحي 

شکل 44ـ تعیین تار و پود پارچه

لبه یا حاشیه یا کناره پارچه

تارها

ها
ود

پ

طرح  هاي رنگي راه راه تافته   

مي دانيم كه براي بافت پارچه به گروه نخ تار و نخ هاي پود احتياج است . نخ هاي تار به صورت يك گروه و در 
كنار هم روي يك غلتك مخصوص به نام اسنو پيچيده مي شود. هر چند آماده كردن اسنو تار، زمان زيادي 
مي خواهد ولي پس از آماده شدن و قرار گرفتن روي ماشين بافندگي، بقيه كار ها مربوط به پود است. پود را 

با نقشه مشخصي از البه الي نخ هاي تار عبور مي دهيم.
مقدار زيادي از پارچه  هاي بافته شده با طرح تافته ساده 
است . اما نخ هاي تار و پود ممکن است هر دو سفيد 
باشد و يا نخ هاي تار رنگي و يا نخ هاي پود رنگي باشد. 
بنابراين با رنگي شدن تار و پود موضوع ديگري به نام 
رنگ بندي نيز وارد موضوع بافت مي شود. به شکل های 

45 و 46 نگاه كنيد.

شکل 46ـ طرح  هاي
 راه راه رنگي

شکل 45ـ پارچه راه راه
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اين پارچه ها را راه راه رنگي مي گويند. جهت راه راه ممکن است در جهت تار و يا در جهت پود باشد . كه در 
اين صورت آنها را راه راه تاري و يا راه راه پودي مي گويند. اين پارچه ها نيز از طرح هايي تبعيت مي كنند. در 
شکل سمت چپ طرح زمينه، همگي تافته است ولي در شکل سمت راست از چند طرح استفاده شده است 

كه يکي از آنها تافته است. آيا با نگاه كردن به پارچه مي توانيد طرح تافته را تشخيص دهيد؟

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

روش رسم طرح  هاي رنگي   
 

رسم طرح  هاي رنگي، از رسم طرح پايه از هم جدا نيست بنابراين در هنگام بافت بايد عالوه بر طرح اصلي 
رنگ هايي كه تار و پود دارند را نيز مشخص كنيم.

رنگ بندي تاري: كه در باال و يا پايين كادر مشخص مي شود. كادر مشخص مي شود.
رنگ بندي پودي: كه يا در سمت چپ و يا در سمت راست مشخص مي گردد.

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

نقشه ضربه: كه در كنار رنگ بندي پودي در سمت چپ و يا راست كاغذ طراحي قرار دارد، رسم مي گردد. 
به شکل 47 توجه كنيد. با اينکه طرح تافته است اما نخ كشی خاصی استفاده شده است. اين نخ كشی باعث 

توزيع يکسان نيروهای وارده از تارها به ورد می شود و در نتيجه عمليات بافندگی بهتر انجام می شود.

رنگ بندي تاري
یه

 پا
رح

ط
دی

پو
ي 

ند
گ ب

رن
ود

ه پ
ضرب

شه 
نق

رد
ن و

عیی
ي ت

ش
خ ک

ه ن
ش

نق

7 تار قرمز41 تار سفید7 تار قرمز7 تار سفید

شکل 47ـ نقشه رسم طرح بافت همراه با ریپیت طرح و رنگ بندي و نخ کشي و نقشه ضربه
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اين نقشه ها را مي توان به كمك نرم افزارهاي خاصي نيز تهيه نمود شما مي توانيد براي سادگي كار از نرم افزار 
ورد استفاده كنيد. روش كار را به صورت فيلم همراه كتاب عرضه كرده ايم. 

باال  با بررسي قسمت  همان طور كه قباًل گفته شد در قسمت باالي نقشه، طرح نخ كشي را نشان مي دهند. 
كه: مي بينيم 

1  تعداد ورد ها در اين بافت 4 عدد تعيين شده است. 
2  توزيع تارها بين وردها مطابق روش  هاي انواع نخ كشي انجام شده است.

3  چون ورد ها در ماشين بافندگي باال و پايين مي روند، به هم ساييده مي شوند و اگر عمل نخ كشي درست 
انجام نشود ساييدگي تارها زياد مي شود و نخ ها پاره مي شوند. به خاطر اهميت نخ كشي و اين كه همه طرح ها 

نخ كشي دارند در فصول بعد هم مطالبي را فرا خواهيد گرفت.

فعالیت کالسی
مي خواهيم نقشه پارچه چهارخانه  اي را رسم كنيم. مشخصات تار به اين  صورت: سبز 2 تار و زرد 4 تار و   12

آبي 4 و 25 تار قرمز و 4 تار آبي و 4 تار زرد و 2 تار سبز است.
مشخصات پود كاًل سفيد. زمينه بافت بايد تافته باشد ولي در وسط طرح يك لوزي قرمز وجود داشته باشد. 

اين طرح را رسم كنيد و نقشه نخ كشي و نقشه ضربه آن را تعيين كنيد.

فعالیت کالسی
13  

را  تاري  راه راه  پارچه  روبه رو  شکل 
نشان مي دهد. طرح رنگ بندی آن را 

در كاغذ طراحی رسم كنيد. 

فعالیت کالسی
در نقشه روبه رو جاي بعضي از قسمت ها   14

به  پاسخ گويي  ضمن  است.  خالي 
سؤاالت زير، طرح را تکميل كنيد. 

1    اين راه راه تاري است يا پودي؟ 
چرا؟

2  نقشه ضربه )ترتيب بافت پود هاي 
زوج و فرد( در پارچه تافته تار و پود 
يك رنگ تفاوتي ندارد. در اينجا دقت 
زيادي  اهميت  رنگ بندي  كه  كنيد 

دارد. چرا؟
رنگ پود

نقشه ضربه

رنگ تار
نقشه بافت 

نقشه 
وردها

نخ کشی
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طرح  هاي چهارخانه رنگي   

ديديم كه اگر در هنگام نخ كشي تعدادي تار رنگي را در بين تار ها قرار دهيم حالت راه راه در بافت پارچه 
مشاهده مي شود. ولي اگر ما عالوه بر اين كار تعدادي پود رنگي را هم در البه الي پود ها قرار دهيم، چهارخانه 
رنگي ايجاد مي شود. در حالي كه بر روي هر ماشين بافندگي راه راه را مي توان بافت، براي بافت چهارخانه 

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

بدون شك حاال متوجه شده ايد كه طرح بافت با طرح رنگي كه مالحظه مي كنيم تفاوت اساسي دارد. هر چند در 
طراحي و تجزيه پارچه هر دو مهم است. در حقيقت بايد توجه كرد كه طرح  هاي خوب مي تواند يك كارخانه را به 
رشد و بالندگي برساند و اگر طرح نامناسب باشد و يا اجراي آن درست نباشد براي كارخانه ضرر ايجاد مي كند. براي 
مثال فرض كنيد به يك فروشگاه رفته ايد اما لباسي را كه انتخاب كرده ايد تار يا پود اضافه  اي در آن وجود دارد و 
يا چند پود آن تا آخر نرفته و در نتيجه ظاهر زشتي پيدا كرده است. بسياري از مردم اين نوع لباس را نمي خرند و 
در نتيجه فروش كارخانه با مشكل مواجه مي گردد. حتي ممكن است فروشندگان ديگر از اين كارخانه خريد نكنند.  
اين موضوع باعث ورشكستگي كارخانه  هاي زيادي شده است. بنابراين طرح خوب را بايد به خوبي و با مواد اوليه 

مناسب و خوب بافت، تا كار خوب و مناسب در بيايد.

شكل 48ـ لباس ها و پارچه چهارخانه رنگي

طرح چهارخانه رنگي كاربرد وسيعي دارد شما مي توانيد بعضي از استفاده  هاي آن را پيدا كنيد و درباره تحقیق کنید
آن به كالس توضيح بدهيد. و يا به صورت پاورپوينت به كالس گزارش دهيد. در گزارش خود، استفاده از 

رنگ  هاي مختلف و كم رنگ و پررنگ بودن و مواردي از اين قبيل را مورد توجه قرار دهيد.

اصول مخلوط رنگ در چهارخانه   

مطابق شكل 49 رنگ هاي تار و پود، مطابق طرح در هم مي روند و رنگ جديدي را مي سازند. هر چقدر ترام زيادتر 
باشد مخلوط رنگ بهتري به نظر مي آيد. در اين شكل از A )سفيد( از تركيب تار سفيد و پود سفيد و از طرفي 
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آبي كم رنگ B ،C نيز از تركيب سفيد و آبي به دست آمده 
است. ولي اگر هر دو آبي باشد، منطقه آبي D به دست مي آيد. 
اين تركيب رنگي را در طراحي چهارخانه ها و همه طرح  هاي 

كه پود و تار رنگي بافته می شود را بايد مد نظر قرار داد.

شکل 49

آبی

سفید

 سفید                   آبی

فعالیت کالسی
از اصل گفته شده در طراحي بهره بگيريد و طرح  هاي چهارخانه طراحي كنيد.  15

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

و حقوق او را پرداخت كند. اين كار حمايت از مالکيت آثار معنوي نام دارد.

تأثیر خواص نخ روي خواص پارچه  

چون پارچه از نخ ساخته مي شود بنابراين خواص نخ روي پارچه اثر خواهد گذاشت. بعضي از اين خواص 
از: عبارت اند 
 جنس نخ

1 نخ  هايی مانند پنبه و ابريشم و ويسکوز باعث نرم شدن سطح پارچه خواهد شد.
2 نخ هايي مانند كتان و پشم و كنف باعث زبر شدن زير دست پارچه مي شوند.

3  نخ هايي از جنس پلي استر و يا مخلوط آنها و نايلون و اكريليك باعث استحکام پارچه مي شود.
 قطر نخ

نمره نخ تقريباً با قطر نخ در نخ هاي با جنس مشابه ارتباط مستقيم دارد. و از طرفي قطر نخ هر چه بيشتر باشد. 
پارچه ضخيم تر مي شود. و براي نخ هاي ضخيم، تراكم كمتري مورد نياز مي باشد. ولي اگر قطر نخ كاهش يابد 

ضخامت پارچه كمتر مي شود و از طرفي تراكم بيشتري براي بافت آن مورد نياز مي باشد.
 تاب نخ

تاب كم نخ باعث مي شود تا نخ در پارچه سطح مقطع بيضي پيدا كند و در نتيجه پارچه وارفته شده و استحکام 
كمتري خواهد داشت .

تاب كمتر باعث مي شود تا انعکاس نور هم جهت تر شده و پارچه درخشان تر نيز به نظر بيايد. در شکل 50 
اين موضوع را مي بينيد.
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همان طور كه در شکل مي بينيد انعکاس نور در نخ كم تاب با پراكندگي كمتري روبه رو مي شود و در نتيجه 
پارچه درخشان تر به نظر مي آيد . حال آنکه در نخ پر تاب انعکاس نور گستردگي بيشتري دارد و درخشندگي 

كمتري نيز خواهد داشت.
اما تاب بر روي استحکام پارچه نيز اثر دارد. پارچه حاصل از نخ هاي كم تاب استحکام كمتري خواهند داشت 
و بر عکس استحکام پارچه حاصل از نخ پرتاب بيشتر خواهد بود. نخ هاي كم تاب پارچه هايي با سطح نرم تر و 
ثبات سايشي كمتر و شلي و افتادگي بيشتر خواهد داشت و برعکس پارچه حاصل از نخ پرتاب، سطح زبرتر و 

ثبات سايشي بيشتر و پارچه سفت تري خواهيم داشت.

شکل 50 ـ تأثیر تاب نخ بر درخشندگي پارچه

سطح مقطع نخ کم تاب در پارچهسطح مقطع نخ پرتاب در پارچه

پراکندگی کم باز تابشپراکندگی زیاد باز تابش

نخ ها خواص زيادي دارند و هر كدام بر روي پارچه ها اثراتي خواهند داشت. اين موضوع را بررسي كرده و تحقیق کنید
به كالس گزارش بدهيد.

  RIB طرح  هاي ريب

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

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

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

شکل 51 
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بنابراين نام اين طرح ريب تاري 1 ×3 , 3 ×2 , 1 ×4 مي باشد. در شکل  هاي 52 تعدادي ريب تاري را مشاهده 
مي كنيد. 

شکل 52  ـ ریب تاري

در شکل 53 گسترده شده سه طرح را رسم مي كنيم آيا مي توانيد نام طرح را تشخيص دهيد؟

شکل 53 ـ رسم گسترده چند طرح

فعالیت کالسی
همواره توجه داشته باشيد كه شروع طرح ريپيت با يك سری نقطه سياه باشد.  16

ابتدا پارچه را كاماًل صاف كنيد و پرزهاي اضافه آن را بگيريد و سپس اعمال زير را انجام دهيد. 
 تعيين وزن در متر مربع پارچه                 تعيين تار در سانتي متر و تار در اينچ
 تعيين پود در سانتي متر و پود در اينچ          باز كردن پارچه و رسم طرح گسترده

 تعيين پايه طرح                                    تعيين نام طرح 

مشتقات تافته
ریپ 4×4 تاری
4×4 Warp Rib

مشتقات تافته
   1×2, 2×3 ریپ تاری
 3×2 ,1×2  Warp Rib 

مشتقات تافته
ریپ 2×2 تاری
2×2 Warp Rib

مشتقات تافته
ریپ 3×3 تاری
3×3 Warp Rib

مشتقات تافته
   2×2, 1×2 ریپ تاری
 2×1 ,2×2  Warp Rib 
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عرض پارچه   
پارچه ها عرض های مختلفی دارند. عرض پارچه های نواری از كمتر از يك سانتی متر شروع می شود و برای پارچه های 
ملحفه ای 90، 100 و يا 120 سانتی متر می باشد. ميزان عرض پارچه به ماشين بافندگی بستگی دارد. بعضی از 

ماشين ها می تواند پارچه هايی با عرض 3 متر ببافند. اين پارچه ها اغلب برای دوخت پرده استفاده می شود.
اهميت عرض پارچه به مورد مصرف آن نيز مرتبط است. مثاًل عرض پارچه های كت و شلواری بايد120سانتی متر 
باشد زيرا شلوارها را بايد با قد مناسب دوخت تا هم برای افراد قد بلند و قد كوتاه مناسب باشد. در اين حالت 

دور  ريز پارچه نيز كاهش می يابد.

ريب پودي  

ريب به معناي دوتايي است و همه طرح هايي كه با دو تار و يا دو پود تکرار مي شود را ريب نامگذاري كرديم.
حاال به ريب پودي مي پردازيم . در ريب پودي )WEFT RIB( پود تکرار می شود و در نتيجه زيبايی طرح 

در جهت پود مشاهده می شود.

فعالیت کالسی
يك طرح مناسب و با رنگ بندي خوب كه در برگيرنده بافت  هايی است كه تا به حال خوانده ايد را رسم   18

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

فعالیت کالسی
19  

ريپيت طرح  هاي روبه رو را پيدا كنيد و 
نام آن را بنويسيد.

فعالیت کالسی
به شکل 54 توجه كنيد. نام يکي از اين طرح ها را نوشته ايم . شما بايد هم نام فارسي و هم نام انگليسي   17

بقيه طرح ها را بنويسيد و طرح آخري را دو بار در جهت افقي و 5 بار در جهت عمودي رسم كنيد.

شکل 54 ـ ریپیت طرح  هاي ریب پودي

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

..............................
3×3 Warp Rib
..............................

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

..............................
..............................
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فعاليت كالسی  ..............................
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فعالیت کالسی
ريپيت طرح روبه رو   را پيدا كنيد.  20

فعالیت کالسی
چند طرح ريب تاري وچند طرح ريب پودي را انتخاب كنيد بين گروه  هاي كالس تقسيم كنيد تا در پايان   21

كار پارچه  هاي ريب از چندين نوع داشته باشيم.

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

فعالیت کالسی
يك طرح ريب تاري را انتخاب كنيد و تاري كه تعداد خانه سياه بيشتري دارد را ضخيم تر قرار دهيد و   22

سپس بافت را انجام دهيد. از پارچه  هاي تهيه شده عکس بگيريد و مختصات هر كدام را يادداشت كنيد.

  Liftting Plan نقشه ضربه

نقشۀ ضربه، نقشه اي است كه تعداد وردهای مورد نياز برای بافت يك طرح و نحوه باال و پايين رفتن وردها را 
مشخص مي كند. نقشه ضربه به صورت يك مستطيل در سمت چپ و يا راست طرح اصلي نشان داده مي شود. 
تعداد ستون هاي اين مستطيل با تعداد وردهايي كه در بافت استفاده مي شود برابر است. بنابر اين ممکن است 

يك ماشين بافندگي 8 ورد داشته باشد ولي براي بافت مورد نظر، 5 ورد استفاده مي شود.
به عبارتي ديگر نقشه ضربه، براي ما مشخص مي كند كه در هنگام بافت پود اول كدام وردها بايد باال و كدام 
پايين باشد. در اين حالت اگر خانه اي پر باشد به معناي باال بودن ورد مورد نظر است. نقشه ضربه بايد براي هر 
پود تعريف شده باشد ولي ممکن است بعد از چند پود، حركت وردها مانند وردهاي قبلي شود. به همين دليل 
بر روي ماشين، تعداد خاصي نقشه ضربه اجرا مي شود و سپس دستگاه دوباره همان نقشه را تکرار مي كند. 
تعداد تکرار در نقشه ارتباطي به تعداد وردها ندارد ولي به تنوع پودهايي كه تکراري نيستند مرتبط است. 
معموالً تعداد پودها مالک قرار مي گيرد.  ضربه به عملی گفته می شود كه پود را در محل خود قرار می دهد 
در هر ضربه ممکن است قطر نخ پود يا رنگ پود و يا نقشه بافت پود نيز تغيير كند. در شکل 55 نقشه ضربه 

براي يك طرح را مشاهده مي كنيد.
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براي ترسيم نقشه ضربه ابتدا طرح بافت را در گوشه پايين 
آن  باالي  در  و  مي كنيم  رسم  طراحي،  كاغذ  چپ  سمت 
نخ كشي را روي وردها نشان مي دهيم .حاال در سمت راست 
طرح بافت جدولي رسم مي كنيم كه عرض آن تعداد تارهاي 
غيرمشابه و طول آن تعداد پودها است. حاال در اين جدول 
پر  بافت  طراحي  نقشه  مطابق  يك  به  يك  را  تارها  خالي 
مي كنيم. در ترسيم نقشه شماره هاي ضربه و تار و پود بسيار 

است. مهم 
در شکل 56 يك نقشه ضربه ديگر را مشاهده مي كنيد. ابتدا 
را  آن  و  بنويسيد  آن  كنار  در  را  شده  رسم  نام جدول هاي 

دهيد. شکل 55 ـ نقشه ضربهشرح 

شکل56   ـ ترسیم نقشه ضربه

فعالیت کالسی
در جدول   23 و  كنيد  پيدا  را  مشابه  تارهای  روبه رو  در طرح 

باالی طرح عالمت بزنيد و سپس ريپيت طرح را مشخص 
كنيد.

شکل 57 

طرح بافتنقشه ضربه
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هم  با  تارها  از  بعضي  شکل  اين  در 
از  خاطر،  همين  به  و  است  مشابه 
به عنوان  تار  يك  فقط  مشابه  تار هاي 
نمونه آورده شده است. تارهاي مشابه 

كنيد. پيدا  را 
اهميت كار طراح برای به دست آوردن 
يك طرح مناسب، به نخ كشی و نقشۀ 
ضربه آن طرح، بستگی دارد به همين 
علت نخ كشی نياز به استادی و مهارت 

خاصی دارد.

فعالیت کالسی
نقشه ضربه را در هركدام از طرح هاي 59 و 60 به دست آوريد.  24

شکل 58 ـ نقشه ضربه

شکل هاي 59 و 60 ـ ترسیم نقشه ضربه )به تارهاي مشابه توجه کنید(

الزم است براي به دست آوردن تجربه و مهارت در اين زمينه، طرح هاي بافتي را كه در كتاب ديده ايد و يا در 
همراه هنرجو مشاهده مي كنيد را با دقت بررسي كنيد و نقشه ضربه آن را نيز رسم كنيد.
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فرم ارزشيابی واحد يادگيري ١ـ تافته و مشتقات آن

معیار شایستگی 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1رسم انواع طرح هاي تافته1

2بافت پارچه تافته و نخ كشي2

1بافت پارچه مشتقات تافته3

2تجزيه پارچه 4

1رسم طرح هاي مشتقات تافته و نقشه ضربه5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش:

1 رعايت قواعد و اصول در مراحل كار 
2  استفاده از لباس كار و كفش ايمنی 

3  تميزكردن دستگاه و محيط كار 
4  رعايت دقت و نظم

2

*میانگین نمرات

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





پودمان 2

سرژه و مشتقات آن

https://www.roshd.ir/211240-2
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شايستگي هاي پودمان   

تعريف طرح سرژه، انواع سرژه، طريقه رسم طرح ريپيت انواع سرژه، طريقه رسم گسترده طرح ها، ارتباط تاب 
نخ با نماي پارچه سرژه، بررسي و رسم طرح پارچه دنيم، بررسي و رسم طرح پارچه گاباردين، فراگيري كاربرد 
نرم افزار ترسيم طرح هاي پارژه، ترسيم انواع سرژه با نرم افزار، پشت و روي پارچه سرژه، ترسيم نقوش ابتكاري 

به كمك تغيير در ريپيت طرح و نقشه تكرار پودي و نخ كشي، بافت پارچه سرژه.

استاندارد كار  

هنرجو بايد بتواند به كمك نرم افزار، طرح هاي گوناگون پارچه و نقشه ضربه را رسم نموده و آن را ببافد. اصول 
فني طراحي را در هنگام ترسيم رعايت كند و به اصول ايمني و بهداشت و نكات زيست محيطي پايبند باشد.

واحد يادگیری 2

طرح سرژه و مشتقات آن
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   TWILL سرژه

كاركرد اصلي پارچه پوشش مي باشد ولي زيبايي و تنوع در پارچه نيز به خاطر خواست مشتري اهميت زيادی 
دارد. به همين خاطر، تنوع زيادي در پارچه ها مشاهده مي شود. تنوع بيشتر پارچه، به فروش بيشتر منجر 

می گردد.

شكل2ـ پارچه كجراهشكل1ـ پارچه ساده

پارچه شكل شماره 2 خطوط مورب )كج( ديده مي شود ولی در شكل 1 مشاهده  است.  نظر شما درست 
نمي شود. به همين خاطر نام اين پارچه ها )طرح ها( را كجراه و يا سرژه گذاشته اند. TWILL نام انگليسي اين 
طرح مي باشد. بنابراين اگر پارچه به گونه اي بافته شود كه خطوط مورب در ظاهر پارچه به وجود  آيد آن را 

سرژه مي گويند.

فعالیت كالسی
الف( اگر در پارچه خطوط افقي مشاهده شود چه نام دارد؟  1

ب( اگر در پارچه خطوط عمودي مشاهده شود چه نام دارد؟
ج( اگر در پارچه هيچ گونه خطوطي مشاهده نشود چه نام دارد؟

راست  سمت  و  باال  طرف  به  كجراه  حالت  اگر 
متمايل شود به سرژه راست راه معروف است ولي 
اگر خطوط به طرف باال و سمت چپ متمايل شود 
راه مي گويند. همان طور كه در  را سرژه چپ  آن 
تاب نخ ديديد. دو نوع تاب S و Z وجود داشت در 
اينجا نيز مي توان سرژه راست راه را سرژه )Z( و 
سرژه چپ راه را سرژه )S( ناميد. به سرژه راست راه، 
سرژه صعودی و به سرژه چپ راه، سرژه نزولی نيز 

گفته می شود. به شكل هاي 3 توجه كنيد.
شكل3ـ نمايش جهت سرژه

 TWILL (S) سرژه چپ راهTWILL (Z) سرژه راست راه

طرح سرژه اي كه جهت آن به سمت باال ـ راست و يا همانند خط وسط حرف Z باشد به سرژه Z و يا سرژه 
راست راه معروف است. ولي اگر جهت آن به سمت باالـ چپ و يا همانند خط وسط حرف S باشد سرژه چپ 

راه و يا سرژه S ناميده مي شود.

به شكل های 1 و 2 با دقت نگاه كنيد. چه تفاوتي 
در ظاهر اين دو پارچه مشاهده مي كنيد؟
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فعالیت كالسی
هر كدام را تعريف كنيد:   2

)TWILL Z( و )TWILL S( و سپس نام های ديگر هركدام را بنويسيد.

فكر كنید
دو تصوير را با هم مقايسه كنيد و بگوييد 

كدام سرژه است؟

احتماالً با توجه به آنچه گفتيم همه شما تصوير سمت چپ را به عنوان سرژه انتخاب مي كنيد. اين درحالي 
است كه، اين دو تصوير از يك پارچه گرفته شده است و با هم فرقي ندارد. و هر دو سرژه هستند. نتيجه 
مهمي كه از اين مقايسه مي گيريم اين است كه براي تعيين سرژه بودن يك پارچه بايد تار و پود آن را از 

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

رسم طرح سرژه  
شكل4ـ نحوه بافت در سرژه

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

كنيد. رسم  كاغذ شطرنجی  روی  را  اين سرژه 

پودها

تارها

شكل 5 ـ نحوه ترسیم يك بافت سرژه 2 و 1 صعودي            

دارد  تار   2 تافته،  بافت  طرح  كوچك ترين  كه  درحالي 
ولي كوچك ترين بافت سرژه 3 تار دارد بدين معني كه 
ريپيت طرح آن از سه تار و سه پود تشكيل مي شود. در 
سرژه 2و1 صعودي، در اولين تار، دو نقطه پر و يك نقطه 
خالي را به ترتيب و به طرف باال رسم مي كنيم. ولي در 
تاردوم، همان تار 1 با اين تفاوت كه نقطه ها با يك پرش 
به باال مواجه مي شوند و اين عمل براي تار سوم و چهارم 
انجام مي شود. ولي هركدام يك پرش پودي به  و... نيز 
سمت باال و نسبت به تار قبلي خواهند داشت. در شكل 
5 نحوه ترسيم سرژه 2 و 1 صعودي را مشاهده مي كنيد.

دو خانه پر     

نقطه شروع     

تكرار تار اول با يك پرش پودی      
1 2 3 4

يك خانه خالی     

تار
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با كمي دقت روي اين روش رسم سرژه مي بينيم كه براي تارهاي بعدي نيز همين كار انجام مي شود.
براي رسم سرژه هاي ديگر نيز بايد همين عمليات را تكرار كرد. تنها تفاوت در تعداد خانه هاي پر و خالي 

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

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

فعالیت كالسی
شكل هاي 6 را در نظر بگيريد و براي هركدام به سؤاالت پاسخ دهيد.  3

1 شماره گذاري تار و پود را انجام دهيد.
2 ميزان پرش در هر تار و محل آن را نشان دهيد.

3 نواحي سفيد را با توجه به نوع سرژه، پر كنيد.
4 تعداد نقاط پر و خالي را مشخص كنيد.

5 نزولي و يا صعودي بودن هر طرح را مشخص كرده و ادامه هركدام را رسم كنيد.

شكل 6 ـ طرح هاي سرژه
A B C
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نام گذاري طرح هاي سرژه  

همان طور كه مشاهده كرديد ظاهر پارچه هاي سرژه به گونه اي است كه خطوط موربي، به سمت راست و يا 
چپ ديده مي شود. زاويه اين خطوط مورب، پهناي اين خطوط و تنوع در خطوط مشاهده شده و راست و يا 

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

n , m , rT Z
n , m , r

1 1 1

2 2 2

    S يا 

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

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

جمع همه اعداد صورت و مخرج كسر، راپورت طرح سرژه را مشخص مي كند. مثاًل راپورت طرح سرژه 2 و 1، 

, به صورت زير به دست مي آيد. ,T Z
, ,

3 2 4
1 2 1

مربعي به ابعاد 3 در 3 مي باشد. و يا راپورت طرح سرژه 

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

Z و يا S بودن طرح سرژه چه اثري روي راپورت طرح دارد. مثاًل اگر نام طرح سرژه كاماًل يكسان بود و بحث كنید
فقط نزولي و صعودي آن تفاوت داشت، راپورت اين دو طرح مساوي است يا خير؟

به دست آوردن ريپیت طرح از روي طرح اصلي
وقتي چندين ريپيت طرح در كنار هم قرار گيرد آن را طرح اصلي مي نامند. به كمك طرح اصلي مي توان 
ريپيت طرح را به دست آورد. براي اين كار بهتر است از شروع طوالني ترين گروه نقاط پر در يك تار را عالمت 
بزنيد و سپس به سمت باال حركت كنيد تا به نقاط مشابه برسيد. تعداد تار هايي كه در اين بين وجود دارد 
راپورت تاري است. اگر از نقطه عالمت زده شده يك مربع با تعداد ضلع به اندازه راپورت تار، را درنظر بگيريم، 

اين مربع ريپيت طرح خواهد بود. براي درك بهتر شكل ٧ را مالحظه كنيد.
)A,B مثال: نام سرژه اين طرح را بنويسيد. ريپيت طرح و راپورت تاري و پودي آن را مشخص كنيد. )شكل ٧ـ
ZT ابتدا از يكي از خانه هاي پر شروع مي كنيم و سپس تعداد خانه هاي  2

2
سرژه 2و 2 راست راه )صعودي( 

پر را در صورت كسر و تعداد خانه هاي خالي را در مخرج كسر مي گذاريم اين عمل را آن قدر تكرار كنيد تا 
شروع تكرار ديگري ايجاد شود. در آخر Z يا S را به عنوان راست و يا چپ بودن سرژه قرار دهيد.
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A

T, بخوانید سرژه 3و2 روي 1و2 نزولي راپورت تاري و پودي آن  S
,
3 2
1 2

8 در 8 خواهد بود.

B

شكل 7

 راپورت تاري 4 و راپورت پودي 
4 است.

فعالیت كالسی
4  

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

 شكل8 ـ انواع طرح هاي سرژه
A B C D

 رسم ريپیت طرح سرژه از طريق نام سرژه
براي به دست آوردن ريپيت طرح سرژه، از روي نام سرژه به روش زير عمل مي كنيم. بهتر است دو برابر عدد 
ريپيت را رسم كنيم تا اشتباهي به وجود نيايد. در اينجا چون عدد 3 است پس ما به اندازه شش در شش را پر 
مي كنيم و سپس طرح الزم را از وسط آن برمي داريم. براي طرح هاي ساده سرژه، اين كار اهميتي ندارد ولي 

در سرژه هاي پيچيده مي تواند بسيار مفيد باشد. شكل 9 روش انجام اين كار را نشان مي دهد.

ريپیت طرح سرژه 
2و2 صعودي
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شكل 9 ـ روش به دست آوردن ريپیت طرح سرژه

يك خانه خالی

دو خانه پر

يك خانه خالی

دوخانه پر

ت
اس

ه ر
ال ب

ه با
ش ب

پر
ك 

ي

همان طور كه مشاهده كرديد اين سرژه از نوع راست راه و يا Z مي باشد.
نوع ديگر سرژه با سه تار )سه تار و سه پود(، به سرژه يك و دو معروف است. اين نوع سرژه را نيز مي توان به 
دو صورت صعودي و نزولي رسم كرد كه در اينجا مي خواهيم سرژه يك و دوي نزولي را رسم كنيم. در اين نوع 
سرژه يك خانه اول پر و دو خانه بعدي خالي خواهد بود. براي رسم تار دوم ابتدا يك پرش را انجام مي دهيم و 
سپس، يك خانه پر و دو خانه خالي را تكرار مي كنيم. در اينجا نيز بهتر است دو برابر تعداد تارها ادامه دهيم 
تا به دست آوردن ريپيت طرح آسان تر باشد. اما نكته مهم در اين است كه چون سرژه از نوع نزولي است، يك 
پرش در جهت پود را به طرف پايين درنظر مي گيريم. اين كار بايد 6 بار انجام شود زيرا راپورت اين سرژه 3 

است و دو برابر آن، 6 مي شود. در شكل 10 انجام اين كار را مشاهده مي كنيد. 

شكل 10 ـ روش رسم ريپیت طرح سرژه

T S1
2

1

1

2

2

از خانه شروع 
مربع 3 در 3

 يك برش پود به طرف پايین

شروع

ژه
سر

ح 
طر

ت 
يپی

ر
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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 نيز 
ادامه مي دهيم )دو برابر راپورت(. حاال يك مربع سه در سه از نقطه شروع به طرف باال درنظر مي گيريم و آن 

را ريپيت طرح سرژه يك و دو نزولي مي ناميم.

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

حاال ريپيت هايی كه به دست آورده ايد را در كنار هم رسم كنيد.كدام ريپيت طرح اصلی خواهد بود؟

فعالیت كالسی
T, را به همين   5 Z

,
11
2 3

T, و S
,
2 1
1 2

T, و  S
,
2 1
3 4

ريپيت طرح هاي سرژه دو و يك S و سرژه يك و دو Z و 

طريق رسم كنيد و راپورت تاري و پودي را مشخص كنيد.

پشت و روي پارچه سرژه    

و  طراحان  مي گويند.  پارچه  پشت  را  ديگر  و طرف  پارچه  روي  را  طرف  يك  كه  دارد  دو طرف  پارچه  هر 
توليدكنندگان پارچه معتقدند كه چون روي پارچه در معرض ديد قرار دارد، از پشت پارچه اهميت بيشتري 
براي  بافندگان  و  طراحان  از  بعضی  باشد.  بی عيب تر  و  تميزتر  پارچه  روی  تا  می كنند  بنابراين سعی  دارد. 
حفاظت از روي پارچه، عمليات نخ كشي و طراحي پارچه را طوری انجام مي دهند كه روي پارچه در سطح 
زيرين ماشين بافندگي قرار گيرد. تا از كثيف شدن و برخورد اجسامي كه باعث خراشيده شدن روي پارچه 
مي شوند در امان باشند. در اين حالت نقشه ضربه و طراحي بافت با موقعي كه بخواهيم روي پارچه در سطح 
بافت رو و پشت پارچه برعكس هم مي باشند اين دو طرح را  بافته شود متفاوت است. طرح  رويي ماشين 
معكوس يكديگر نيز مي گويند. دو طرح زمانی معكوس هستند كه خانه های سفيد يكی در ديگری سياه باشد 
و خانه های سياه آن در طرح ديگر سفيد باشد. شكل 11 روي پارچه و شكل 12 پشت پارچه سرژه 2 و يك 
صعودي را مشاهده مي كنيد. درحالي كه حالت خط مورب ناشي از طرح سرژه در روي پارچه كاماًل مشخص 
است. اين وضعيت در پشت پارچه به خوبي مشخص نيست. به همين خاطر است كه در هنگام خريد پارچه، 
بايد از پشت و روي پارچه مطلع شد اين كار باعث مي شود زيبايي ها و اصولي كه در بافت پارچه رعايت شده 

است كاماًل به نظر بيايد و لباس شكل زيباتری پيدا می كند.

شكل 12ـ پشت پارچه و طرح پشت همان پارچه شكل 11 ـ روي پارچه و طرح روي پارچه سرژه 2 و 1 صعودي 
سرژه 1 و 2 نزولي 
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تشخیص پشت و روي پارچه  

پشت و روي پارچه براي دوزندگان از اهميت زيادي برخوردار است زيرا در اغلب پارچه ها، روي پارچه از پشت 
آن زيباتر و لطيف تر است از طرفي در هنگام دوخت لباس نيز بايد براي روي پارچه ها مراقبت هايي را درنظر 

گرفت. بنابراين الزم است روی پارچه را تشخيص داد.
براي تشخيص پشت و روي پارچه بايد به موارد زير توجه كرد.

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

مي شود. انجام 
3  در پارچه هاي سرژه، روي پارچه خطوطي صاف تر و مشخص تر دارد.

4  در پارچه هاي چاپ شده معموالً در روي پارچه، طرح ها براق تر و واضح تر از پشت پارچه ديده مي شوند.
5  اگر عمليات تكميلي در پارچه انجام گرفته باشد مانند پرزدار نمودن پارچه، در اين صورت طرف پرزدار 

روي پارچه خواهد بود.
6  در پارچه هاي دو رو ضخيم درصورتي كه رو و پشت پارچه از دو نوع نخ مختلف بافته شده باشد معموالً 

نخ هاي مرغوب تر را براي روي پارچه انتخاب مي كنند.
7  اگر طرح بافت ساتين باشد روي پارچه شفاف تر از پشت آن مشاهده مي شود.

يك پارچه سرژه را برداريد و طرح پشت و روي آن را به دست آوريد. چه تفاوتي بين طرح پشت پارچه و فعالیت عملی1
روي آن مشاهده مي كنيد؟ خطوط سرژه در كدام طرف بهتر مشخص است؟

اين شكل، زير و رو رفتن تار و يا پود را در بافت هاي مختلف نشان مي دهد. ابتدا هركدام را شرح دهيد و بحث كنید
سپس با هم درباره اين كه هركدام مي تواند مربوط به چه طرح هايي باشد بحث كنيد.

A

B

C

D
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انواع بافت سرژه  

بافت سرژه به چهار دسته كلي تقسيم مي شود:
1 سرژه تاري

در پارچه هايي كه با طرح سرژه تاري بافته شده است در روي پارچه نخ هاي تار بيش از نخ هاي پود ظاهر مي شود 
اين درحالي است كه پشت پارچه برعكس خواهد بود. اين نوع بافت در شكل 13 نشان داده شده است.

2 سرژه پودي 
در پارچه هايي كه با طرح سرژه پودي بافته شده اند در روي پارچه نخ هاي پود بيشتر از نخ هاي تار ظاهر 

مي شود اين نوع بافت در شكل 14 نشان داده شده است.
3 سرژه متقارن 

در پارچه هايي كه با طرح سرژه متقارن بافته شده است در روي پارچه نخ هاي تار و پود به طور مساوي در 
روي پارچه ظاهر مي شوند. اين نوع بافت در شكل 15 نشان داده شده است.

شكل 13 ـ دو نمونه سرژه تاري

T
2___

3 Z   سرژه

تكرار طرح بافت

T
1___

3 Z   سرژه

تكرار طرح بافت

شكل 14 ـ دو نمونه سرژه پودي

T
2___

2 Z   سرژهT
3___

3 S   سرژه

تكرار طرح بافت تكرار طرح بافت

شكل 15 ـ سرژه متقارن

تكرار طرح بافت

T
3___

2 Z   سرژه T
3   ___

1 S   سرژه

تكرار طرح بافت
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4 سرژه مركب 
در پارچه هايي كه با طرح سرژه مركب بافته شده است بيش از يك خط كجراه در طرح وجود دارد. سرژه 
مركب نيز مانند سرژه ساده ممكن است سرژه تاري، سرژه پودي و يا سرژه متقارن باشد اين نوع بافت در 

شكل 16 نشان داده شده است.

شكل 16 ـ سرژه مركب
T

 3                2               1               ________________________
3              2                1    Z

ه 1
ج را

ك
ه   2

ج را
ك

ه 1
ج را

ك
ه   2

ج را
ك

ه   3
ج را

ك

پرسش كالسی
1

1 در صورتي كه روي پارچه داراي كج راه z باشد پشت پارچه چه نوع كج راهي خواهد داشت؟
2  در صورتي كه روي پارچه به صورت سرژه تاري باشد پشت پارچه چه نوع سرژه اي خواهد بود؟

3  با توجه به شكل هاي شماره 1٧
الف( نام هر يك از سرژه ها را بنويسيد.

ب( نوع سرژه ها را از لحاظ سرژه تاري، سرژه پودي، سرژه متقارن و سرژه مركب مشخص كنيد.
ج( ريپيت طرح هركدام را مشخص كنيد و راپورت تاري و پودي آن را مشخص كنيد.

شكل 17 ـ طرح هاي سرژه

A B C

سرژه
T  2                      1               _________________

3              2
   S

سرژه
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نقشه ضربه سرژه   

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

مربوط به سرژه 2و 2 صعودي است.

اثر جهت تاب نخ روی سرژه  

پارچه هاي سرژه به خاطر خطوط موربي كه ايجاد مي كند، شناخته شده است. جهت تاب نخ تار و پود در ظاهر 
پارچه سرژه تأثير به سزايي دارد. چنانچه جهت تاب نخ هاي تار و پود يكسان باشد كج راه به صورت ضعيف 
در پارچه ظاهر مي شود بدين معني كه تشخيص كج راه كمي مشكل است. اين درحالي است كه اگر جهت 

شكل 18 

بافت سرژه 2و2 صعودي

فعالیت كالسی
6  

همان طوركه ديديد مي توانيم نخ كشي را صعودي يا نزولي و يا به روش هاي ديگر انجام داد. مي خواهيم 
اثر اين كار را مشاهده كنيد. بنابراين ريپيت طرح را همانند باال ولي نخ كشي را تغيير دهيد. با روش باال 

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

ابتدا طرح بافت، ريپيت طرح و سپس نقشه ضربه براي ريپيت طرح سرژه هاي زير را رسم كنيد.فعالیت عملی2
, ,T Z
, ,
2 3 1
1 3 4

T                              نخ كشي نزولي  S5
2

نخ كشي صعودي 

T Z2
3

T,                              نخ كشي نزولي       S
,

1 2
2 1

نخ كشي صعودي 

شی
خ ك

1ن

2

3

4

1

1 2 3 4

2

3

4

ها
رد

و

ريپیت طرح

ربه
 ض

شه
 نق

 

نقشه ضربه سرژه 2 و 2 صعودي
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 z تاب نخ هاي تار و پود برعكس باشد )تار
و پود s يا تار s و پود z( حالت كج راه به 
خوبي مشخص است. در اين حالت كج راه 

قوي ظاهر شده است )شكل 19(.

شكل 19 ـ تأثیر جهت تاب نخ در سرژه

فعالیت كالسی
7  

دو نمونه پارچه اي را كه در اختيار شما قرار گرفته است را ازنظر جهت تاب و تأثير آن بر كج راه بررسي 
كنيد. آيا جهت كج راه در اين موضوع تأثيري دارد؟

مزاياي اندازه گیري پارامترهاي نخ با پردازش تصوير چیست؟آيا می دانید
كاربرد روز افزون انواع پارچه در مصارف پوشاك و صنعتي، باعث شده است كه بررسي ويژگي هاي هندسي 
و شكل نخ هاي تشكيل دهنده آن از اهميت بسياري برخوردار شود. بديهي است، اندازه گيري پارامترهاي 
كمي و كيفي و پيش بيني خواص محصول نهايي اهميت بسزايي دارد. مي توان عوامل مؤثر بر آنها را بررسي 

و براي كنترل و هدايت آنها مطابق آنچه براي توليد نهايي مدنظر است برنامه ريزي كرد.
به مجموعه عمليات و پردازش هايي كه در راستاي كاهش عيوب و بهبود كيفيت تصوير در زمينه هاي 
مختلف انجام شده است به علم پردازش تصوير مي گويند. ابتدا به كمك دستگاه هاي خاصي و از جمله 
آن  روي  از  سپس  و  مي شود  تهيه  باال  بسيار  كيفيت  با  عكس هاي  موردنظر  نمونه  از  عكاسي  دوربين 

مي شود. اندازه گيري  نظر  مورد  پارامتر هاي 
اندازه گيري پارامترهاي نخ با پردازش تصوير، داراي مزاياي زيادي نظير اندازه گيري غيرتماسي، آزمون غير 
مخرب، كاهش ضايعات، نداشتن محدوديت هاي روش هاي مبتني بر فروش چشمي )خستگي اپراتور، دقت 

كار و ساير موارد( و مقرون به صرفه بودن از نظر اقتصادي و زماني است.
در اين روش نه تنها به استفاده از دستگاه هاي گران قيمت و پيچيده نيازي نيست، بلكه به كمك يك رايانه 
و اسكنر يا دوربين مي توان به نتايج بسيار دقيق در كمترين زمان ممكن دست يافت و خطاهاي ارزيابي 

را به حداقل رساند.
مهم ترين پارامترهاي نخ كه با پردازش تصوير اندازه گيري مي شوند عبارتند از:

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

عيوب پارچه، عيوب رنگرزي و چاپ
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در قرن نوزدهم ميالدي در فرانسه پارچه هاي پنبه اي سنگين توليد 
مي شدند كه به نام دنيم معروف بودند دنيم و جين پارچه هاي ضخيمي 
بودند. اين پارچه ها مقاومت سايشي و تراكم بااليي داشتند. وزن هر 
متر مربع آنها زياد و طرح بافت آنها اغلب سرژه 1و 3 صعودی بود. 
به صورت هاي مختلف و  پارچه هاي دنيم در سرتاسر جهان  امروزه 
شيوه هاي گوناگون توليد مي شوند و كاربردهاي فراواني دارند. دنيم 
پارچه اي استاندارد است كه توليد آن دانش فني خاصي نياز دارد. 
اينديگو در  رنگزاي  با مواد  پارچه هاي كالسيك دنيم هنوز  امروزه 
فرايند رنگرزي رنگ مي شوند. در اين فرايند فقط سطح نخ هاي تار 
رنگ مي شوند و مغزي آنها سفيد و رنگ نخ هاي پود معموالً سفيد 
است. به همين دليل است كه پارچه دنيم هرگونه سايش را نشان 
مي دهد. دنيم راه راه سبك براي پيراهن و بلوز استفاده مي شوند و 
دنيم هاي كالسيك و سنگين در كت و شلوار كاربرد دارند. در كنار 
رنگ كالسيك اينديگو پارچه دنيم را با شيدها و رنگ هاي مد روز 

نيز رنگ مي كنند ولی محبوب ترين آنها مشكي است.
در شكل20 دو نمونه پارچه دنيم را مشاهده مي نماييد.

را  زير  پارامتر هاي  و  نموده  تهيه  پارچه ضخيم )جين(  نمونه  چند 
كنيد. تعيين  آنها  براي 

1  تار و پود را مشخص كنيد.
2  تعدادي تار و پود را از پارچه جدا كنيد.

3  جهت و تعداد تاب نهايي تار و پود را مشخص كنيد.
4  رنگ بندي نخ هاي تار و پود را مشخص كنيد.

5  طرح بافت پارچه و نخ كشي و نقشه ضربه را رسم كنيد.

درباره اندازه گيري پارامترهاي مختلف الياف به كمك اين روش تحقيق كنيد و نتايج آن را به كالس ارائه تحقیق كنید
دهيد.

فعالیت عملی3
: )Denim( به دست آوردن پارامترهاي پارچه دنيم

)Denim( شكل 20 ـ دو نمونه پارچه دنیم

ايمنی و   بهداشت
در استفاده از وسايل و تجهيزات، نكات ايمني را رعايت كنيد.
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   Gabardine fabric پارچه گاباردين

پارچه گاباردين يك پارچه سخت و محكم بافته شده است كه بافت آن از نوع سرژه است ولي سرژه اي كه در 
اين نوع پارچه به كار مي رود به جای يك پرش دو يا سه پرش، در جهت پود يا تار مي باشد. جنس اين پارچه ها 
متنوع مي باشد و از پنبه و پشم و مخلوط با الياف مصنوعي ساخته مي شود. مورد مصرف گاباردين، كت و 

شلوار، پالتو، شلوار، لباس متحدالشكل و... مي باشد.
در )شكل 21ـ الف( پارچه گاباردين از جنس پنبه اي و در )شكل 21ـ ب( پارچه گاباردين از جنس پلي استري 

را مشاهده مي كنيد. 

شكل 21

ب ـ پارچه گاباردين از جنس پلي استرالف ـ پارچه گاباردين از جنس پنبه

در طرح پارچه هاي گاباردين مي توان پرش را در جهت پود انجام داد كه آن را گاباردين ايستاده مي گويند. 
شكل 22 طرح يك نمونه گاباردين ايستاده را مشاهده مي كنيد.

اگر پرش را در جهت تار انجام دهيم، شيب سرژه به سمت افق مايل خواهد شد كه آن را گاباردين خوابيده 
مي گويند. شكل 23 يك نمونه گاباردين خوابيده با سه پرش در جهت تار مي باشد.

شكل 23 ـ طرح گاباردين خوابیده            شكل 22ـ گاباردين ايستاده با دو پرش در پود              
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در رسم طرح گاباردين چند نكته را بايد مدنظر داشت:
1 اگر اندازه ريپيت سرژه پايه به عدد جهش براي رسم طرح گاباردين قابل تقسيم باشد، ريپيت طرح گاباردين، 

حاصل تقسيم عدد ريپيت سرژه پايه به عدد جهش است، درغير اين صورت اندازه ريپيت تغييري نخواهد كرد.
2  در رسم گاباردين بايد توجه داشت كه عدد جهش از بزرگ ترين عدد سرژه كمتر باشد تا در هنگام ايجاد 

گاباردين، پيوستگی بين سرژه ها از بين نرود.
3  اگر مي خواهيم گابارديني با كج راه ايستاده تر رسم نماييم بايد حداقل يك فلوت تاري بافت سرژه پايه، 
بيشتر از اندازه جهش موردنظر باشد و يا اگر مي خواهيم گابارديني با كج راه خوابيده تر رسم نماييم، حداقل 

يك فلوت پودي بزرگ تر از اندازه داشته باشيم.
4  چنانچه دربافت سرژه معمولي تراكم نخ هاي تار نسبت به نخ هاي پود بيشتر باشد و بالعكس، پارچه حاصل 
گاباردين  شبه  حقيقت  در  بلكه  نبوده  گاباردين  طرح  اين  كه  داشت  خواهد  خوابيده تر  يا  ايستاده تر  حالت 

مي باشد.

فعالیت كالسی
، طرح گاباردين ايستاده را با 3 پرش در جهت پودی رسم كنيد.  8 T Z3

5
1 بر اساس طرح سرژه 

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

سرژه صلیبي   

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

براي ترسيم سرژه صليبي كافي است كه سرژه ساده را از وسط طرح، به دو قسمت تقسيم كرده، يكي از 
نيمه ها را به ميزان 90 درجه و به صورت صليب در مجاورت نيمه ديگر قرار داد )پس از نصف كردن طرح، 
قسمت دوم را از آخر به سمت وسط طرح به طور معكوس رسم مي كنيم( در شكل24 دو نمونه سرژه شكسته 

را مي بينيد.

الف ـ سرژه صلیبي براساس سرژه پايه 1 و 3 صعودي       ب ـ سرژه صلیبي بر پايه سرژه 3 و 1 نزولي

شكل 24 

فعالیت كالسی
ريپيت طرح سرژه هاي صليبي را بر اساس سرژه 2 و 6 صعوديـ  سرژه 1 و 5 نزولیـ  سرژه 5 و 1 صعودي   9

و سپس نقشه ضربه هركدام را رسم كنيد.
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آموزش كاربرد نرم افزار طراحي پارچه   

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

در طراحي پارچه، بر روي كاغذ طراحي، نقش هايی به وجود مي آورند و سپس با گسترش طرح و تعيين وردها 
و نقشه ضربه و رنگ بندي تار و پود بر روي كاغذ طراحي، الگوي نهايي بافت را به گروه بافت پارچه مي دهند. 
آنها با استفاده از اين الگو، با كنار هم قرار دادن نخ هاي تار مطابق خواسته ما، عمل نخ كشي را انجام مي دهند. 
براي آغاز بافت پارچه بايد نقشه ضربه را نيز به ماشين بافندگي داد. اين كار باتوجه به نوع ماشين بافندگي 
انجام مي شود. نرم افزار طراحی پارچه باعث آسان تر شدن طراحی با بافت شده است و از طرفی به خاطر اينكه 

رنگ بندی را به راحتی انجام می دهد سرعت طراحی و تنوع آن را باال می برد.

 نصب نرم افزار
ابتدا فايل نرم افزار موردنظر را باز می كنيم. اگر فايل نرم افزار zip يا rar شده باشد، آن را extract می كنيم 
تا فايل باز شود. و سپس روي setup.exe كليك مي كنيم تا نرم افزار نصب شود. براي باز كردن نرم افزار از 
مسير start/all program/weave design استفاده می كنيم. و يا با باز شدن برنامه روي گزينه new و يا 
عالمت صفحه جديد كليك می كنيم و سپس گزينه hamess single )گزينه اولي( را از اولين كادر محاوره اي 
انتخاب می كنيم. در اين حالت كادر محاوره جديدي باز مي شود كه سؤاالت مهمي درباره طراحي مي پرسد 

كه بايد آنها را پاسخ دهيم.

شكل 25ـ صفحه شروع نرم افزار

ممكن است در اين حالت شما نتوانيد مقدار عدد هاي 
صورت  اين  در  دهيد  تغيير  را   Tredles يا  و   shafts
را   Properties گزينه   Tools منوي  از  است  كافي 
انتخاب كنيد. در اين حالت كادر محاوره اي شبيه قبل 
باز مي شود ولي مقادير Shafts , Treadless را مي توان 
و  بزنيم  را    new دكمه  صورتي كه  در  كنيم.  انتخاب 
سپس گزينه اول را انتخاب كنيم جدول محاوره اي باز 
مي شود. براي شروع كار فقط در رديف پايين دكمه ها 
را مطابق شكل روبه رو آماده كنيد و سپس ok را بزنيد . 
تا صفحه اصلي نرم افزار باز شود. شكل 25 صفحه اصلي 

نرم افزار را نشان مي دهد.
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را روي جدول ها حركت دهيد در  نرم افزار  اين  وقتي عالمت 
مشاهده  را  اعدادي  و  نوشته ها  نمايشگر  راست  سمت  پايين 
توضيح  را  اعداد  و  عالمت ها  اين  مفاهيم  بايد  ابتدا  مي كنيد. 

دهيم.
وقتي عالمت روي ريپيت طرح )جدول گوشه سمت راست   ـ 
پايين( حركت كند اين نوشته را مشاهده مي كنيد و در اين 
حالت شماره ورد مورد نظر و شماره نخ پود را نشان مي دهد و 
معني آن اين است كه در ريپيت طرح اين نرم افزار سطرهاي 
جدول مربوط به تارها )كه به ورد ها وصل مي شود( و ستون هاي 

جدول مربوط پود ها است.
وقتي عالمت نرم افزار روي جدول پايين )جدول وردها و تارها( 
حركت كند اين نوشته مشاهده مي شود و معني آن اين است 

كه نخ تار شماره 16 را بايد به ورد شماره 3 متصل كرد.
وقتي عالمت روي جدول عمودي سمت راست )نقشه ضربه( 
حركت كند اين نوشته ظاهر مي شود و معني آن اين است كه 
در ضربه پنجم وضعيت تار ها بايد مطابق نخ پود شماره 4 باشد.

وقتي فضاي اصلي نرم افزار باز شود تصويري را نشان مي دهد 
كه مشابه شكل 26 خواهد بود.

 نخ پود شماره 2ورد شماره 4

ورد شماره 3                 نخ تار شماره 16

ضربه شماره 5                 شماره نخ پود 4

شكل 26 ـ فضاي نمايش داده شده در نرم افزار

محل ايجاد طرح

اين قسمت از صفحه نرم افزار را با دقت نگاه كنيد و سپس اين 
فعاليت را انجام دهيد.
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 روش استفاده از نرم افزار طراحي پارچه
به طوركلي نرم افزار هاي طراحي داراي روش كاربرد خاصي هستند و ما بايد آنچه را تاكنون در مورد طراحي 
فرا گرفته ايم را در قالب نرم افزار انجام دهيم و به مرور كـاربرد اين نرم افزار و توانايي هاي آن را فراگيريم. براي 
اين كار از تبديل ريپيت طرح به شيوه اي كه فرا گرفتيم به ريپيت طرحي كه در اين نرم افزار به كار مي رود، 

شروع مي كنيم.
مثاًل مي خواهيم سرژه دو و يك تاري را رسم كنيم. ابتدا ريپيت طرح را رسم مي كنيم و سپس آن را به اندازه 
90 درجه، مخالف عقربه ساعت مي چرخانيم. در مرحله آخر سطر هاي اين طرح را به صورت الگوي فلش ها 
ايجاد  تفاوتي  مورد طرح هاي سرژه  )در  به دست مي آيد  ريپيت طرح جديد  نتيجه  در  و  جابه جا مي كنيم 

نمي شود ولي در بعضي از ريپيت طرح ها تغييراتي ايجاد مي شود(.

 كادر تنظیمات
در قسمت نرم افزار tools / properties را مي زنيم و در كادر باز شده، مقادير را مطابق تصوير 2٧ انتخاب 

مي كنيم.

فعالیت كالسی
با حركت دادن موس بر روي صفحه نرم افزار طوري عمل كنيد كه هر كدام از نوشته هاي زير را در قسمت   10

پايين صفحه مشاهده كنيد و معني هر كدام را بنويسيد و هركدام در چه قسمت نرم افزار وجود دارد.
  Ends = 2   ،     Ends = 16  ،        shaft = 1  ،   shaft = 4 )الف

Treadle = 2   ،   Picks = 3       ،     Treadle = 6  ،    Picks = ب(     ٧
Treadle = 5   ،       shaft = 8       ،        Treadle = ٧  ،   shaft = 3     )پ

 شكل 27 ـ نمايش تنظیمات اولیه نرم افزار          

قسمت 1 كادر تنظیمات

قسمت 2 كادر تنظیمات

قسمت 3 كادر تنظیمات

قسمت 4 كادر تنظیمات

قسمت 5 كادر تنظیمات      

تعداد تار واحد طرحتعداد پود واحد طرح

تعداد پود

تراكم پودی

تعداد تار

واحد تراكم

تغییر رنگ پود

تراكم تاری

تغییر رنگ تار

با عالمت: تار روی پود

بدون عالمت: پود روی تار
طرح اصلی       نقشه ضربه



پودمان دوم : سرژه و مشتقات آن

6٧

در مورد تنظیمات به اين نكات توجه كنید.
1  در قسمت1كادر تنظيمات، ابعاد ريپيت طرح را وارد كنيد. Shafts )تعداد تارـ ورد( وTreadle )تعداد 

پود(
2  در قسمت2 كادر تنظيمات، به تعداد كل تارهاي اسنو و كل پود هايي است كه قرار است ببافيم. توجه 
كنيد كه اين قسمت وقتي الزامي مي شود كه بخواهيد طرح هاي بزرگي مثل يك پتو را با دستگاه بافندگي 

ژاكارد ببافيد و در طرح های معمولی می توان دو عدد را 100 درنظر گرفت.
 Roller 3  در قسمت3 كادر تنظيمات، مربوط به تراكم تار و پود در پارچه است. اين نرم افزار داراي خط كش

است كه در صورت فعال بودن مي توانيد نماي واقعي ابعاد تارو پود پارچه را ببينيد.
4  در قسمت 4 كادر تنظيمات، رنگ تار وپود را تنظيم مي كنيد.

5  در قسمت 5 كادر تنظيمات، سه گزينه وجود دارد كه از سمت چپ اولي Littplan براي نقشه ضربه 
)حركت وردها( و گزينه وسطي Tie-up and Threadling مربوط به طرح اصلي بافت پارچه شامل نخ كشي 
و ترتيب قرار گيري پود ها مي باشد. در هرلحظه فقط يكي از اين گزينه ها قابل اجرا است. گزينه سمت راست 
Rising Shed مربوط به قرارداد پر كردن نقاط صفحه طراحي است. اگر اين گزينه را عالمت بزنيد به اين 
معني است كه هرگاه تار روي پود قرارگيرد آن نقطه سياه مي شود و اگر اين گزينه بدون عالمت باشد، هرگاه 
پود روي تار قرار گيرد، آن نقطه را سياه مي كنيم. با توجه به نوع آموزشي كه در اين كتاب ارائه شده است، 

همواره اين گزينه را عالمت بزنيد )توضيحات بيشتر در سايت(.
از گزينه هاي بزرگ نمايي نيز براي بزرگ تر شدن ابعاد خانه ها استفاده كنيد.

كار هاي  دستورات  اين  كمك  مي كنيد.به  مشاهده  را  دارد  وجود  تصوير  روي  كه  گزينه هايي   28 در شكل 
كنيد. پيدا  تسلط  نرم افزار  فضاي  بر  تا  كنيد  امتحان  را  كارها  اين  انجام مي شود.  روي طرح  بر  مختلفي 

شكل 28 نمای دكمه های افقی دستگاه است )توضيحات بيشتر در سايت(.

شكل 28 ـ تصوير دكمه هاي باالي صفحه طراحي     

س كردن طرح
معكو

ت تار و پود
تكرار طرح در جه

برداشتن خطوط دور طرح

خطوط دور طرح

گ كردن طرح
ك و بزر

كوچ

گ قلم
ب رن

انتخا

گ قلم
                       رن

سیون نخ
استفاده از كلك

پ
چا

C
U

T.C
opy.Paste

ذخیره
باز كردن 

جديد
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و   2٧ شكل  شبيه  گزينه هايي  انتخاب  با 
آن صورت شكل 29  در   Ok فشردن دكمه 

ظاهر   مي شود.

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

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

نهايت گزينه OK را بزنيد )شكل 30(.

شكل 29 ـ تصوير نمايش داده شده توسط نرم افزار                 

نخ كشی وردها رح
 ط

ت
يپی

ر
ها

ود
ر پ

كرا
ه ت

ش
نق

ايجاد يك ريپیت طرح

Repeat شكل30 ـ كادر تنظیمات

تعداد تكرار تاریتعداد تكرار پودی

محلی كه بايد تكرار شود در تار و پود

مي شود.  هويدا   31 شكل  طرح  آن  از  پس 
كه گسترده ريپيت طرح است و براساس سه 
از:  عبارت اند  كه  است  آمده  به وجود  فاكتور 
ريپيت طرح، نخ كشي و نحوه تكرار پودها. شما 
مي توانيد با تغيير در هريك از فاكتورهاي باال 

طرح هاي جديدي را به وجود آوريد.
با زدن دكمه برداشتن خطوط دور طرح شكل 
سمت چپ به وجود مي آيد. در اين شكل تار و 

نماي تار و پودينماي جدولي طرحپود به راحتي قابل شناسايي مي باشد.
)برداشتن خطوط دور طرح(

شكل 31
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 نقشه تكرار پودي چیست؟
در سمت راست صفحه نمايش نرم افزار يك ستون را مشاهده مي كنيد. اين ستون، درحقيقت كار نقشه ضربه 
را انجام مي دهد با اين تفاوت كه در نقشه ضربه، چگونگي حركت ورد ها را مشاهده مي كنيد ولي در اينجا 
ترتيب انجام پود گذاري را مشاهده مي كنيد. مثاًل در اينجا در ضربه اول پود اول، بافت مي رود و در ضربه 
دوم پود دوم، بافته مي شود و در ضربه سوم، پود سوم بافته مي شود و پس از آن دوباره همين عمليات تكرار 
مي گردد. حاال اگر پود ها را براساس ترتيبي كه گفتيد در كنار هم بچينيم، نقشه ضربه ايجاد مي شود. اين 

نرم افزار بخش ويژه اي براي رسم نقشه ضربه نيز دارد.

 شماره گذاری ريپیت طرح مناسب نرم افزار 
و  تاري  راپورت  داراي  طرح  ريپيت  كه  مي دانيم 
پودي و شماره گذاري تار و پود است. بنابراين مطابق 
ريپيت طرح سرژه  تاكنون خوانده ايم  كه  را  مطالبي 

است.  32 شكل  به صورت  صعودي  3   و2 

در  كه  مي كنيد  مشاهده  دقت  كمي  با  كه  آن  حال 
رسم  افقي  به صورت  حتماً  تار ها  نرم افزار ها  اين گونه 
در  شوند(.  متصل  ورد ها  به  به راحتي  )تا  مي شوند 
شكل  در  دارد.  تفاوت  شماره گذاري  ترتيب  نتيجه 
33 ترتيب شماره گذاري در ريپيت طرح را براي اين 

مي كنيد. مشاهده  نرم افزار 

در اين طرح نحوه پود گذاري را بيان كنيد و سپس تكرار پود گذاري را نشان دهيد. نقشه ضربه هر طرح را فعالیت عملی4
با توجه به هر پود كه بافت مي رود رسم كنيد.

A B

شكل 32 ـ رپیپت طرح سرژه 3 و 2 
صعودي مناسب ترسیم دستی

تارها

پودها

شكل 33ـ نحوه شماره گذاری تار و پود طرح سرژه 
3و2 صعودی مناسب اين نرم افزار 

پودها

تارها
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ديده  تفاوت هايي  طرح ها  بعضي  براي  ولي  است  نكرده  تغييري  اينجا  در  سرژه  طرح  ريپيت  ظاهر  هرچند 
مي شود. بنابراين براي سرژه هاي ساده همان ريپيت طرح را وارد كنيد ولي براي مشتقات سرژه، حتماً الزم 

است تا ريپيت طرح تغيير كند.
حاال  تا  كه  است  طرحي  ريپيت  شبيه  درست  نرم افزار  اين  در  سرژه  طرح  ريپيت  كردن  وارد  مهم:  تذكر 
خوانده ايم. ولي بعضي ريپيت هاي طرح تغيير اساسي خواهند داشت. ولي به اجراي و تكرار ريپيت طرح توجه 

كنيد و به پشت و رو بودن طرح توجه كنيد.

 تأثیر رنگ تارو پود و نخ كشي و نقشه تكرار پودي
يكي از مهم ترين فوايد نرم افزار طراحي كه با آن كار مي كنيد اين است كه به راحتي مي توان رنگ تار و رنگ 
پود را تعويض كرد. براي اين كار دو گزينه وجود دارد كه يكي از رنگ هاي جديد را به شما نشان مي دهد 

)Color( ولي دومي رنگ هايي را كه در اين طرح استفاده كرده ايد )Palette( را به شما نشان مي دهد.

درحالي كه هر دو گزينه Color و Palette مي توانند باعث تغيير رنگ تار و پود شوند، پس چه تفاوتي با فكر كنید
هم دارند؟

براي تغيير در نخ كشي نوع نخ كشي را مطابق دروسي كه قباًل فرا گرفته ايد تغيير دهيد. تا انواع جديدي از 
طرح ها را مشاهده كنيد. در اين نرم افزار جدول افقي پايين صفحه، نخ كشي و جدول عمودي سمت راست 
نقشه تكرار پودي مي باشد. ما در اين شكل 8 حالت را براي شما نشان داديم ولي شما مي توانيد با تركيب 
كردن هركدام از اين حالت ها طرح هاي جديدي را به وجود آوريد. به حالت شكل گيري z و s و سرژه ها توجه 
كنيد. با تركيب اين چهار حالت مي توان طرح لوزي را به وجود آوريد. اين كار به تمرين زيادي احتياج دارد تا 
تركيب نقشه تكرار پودي و نخ كشي را به خوبي درك كنيد. با دقت زياد در شكل گيري طرح ها، نحوه كاركرد 

اين نرم افزار را به خوبي فرا بگيريد.

فعالیت عملی5

تغيير  با  و  نرم افزار  روي  از   34 شكل 
دست  به  پودي  تكرار  نقشه  و  نخ كشي 
آمده است. پايه كار سرژه 1 و 4 صعودي 
نرم افزار  با  را  طرح  همين  ابتدا  است. 
پايه  سرژه  با  سپس  و  كنيد  بازسازی 

دهيد. انجام  را  كار  همين  ديگری 

شكل 34 ـ تغییر طرح بافت با تغییر نخ كشي و تغییر تكرار پودي
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 Tools File ,Edit ,Viewدر اين نرم افزار گزينه هاي
وجود دارد كه در شكل هاي 35 ، 36 ، 3٧ و 38 معني 
گزينه هاي هركدام را مشاهده مي كنيد. اين دكمه ها را 
در هنگام كار با نرم افزار بزنيد و اثرات آن را روي نقشه 

نهايي ببينيد.
                                                 

به جسارت  نرم افزار  يك  با  كار  فراگرفتن  به طوركلي 
هرگاه  دارد.  بستگي  دكمه ها  اين  از  استفاده  در  شما 
دكمه  از  دوباره  برخورديد  مشكالتي  به  درحين كار 
New شروع كنيد. و همه مراحل را دوباره انجام دهيد. 
كاربرد هر كدام از دكمه های داخلی كادر را از هنرآموزتان 

بپرسيد.

فعالیت كالسی
11  

تاثير نخ كشي را بر روي طرح در قسمت C،    B  ، A وD بيان كنيد. 
 تاثير نقشه تكرار پودي را بر روي نخ كشي هاي 4،3،2،1و5 بررسي كنيد.

 سرژه هاي ديگري را رسم كنيد و هريك از كادر ها را به طور جداگانه در نرم افزار به وجود آوريد.
و با تغيير سرژه پايه، تأثيرات روی طرح را مشاهده كنيد.

File شكل 35 ـ گزينه

View شكل 36 ـ گزينه

 طرح جديد
بازكردن طرح

بستن ذخیره

چاپ

تنظیمات چاپ

فايل ورودی

فايل خروجی

نوار ابزار
نوار اصلی
خط كش
زوم كوچك و بزرگ

نمای طرح با چهارخانه      
نمای طرح بدون چهارخانه       
معكوس طرح )پشت پارچه(     

Edit شكل 37ـ گزينه   Tools شكل 38 ـ گزينه 

 پاک كردن

تكرار

تصوير  

 خواص

خواص پیش فرض
قلم نقطه

قلم خط

انتخاب

كلكسیون نخ

يادداشت    

 ذخیره در محل دلخواه

نمايش قبل از چاپ
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پیش نمايش طرح    

پس از آن كه طرح مورد نظر شما آماده شد بايد آن را چاپ كرد تا به قسمت بافندگي برده شود اما قبل از 
آن به كمك پيش نمايش، آن را ببينيد و از نظر رنگ بندي و تراكم و طرح نهايي به تأييد نهايي برسانيد. در 
منوي File بر روي Print preview كليك كنيد تا پيش نمايش طرح نهايي را مشاهده كنيد. درصورتي كه 

اشكالي مشاهده نشد مي توان طرح را روي كاغذ چاپ كرد. گزينه print برای چاپ طرح می باشد.

فعالیت كالسی
طرح هاي مختلفي را كه تا حاال آموختيد را بر روي نرم افزار بازسازي كنيد.  12

1 جاي تار و پود را در اين طرح تغيير دهيد.
2 رنگ تار و پود اين طرح را تغيير دهيد.

3 طرح را به صورت چهار خانه درآوريد.
4 نخ كشي را به صورت يك در ميان صعودي نزولي درآوريد.

5 نقشه ضربه را دو خانه، دو خانه صعودي كنيد.
6 چله كشي را هم دو خانه دوخانه صعودي كنيد.

7 چله كشي را دو خانه دو خانه نزولي كنيد.
8 براي ذخيره طرح از روش save as استفاده كنيد.

9 طرح جديدي را باز كنيد و سرژه 4 و 3 تاري را به وجود بياوريد و همه كار هاي باال را روي آن انجام دهيد.
__p 3 را اجرا كنيد و تار را سبز و پود را زرد كنيد. و ده در ده تكرار كنيد.

2 10 طرح 

11 طرح تافته را به صورت راه راه با هر ده تار يك رنگ درآوريد. 100 تار و 100 پود.

12 طرح تافته را به صورت چهارخانه با رنگ هاي دلخواه درآوريد. 100 تار و100 پود.

فعالیت عملی6

)A,B,C,D( : 39 با توجه به شكل
1 طرح هاي مربوط به فصل اول را 

با نرم افزار بازسازي كنيد.
با  را  زير  طرح هاي  از  هركدام   2
را  آن  و  بسازيد  طراحي  نرم افزار 

كنيد. ذخيره 

شكل  39

A B

C D



پودمان دوم : سرژه و مشتقات آن

٧3

طراحي سرژه هاي بزرگ   

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

T, را مي خواهيم اجرا كنيم. اين سرژه با ابعاد 14= )4+2+3+ 5( خواهد شد. براي  Z
,

5 2
3 4 مثال: سرژه با نام 

 اين كار درست مانند قبل دكمه ها را به صورت زير تنظيم می كنيم.

شكل 40 ـ كادر تنظیمات

 / Start/weave design/new/ single hamess/ok
در اين حالت كادر محاوره باز مي شود. در قسمت پايين 
كادر عبارت Tie-up and threadling را عالمت زده 
و ok را بزنيد و حتماً rising shed را عالمت می زنيم.
حاال از گزينه منوي TOOLS عبارت properties را 

بزنيد تا كادر شكل 40 هويدا شود.
بر روي محلي كه با بيضي قرمز مشخص شده است و 
از طريق زبانه كناري مقدار 14 را براي هركدام ايجاد 
كنيد. در اين حالت اگر الزم است مقادير ديگر كادر را 
نيز تغيير دهيد و يا رنگ هاي تار و پود را عوض كنيد. 
با زدن ok صفحه جديدي باز مي شود كه واحد طرح 
آن 14 در 14 مي باشد. حاال سرژه را در اين واحد طرح 

و با دقت پياده كنيد.

مسير نكته به  نبود  تغيير  قابل  مقادير  از  بعضي  اگـر 
كادر  همان  دوباره  تا  برويد   Tools/Properties

است. تغيير  قابل  حاال  مقادير  اين  شود.  ظاهر 

و  نظر  مورد  سرژه  بافت  تكرار  واحد  اجراي  از  پس 
نخ كشي و انجام نقشه تكرار پودي در نهايت به كمك 
منوي  روي  از  يا  و  ابزار  نـوار  روي  از  تكـرار  گـزينه 
Edit /Reapet نقشه سرژه مورد نظر به تعداد مشخص 
شده تكرار مي شود و در نهايت به صورت شكل 41 در 

مي آيد.

 T 2,5___
3,4  Z شكل 41 ـ ترسیم سرژه
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 چند نكته مهم
1  تغيير رنگ از طريق منوي Color / Color باعث ايجاد رنگ هاي جديد مي گردد. اين كار از طريق نوار 

ابزار هم امكان پذير است.
2  تغيير رنگ از طريق Color / palette نيز امكان پذير است. در اين حالت تمامي رنگ هايي را كه ايجاد 
كرده ايد و يا مصرف كرده ايد را نيز در خود دارد و اگر قصد استفاده مجدد از رنگي را داشتيد اين گزينه كار 

را راحت تر مي كند.
 Line استفاده شود خانه ها را بايد يكي يكي پر كرد ولي با گزينه Pen از Tools 3  در صورتي كه در گزينه

اگر چپ كليك را نگه داريم، با حركت موس، پر كردن خانه و ايجاد خط بسيار آسان تر مي شود.
4  براي بزرگ كردن خانه ها از عالمت بزرگ نمايي مثبت و براي كوچك كردن خانه ها از عالمت بزرگ نمايي 

منفي استفاده كنيد.
5  به كمك عالمت تغيير تار و پود، مي توانيد جاي تار و پود را با هم عوض كنيد.

6  براي اينكه سرژه z به s تبديل شود. بايد نقشه ضربه را از حالتz  به s تبديل كرد.
7  از تغيير دادن عالمت ها و رنگ ها و مقادير براي ياد گرفتن بيشتر نرم افزار استفاده كنيد.

تمرين هاي زير را با اين نرم افزار انجام دهید.فعالیت عملی7
1 نرم افزار را باز كنيد و بر روي 11 در 11 تنظيم كنيد.

 ,T s
,
3 1
2 5

2 واحد طرح زير را در محل مربوطه اجرا كنيد. 

3  نخ كشي z را اجرا كنيد ولي با نقشه ضربه مناسب در نهايت سرژه s در بيايد و پس از تكرار آن را در 
يك درايو ذخيره كنيد.

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

5  رنگ تار و پود را تغيير دهيد.
6  با تغيير رنگ تار، طرح را به صورت راه راه هايي تاري در آوريد.

7 با تغيير رنگ پود طرح را به صورت چهار خانه درآوريد.
8 ده بار تكرار را در جهت هاي تار و پود اجرا كنيد و سپس، پيش نمايش بگيريد و اگر فكر مي كنيد طرح 

جالبي شده است آن را چاپ كنيد.

فعالیت كالسی
يك سرژه سيال را به كمك نرم افزار رسم كنيد.  13
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سرژه هاي جناقي )شکسته(   

شكل 42 ـ زيگزاگ افقي )پودي(

شكل 43 ـ زيگزاگ عمودي )تاري(

شكل 44ـ ايجاد لوزي

شكل 45 ـ يكي از انواع طرح الماس

طرح هاي روبه رو را مشاهده كنيد و سپس به كمك نرم افزار، طرح هاي 
ديگري را بسازيد ولي سرژه پايه و رنگ ها را تغيير دهيد. در مقابل هر 

طرح چگونگي تكرار پودي و نخ كشي را در مقابل هر طرح بنويسيد.

چگونگي تغييرات نقشه تكرار پودي و نخ كشي را شرح دهيد.

چگونگي تغييرات نقشه تكرار پودي و نخ كشي را شرح دهيد.

چگونگي تغييرات نقشه تكرار پودي و نخ كشي را شرح دهيد.

چگونگي تغييرات نقشه تكرار پودي و نخ كشي را شرح دهيد.

فعالیت كالسی
يك سرژه پايه انتخاب كنيد و سپس 4 نقشه مطابق شكل های   14

42، 43، 44 و 45 با نرم افزار رسم كنيد.
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 تبديل ريپیت طرح به ريپیت طرح مناسب نرم افزار 
برای اينكه عمل طراحی در نرم افزار اصولی و درست انجام شود بايد شماره  گذاری تار و پود در نرم افزار درست انجام شود. 

به كمك مراحل زير اين عمليات خود به خود درست انجام می شود و طرح درست و مطابق انتظار ايجاد می شود.
براي اين كار مراحل زير را انجام دهيد. 

1  ابتدا ريپيت طرح مطابق روش معمولي را رسم كنيد.
2  ريپيت طرح را به اندازه 90 درجه مخالف حركت عقربه ساعت بچرخانيد.

3  هر كدام از سطرها را مطابق فلش جابه جا كنيد.
4  ريپيت جديد را در محل نرم افزار قرار دهيد.

ـ   الف  يك نمونه از اين تبديل را نشان مي دهد. شكل46 
حاال مطابق شكل46 ـ   ب ريپيت طرح را در نرم افزار قرار مي دهيم و نخ كشي و نقشه تكرار پودي را طوري 
تنظيم مي كنيم تا شكل نهايي ايجاد شده، تكرار ريپيت طرح اولي باشد. يعني با تغييراتي در نرم افزار مشابه 

همان چيزي را ايجاد كرديم كه با دست مي كشيديم.

با انتخاب يك طرح سرژه متفاوت، كارهاي زير را انجام دهيد.فعالیت عملی8
1  نخ كشي را انجام دهيد.

2  اصول بافت را رعايت كنيد.
3  مطابق نقشه ضربه، پارچه را ببافيد.

4  پارچه بافته شده را جدا كنيد و به عنوان نمونه كار به هنرآموزتان تحويل دهيد.

نكات
زيست محیطی

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

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

شكل 46 

الف ـ روش تبديل ريپیت طرح به حالت نرم افزار

ب ـ طرح حاصل از نرم افزار

1

123

2

3

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

ريپیت طرح مناسب نرم افزار

پودها

ها
تار

90 درجه 
چرخش 

مخالف عقربه 
ساعت

ود
پ

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

سرژه جناقی )شکسته(  

شكل 47 ـ پارچه هاي سرژه جناقي

يكی ديگر از انواع مشتقات بافت سرژه بافت سرژه جناقی 
می باشد. برای رسم بافت سرژه جناقی بدين ترتيب عمل 
برای  و سپس  كرده  رسم  را  پايه  سرژه  ابتدا  كه  می كنند 
ادامه طرح، كج راه سرژه به طور معكوس رسم می شود. اين 
بافت در پارچه های لباسی مردانه و زنانه با يك رنگ و يا 
پارچه های  پود و همچنين در  و  تار  رنگ های متفاوت در 

قرار می گيرد. استفاده  مورد  پالتويی 
دو نوع از انواع سرژه جناقی پركاربرد سرژه جناقی در جهت 
نخ های تار و سرژه جناقی در جهت نخ های پود می باشد. 
شكل 4٧ پارچه هايی با بافت سرژه جناقی را نشان می دهد.

  

شكل 48 يك نمونه از ريپيت طرح جناقی می باشد.

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

ابتدا يك مستطيل به عرض 6=4+2 و طول 12=2×6 رسم 
كنيد و از سمت چپ )يعني نقطه 1 و 1( سرژه صعودي 2  و 

4 را رسم مي كنيد شكل 49 را مشاهده كنيد.

شكل 48 ـ ريپیت طرح جناقی 3 و 2 صعودي 
مي باشد.

شكل 49 ـ مرحله اول رسم طرح جناقي
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پس از اين مرحله بايد خانه هاي ٧ الي 12 را پر كنيم و 
آنها را از روي خانه هاي 1، 2، 4،3، 5 و 6 پر مي كنيم.

براي پر كردن خانه ٧، معكوس خانه 6 را قرار مي دهيم 
)جابه جايي خانه سفيد و سياه( و خانه 8، معكوس خانه 
در  و  بود  و خانه 12 معكوس خانه يك خواهد  و....   5

نتيجه شكل 50 به دست مي آيد.
شكل 50 ـ ريپیت طرح سرژه جناقی 2و4

1  طرح ريپيت جناقی سرژه 2 و 4 را به حالت مناسب نرم افزار تبديل كنيد.فعالیت عملی9
2  طرح ريپيت سرژه جناقی 1 و 4 را رسم كرده و به حالت مناسب نرم افزار تبديل كنيد.

3  دو طرح جناقی را كه ريپيت آنها را رسم كرده ايد بر روي نرم افزار و با رنگ هاي مختلف و تراكم تاري 
و پودي متفاوت اجرا كنيد.

فعالیت كالسی
به   15 نرم افزار  توسط  مي كنيد  مشاهده  كه  را  طرحی 

وجود آمده است. از اين طرح چه اطالعاتي را مي توان 
استخراج كرد. آنها را بنويسيد و با دوستان در اين باره 

بحث كنيد.

تار و پود ضخیم در بافت  

شكل 51 ـ پارچه با تراكم مختلف براي تار و پود

همان طور كه در شكل 51 مي بينيد تارهاي پارچه نازك 
نساجي  در  پارچه ها  اين  است.  ضخيم  آن  پود هاي  و 
كاربرد هاي زيادي دارد. براي نحوه طراحي اين نوع پارچه، 
تراكم تاري و پودي را متفاوت درنظر مي گيريم. مثاًل در 
اين بافت، با طرح تافته و تراكم تاري 22 تار در سانتي متر 
و  بگيريد  نظر  در  سانتي متر  در  پود   8 پودي  تراكم  و 
سپس طرح نهايي را ذخيره كرده و به هنرآموزتان نشان 
دهيد. تفاوت ظاهر اين طرح را با طرح هاي تراكم يكسان 

كنيد. مقايسه 
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تركیب دو سرژه   

تركيب سرژه از در هم آميختن دو طرح سرژه به دست مي آيد. اين تركيب در دو جهت تاري و پودي می تواند 
انجام شود.

 تركیب سرژه تاري
در سرژه هاي تركيبي تاري، راپورت تاري ريپيت طرح نهايي، دو برابر راپورت پودي آن مي باشد و روش كار 
بدين صورت است كه پود ها را يك در ميان در كنار هم قرار مي دهيم. با توجه به راپورت سرژه ها، دو روش 

به وجود مي آيد.
1  تركیب سرژه تاري با راپورت برابر: به عنوان مثال اگر بخواهيم تركيب تاري سرژه 1 و 2 صعودي 
و سرژه 2و 1 صعودي را به دست آوريم چون راپورت هر دو سرژه برابر عدد 3 است مانند شكل 52 عمل 

مي كنيم.

شكل 52 ـ نحوه ايجاد سرژه تركیبي تاري         

ريپیت طرح سرژه تركیبی                             سرژه 2و1 صعودی   +   سرژه 1و2 صعودی

فعالیت كالسی
روش كار كه در شكل مشاهده مي شود را بيان كنيد.  16

شكل 53 ـ بافت تركیبي

مي باشد  شده  ايجاد  نهايي  بافت  شكل53 
است. ايجاد شده  نرم افزار  به كمك  كه 

1 1 21 2 31 2 3 2 3 3
1

1

2

3

2 3 4 5 6
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غیر  راپورت  با  تاري  تركیب سرژه   2
برابر: در اين حالت اول بزرگ ترين مضرب 
مشترك بين دو راپورت را پيدا مي كنيم و 
راپورت  در  را  كامل  دو طرح سرژه  سپس 
جديد پياده مي كنيم. حاال يك در ميان از 

هر پود در كنار هم قرار مي دهيم.

مثال: سرژه تركيبي تاري حاصل از سرژه 
1 و 2 صعودي و سرژه 3 و 1 صعودي را 

كنيد. رسم 
چون راپورت ها برابر نيستند پس بزرگ ترين 
مضرب مشترك را پيدا مي كنيم كه بين 3 و 

4 مي شود عدد 12.
عمليات را مطابق شكل 54 انجام مي دهيم.

شكل 54 ـ طرح گسترده هر سرژه به صورت جداگانه

پس از انجام اين مراحل يك مستطيل با 12 پود و 24 تار رسم مي كنيم. حاال در تار اول، تا اول سرژه 12 در 
12 مربوط به تكرار سرژه 1 و 3 صعودي را رسم مي كنيم. در تار دوم، تار اول مربوط به تكرار سرژه 3 و 1 
صعودي 12 در 12 را قرار مي دهيم. اگر بقيه تار ها را نيز يك به يك در كنار هم قرار دهيم در نهايت طرح 

ريپيت نهايي به دست مي آيد. اين كار به حوصله و دقت زيادي احتياج دارد.
در اين سرژه نيز، حالت خط مورب پديدار مي گردد و از اين طريق مي توان تشخيص داد كه سرژه تركيبي 

است. همه سرژه هاي تركيبي به كار نمي روند و تنها تعداد خاصي از آنها بافته شده اند.

شكل 55 ـ تركیب تاري دو سرژه 1 و 3 صعودي با 3 و 1 صعودي

ول
ه ا

حل
مر

وم
ه د

حل
مر

مرحله سوم

تكرار 
سرژه 2 و 1 

صعودی

تكرار 
سرژه 3 و 1 

صعودی

ترتیب انتقال كارها به صورت يك 
B يك تار A تار

3 3 1212

121244

چهار بار تكرار

سه بارتكرار
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 تركیب 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.

فعالیت كالسی
با دقت به طرح رسم اگر اشتباهي مي بينيد آن را اصالح كنيد و سپس با تبديل اين ريپيت طرح به حالت 17

نرم افزار آن را اجرا كنيد و با تغيير رنگ تار و پود و نماي جدولي و تاري پودي و تغيير ترتيب تكرار پودي 
و نخ كشي طرح هاي متفاوتي را ايجاد كنيد.

هركدام از سرژه هاي زير را تركيب كنيد  ،   بر روي نرم افزار اجرا كنيد و نقشه ضربه هركدام از طرح ها را فعالیت عملی10
رسم كنيد.

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

ت( تركيب پودي سرژه 4 و 2 صعودي با سرژه 2 و 2 صعودي

چند نمونه پارچه مختلف به ابعاد 10cm × 10cm تهيه نموده و مراحل زير را براي پارچه انجام دهيد.فعالیت عملی11
1 جهت نخ هاي تار و پود را مشخص كنيد.

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

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

فعالیت كالسی
طرح تركيبی پودی سرژه های 3 و 2 صعودی و سرژه 1 و 2 صعودی را رسم كنيد.  18

مرحله 3ـ تهيه طرح ريپيت نهايی مرحله 1ـ تهيه طرح ريپيت هر كدام 
مرحله 4ـ ايجاد طرح روی نرم افزار مرحله 2ـ تهيه طرح ريپيت بزرگ شده 

پارچه ديبا چیست؟آيا می دانید
ديبا پارچه ای بسيار نازك ابريشمي است. و در شهر شوشتر توليد 
می شده است. اين پارچه بسيار نازك بوده است و گاهی نيز با اليافی 
از طال برای دوخت لباس هاي خاص و حتي تزيين پارچه پوشش 
خانه كعبه به كار می رفته است. اين بافته در شهرهای شوشتر و 
قاصدك های  تارهای  از  پارچه  اين  قديم  در  داشت.  رواج  دزفول 
گياهی به نام قلپ لپ بافته مي شده است كه در اطراف شهرهای 
خوزستان اندك بوته هايی از آنها يافت می شود اين پارچه داراي ثبت 
جهاني است و از طرح سرژه در بافت آن استفاده مي شود. پود هايي از 

جنس الياف نازك طال، زيبايي خاصي به اين پارچه مي دهد.
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   Curved Twill سرژه انحنادار

طرح های شكل 56 را ببينيد. حالت منحني شكل خطوط در اين طرح پارچه زيبايي خاصي را به آن داده است.

در اين نوع طرح، نخ كشی به صورت انحنادار استفاده می شود. ايجاد انحنا در نخ كشی از طريق پرش تدريجی 
در نخ كشی انجام می شود تا حالت انحنا در طراح ايجاد شود. 

در اين نوع سرژه زاويه كج راه برخالف سرژه های قبلی متغير است و خوابيده و ايستاده بودن كج راه به طرح مورد 
نظر بستگی دارد. بافت های انحنادار بيشتر در پارچه های لباسی و پالتويی زنانه مورد استفاده قرار می گيرند.

شكل 56 ـ نمونه سرژه هاي انحنادار

اين فعالیت عملی12 ساخت  نحوه  به  ابتدا 
كنيد. توجه  سرژه 

, را  , ,TZ
, , ,

5 11 3
3 11 2

و سپس بر روي نرم افزار و به كمك سرژه هاي چند خطي، سرژه انحنادار با سرژه پايه 
بسازيد. در ادامه نقشه تكرار پودی را نيز به صورت انحنادار رسم كنيد.

هر بار كه طرح مناسبی را رسم كرديد از گزينه save as ذخيره  كنيد.
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تغییر رنگ بندي تارو پود  

براي ايجاد طرح هاي متنوع مي توان از تكرار يك در ميان و دو در ميان و يا يك به دو و يا ... استفاده كرد. 
طرح شكل 5٧ را ببينيد و نحوه تكرار رنگ تار و پود با نحوه تكرار رنگ بندي مقايسه كنيد.

ريپيت طرح و ريپيت رنگ بندي در اين طرح را مشاهده كنيد. با اين 
6 شده  در   6 رنگ بندي  ريپيت  ولي  است   3 در   3 ريپيت طرح  كه 
با هم شامل مي شود  را  رنگ  و  بافت  تكرار  رنگ بندي  ريپيت  است. 

 .)58 )شكل 

رنگ پود و تار 
يك در میان

شكل 57 ـ تكرار رنگ تار و پود

ريپیت طرح           ريپیت رنگ بندی

شكل 58 ـ  ريپیت طرح و رنگ بندي

فعالیت كالسی
1 در سرژهA,B,C كه با رنگ بندي انجام شده است ريپيت طرح   19

و ريپيت رنگ بندي را پيدا كنيد و در نرم افزار بازسازی كنيد.
2  ترسيم سرژه 1 و 2 صعودي با رنگ بندي تار يك در ميان و 

پود دو در ميان به كمك نرم افزار
3  سرژه 2 و 4 صعودي با رنگ بندي دلخواه به كمك نرم افزار

سرژه 2 و 2 با رنگ بندي

 سرژه 2و2 با چهار طرح بندي 
و رنگ بندي متفاوت

 شكل سرژه 2 و 3 با رنگ بندي

A

B C شامل 4 قسمت
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با توجه به مطالب مطرح شده در زمينه تجزيه پارچه حداقل 3 نمونه پارچه مختلف تهيه نموده و با توجه فعالیت عملی13
به امكانات موجود در محيط آموزشی پارچه ها را تجزيه نموده و موارد ذيل را برای نمونه ها مشخص كنيد.

 مشخص كردن پشت و روی پارچه ها
 مشخص كردن تراكم نخ های تار و پود

 تعيين جهت و مقدار تاب نخ های تار و پود
 محاسبه درصد جمع شدگی نخ های تار و پود

 تعيين نمره نخ های تار و پود
 ترسيم طرح بافت پارچه ها با چله كشی و نقشه ضربه

 مشخص كردن رنگ بندی نخ های تار و پود
 تعيين تعداد تار براي 120 سانتي متر عرض پارچه

 محاسبه وزن نخ های تار برای بافت 500 متر از هريك نمونه های پارچه

با مراجعه به منابع علمي و استفاده از اينترنت درباره موضوعات زير تحقيق كنيد و نتايج خود را به كالس تحقیق كنید
گزارش كنيد.

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

1000 شانه است ؟
3  تراكم طولي فرش )تراكم( به چه معناست؟

4  وقتي گفته مي شود فرش با تراكم 500 مي باشد مفهومش چيست؟
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فرم ارزشيابی واحد يادگيري 2ـ سرژه و مشتقات آن

معیار شايستگی 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كاررديف

1رسم طرح هاي سرژه1

2بافت پارچه با طرح سرژه2

2فراگيري كار با نرم افزار طراحي بافت پارچه3

1رسم مشتقات سرژه4

شايستگی های غیرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محیطی 
و نگرش:

1 رعايت قواعد و اصول در مراحل كار 
2  استفاده از لباس كار و كفش ايمنی 

3  تميزكردن دستگاه و محيط كار 
4  رعايت دقت و نظم

2

*میانگین نمرات

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





پودمان 3

ساتین و مشتقات آن
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شايستگي هاي فني پودمان   

تعریف طرح ساتين، خصوصيات پارچه ساتيني، انواع پارچه ها، طراحي طرح هاي گوناگون ساتين، روش رسم 
نقشه ضربه انواع طرح ها به كمك  نرم افزار طراحي پارچه، بررسي و طراحي پارچه هاي كرپ و بافت آنها.

استاندارد كار  

در هنگام اجراي این پودمان هنرجو براساس آموخته هاي خود از طراحي ساتين، نقشه كامل انواع ساتين را 
رسم مي كند و پارچه هاي ساتيني را مي بافد .

واحد يادگیری 3

طرح ساتین و مشتقات آن
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طرح بافت ساتین )اطلس(  

طرح ساتين )Sateen( سومين طرح پایه می باشد، كه از روي آن ده ها طرح دیگر به وجود آمده است . مهم ترین 
خصوصيات ظاهري پارچه هاي كه بافت ساتين در آن به كار رفته است، نرمي و لطافت و انعطاف پذیري پارچه 
مي باشد . در بين بافت هاي پارچه، كمترین مقدار زیر و رو رفتن نخ تار و پود مربوط به این نوع طرح مي باشد . 

طرح ساتين به طرحي گفته مي شود كه در یك ریپيت بافت آن در هركدام از تارها و هركدام از پود ها فقط 
یك نقطه پيوستگي وجود دارد     . در بافت های ساتين به دليل اینکه در هر تکرار بافت فقط یك نقطه پيوستگی 
بين نخ های تار و پود وجود دارد نخ های تار و پود هر كدام در یك طرف پارچه موج می زنند بدین معنی كه 
در یك طرف پارچه چند نقطه تار، نمایان است و بقيه پود است و برعکس در پشت پارچه چند نقطه پود 
پيداست و بقيه تار مي باشد . بنابراین اگر تار و پود از دو رنگ مختلف باشند، رنگ پشت پارچه و روي آن با 

هم متفاوت است . 
بنابراین در پارچه ای كه با بافت ساتين تهيه می شود نخ های تار در یك طرف پارچه و نخ های پود در طرف 
دیگر پارچه بيشتر دیده می شوند در واقع نخ های تار در نقطه پيوستگی رو قرار گرفته و در بقيه ریپيت طرح، 
زیر قرار مي گيرد . به عبارتی وقتی در نقطه پيوستگی نخ تار رو قرار می گيرد در بقيه تکرار بافت نخ های پود رو 
قرار گرفته است و بيشتر پود ها دیده می شوند و به آن ساتين پودی گفته می شود و پشت این پارچه را كه نگاه 
می كنيم چون تارها بيشتر دیده می شوند به آن ساتين تاری گفته می شود . هرگاه نخ های تار روی پارچه قرار 
گيرند ساتين را تاری )تار نما( و اگر نخ های پود در روی پارچه مشاهده شوند ساتين را پودی )پود نما( گویند .

پرسش کالسی
١

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

از جمله خصوصيات مهم طرح ساتين اینکه با توجه به نوع بافتی كه ایجاد می كنند، سطحی كاماًل صاف و 
براق در پارچه به وجود می آورند، این سطح صاف و شفاف در برابر انعکاس نور درخشندگی و جلوه خاصی 
به پارچه های ساتين می دهد. عالوه بر این تراكم تار و پود در پارچه هایی با بافت اطلس یا ساتين نسبت به 
سایر طرح های پایه بيشتر است . همچنين در ساتين های معمولی چنانچه از نخ تار و پود با دو رنگ متفاوت 
استفاده    شود مثاًل نخ تار آبی و نخ پود قرمز، پارچه ای توليد می شود كه روی آن به رنگ آبی و پشت آن به رنگ 
قرمز دیده می شود . در واقع فقط با طرح ساتين است كه می توانيم پارچه ای یك ال با رو و پشتی با رنگ های 

كاماًل متفاوت توليد كنيم . 
مهم ترين مصارف ساتین ها عبارت اند از:

 پارچه هاي براق، سبك و نرم براي لباس ها و آستري لباس هاي زنانه
  پارچه هاي آستري، لباس هاي مردانه

  پارچه رویي وسایل خواب و رو تختي ها
   پارچه  هایي كه براي تزیينات و دكوراسيون منازل و سالن ها به كار مي رود . 

  استفاده به عنوان پرده و روكش مبلمان
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اهميت  بودن  زیبا  و  درخشان  و  نرمي  كه  هرجا   
كمتري  اهميت  پارچه  استحکام  ولي  باشد  داشته 
داشته باشد . در شکل   1 نمونه اي از پرده اي  ساتيني را 

مي كنيد . مشاهده 

 مزاياي پارچه ساتین
مهمترین مزایاي پارچه هاي ساتين كه باعث شهرت و 
استفاده زیاد از این نوع پارچه شده است، عبارت اند از:
ساتیني:  پارچه  هاي  بودن  زيبا  و  درخشان   ١
همان طور كه در شکل2 مي بينيد، پارچه هاي ساتين، 
بسيار زیبا و چشم نواز هستند . جنس نخ و رنگ پارچه 
پارچه  تا  مي شود  باعث  پارچه  این  در  بافت،  نوع  و 
این  طرفي  از  بياید .  به نظر  زیبا  و  درخشان  بسيار 

هستند . نيز  نرم،  بسيار  شكل ١ ـ نمونه پرده از پارچه ساتینپارچه ها 

ساتيني  پارچه هاي  پارچه:  بودن  لَخت  و  شل   2
به  را  بدن  شکل  دارند    .  كه  خاصي  بافت  به خاطر 
خصوص  به  موضوع  این  مي گيرند .  خود  به  راحتي 
براي پارچه هاي آستري كه زیر لباس مصرف مي شود، 
و  فرم  باید  آستري  پارچه هاي  دارد .  زیادی  اهميت 
حالتي  و  فرم  بتواند  تا  باشد    .  نداشته  خود  از  شکلي 
را كه از لباس اصلي ایجاد مي شود ، به خوبي نمایان 
سازد . در شکل 3 پذیرش فرم و حالِت پارچه ساتين، 

مي كنيد . مشاهده  را  مانکن  روي 

شكل 2 ـ چند نمونه پارچه ساتین

شكل 3 ـ پذيرش حالت و فرم مانكن توسط پارچه ساتیني
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در پارچه هاي ساتيني دو عيب اساسي وجود دارد . این دو عيب عبارت اند از:
١ نخ کش شدن پارچه: اگر بر روي پارچه اي جسم تيزي مثل سوزن را حركت دهيم، سوزن به تار و پود 
گير مي كند و ممکن است آن نخ را از جاي خود در آورد . این عمل را نخ كش شدن مي گویند . هر چقدر نقاط 

پيوستگي، در بافت پارچه ها زیادتر باشد، مقاومت پارچه در مقابل نخ كش شدن نيز، زیاد مي شود .

پرسش کالسی
به نظر شما نخ كش شدن در پارچه ساتين زیاد است یا كم  ؟ چرا؟2

پارچه  نقاط پيوستگي در طرح  تعداد نخ ها و استحکام  از  ناشي  پارچه  استحكام کم پارچه: استحکام   2
مي باشد . بنابراین كم بودن تعداد نقاط پيوستگي، باعث كاهش استحکام آن مي شود . ولي مزایاي پارچه هاي 

ساتيني باعث مي شود تا همچنان استفاده از این نوع پارچه زیاد باشد .
به طور كلی بافت های ساتين به دو دسته تقسيم می شوند: 
 ساتين های منظم                     ساتين های نامنظم

  Rgular Sateen ساتین منظم

در بافت سرژه، روش عالمت گذاری به این صورت است كه دستور بافت بر روی تار اول عالمت    گذاری می شد 
و برای تار دوم عالمت    گذاری مشابه نخ اول و با یك فاصله به طرف باال انجام می شد و همين طور برای تارهای 
بعدی تا طرح كامل شود . در بافت سرژه چون عدد حركت )جهش( یك است در نتيجه نقاط پيوستگی نخ ها 
به دنبال هم قرار گرفته و ایجاد خطوطی در پارچه می نماید اما در بافت ساتين منظم عدد حركت بيشتر از 
یك است . در نتيجه نقطه پيوستگی در سطح پارچه پخش شده و هيچ گونه خطوط و عالئمی روی پارچه ظاهر 
نمی گردد به همين خاطر پارچه هایی كه با بافت ساتين تهيه می شوند دارای سطحی صاف و براق می باشند و 

نقاط پيوستگی نخ های تار و پود در رو و یا پشت پارچه دیده نمی شوند . 
عدد حركت در ساتين های منظم از اولين نخ تار تا آخرین نخ تار به طور مساوی می باشد و اگر در یك بافت 
ساتين نخ های تار در روی پارچه مشاهده شوند نخ های پود در پشت پارچه دیده می شوند و یا بالعکس . و به همين 
خاطر هرگاه از نخ های تار و پود با دو رنگ متفاوت استفاده شود رنگ رو و پشت پارچه كاماًل متفاوت خواهد بود .

 ساختار ساتین منظم
در شکل 4 بافت A یك سرژه 4/1 را نشان می دهد كه برای بافت آن نياز به 5 لنگه ورد می باشد . عدد حركت 
در این طرح یك است و عالمت هایی روی پودهای 1،2،3،4،5 به ترتيب گذاشته شده و بافت سرژه را به وجود 

آورده است .

A B C

شكل 4
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در بافت B كه یك طرح ساتين 5 با عدد حركت 2 انتخاب شده 
است و عالمت هایی نيز به ترتيب از تار اول شروع شده و روی 
پودهای 1،3،5،2،4 گذاشته شده است . بافت C نيز یك ساتين 
5 وردی را با عدد حركت 3 نشان می دهد كه عالمت های آن 
با توجه به عدد حركت ساتين كه سه می باشد بر روی پودهای 
بافت  طرح  ساختن  برای  پس  است .  گرفته  قرار   1،4،2،5،3
ریپيت  یعنی  بافت  آن  برای  نخ های الزم  تعداد  ابتدا  ساتين 
تار  نخ  آخرین  تا  تار  نخ  اولين  از  و  می كنيم  معين  را  بافت 
نقاط پيوستگی را طبق عدد حركت ساتين عالمت می زنيم و 
طرح را كامل می كنيم . پس از كامل شدن یك طرح ساتين 
بایستی به این نکته توجه داشت كه در روی هر نخ تار و پود 
فقط باید یك عالمت )نقطه پيوستگی( وجود داشته باشد . در 
با  بافت ساتين  تار و پود در یك  شکل 5 نحوه قرار گرفتن 

5   تار را مشاهده مي كنيد .
همان طوركه مشاهده مي كنيد نقاط درهم رفتگي تار و پود، 
كه  دارد   زیادي  كاهش  تافته  طرح  به نسبت  طرح،  این  در 

مي دهد . این طرح  به  را  ویژه اي  خصوصيات 

شكل 5 ـ نحوه درگیري تار و پود در طرح ساتین

تارهای رو

رو
ی 

ها
ود

پ

پود
تار

پرسش کالسی
ميزان نقاط پيوستگي این ساتين را با یك طرح تافته مقایسه كنيد و محاسبه كنيد نقاط پيوستگي طرح 3

تافته چند برابر طرح ساتين است؟

مثال: یك ساتين ده وردي منظم با حركت 3 را رسم كنيد . 
ابتدا یك مربع 10 در 10 را رسم مي كنيم و سپس روي خانه 
تار 1 و پود 1 را سياه مي كنيم و سپس از تار كناري شمارش 
رسيدیم  به عدد 3  هرگاه  و  باال شروع مي كنيم  به طرف  را 
خانه باالیي را سياه مي كنيم و این عمليات را تکرار مي كنيم    . 
همان طور كه فلش ها نشان مي دهد درصورتي كه شمارش 
تار، ولي  از همان  را  ادامه شمارش  انتهاي خانه مي رسد،  به 
از پایين شروع مي كنيم تا همه تارها و پود ها فقط یك خانه 

سياه داشته باشند . شکل6 روش این كار را نشان مي دهد .

شكل 6

نقطه شروع
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 روش رسم ساتین منظم
طرح  یك   B قسمت  و   3 حركت  عدد  با  نما(  )پود  پودی  وردی   10 ساتين  طرح  یك   A قسمت  شکل7 
ساتين  10 وردی تاری )تار نما( با عدد حركت 3 را نشان می دهد كه در واقع B پشت پارچه و A روی یك 

است . پارچه 

پرسش: Warp Face , Weft Face به چه معني است؟

A B
شكل7 ـ طرح پشت و روي ساتین ده وردي

طرز پیدا کردن عدد حرکت مناسب در ساتین های منظم
بافت ساتين را می توان روی حداقل 4 نخ و یا بيشتر از آن به دست آورد، اما هر عدد حركتی نمی تواند یك 
بافت ساتين صحيح ایجاد نماید چون ممکن است بعضی از اعداد حركت، ایجاد طرح سرژه روی پارچه نمایند 
و یا اینکه بعضی از نخ های تار و پود بافت نروند یعنی بدون پيوستگی در زیر یا روی پارچه قرار گيرند . از بين 
اعداد حركت مطرح براي یك طرح ساتين ممکن است فقط چند عدد، قابل قبول باشند و بتوانند یك ساتين 
كامل بسازند . برای پيدا كردن عدد حركت در یك ساتين N تاری ابتدا تعداد اعداد را از یك تا N می نویسيم 

و به ترتيب زیر عمل می كنيم:
الف( عدد یك را حذف می كنيم، چون با چنين عدد حركتی ایجاد سرژه می نماید . 

در هنگام رسم ساتين با عدد پرش خاص، دو موضوع باعث مي شود تا ساتين موردنظر قابل اجرا نباشد . نكته
الف( اگر در هر تار و یا پود بيش از یك نقطه پيوستگي ایجاد شد . 

ب( اگر در یك یا چند تار و یا پود نقطه پيوستگي ایجاد نشد .

١  ساتين هاي زیر را با عدد پرش خواسته رسم كنيد . ساتين 5 با پرش 2ـ ساتين 7 با پرش 4ـ ساتين  9 فعالیت عملی١
با پرش 5

2  همه ساتين هاي منظم مربوط به ساتين 9 تار را پيدا كنيد و عدد پرش هاي خوب را جدا كنيد . 
3  همه ساتين هاي منظم 8 تار را رسم كنيد و سپس درباره هركدام نظر بدهيد كه آیا ساتين خوبي 

هست یا خير  ؟ دليل آن را ذكر كنيد . 
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ب( آخرین عدد یعنی N را حذف می كنيم، چون درصورت ترسيم ساتين با چنين عدد حركتی تمام عالئم 
روی یك نخ قرار می گيرد . 

ج( عدد ما قبل آخر یعنی )N-1( را حذف می كنيم، چون چنين عدد حركتی ایجاد سرژه می نماید . 
د( هر عددی كه )N( برآن قابل قسمت باشد و یا با )N( ضریب مشترک داشته باشد را حذف می كنيم . 

بقيه اعداد باقيمانده را می توان به عنوان اعداد حركت برای یك ساتين منظم كه N تار در یك تکرار داشته 
باشد به كار برد . 

به عنوان مثال اگر بخواهيم اعداد حركت در یك بافت ساتين 14 تاری را مشخص كنيم، اعداد از یك تا 14 
را می نویسيم و طبق دستور فوق عمل می كنيم . 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14

اعداد حركتی  باقيمانده  اعداد  این  نتيجه  در  و  می گردند  بقيه حذف  و  باقيمانده   11،9،5،3 اعداد  بنابراین 
بافت . به طور صحيح  آنها  با  را  هستند كه می توان طرح ساتين 14 

فعالیت کالسی
براي ساتين هاي 4 و 5 و6 و 7 و 8 و 9 و10 و 11و 12 و 13 و 15 و 16 همه اعداد حركت هاي ممکن را   ١

به روش باال به دست آورید . 

شخصي از ما خواسته است كه ساتين 14 وردي با عدد پرش 13 ببافيم . او مي گوید  این طرح یك ساتين پرسش کالسی
بسيار خوب است . به نظر شما این شخص در زمينه طرح بافت تخصصي دارد؟ چرا؟

بسياري متخصصان طراحي پارچه اعتقاد دارند كه بعضي از طرح هاي آنان بسيار پرفروش مي شود    . )به تحقیق کنید
اصطالح گل مي كند( با توجه به اینکه ما درحال حاضر اصول طراحي پارچه هاي ساتيني را یاد گرفتيم    . دو 

تحقيق زیر را انجام دهيد . 
١  نام طرح هاي ساتيني كه از بقيه پركاربردتر شده است را بنویسيد . 

2  چند دليل براي این موضوع بنویسيد.

بعضی از بافت های ساتينی كه با عدد حركت هاي مختلف تهيه می شوند ممکن است بهتر از سایرین باشند     . 
پسندتر  در یك كالم مشتري  و  باشند   یکنواخت تر  پارچه  در سطح  پيوستگی  نقاط  توزیع  كه  معنی  بدین 
بوده است     . خوب است كه تمام ساتين هایی كه می تواند روی مثاًل 13 نخ تار ایجاد شود، مشخص شود . براي 
این كار ابتدا همه اعداد پرش صحيح را به دست آوریم  و سپس براي همه اعداد باقيمانده طرح مورد نظر 
را رسم كرد . این موضوع در شکل8 و طرح های J ،I ،H ،G ،F ،E ،D ،C ،B ،A به ترتيب با اعداد حركت 

شده اند . ترسيم   11،10،9،8،7،6،5،4،3،2
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طرح های )F،E( ،)G،D( ،)H،C( ،)I،B( ،)J،A( ساتين های شبيه هستند و برای تطابق بيشتر این طرح ها به 
صورت جفت در شکل روبه روی یکدیگر قرار گرفته اند .

A B C D E

J I H G F

شكل8

فعالیت کالسی
براي هر یك   2 را  پرانتز آمده است وجود دارد  ؟ شباهت  بين طرح هاي جفتي كه در داخل  چه شباهتي 

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

بافته  كمتر  و  نمي گيرد  قرار  پسند  مورد  سرژه(،  )شبيه  مي كنند  ایجاد  خط  حالت  كه  ساتيني  پارچه هاي 
مي شود . دليل آن موضوع این است كه اگر ما بخواهيم سرژه ببافيم      مستقيماً این كار را مي كنيم و دنبال طرح 

نمي رویم     .  ساتين 

پرسش کالسی
5

به طرح هاي باال با دقت نگاه كنيد و بگویيد كدام یك به سرژه شبيه شده است و در نتيجه آن را به عنوان 
ساتين نمي پذیریم . 

طرح های I ،H ،C ،B نسبتاً خوب هستند ولی باز هم عالئمی نمایان است كه در هنگام نگاه كردن به پارچه 
یکنواختي را در ظاهر پارچه از بين مي برد . ولی در طرح های G ،D نقاط پيوستگی تار و پود به بهترین صورت 
در سطح طرح پخش شده و این دو طرح بهترین ساتين روی 13 نخ تار می باشند . بنابراین مي توان نتيجه 
گرفت كه با اینکه در ساتين هاي n تاري، همه طرح ها، عالي نخواهند بود و باید به كمك روش هاي گفته شده، 

طرح هاي نامناسب و مناسب را پيدا كرد و در نهایت بهترین ساتين را به دست آورد .
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خواص درخشان بودن و هماهنگي نقاط پيوستگي و نرم بودن در روي یك پارچه ساتيني و پشت آن دقيقاً بحث کنید
با هم یکسان است . آیا این موضوع براي همه پارچه هاي ساتيني درست است، یا اینکه شرط خاصي در باره 
این ساتين رعایت شده است . در گروه هاي سه الي چهار نفره، درباره این موضوع با هم بحث كنيد  و نتایج 

گروه خود را با گروه هاي دیگر به اشتراک بگذارید . 

تعیین ريپیت طرح هاي ساتین منظمفعالیت عملی2
الف( تعداد تار و پود را در هر طرح پيدا كنيد . 

ب( تار نما و پود نما بودن طرح را مشخص كنيد . 
ج( آیا این ساتين ها منظم هستند  ؟ چرا؟

د( ریپيت طرح را پيدا كرده و روي كاغذ طراحي رسم كنيد . 
هـ( نام طرح را به فارسي و انگليسي بنویسيد . 

شكل 9 ـ چند طرح ساتین

فعالیت کالسی
ابتدا عدد هاي پرش، ممکن را براي یك ساتين 11 وردي )تاري( را پيدا كنيد و سپس با رسم همه آنها، بهترین   3

نمونه ساتين ها را پيدا كنيد  و با جستجو در اینترنت تصاویري از این نوع ساتين را به كالس نشان دهيد . 
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  Irregular Sateen ساتین های نامنظم

در طراحي ریپيت طرح ساتين یك عدد پرش ثابت، در طول طراحي داریم ولي در ساتين نامنظم این عدد 
تغيير مي كند . ولي شرط اساسي ساتين، یعني وجود فقط یك نقطه پيوستگي در تار و پود الزامي است و باید 

همواره رعایت كرد . 
در بافت های ساتين نامنظم عدد حركت در تمام طرح ثابت نمی باشد و این عدد حركت در یك تکرار بافت 
برای نخ های مختلف متفاوت می باشد . بنابراین مي توان گفت كه براي طراحي ساتين نامنظم n تاري، ابتدا 
یك مربع n در n را رسم كنيد و از نقطه 1 و 1 شروع كنيد    . حاال مطابق روش ساتين منظم عمل كنيد . سپس 
عدد دیگري را انتخاب كنيد و همين كار را تکرار كنيد . در هنگام رسم، اگر شرط مهم فقط یك نقطه در تار 
و پود، رعایت نشد، عدد پرش را تغيير دهيد . در نهایت طرح هاي مختلفي در ساتين نامنظم n در n ایجاد 
مي شود . از بين این طرح ها هر كدام توزیع یکنواخت تري از نقاط پيوستگي داشته باشد، طرح مناسب تري 

محسوب مي شود . 
ساتین های نامنظم به دو دلیل مورد استفاده قرار می گیرد:

١  در بعضی از ساتين ها مانند ساتين 4 و یا ساتين 6 نمی توان طبق دستوری كه گفته شد عدد حركت 
انتخاب كرد و ساتين منظم ایجاد كرد، بنابراین به صورت نامنظم تهيه می شوند .  صحيح 

2  معموالً از ساتين های نامنظم می توان بهترین نوع ساتين را تهيه كرد . چون با تغيير دادن عدد حركت 
می توان نقاط پيوستگی را یکنواخت تر توزیع كرده و از ایجاد خطوط در پارچه جلوگيری كرد . 

  دو طرح موجود در این شکل را با هم مقایسه كنيد . چه نتيجه اي مي گيرید؟

  آیا این ساتين خوبي است  ؟ چرا  ؟
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طرح A در شکل 10 یك ساتين نامنظم روی 4 نخ دیده می شود كه اعداد حركت آن به ترتيب 3،2،1 می باشد 
و طرح B یك ساتين نامنظم روی 6 نخ را نشان می دهد كه اعداد حركت آن به ترتيب 2،3،4،4،3 می باشد .

به خاطر امتيازی كه ساتين های نامنظم دارند كه همان ایجاد نکردن خطوط روی پارچه می باشد ساتين های 

شكل ١0

نامنظم را روی 8 ،10 و 12 نخ و غيره ایجاد می كنند . 
قسمت C در شکل 10 یك ساتين نامنظم را بر روی 8 نخ نشان می دهد كه عدد حركت آن به این ترتيب 
می باشد كه تا پود چهارم عدد حركت 3 و به طرف راست می باشد و روی پود پنجم عدد حركت 4 است . یعنی 

نصف تعداد نخ در تکرار و در پودهای بعدی عدد حركت 3 و به طرف چپ می باشد . 
قسمت D در شکل 10 یك ساتين نامنظم روی 10 نخ تار می باشد و عدد حركت در این ساتين به این ترتيب 
است كه از پود اول تا پنجم عدد حركت 3 به طرف راست می باشد . روی پود ششم عدد حركت نصف تعداد 

نخ در تکرار یعنی 5 است و در پود های بعدی عدد حركت 3 و به طرف چپ می باشد . 
و در آخر قسمت E در شکل 10 یك ساتين 12 تاری نامنظم را نشان می دهد كه در آن عدد حركت تا پود 
ششم 3 و5 به طور یك در ميان و به طرف راست می باشد . روی پود هفتم عدد حركت 6 یعنی نصف تعداد 
نخ در یك تکرار و در پودهای بعدی عدد حركت 3 و 5 به طور یك در ميان و این بار از طرف چپ می باشد .

فعالیت کالسی
در طرح هاي شکل 11 تار و پود و ریپيت تکرار و اعداد پرش را پيدا كنيد .  4

    شكل ١١ ـ ساتین نامنظم

DA B C D EABCE
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تجزيه پارچه هاي ساتین منظم و نامنظمفعالیت عملی3
١ تار و پود و نوع جنس تار و پود پارچه را پيدا كنيد . 

2 تراكم تاري و تراكم پودي را پيدا كنيد . 
3 نخ هاي تار و پود را باز كرده و طرح اصلي و ریپيت طرح اصلي را پيدا كنيد . 

4 طرح مورد نظر را نام گذاري كنيد     . 
5 استقامت این پارچه ها را در جهت تار و در جهت پود و در جهت زاویه 45 درجه به دست آورده و با 

هم مقایسه كنيد . 
6 ارتباط مورد 5 را با نوع ساتين  ها و دیگر پارچه  هایي را كه تاكنون بررسي كرده اید مقایسه كنيد و سپس 

نتيجه گيري كنيد . 
7 همين مراحل را در مورد پارچه هاي دیگري كه به شما داده مي شود، انجام دهيد .

براي ساتين با تار هاي 6 و 8 و 14 تعدادي ساتين نامنظم رسم كنيد و به هركدام از نظر یکنواختي در نقاط 
پيوستگي ارزش گذاري كنيد . اگر با  نرم افزار كار مي كنيد از دكمه Inverse Design براي دیدن پشت 
پارچه استفاده كنيد . در هنگام هم رنگ بودن تار پود و متفاوت بودن رنگ تار و پود، آنها را مقایسه كنيد .

مشتقات بافت ساتین )اطلس(  

همان طوركه گفته شد بافت ساتين یکی از بافت های اصلی به شمار می رود و برای ساختن مشتقات آن، طرح 
ساتين به عنوان مبنا یا پایه مورد استفاده قرار گرفته و با اضافه كردن نقاط دیگری به این بافت با روش های 

مختلف طرح های متنوعی ساخته می شود . 
به طوركلی كاربرد بافت ساتين به صورت های زیر می باشد:

١  تهيه و استفاده از بافت ساتين به عنوان بافت معمولی پارچه . 
2  انتخاب بافت ساتين به عنوان بافت مبنا و ساختن مشتقاتی از آن . 

3  مرتب كردن سایر بافت های دیگر روی اصول ساتين . 

 تهیه و استفاده از بافت ساتین به عنوان بافت معمولی پارچه 
در این حالت بافت ساتين به عنوان یك بافت اصلی استفاده می شود كه پس از بافت پارچه در یك طرف پارچه 
تار و در طرف دیگر موج زدگی نخ های پود كاماًل مشهود می باشد و درنتيجه پارچه های  موج زدگی نخ های 
حاصل با سطحی شفاف مشاهده می شوند     . به عبارتی چون نخ های تار و پود در هر تکرار بافت ساتين معمولی 
فقط یك نقطه پيوستگی دارند، در یك طرف پارچه موج زدگی نخ های تار و طبيعتاً در طرف دیگر موج زدگی 
نخ پود دیده می شود . با شرایطی كه توصيف شد در بافت ساتين معمولی این امکان وجود دارد كه درصورتی 
كه از نخ تار و پود با دو رنگ متفاوت استفاده شود مثاًل در شکل 12، نخ تار زرد و نخ پود بنفش، پارچه ای 

توليد كرد كه روی آن به رنگ بنفش و پشت آن به رنگ زرد دیده شود .
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  انتخاب بافت ساتین به عنوان بافت مبنا و ساختن مشتقاتی از آن 
در این گونه بافت ها یك طرح ساتين به عنوان مبنا قرار داده می شود و سپس با اضافه كردن عالئمی به طرح 
مبنا طرح بافت های جدیدی ساخته می شود . در واقع نقاط بافت را در ساتين مبنا با یك هارمونی مشخص 

توسعه می دهند و طرح های ساخته شده به این روش را مشتقات ساتين می گویند . 
مشتقات بافت ساتين با این روش به صورت های مختلفی ساخته می شوند كه عبارت اند از:

الف( مشتقات منظم ساتين
ب( مشتقات نامنظم ساتين

ج( ساتين بزرگ شده و مشتقات آن
  مشتقات منظم ساتین: در این روش عالئم اضافه شده به عالمت های بافت ساتين مبنا به طور منظم 
اولين نقطه پيوستگی تار و پود در ریپيت بافت ساتين  صورت می گيرد . یعنی هر تعداد نقطه بافت كه به 
اضافه شود به مابقی نقاط پيوستگی هم به طور مساوی این نقاط اضافه می شود . در شکل 13 چند نمونه 
با عدد  D،C،B،A مشتقات منظم ساتين 8 وردی  از مشتقات منظم ساتين مشاهده می شود . قسمت های 
حركت 3 را نشان می دهد و در قسمت های G،F،E وH مشتق های ساتين 10 وردی با عدد حركت 7 مشاهده 
می شود كه با عالئم مساوی مشتقات مذكور ساخته شده است . دقت داشته باشيد كه نقاط قرمز رنگ مربوط 
با رنگ مشکی مشخص  نقاطی كه  تار روي پود است( و  )نقاط قرمز  به پيوستگی های معمول ساتين است 
شده اند نقاطی هستند كه به صورت دلخواه و با توجه به سليقه طراح و با درنظر گرفتن امکان بافت و جذابيت 
با اضافه كردن نقاط مساوی به نقطه  انتخاب شده اند و شما می توانيد طرح های متنوعی را  و زیبایی پارچه 
پيوستگی ساتين طبق سليقه خودتان و یا ذائقه مشتریان تهيه نمایيد . )نقاط مشکي رنگ، نقاطي هستند كه 
در واقع پود روي تار است ولي شما مي توانيد با انتخاب آنها تار را روي پود قرار دهيد . اینها را نقاط پيوستگي 

اضافي مي گویند .( طبيعي است كه نقاط آبي رنگ قطعاً، پود روي تار مي باشد .

 شكل ١2 ـ پشت و روي يك ساتین دو رنگ

با توجه به شکل12 درباره مفهوم موج زدگي رنگي، با یکدیگر بحث كنيد .بحث کنید



پودمان سوم : ساتین و مشتقات آن

101

شكل ١3ـ  افزودن نقاط پیوستگي در ساتین

  مشتقات نامنظم ساتین: در این روش عالئم اضافه شده به عالمت های پيوستگی در بافت ساتين مبنا 
 به طور نامنظم اضافه می شود . به عبارتی عالئم اضافه شده روی عالئم طرح ساتين مبنا با هم مساوی نيستند . 
شکل 14 قسمت A مشتق نامنظم ساتين 8 وردی با عدد حركت 3، قسمت B مشتق نامنظم ساتين 12 
با عدد حركت 11 را نشان می دهد .  با عدد حركت 7 و قسمت C مشتق نامنظم ساتين 15 وردی  وردی 
همان طور كه مشاهده می كنيد نقاط اضافه شده به نقاط پيوستگی طرح های مذكور به صورت مساوی اضافه 
نشده و كاماًل سليقه ای و اختياری اضافه شده است و به همين جهت می توانيم طرح های زیبا و منحصر به 

فردی با این روش ایجاد نمایيم .

شكل ١4

A B C



102

ترسیم مشتقات ساتین به کمك نرم افزار طراحي پارچهفعالیت عملی4
در شکل هاي مربوط به مشتقات منظم ساتين، به ریپيت هاي طرح جدیدي دست مي یابيد     . این ریپيت هاي 
طرح زماني خود را نشان مي دهند كه، به صورت گسترده ترسيم می شوند . یك مورد از آنها را روي كاغذ 

طراحي به صورت گسترده و با تکرار حداقل 5 ریپيت در 5 ریپيت رسم كنيد . 
بقيه ریپيت هاي طرح را بر روي  نرم افزار مخصوص طراحي پارچه، اجرا كنيد . ولي به نکات زیر توجه داشته 

باشيد . 
ـ ریپيت طرح را به صورت خاصي كه قابل اجرا در  نرم افزار باشد در آورید . 

ـ در هنگام شروع كار با  نرم افزار از منوي Tools گزینه Propetis را انتخاب كنيد و سپس مربع كنار 
كنيد .  را عالمت گذاري   Rising Shed

ـ پس از انجام كار نتایج به دست آورده را به هنرآموزتان نشان دهيد و درصورت تأیيد با نام خودتان و یا 
گروه تان ذخيره كنيد. 

 ساتین بزرگ شده و مشتقات آن: در این بافت ها عالئم ساتين مبنا در جهت تار یا پود و یا در هر دو 
جهت تار و پود گسترش داده می شود . به عبارتی موج زدن نخ های تار یا نخ پود و یا هر دو افزایش پيدا می كند 
و در نتيجه بافت جدیدی به دست می آید كه به آن ساتين بزرگ شده گفته می شود . متناسب با تعداد دفعاتی 
كه بافت در امتداد تارها یا پودها گسترش می یابد به ترتيب تعداد پودها یا تارها در ریپيت بافت افزایش پيدا 
می كند و همين طور به تعداد دفعاتی كه بافت در هر دو جهت تاری و پودی گسترش می یابد ریپيت بافت 
نيز بزرگ تر خواهد شد . برای مثال در یك ساتين 5 اگر موج زدگی در جهت تارها دو برابر شود در این صورت 
تعداد تارها در یك تکرار بافت جدید برابر تعداد تارهای ساتين مبنا یعنی 5 خواهد بود و تعداد پودها دو 
برابر می شود یعنی 10 نخ پود . همين طور اگر در یك ساتين 5 موج زدگی در جهت پودها دو برابر شود در 
این صورت تعداد پودها در یك تکرار جدید برابر تعداد پودهای ساتين مبنا یعنی 5 پود و تعداد تارها دو برابر 

یعنی 10 تار خواهد شد .
به همين صورتی كه ذكر شد اگر موج زدگی نخ ها در یك ساتن 5 در هر دو جهت تاری و پودی دو برابر انتخاب 
شود در این حالت تعداد تار و تعداد پود در یك تکرار بافت جدید دو برابر تعداد تار و پود در یك تکرار بافت 
مبنا یعنی برابر 10 نخ تار و 10 نخ پود خواهد بود . این امکان وجود دارد كه یك ساتين بزرگ شده به عنوان 
یك بافت مبنا درنظر گرفته شود و با اضافه كردن عالئمی  به طور منظم و یا نامنظم به عالمت های این طرح مبنا 

بافت های دیگری را تهيه كرد كه به آنها مشتقات بزرگ شده ساتين گفته می شود . 
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قسمت های G 1،F 1،D 1،C 1،B 1 و H1 در شکل 16 به ترتيب، طرح های مشتق به دست آمده از طرح های ساتين 
بزرگ شده B تا H هستند كه در حقيقت این طرح های زیبا از هریك از ساتين های بزرگ شده بر طبق نظر 

و سليقه پيشنهادی طراح و یا نظر مشتریان و درخواست بازار به دست آمده اند .

A B C D

شكل ١5

E F G H

شکل 15 چند نمونه از طرح ساتين بزرگ شده و مشتقات آنها را نشان می دهد . قسمت های C ،B و D بزرگ 
شده یك ساتين 5 وردی A با عدد حركت 3 هستند كه به ترتيب در جهت تاری، پودی و در هر دو جهت 
تاری و پودی به تعداد دو برابر گسترش یافته است . همچنين قسمت های G ،F و H بزرگ شده ساتين 8 
وردی E با عدد حركت 3 است كه این طرح ها نيز به ترتيب در جهت تاری، پودی و در هر دو جهت تاری و 

پودی دو برابر توسعه یافته است .
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در اینجا الزم است به این نکته اشاره شود كه برای بافت طرح های ساتين متناسب با عدد ساتين به لنگه 
ورد نياز داریم . به طور مثال برای بافت طرح ساتين 7 به هفت لنگه ورد و برای ساتين 10 به ده لنگه ورد نياز 
داریم . و دليل این مسئله این است كه در یك ریپيت طرح ساتين هيچ كدام از نخ های تار با نخ های دیگر 
ریپيت طرح، بافت مشابه ندارد و نياز هست كه از یك لنگه ورد جداگانه چله كشی شود و به همين خاطر برای 
بافت ساتين های بزرگ با محدودیت استفاده از لنگه ورد روبه رو هستيم و نمی توانيم در همه انواع ماشين های 
بافندگی طرح های ساتين را ببافيم  برای بافت انواع طرح های ساتين بيشتر از ماشين های بافندگی دابی و 

شكل ١6

B1 C1 D1

F1 G1 H1
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عمدتاً از ماشين های بافندگی ژاكارد استفاده می شود . برای بافت مشتقات ساتين های بزرگ بدليل اینکه نقاط 
زیادی به پيوستگی های ریپيت طرح ساتين مبنا اضافه می شود نياز به لنگه وردهای زیادی هست كه عماًل 
برای بافت آنها در ماشين های بافندگی دابی با مشکل مواجه هستيم و به همين خاطر از ماشين های بافندگی 
تزیيناتی  و  رومبلی  پارچه های  پرده ای،  پارچه های  كه  می كنيم  استفاده  این گونه طرح ها  بافت  برای  ژاكارد 

نمونه هایی از این گونه پارچه هستند .
نقطه  یك  فقط  اینکه  دليل  به  بزرگ  ساتين  طرح های  كه  باشيد  داشته  توجه  نکته  این  به  باید  همچنين 
پيوستگی در ریپيت طرح دارند و به دليل آزاد بودن زیاد نخ ها عماًل امکان بافت آن در ماشين بافندگی وجود 
دارد اما پارچه های به دست آمده از آن به دليل آزاد بودن نخ و شناور بودن آنها به صورت شل بافت شده و از 
كيفيت خوبی برخوردار نبوده و كاربرد چندانی ندارند . به عبارتی طرح های ساتين بزرگ بيشتر زمانی استفاده 
می شود و كاربرد دارد كه از مشتقات آنها استفاده شود، یعنی در واقع نقاط پيوستگی دیگری به طور دلخواه 
به نقاط پيوستگی بافت اصلی در ریپيت طرح اضافه می گردد و پارچه هایی جذاب و نسبتاً محکم از آن توليد 

می شود . 
هنرجویان عزیز به این نکته توجه داشته باشيد كه اضافه كردن عالئم و نقاط پيوستگی در ساختن مشتقات 
طرح ها كاماًل سليقه ای و بسته به نظر طراح دارد و یك نفر متخصص طراحی با در نظر گرفتن امکان بافت و 

همچنين سليقه مشتریان و بازار طرح های متنوعی را برای بافت ارائه می نماید . 

توزیع مناسب نقاط پيوستگي در ساتين از اهميت زیادي برخوردار است . بنابراین:بحث کنید
الف( نباید بتوان یك الگوي مشخص از نقاط پيوستگي را در ذهن ایجاد كرد. 

ب( باید بتوان نقاط پيوستگي در ساتين را دسته بندي كرد. 
با توجه به دو نکته باال هر گروه عدد تاري را انتخاب كند و سپس ساتين هاي منظم و نامنظم مربوط به 
تعداد تار هاي مختلف را رسم كنيد و سپس ساتين هاي نامناسب را خط بزنيد . درباره كارایي این روش با 

هم بحث كنيد .

ايجاد طرح روي  نرم افزار طراحي پارچهفعالیت عملی5
ـ به كمك  نرم افزار و ریپيت هاي طرح ایجاد شده طرح هاي گسترده و با تکرار را به وجود آورید و با تغيير 

دادن نقاط پيوستگي، بهترین حالت را به دست آورید .
ـ طرح هاي مناسبي را كه به دست آورده اید را ذخيره كنيد و در صورت امکان چاپ كنيد .

ـ طرح هاي خود و گروه تان را به هنرآموزتان نشان دهيد و از او راهنمایي بخواهيد .

با مقایسه طرح هاي گروه خود با گروه هاي دیگر، درباره نکاتي كه هر كدام از گروه ها رعایت كرده اید ، بحث بحث کنید
كنيد  و نتایج این مباحث را به هنرآموزتان نشان دهيد .
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 مرتب کردن بافت های ديگر روی اصول ساتین
برای تهيه این گونه طرح ها ابتدا یك طرح ساتين را به عنوان طرح مبنا انتخاب می كنند و نقاط پيوستگی 
تار و پود را روی طرح مشخص می كنند و هر نخ تار از طرح بافت مورد نظر )بافت اصلی( را با توجه به نقطه 
شروع )نقطه پيوستگی طرح ساتين مبنا( بر روی طرح جدید منتقل می كنيم . یکی از كاربرد های مهم این 
طرح ها هنگامی است كه بخواهند وضعيت ظاهری پارچه به دست آمده بر اساس طرح مورد استفاده متفاوت 
باشد، ليکن خصوصيات آن طرح را داشته باشد . به عنوان مثال اگر بخواهيم از خطوط مایلی كه در اثر بافت 
سرژه بر روی پارچه ظاهر می شود جلوگيری كنيم در حالی كه پارچه به دست آمده دارای همان خصوصيات 
سرژه باشد در این صورت می توان بافت سرژه را روی اصول ساتين مرتب كرد . البته باید توجه داشت كه تعداد 
نخ های طرح بافت ساتين مبنا و طرح بافت اصلی بایستی با هم برابر باشد .  به طور مثال اگر بافت اصلی، یك 
بافت سرژه 1و1/3و3 باشد كه بر روی 8 نخ تکرار می شود برای مرتب كردن آن بر مبنای اصول ساتين از یك 
طرح ساتين 8 با عدد حركت 3 یا 5 استفاده می شود . در شکل 17 در قسمت A یك بافت سرژه 1و1/3و3 كه 
در 8 نخ تکرار می شود نشان داده شده كه در قسمت B همين طرح سرژه روی ساتين 8 وردی با عدد حركت 
3 مرتب شده است و در طرح C نقاط ساتين با عدد حركت 3 كه طرح سرژه بر مبنای آن مرتب شده است 
نشان داده شده است . همچنين در قسمت D یك بافت سرژه 1و1و2/3و2و2 نشان داده شده است كه در 11 
نخ تکرار می شود و در قسمت E این طرح سرژه بر روی ساتين 11 وردی با عدد حركت 6 مرتب شده است 
كه در طرح F نقاط پيوستگی ساتين بر مبنای عدد حركت 6 با رنگ مشکی مشخص شده است كه طرح 

سرژه مذكور بر مبنای آن مرتب شده است .

شكل ١7

A B C

D E F

یك طرح ساتين منظم و یك طرح ساتين نامنظم را به كمك هنرآموزتان نخ كشی نموده و پارچه را ببافيد.فعالیت عملی6
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ساتین سیال )سايه دار(   

همان طوركه در مورد بافت های ساتين معمولی گفته شد به خاطر اینکه نخ های تار و پود در هر تکرار بافت 
طرح ساتين فقط یك نقطه پيوستگی دارند، در یك طرف پارچه نخ های تار و در طرف دیگر پارچه نخ های 
پود موج می زنند . به این ترتيب اگر در این بافت ها نخ های تار و نخ های پود از دو رنگ مختلف انتخاب شوند، 
یك طرف پارچه به رنگ نخ های تار و طرف دیگر پارچه به رنگ نخ های پود مشاهده خواهد شد . حال اگر در 
تکرار های بعدی طرح ساتين به تدریج به نقاط پيوستگی اضافه كنيم به طوری كه ساتين پود نما به ساتين 
تار نما و یا ساتين تار نما به ساتين پود نما تبدیل شود مانند سرژه های سایه دار یك حالت سایه ای در پارچه 

ایجاد می گردد كه به آن ساتين سيال یا ساتين سایه دار گفته می شود .
شکل 18 یك ساتين سيال را نشان می دهد كه مبنای آن یك طرح ساتين 8 وردی با عدد حركت 3 می باشد . 
همان طور كه مالحظه می شود طرح ساتين مبنا یك طرح پود نما می باشد كه در ریپيت دوم به هریك از 
عالئم یا پيوستگی های ریپيت اول در جهت تارها یك نقطه پيوستگی اضافه شده و در ریپيت سوم به هریك 
از عالئم و پيوستگی های ریپيت اول دو نقطه پيوستگی اضافه شده و به همين ترتيب در ریپيت های بعدی به 
نقاط پيوستگی اضافه می شود تا در ریپيت هفتم ساتين پود نما كاماًل به ساتين تار نما تبدیل می گردد . در 
این گونه از بافت ها هرگاه از نخ های تار و پود با دو رنگ مختلف استفاده شود، حالت سایه در پارچه به خوبی 

نمایان می گردد .

همان گونه كه در شکل 19 مشاهده مي كنيد . 
بافته  طرح بافت سيال و در كنار آن پارچه 
را  دارد  مشکي  و  سفيد  پود  و  تار  كه  شده 
مشاهده مي كنيد . در هر ریپيت بافت مقدار 
به صورت  دیگر  طرف  به  طرف  یك  از  رنگ 
برعکس حركت مي كند و به همين دليل آن 

مي گویند .  را سيال 

شكل ١8   

شكل ١9 ـ طرح ايجاد از ساتین سیال
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  موارد مصرف طرح های ساتین و پارچه های تهیه شده از آن
با  انواع طرح های ساتین برای تولید پارچه های  بافندگی است و  نقشه ساتین یکی از طرح های پر نفوذ در 
جنس های متنوع مورد استفاده قرار می گیرد . مثاًل ساتین های ۵ و 8 بیشتر در پارچه های پشمی )فاستونی( 
و پنبه ای مورد استفاده قرار می گیرد یا ساتین ۵ با مصرف تار بسیار ظریف و مرغوب و پود پست  و ضخیم تر 
از تار و تراکم بیشتر تار نسبت به پود و تکمیل نهایی آن به رنگ های تیره به  ویژه مشکی برای البسه زنانه 
و مردانه طرفداران بسیار دارد . همچنین ساتین 11 و 1۲ )در پارچه های ابریشمی( کاربرد دارد . عالوه بر آن 
مصارف پارچه ساتین با انواع جنس های مختلف در البسه زنانه و مردانه، پرده، رو تختی، مبلمان و تزیینات 
منزل و سالن ها بسیار زیاد است . پارچه هایی که با طرح ساتین بافته می شود که در واقع پیوند تار و پود آن در 
واحد بافت کمتر است چنانچه از مواد ابریشم طبیعی بافته شود و با رنگ های متنوع و بسیار مالیم و یکنواخت 
رنگ آمیزی و از تکمیل خوب و با کیفیت کامل برخوردار گردد، جلوه و شکوه خاصی داشته و می توان گفت 

یک پارچه رویایی و یک جنس زیبا و لطیف و گران قیمت خواهد بود .

١  چند نمونه پارچه ساتین توسط هنرآموز به هنرجویان در کالس درس ارائه شود و طرح زمینه آنها، فعالیت عملی7
تراکم تار در سانتی متر، تراکم پود در سانتی متر و وزن آنها مورد بررسی قرار گیرد . 

2  خصوصیات مختلف پارچه های بافته شده با طرح ساتین شامل شکل ظاهری، موج زدگی نخ های تار و 
پود، زیردست، استحکام و نوع مصرف آنها در مقایسه با سایر طرح های پایه بررسی شود .

اجراي طرح هاي ساتین فعالیت عملی8
کارهاي زیر را به کمک کاغذ طراحي و یا  نرم افزار مربوطه انجام دهید .

١  اعداد حرکت )جهش( را برای ساتین های منظم و نامنظم چگونه مشخص می کنند؟ برای مثال عدد 
حرکت ساتین منظم 1۲ و ساتین نامنظم 6 را مشخص کنید . 

2  یک طرح ساتین 8 وردی تاری را به صورت منظم با چله کشی و نقشه ضربه تهیه کنید . 
3  یک طرح ساتین 6 وردی پودی را به صورت نامنظم با چله کشی و نقشه ضربه تهیه کنید . 

4  طرح های مشتق منظم از ساتین 10 وردی را  به طور ابتکاری و سلیقه ای تهیه نمایید . 
5  طرح های مشتق نامنظم از ساتین 10 وردی را  به طور ابتکاری و سلیقه ای تهیه نمایید . 

6  یک طرح ساتین 8 وردی را در جهت تاری و در جهت پودی و در هر دو جهت تار و پود توسعه دهید . 
7  بافت سرژه 3 و 1/1 و 3 را بر روی ساتین 8 با عدد حرکت های مختلف مرتب نمایید .

به کمک هنرآموزتان یک طرح ساتین را انتخاب کنید و ابتدا به کمک  نرم افزار آن را رسم کنید    . نقشه ضربه فعالیت عملی9
را رسم کنید نخ کشي را انجام دهید و سپس بر روي ماشین بافندگي طرح مورد نظر را ببافید و پس از 

بافت، نمونه پارچه را به هنرآموزتان به همراه گزارش کار تحویل دهید .
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استفاده از  نرم افزار براي رسم طرح ضربه   

همان طور كه در این باره خواندید،  نرم افزار هاي مختلفي وجود دارد كه براي طراحي پارچه ساخته شده است    . 
اما ظاهر آنها كمي با هم متفاوت است . براي اینکه از این  نرم افزار ها استفاده كنيم، باید اصول زیر را رعایت 

كنيم . 
١ همواره از شماره تار و شماره پود براي ریپيت طرح استفاده كنيد     . 

2 در هنگام قرار دادن ریپيت طرح در جاي معين شده توسط  نرم افزار، شماره تار و پود قبلي را بر روي شماره 
تار و پود كه  نرم افزار نمایش مي دهد قرار دهيد . 

ايجاد نقشه ضربه با  نرم افزار طراحي پارچه  

ابتدا كامپيوتر را روشن كنيد و  نرم افزار را اجرا كنيد    . پس از آنکه دكمه NEW و سپس singel hamess را 
بزنيد .

Shafts ،Treadle ،Fabric Dencity ،Warp نكته مقادیر  نظر  مورد  طرح  به  توجه  با  قسمت  این  در   ١
كنيد     .  انتخاب  را   Collor ،Weft Collor

2 مقدار Shafts را انتخاب كنيد تا مقدار Treadle خود به خود انتخاب شود . 
3 در این قسمت حتماً عالمت روي Littplan و دكمه Rising Shed فعال باشد . 

شکل20  تا  كنيد  كليك   Ok روي 
این  روي  نوشته هاي  به  شود .  ایجاد 
شکل توجه كنيد و آنها را به طور كامل 
یاد بگيرید . براي راحت تر شدن كار از 
و یك  مانند سرژه دو  یك طرح ساده 
مي خواهيم  اینجا  در  مي كنيم .  شروع 
طرح اصلي و نمایش وردها و نخ كشي 
و نقشه ضربه )نحوه حركت وردها ( را 

كنيم . رسم 
به شماره هاي تار و پود و شماره وردها 

و شماره ضربه توجه كنيد .

شكل20 ـ نقشه ضربه به کمك  نرم افزار

شماره ضربه

رنگ پود

شماره پودها

شماره تارها

شماره پودها

رنگ تار

محل نمايش طرح نهايی

ربه
 ض

شه
طرح نهايی پس از انتخابنق

نخ کشی و نقشه ضربه ايجاد 
می شود
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با دقت به محل تار ها و ورد ها و شماره آنها و شماره پود توجه كنيد . این شکل به ما نشان مي دهد كه پيوستگي 
خاصي بين نخ كشي و نقشه ضربه وتار و پود وجود دارد و درصورتي كه به اندازه كافي به آن توجه شود، 

مي توان طرح هاي بسيار خوبي را رسم كرد .
نکته بسيار مهم در این بخش از  نرم افزار این است كه شما مي توانيد از موضوع نقشه ضربه در دو حالت استفاده 
كنيد    . حالت اول این است كه شما نقشه ضربه و نخ كشي را به  نرم افزار بدهيد و  نرم افزار براي شما طرح نهایي 
را رسم مي كند . در مواردي كه مي خواهيد ببينيد آیا نقشه ضربه و نخ كشي را كه رسم كرده اید درست است 

یا خير؟ از این روش استفاده كنيد .
حالت دوم براي مواردي است كه شما مي خواهيد ببينيد با تغييراتي در نخ كشي و نقشه ضربه چه طرحي ایجاد 

مي شود     ؟ این كار باعث مي شود تا شما با صرف كمترین زمان طرح هاي جدیدي را ایجاد كنيد .
مثال براي حالت اول: به كمك  نرم افزار، نقشه ضربه و نخ كشي را براي سرژه 2 و 2 را رسم كنيد كل تار را 
100 و تراكم تار را روي 8 تار در سانتي متر و كل پود را 60 و تراكم پود را روي 6 پود در سانتي متر و رنگ 

تار را سبز و رنگ پود را قهوه اي قرار دهيد . 
روش کار: ابتدا  نرم افزار را فعال كنيد و به شکل 21 در آورید . رنگ تار و پود و تراكم تار و پود و تعداد تار   و   پود 
و تعداد شفت را روي مقادیر خواسته شده قرار مي دهيم . در قسمت نقشه ضربه، سرژه 2 و 2 صعودي را رسم 

مي كنيم.

شكل 2١

در این حالت ابتدا در قسمت نخ كشي به صورت صعودي رسم مي كنيم . )تار اول، ورد اولـ  تار دوم، ورد دوم   ـ تار 
سوم، ورد سوم ـ تار چهارم، ورد چهارم(    . سپس در قسمت نقشه ضربه سرژه 2 و 2 صعودي را رسم مي كنيم . اما 
مي بينيم كه طرح به صورت نزولي دیده مي شود    . آیا مي دانيد دليل آن چيست؟ دليل این موضوع این است كه ما 
در اینجا طرحي را مي بينيم كه در پشت ماشين دیده مي شود     )شکل 22 (. در حالي كه پس از اجرا، این طرح 
به صورت صعودي در خواهد آمد . براي اینکه همين حاال طرح پشت پارچه را ببينيد از دكمه باالي  نرم افزار 

 Inverse Design استفاده كنيد . حاال به كمك دستور تکرار Repeat را ایجاد مي كنيم     . 
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همان طور كه دیدید طرح نهایي ایجاد مي شود . اگر این طرح را به صورت بافته شده مشاهده كنيم خواهيم دید 
كه طرح به صورت صعودي بافته خواهد شد . در هنگام طراحي به این نکته مهم توجه داشته باشيد كه طرح 
بافته شده به چه صورت خواهد بود . شکل 23 طرحي كه در نهایت بافته خواهد شد را مشاهده مي كنيد . برای 
اینکه طرح را در ابعاد پارچه مشاهده كنيم باید ابتدا منو Roller را فعال كنيم و سپس با تنظيم خط كش 
روی نمایشگر با خط كش واقعی، تصویر به دست آمده در ابعاد واقعی خواهد بود در شکل 23 این حالت را 

مشاهده می كنيد. 

شكل 22

شكل 23 ـ نمايش طرح همراه با خط کش در اندازه واقعی

فعالیت کالسی
T, را بر روي كاغذ طراحي رسم كنيد و با نخ كشي صعودي، نقشه   5 Z

,
2 1
3 4

ابتدا یك طرح سرژه به صورت 

ضربه آن را نيز رسم كنيد . حاال به كمك  نرم افزار، رسمي را كه انجام داده اید را كنترل كنيد .
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مثال براي حالت دوم: در این مثال از طرح ساتين استفاده مي كنيم و پس از آنکه طرح ساتين را رسم 
كردیم    . براي افزایش استحکام پارچه از نقاط كمکي و یا پيوندي استفاده مي كنيم . در این حالت،  نرم افزار نقشه 
ضربه را اصالح مي كند . براي این كار ساتين10 را با پرش 3 درنظر بگيرید . روي  نرم افزار، نقشه ضربه10پودي 

و نخ كشي صعودي را رسم كنيد . بنابراین شکل 24 ایجاد مي گردد . 

شكل 24 ـ ساتین١0 با پرش 3 روي  نرم افزار

 حاال به كمك Repeat مي توانيد از هرطرف به اندازه 4 تکرار واحد طرح را انجام دهيد  تا شکل 25 به دست 
آید .

شكل 25 ـ تكرار طرح که مجموعًا 50 تار و پود را شامل مي شود .
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همان طوركه در این طرح مشاهده مي كنيد    . به ازاي هر 9 پودي كه رو قرار مي گيرد فقط یك تار قرار دارد . 
این موضوع باعث كاهش استحکام پارچه مي شود . حاال به كمك نقاط پيوستگي استحکام پارچه را افزایش 
مي دهيم . اگر در طراحي با دست این كار را انجام دهيد    . به ازاي هر نقطه پيوستگي كه ایجاد مي كنيد باید 
نقشه ضربه را نيز اصالح كنيد . چرا كه اگر نقشه ضربه اصالح نشود . بافت به همان صورت قبلي اجرا خواهد 
شد . در واقع نقشه ضربه باعث مي شود تا بافت انجام شود . اما این  نرم افزار به طور اتوماتيك نقشه ضربه را اصالح 
مي كند . به طور یك در ميان درطرح نقطه پيوستگي، ایجاد مي كنيم . براي این كار بر روي نقطه مورد نظر، 
در طرح اصلي بروید و روي آن نقطه، چپ كليك كنيد . در این لحظه به نقشه ضربه نگاه كنيد كه هم زمان، 
روي نقشه ضربه نيز یك نقطه ایجاد مي شود . همه تغيير را بر روي نخ كشي نيز مي توانيد انجام دهيد    . با این 
تغيير كه در هنگام تغيير در نخ كشي، نقشه ضربه تغيير نمي كند ولي طرح اصلي تغيير مي كند . اگر به اشتباه 
نقطه اي را ایجاد كردید كافي است تا روي همان نقطه راست كليك كنيد تا به حالت اول بر گردد . شکل 26 

تغيير ناشي از ایجاد نقطه پيوستگي بر روي نقشه ضربه را نشان مي دهد . این نقاط را پيدا كنيد .

درباره اضافه کردن نقاط پیوستگي به چند نكته توجه کنید .
١  نقطه پيوستگي را در  نرم افزار، مي توان بر روي نقش ضربه و یا طرح اصلي ایجاد كرد . ایجاد نقطه پيوستگي 

بر روي هركدام، باعث مي شود تا بقيه نقاط به صورت اتوماتيك ایجاد شود . 
2  ایجاد نقاط پيوستگي، با اینکه براي افزایش استحکام پارچه به كار مي رود ولي باید به گونه اي طراحي شود 

تا پارچه را زیباتر كند و یا حداقل به زیبایي پارچه لطمه اي وارد نکند .
3  هر نقطه پيوستگي كه ایجاد شود به اندازه تکرار طرح، تکرار خواهد شد . در اینجا چون 5 تکرار وجود دارد، 

هر نقطه پيوستگي 5 بار تکرار خواهد شد .
4  پس از ایجاد نقطه پيوستگي، این نقطه با بقيه نقاط تفاوتي ندارد و همان طوركه در شکل مي بينيد . این 
نقاط تفاوت ظاهري با بقيه نقاط ندارند  و براي پيدا كردن آنها باید دید كه كدام نقاط از قانون مربوط به 

ساتين تبعيت نکرده است .

شكل 26 ـ افزودن نقاط پیوستگي
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   Crepe Fabric پارچه كرپ

نخ کرپ )crepe yarn(: به نخی گفته می شود كه دارای ميزان تاب زیادی است و در پارچه هاي كرپ به كار 
مي رود . 

بافت های كرپ به طور مشخص دارای فرورفتگی ها و برجستگی های كوچکی هستند كه سبب می شود سطح 
پارچه صاف نباشد    . برای توليد پارچه های كرپ ضمن اینکه از طرح های به خصوصی استفاده می شود، هم در 
قسمت تارها و هم در قسمت پودها، نخ های پرتاب به كار برده می شود . همين تاب زیاد است كه سبب جمع 
شدن پارچه و ناصاف شدن سطح آن در قسمت هایي كه سه تار و یا سه پود آزاد باشد می گردد . بافت های كرپ 
ممکن است تنها از یك نوع بافت و یا تركيبی از چند بافت تهيه گردند . معموالً بافت ساتين را به عنوان مبنا 
انتخاب مي كنند و با اضافه كردن عالئم مشخصه، بافت كرپ تهيه می شود . ساتين مبنا و اضافه كردن عالئم 

می تواند به صورت منظم یا نامنظم باشد . شکل 27 یك نوع بافت كرپ و ریپيت طرح آن را نشان می دهد .

فعالیت کالسی
یك ساتين 11 را با پرش دلخواه رسم كنيد و پس از اجرا بر روي  نرم افزار، نقاط پيوستگي را اضافه كنيد    6

و چگونگي تغيير نقشه ضربه را بررسي كنيد .

به كمك  نرم افزار طرح هاي ساتين كه مورد بررسي قرار گرفت را ایجاد كنيد و سپس به كمك  نرم افزار نقشه فعالیت عملی١0
ضربه را نيز تهيه نمایيد و آنها را ذخيره كنيد و درصورت امکان از دستور File / Print و یا دستور تركيبي 

Ctrl + p استفاده كنيد  و آن را چاپ كنيد.

شكل 27 ـ بافت کرپ

تارهايی که پیچ 
می خورند

پودهايی که پیچ 
می خورند

در بافت كرپ تاب نخ باید زیاد باشد تا به محض اینکه قسمت كوتاهي از تار و یا پود در بافت قرار نگرفت 
به هم پيچ بخورد و حالت كرپ را به وجود آورد .
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پارچه كرپ می تواند از جنس هایی چون ابریشم، پشم و یا پلی استر تهيه شده باشد . این پارچه با ظاهر توری 
شکل، معموالً دارای حالتی مجعد و پيچ خورده می باشد .

دو نوع متمایز از بافت پارچه های كرپ وجود دارند؛  نوع اول به نرم یا كرپ مشرقی شهرت دارد و نوع دوم به 
سخت یا پيچ خورده معروف می باشند . كرپ ابریشمی كه معروف ترین انواع آن می باشد، از نخ ابریشمی حاوی 
چسب و مواد طبيعی اوليه خود تهيه می شود . امروزه پارچه كرپ بيشتر از ویسکوز و استات حتي پلي استر 
نيز تهيه می شود و بيشتر در توليد لباس های زنانه به كار گرفته می شود . مانتو و دامن از مهم ترین مصارف 

این پارچه است .

فعالیت کالسی
7  

با مقایسه این پارچه با طرح كرپ، نخ  هایي 
را روي شکل  را كه مي توانند پيچ بخورند 

دهيد . نشان 

تحقیق کنید

روي  نرم افزار  بر  را  روبه رو  طرح هاي  ابتدا 
این  آیا  كنيد  بررسي  و سپس  كنيد  پياده 
كند؟ ایجاد  را  كرپ  حالت  مي تواند  طرح ها 

فعالیت کالسی
به كمك  نرم افزار سه طرح ساتين دلخواه رسم كنيد و سپس نقشه ضربه آن را به دست آورید .   8

در هنگام كار با دستگاه بافندگي نکات ایمني را رعایت كنيد . در مصرف مواد و وسایل و برق صرفه جویي ايمنی   و   بهداشت
كنيد .

نكات
زيست محیطی

در هنگام روغن كاري ماشين بافندگي روغن هاي اضافي را به فاضالب نریزید و آنها را جمع آوري كنيد و 
در ظرف مخصوصي قرار دهيد .
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معارف انقالب اسالمی   

انقالب اسالمی ایران در زمينه صنعت نساجی نيز همانند رشته های دیگر دستاوردهای مهمی داشته است. 
یکی از این دستاوردها، تالش برای خودكفایی در این صنعت بوده است. خودكفایی در توليدات صنایع نساجی 
از توليد پنبه و پشم آغاز می شد و با توليد الياف مصنوعی همانند اكریليك و پلی استر ادامه می یافت. صنعت 
نساجی در زمينه های ریسندگی و بافندگی و چاپ و تکميل نيز با تالش بی وقفه متخصصان كشور به رشد 
و بالندگی رسيد. حمایت مسئولين كشور از این روند بسيار مهم بود. توصيه های رهبری عزیزمان كه همواره 
طول  در  شد.  نساجی  صنایع  جمله  از  و  صنایع  همه  تعالی  و  رشد  باعث  بود  راه گشا  برای دست اندركاران 
سال های پس از پيروزی انقالب صدها كارخانه افتتاح شد كه هركدام سهمی اساسی در استحکام پایه های 

صنعت كشور داشتند یکی از این كارخانجات كارخانه حجاب شهركرد بود. 
بود.  این عرصه  از جمله كارخانه های موفق در  تأسيس شد  از صنعتگران  با همت جمعی  این كارخانه كه 
توليدات این كارخانه در ابتدا چادر مشکی بود. چادر مشکی تا قبل از افتتاح این كارخانه از كشورهایی مانند 
كره جنوبی و ژاپن و… به كشور وارد می شد و ساالنه مبالغ زیادی ارز از كشور خارج می شد. مقام معظم 
رهبری برای نشان دادن عالقه و اهميتی كه برای این موضوع قائل بودند توليدات این كارخانه را مورد تفقد 

قرار دادند كه در تصویر مشاهده می كنيد. 
این كارخانه با همت متخصصان این رشته به سرعت رشد كرد و عالوه بر چادر مشکی، پارچه هایی برای مانتو و 
دامن و روسری و حتی پارچه های پرده ای و پارچه های چاپ شده نيز توليد می كند. در حال حاضر فعالين این 
رشته نيز با توجه به سابقه تاریخی خود، به طور قطع توانایی حضور در بازارهای جهانی را نيز دارد. متخصصان 
صنعت  گوناگون  شاخه های  در  توانسته اند  صنعت  این  در  مطرح  و  پيشرفته  كشورهای  همپای  نيز  ایرانی 

عظيم نساجی و صنایع وابسته موجبات ارتقا و 
گسترش را فراهم آورند و با اتکا به مهارت های 
نيازهای  الزم،  وسایل  و  ابزارها  توليد  و  خود 
مرتفع سازند. بی شك  را  این صنعت  اساسی 
همه ما برای پيشبرد اهداف متعالی انقالب و 
كشور باید تالش خود را افزایش دهيم. تنها از 
طریق همت بلند و توكل به خداوند است كه 
ما می توانيم همچنان در عرصه جهان سربلند 

و موفق باشيم. 
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فرم ارزشیابی واحد يادگیري 3ـ ساتین و مشتقات آن

معیار شايستگی 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کاررديف

1طراحي طرح هاي ساتين1

2بافت پارچه هاي ساتين2

2به كارگيري  نرم افزار طراحي پارچه3

1طراحي و بافت پارچه كرپ4

شايستگی های غیرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محیطی 
و نگرش:

١ رعایت قواعد و اصول در مراحل كار 
2  استفاده از لباس كار و كفش ایمنی 

3  تميزكردن دستگاه و محيط كار 
4  رعایت دقت و نظم

2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 است.





پودمان4

تابندگی

https://www.roshd.ir/211240-4
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شايستگي هاي فني پودمان   

يكديگر،  به  نخ ها  تابيدن  نخ ها،  كردن  ال  چند  بافندگي،  مقدمات  عمليات  انواع  بافندگي،  مقدمات  تعريف 
راه اندازي و سرويس دستگاه هاي مربوطه، انجام چند ال كني نخ، تابندگي با روش ماشين هاي رينگي، تابندگي 

TFO با ماشين هاي تو فور وان

استاندارد كار  

پس از اتمام پودمان، هنرجو بايستي بتواند با رعايت اصول علمي و اصول ايمني و بهداشت عمليات چند الكني 
و تابندگي نخ را به روش هاي مختلف انجام دهد.

واحد يادگیری 4

تابندگی
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مقدمات بافندگي   

به آماده سازي نخ براي استفاده آن در بافتن پارچه، مقدمات بافندگي گفته می شود . براي اين كار ممكن است 
آماده سازي براي نخ هاي پود انجام شود و يا اينكه اين عمل براي نخ های تار صورت گيرد. نوع عملياتي كه 
برروي نخ ها انجام می شود تا براي بافت آماده شوند. بسيار متنوع می باشد. در اين فصل هدف از عمليات تغيير 
بسته بندي )تبديل به ماسوره ماكو و يا تبديل به بوبين مناسب رنگرزي و...( و چند ال كردن و تابيدن نخ ها 

به يكديگر می باشد.
اولين مرحله مقدمات بافندگی استفاده از ماشين بوبين پيچی )اتوكنر( است كه در سال گذشته به شرح آن 
پرداخته شد. در كارخانجات مدرن، بوبين پيچي را به قسمت ريسندگي منتقل كرده اند تا مشكالت ناشي از 

حمل و نقل ماسوره ها به ماشين بوبين پيچ d كاهش يابد.
بوبين پيچی دو هدف را دنبال می كند.

1  بزرگ تر نمودن بسته نخ مورد استفاده
2  پاكسازی نخ های توليد شده رينگ

نخ يک الی تميز شده امكان دارد مستقيماً مورد استفاده قرار گيرد و يا در مراحل جديد مقدمات بافندگی به 
نخ هاي دو ال و يا چند ال تبديل گردد.

چند ال كردن نخ ها   

a بوبین نخ یک ال                      b راهنمای نخ
c کنار هم قرار گرفتن دو نخ     d پیچش نخ دوال روی بوبین

شکل 1ـ  سیستم دو ال موازي کني نخ

نخ هايی كه بعد از بوبين پيچی به انبار نخ منتقل شده اند 
با توجه به درخواست و با توجه به نياز پارچه  ای كه 
يا  و  ابتدا به صورت دوال موازی  بافته شود  قرار است 
چندال موازی كنار هم گذاشته شده و سپس به هم 
نخ  كردن  ال  اين عمل چند  به  داده می شوند.  تاب 

می گويند. 
در شكل 1 اين عمل را مشاهده می كنيد.

هدف از چندال موازی كردن نخ عبارت است از:
الف( باال بردن بر مقاومت نخ.

ب( توليد نخ با يكنواختی بيشتر.
نخ  نوع  چند  تاباندن  و  كردن  موازی  چندال  با  ج( 
است  الزم  كه  خواصی  و  ظاهر  به  می توان  مختلف 

برسيم.
 ممكن است نخ ها از يک جنس و يا اينكه نخ ها از 

باشند. مختلف  جنس هاي 



122

 ماشین   های چندال موازی نخ
وظيفه اين ماشين ها، كنار هم قرار دادن نخ ها و در صورت لزوم، تابيدن نخ ها می باشد. اين عمل براي بعضي 
نخ هاي تار يا پود الزم است.براي پارچه هاي خيلي ظريف، معموالً نخ ها را يک ال انتخاب می كنند ولي براي 

پارچه هاي ضخيم تر از نخ هاي چند ال شده، استفاده می شود. )شكل 2 و شكل 3(

شکل 3 ـ قسمت های مختلف ماشین چندال موازي کنیشکل 2 ـ  نماي ماشین چندال موازي کنی نخ

 اجزای ماشین هاي چند ال موازي کردن نخ
1  قفسه حاوی نخ يک ال: معموالً برای هر چشمه توليدی آن روی قفسه دو يا سه يا بيشتر بوبين نخ يک ال 

)a( .جاگذاری می شود
از ماشين ها، هر گروه قسمت  تأمين می كند ولي در بعضي  را  2  موتور اصلی كه حركت اجزای متحرك 

دارد. جداگانه  موتور  يک  )چشمه(  متحرك 
)b( 3 راهنماهای حساس عبور نخ يک ال

4  جمع شدن دو يا چند نخ يک ال در يک نقطه
)d( 5  راهنمای حاوی نخ   های دو يا چند ال موازی شده

)c( 6  پولكی های ايجاد كشيدگی نخ
)e( )7  درام شياردار )ترومل

)f( 8  بوبين پيچ شامل بازديی ـ دلسيک های نگهدارنده بوبين
)g( 9  تميزكننده سيار

در هنگام پيچش نخ ها، حتماً بايد نخ ها را از نظر سالم بودن مورد بررسي قرار داد تا در صورت نامناسب بودن 
قسمتي از يک نخ، آن قسمت را ترميم می كنند. انواع كنترل ها عبارت اند از:

1  کنترل مکانیکی  : در اين روش نخ ها بين دو قطعه متحرك، حركت می كنند و در صورت نازك و يا ضخيم 
بودن نخ، صفحه حركت می كند و باعث قطع نخ می گردد.



پودمان چهارم : تابندگی

123

2  کنترل الکترونیکی: در اين روش نخ ها از بين دو صفحه خازن عبور می كنند و با نازك و ضخيم شدن، 
مقدار جريان عبوري تغيير كرده و باعث قطع شدن نخ می گردد.

3  کنترل الکترومکانیکی: در اين روش از هردو روش باال در سيستم استفاده شده است.

تميز بودن قطعات اين بخش بسيار مهم است و شما بايد در هر شيفت حداقل يک بار، اين قسمت را تميز نکته
كنيد.

تعداد پولكی هايی كه جهت ايجاد كشيدگی روی 
محل عبور نخ   های هر چشمه گذاشته شده اند با 
توجه به نمره نخ يک ال و جنس نخ تغذيه شده 
كم و زياد می شوند. اين عمل برای اين است كه 
در طول زمان پر شدن بوبين بايستی كشيدگی 
نخ   های يک ال هنگام چند ال شدن يكسان باشند 
يا چند نخ كاماًل موازی هم پيچيده  نخ  تا دو 
تابندگی  شوند. در غير اين صورت در قسمت 
نخ دچار مشكل می شود و نخ به طور يكنواخت 

تاب نمي گيرد شكل 4.

شکل 4 ـ پولکی   های کشیدگی نخ

براي كاهش اصطكاك بين نخ ها، در بعضی از ماشين   های دوال موازی، نخ يک ال را با آب و يا مواد شيميايی 
آغشته كرده و به ماشين تغذيه می كنند. يا اينكه آنها را با پارافين جامد آغشته می كنند تا از اصطكاك بيشتر 

جلوگيری شود. باال رفتن اصطكاك، عالوه بر باال رفتن مصرف برق، باعث ريزش زياد پرز نيز می شود.

 فرایند دوال کني نخ
ورودی: نخ   های يک الی بوبين پيچی شده در اتوكنر

پردازش: كنار هم قرار دادن دو نخ يا چند نخ و موازی شدن آنها و پيچيدن روی قرقره
خروجی: نخ دوال موازی بدون تاب

 عملیات راه اندازي دستگاه
ــ كنترل كنيد كه نخ   های يک ال از قسمت تنش ها و سنسورهای داخل قفسه درست عبور كرده باشند.

ــ كنترل كنيد كه سنسورها وارد مدار باشند و همگی فعال باشند.
ــ نوع و رنگ بوبين ها و قرقره ها را روی دستگاه كنترل كنيد.

ــ وزنه   های كشيدگی را كنترل كنيد.
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ــ متراژ صحيح را كنترل كنيد.
ــ هنگام   راه اندازی واحدها و جا زدن قرقره خالی توجه كنيد كه قرقره داخل بوبين گيرها صحيح جا زده شود.

ــ نظافت دستگاه را رعايت كنيد.

 کنترل   های حین کار
ــ توجه داشته باشيد كه تعداد وزنه ها برای هر دو نخ ورودی مساوی باشد در غير اين صورت ممكن است 
روی يک قرقره نخ دوال موازی يک نخ شل و نخ ديگر سفت پيچيده شود و اين قرقره در دوال تاب مشكالت 

عديده ايجاد می كند.
ــ بوبين   های مورد استفاده و نيز قرقره   های دوالكنی از نظر رنگ و نوع نخ روی آن را كنترل كنيد كه دو نوع 

نخ مختلف با هم مخلوط نشوند.
ــ قرار داشتن وزنه   های كشيدگی بر روی نخ و عبور صحيح از اين واحدها را كنترل نماييد.

ــ در صورت توليد قرقره معيوب، واحد را متوقف و مراتب را گزارش نماييد.

 اقدامات اپراتور حین کار
ــ نظافت كلی را رعايت كنيد.

ــ هر لحظه پرزهای جمع شده بين واشرها را جمع آوری كنيد.
ــ نخ به طور صحيح از محل خود عبور كرده باشد.

ــ صفحات جداكننده هر واحد از واحد ديگر )سپريتورـ جداساز( در تمام حاالت بايد تميز باشد.
ــ بعد از عمل پيوند زدن نخ توسط پيوند زن، استحكام پيوند را كنترل كنيد كه سست نباشد در صورت سست 

بودن گره يا پيوند به مكانيک اطالع دهيد.
ــ اطالعات مربوط به توليد و جنس نخ و ساير موارد را كه روی كاغذی روی ماشين نصب شده را كامل نماييد.

نکات
زیست محیطی

پس از روغن كاري و گريس كاري، دستگاه را تميز كنيد و اگر روغن يا گريس روي زمين ريخته شده است 
جمع آوري شود و به هيچ عنوان روغن اضافي را در فاضالب نريزيد.

نکات ایمنی
كليه نكات ايمنی حين كار رعايت شود. استفاده از دستكش و عينک مناسب و صدا گيِر گوش الزامي است.

 اقدامات بعد از خاموش کردن دستگاه
ــ در آخر شيفت، كليه قرقره   های پر شده را از جای خود بيرون آورده و قرقره   های خالی را جايگزين كنيد.

ــ نظافت دستگاه را رعايت كنيد.
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چند ال موازي کني نخفعالیت عملی  1
در اين فعاليت بايد نخ ها را چند ال و موازي كرد. نكته مهم، كنار هم قرارگيري درست نخ ها می باشد. 
جابه جا شدن نخ ها در اين عمليات موجب ظاهر بد نخ ها می شود و از طرفي قطر نخ چند ال شده، يكسان 
نيست و در نتيجه به خاطر نايكنواختي نخ، پارچه بافته شده نيز، نايكنواخت خواهد شد. ارزش پارچه هاي 

نايكنواخت بسيار كمتر از پارچه هايي با ظاهر يكنواخت می باشد. كار هاي زير را انجام دهيد.
ـ بوبين نخ   های يک اليی كه قرار است چندال شوند و بوبين   های خالی را آماده كنيد.

ـ بوبين   های نخ يک ال را در قفسه ماشين دوالكنی قرار دهيد.
ـ در قسمت پيچش، بوبين   های خالی را نصب كنيد.

ـ نخ   های يک ال را جداگانه از راهنماهای مربوطه عبور دهيد. 
ـ مسير عبور نخ ها را در شكل 5 می بينيد.

تنظيمات كشيدگی نخ ها را روی ماشين انجام دهيد و نخ را از راهنماها عبور دهيد.

شکل 5 ـ مسیر عبور نخ ها

براي اطمينان از مقدار درست كشيدگي نخ، بايد از دستگاه نکته
اندازه گير كشيدگي نخ ها استفاده كرد . نمونه اين دستگاه 

را در شكل 6 مشاهده می كنيد.
براي اندازه گيري ميزان كشش نخ، نخي كه درحال پيچش 
و در داخل دستگاه قرار دارد را از بين سه غلتک و مطابق 
روي  فشاري  دكمه  وضعيت  تغيير  با  دهيد.  عبور  شكل 
درگير  نخ  با  غلتک ها  نخ،  كشش  اندازه گيري  دستگاه 
عدد  تعيين  می دهند.  نشان  را  مقدار كشش  و  می شوند 
كشيدگي به صورت تجربي تعيين می شود . ولي در صورتي 
كه بخواهيم مقدار فشار افزايش يابد، ميزان فشار روي نخ 
را افزايش دهيد و اگر بخواهيد ميزان كشيدگي كم شود، 

شکل 6 ـ دستگاه اندازه گیري کشیدگي نخمقدار فشار را كاهش دهيد.



126

ــ در هنگام كار امكان پاره شدن نخ ها وجود دارد كه شما بايد نخ   های پاره شده را با دست يا با دستگاه گره زن، 
به يكديگر پيوند بزنيد. شكل 7

ــ مراقب باشيد تا مقدار پيچش روي هر بوبين درست باشد و پس از اطمينان از ميزان كافي پر شدن بوبين، 
آن را داف كنيد.

بوبين هاي داف شده را در قفسه قرار دهيد. براي اين كار به مشخصات واتيكت بوبين ها توجه كنيد كه نخ 
اشتباه را در قفسه نگذاريد. پس از اتمام شيفت دستگاه و وسايل آن را تميز و مرتب كنيد و به شيفت بعدي 

تحويل دهيد. شكل 8

شکل 8 ـ بوبین   های پر شدهشکل 7 ـ گره زن نصب شده روي دستگاه

نکته

دستگاه هاي كوچكي براي گره زدن نخ ها ساخته 
شده است كه نمونه آن را در شكل 9 می بينيد. 
ابتدا دو نخ را در دو شكاف مخصوص وارد كنيد 
تا دو نخ به هم  و دسته دستگاه را فشار دهيد 

گره زده شوند.

  )Twisting( تاب دادن

برای اينكه رشته   های الياف تشكيل دهنده نخ بهتر و بيشتر فشرده شوند و يكديگر را بپوشانند و رشته نخ 
محكم تری به وجود بياورند آنها را به هم می تابانند يعنی الياف را حول محور خودشان می چرخانند تا نقاط 
اصطكاك بين الياف بيشتر شود تا استحكام بيشتری پيدا كند. به اين عمل تاب دادن نخ گفته می شود. به 

شکل 9 ـ یک دستگاه گره زن دستي

فشردن دکمه برای 
گره زدن

محل قرارگیری دو نخ
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جهت  نيز  را  نخ  چند  يا  دو  نيز  صورت  همين 
بيشتر  استحكام  و  بيشتر  يكنواختی  به  رسيدن 
حول محور طولی خود به دور هم می پيچانند كه 
به اين عمل تاب دادن نخ ها می گويند. در شكل 
10 حالت تاب خوردن نخ را مشاهده می كنيد.

شکل 10 ـ حالت تابیدن نخ ها به یکدیگر

 اهداف تاب دادن
هدف از تاب دادن نخ ها عبارت اند از:

1  يكجا نگه داشتن اليافی كه نخ يک ال را به وجود می آورند و يا يكجا نگه داشتن نخ هايی كه نخ چند ال را 
به وجود می آورد.

2  جلوگيری از پرز دار شدن نخ
3  به دست آوردن نخ محكم تر

4  ايجاد مقاومت بيشتر در مقابل اصطكاك
5  ايجاد يكنواختی بيشتر

6  آماده شدن نخ برای بافندگی

تاب حقیقي و مجازي  : به دو شكل 11 و 12 توجه كنيد. يكي تاب حقيقي و ديگري تاب مجازي دارد . نکته
در تاب حقيقي همه نخ ها و يا الياف در يک جهت تاب خورده اند.

شکل 12 ـ نخ با تاب حقیقیشکل 11 ـ نخ با تاب مجازي

ولي در تاب مجازي، تاب قسمتي از نخ با قسمت ديگر تفاوت دارد. تاب مجازي به راحتي از هم باز می شود 
هر چند به كمک بخار و حرارت، تاب مجازي را در الياف تثبيت می كنند. در تاب حقيقي اگر يک سر نخ 
ثابت باشد، سر ديگر نخ به همراه بوبين بايد بچرخد ولي در تاب مجازي با اينكه دو سر نخ ثابت است، 
دستگاه تاب دهنده از وسط نخ شروع به چرخيدن می كند و تاب مجازي توليد می كند. تاب مجازي بدون 

تثبيت كردن ارزشي ندارد و از هم باز می شود.
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 چگونگي تاب دادن نخ ها
بخواهيم  و  باشيم  داشته   Z تاب  با  نخ هايی  اگر 
 Z در يک مرحله مجدداً نخ چندال با همان تاب
اين عمل  از  آوريم، مقاومت نخ حاصل  به دست 
نسبت به مقاومت نخ   های اّوليه كمتر خواهد بود. 
به همين دليل در تاب دادن نخ ها در هر مرحله 
نوع تاب را تغيير می دهيم . مثاًل اگر نخ هاي اّوليه 
تاب Z داشتند براي مرحله بعد تاب S را انتخاب 
می كنيم و اگر الزم باشد اين گروه نخ ها را به هم 
بتابانيم جهت تاب بايد Z شود. بدين ترتيب كه 
به طور يک در ميان جهت تاب ها عوض می شود. 
در شكل 13 يک نمونه تابيدن نخ و رعايت اصول 

جهت تاب را مشاهده می كنيد.

شکل 13 ـ تاب دادن نخ   های دوال و سه ال

نخ  دو  اول:  مرحله 
 Z تاب  با  را  تاب   S

می تابانیم هم  به 

مرحله دوم: سه نخ Z تاب را با تاب 
S به هم می تابانیم

ماشین   های تابندگی   

به ماشين هايي كه می توانند نخ ها را به هم بتابانند، ماشين هاي تابندگي می گويند. انواع اين ماشين ها عبارت اند از:

 ماشین   های تابندگی رینگی
دستگاه   های قديمی كه نخ   های يک ال را به صورت دوال يا چندال نموده و تاب می دهند به شكل ماشين رينگ 
می باشند. با اين تفاوت كه در آنها قسمت كشش وجود ندارد. در شكل 14 يک نمونه ماشين تاب رينگي را 

مشاهده می كنيد.

شکل 14 ـ یک نمونه دستگاه دوال تاب رینگی

اين  در  می باشد .  نخ  استقامت  بردن  باال  و جهت  است  تاب مستقيم  داده می شود  ماشين  اين  در  كه  تابی 
ماشين ها دو يا چند نخ با هم از قسمت رينگ عبور مي كند و تاب مي گيرند. ماسوره ها پس از پر شدن به 

تبديل كند.  بوبين  به  را  تا ماسوره ها  پيچ منتقل می كنند.  بوبين  ماشين 
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تذکر: برای تاب فانتزی از دستگاه   های ديگر استفاده می شود در تاب فانتزی هدف ايجاد مقاومت نيست بلكه فقط 
ظاهر نخ را تغيير می دهند. اين كار براي توليد نخ زيباتر و در نتيجه پارچه زيباتر و مورد پسندتر به كار می رود.

به دو روش می توان از ماشين دوال تاب رينگي استفاده كرد.
روش اول  : ابتدا نخ ها را از قبل دوال نموده بعد تاب می دهند بنابراين در ماشين دوال موازي كردن، بوبين نخ 
دو ال را تهيه می كنند و اين بوبين را روي ماشين دوال تاب رينگي قرار می دهند تا عمل تاب را انجام دهد. در 

اين حالت هر چشمه رينگ يک بوبين دارد و يک ماسوره توليد می كند.
روش دوم  : دو بوبين نخ يک ال را روي قفسه باالي ماشين كنار هم قرار می دهند و نخ هاي اين دو بوبين را 
در كنار هم، به قسمت رينگ تغذيه می كنند. سپس عمل تاب دادن انجام می شود. در اين ماشين دو بوبين 

نخ يک ال به عنوان تغذيه، استفاده می شود و يک ماسوره نخ دو ال تاب شده توليد می گردد.
اين ماشين ها عموماً از سه قسمت تشكيل شده اند:

شکل 15 ـ دوالتاب رینگی با قفسه و قسمت پیچش

1 قفسه
2 قسمت كشيدگی نخ و راهنماها

3 قسمت تاب و پيچش )ماسوره و دوك(
عمل تاب در اين ماشين ها با سيستم عينكی )رينگ( 
تاب داده شده روی  نخ  انجام می شود.  و شيطانک 
قسمت   15 شكل  در  می شود.  پيچيده  ماسوره 
التاب  دو  ماشي  توليد  قسمت  و  كنترل  و  تغذيه 

می كنيد. مشاهده  را  رينگي 

عملیات روغن كاری  

درصورت انجام ندادن عمليات سرويس و روغن كاری 
تمام ياتاقان   های دوك ها و قرقره   های انتقال حركت 
تا به موتور محرك  گرم می شوند و باعث می شود 

فشار زيادی وارد كند.

شکل 16 ـ روغن کاری یاتاقان دوک
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در محفظه ياتاقان دوك روغن ريخته می شود تا دوك روان تر بگردد. ياتاقان ها به طور مداوم به روغن كاري 
احتياج دارند. محل قرارگيري ياتاقان را نبايد در معرض جذب پرز ها قرار داد. در صورتي كه گرم شدن ياتاقان 

با روغن كاري رفع نشود بايد آن را تعويض كرد.
براي انتقال حركت از تسمه ها و زنجير ها استفاده می شود. در حالي كه روي زنجير را می توان روغن زد ولي 
بر روي تسمه ها، نبايد روغن زده شود. زيرا باعث سرخوردن روي قرقره حركت دهنده خواهد شد. قرقره   های 

حامل تسمه ها روغن كاری می شود.
و نيز چرخ   های دندانه دار و زنجيرها با گريس و شافِت چرخ ها روغن كاری می شود.

شکل 17ـ  روغن کاری و گریس کاري زنجیرها

تنظیمات ماشین دوال تاب رينگی   

شکل 18 ـ پولی و تسمه انتقال حرکت

  تنظیم تسمه   های انتقال حرکت
با گذشت زمان تسمه   های انتقال حركت شل می شوند و 
كل نيروی ورودی را انتقال نمی دهند لذا يا بايد تعويض 

شوند و يا تنظيم مجدد روی آنها انجام گيرد.

 کنترل و تنظیم تسمه   های محرک دوک
بايستی دستگاه را متوقف كنيد و تسمه   های آسيب ديده را كنترل كنيد. در صورت نياز تعويض كنيد.

 نظافت دوره  ای دستگاه
توليد دستگاه مؤثر است. كليه راهنماها و قسمت های متحرك سيستم  روی  اين دستگاه مستقيماً  نظافت 

پيچش، چنانچه الياف جمع شده باشد بايد تميز شود و راهنماها بايد تنظيم شوند.
در قسمت قفسه گرد و غبار و پرز و تكه   های نخ را با فرچه يا تكه پارچه تنظيف كنيد.
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تاب دادن نخ در ماشین دوالتاب رینگیفعالیت عملی2
پیشنهاداتمراحل عملیات

لباس كار خود را پوشيده و محيط كار خود را آماده كنيد.بوبين   های نخ و ماسوره   های خالی را حاضر كنيد.

ـ بوبين   های نخ را در قفسه به صورت صحيح بچينيد.
افتادن و تاب خوردگي نخ هاي مجاور  از روي هم  بوبين ها،  چيدن درست 
جلوگيري می كند. ميله اي كه نخ از روي آن رد مي شود بايد عاري از گرد و 

غبار و چربي باشد.

ـ در قسمت پيچش، ماسوره   های خالی را بگذاريد. ماسوره ها بايد سالم و هم 
اندازه باشند. دقت كنيد تا در هنگام نصب روي محل مربوطه، محكم و بدون 

لقي جاي گذاري شوند.

ابتدا سر نخ ها را از روي بوبين و يا ماسوره باز كنيد و در كنار هم قرار دهيد. و 
سرنخ ها را از راهنماهای مربوطه بگذرانيد. در اينجا نيز كشيدگي اهميت دارد 
ولي چون روي بوبين پيچيده نمي شود و يک مرحله پيچش ديگر نيز الزم 
دارد. از اهميت كمتري برخوردار است. ولي در اينجا نيز می توان از دستگاه 

اندازه گير كشيدگي استفاده كرد.

سر نخ ها را از شيطانک عبور دهيد. نحوه اين كار را در شكل می بينيد. دقت 
كنيد همه نخ ها از زير شيطانک رد شده باشد. مثاًل اگر نخ دو ال باشد ممكن 
است يكي از نخ ها از زير شيطانک عبور كرده باشد ولي نخ ديگر عبور نكرده 

باشد.

از  مقداری  ماسوره خالی  روی  ابتدا  بزنيد  پيوند  رزرو  نخ  به سر  را  نخ  سر 
همان نخ اصلی به عنوان نخ رزرو )مايه( بپيچيد و تنظيمات كشيدگی را 

دهيد. انجام 
با روشن كردن ماشين، توليد را شروع كنيد تا نخ روی ماسوره   های خالی 
پيچيده شود. نخ   های پاره شده درحين كار را با دست يا پيوندزن، پيوند بزنيد.

ماسوره   های پرشده را داف كنيد و از دستگاه خارج نمائيد.
ماسوره   های داف شده را به قسمت بوبين پيچی انتقال دهيد.

با توجه به وجود سيستم هاي در حال چرخش در ماشين، از لباس هاي گشاد و يا آستين دار استفاده نكنيد.ایمنی  و  بهداشت

نکات
زیست محیطی

پس از روغن كاري، دستگاه را تميز كنيد و از ريختن روغن در فاضالب خودداري كنيد.
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  )two for one ماشین   های تو فور وان ـ( TFO ماشین   های تابندگی

ماشين   های جديد تابندگی كاماًل متفاوت با نوع دوال تاب رينگی می باشند. در شكل نمونه اي از اين ماشين 
را مشاهده می كنيد.

شکل 19ـ نماي ماشین TFO تو فور وان

شکل 20 ـ نمایی از یک واحد دوالتابی

در اين نوع ماشين ها، نخ ها از روي يک يا چند بوبين باز می شود 
و پس از تاب دادن، روي بوبين ديگري پيچيده می شود. در 
قسمت تغذيه )قسمت پايين ماشين( يک بوبين حاوي نخ هاي 
چند ال موازي شده و يا دو يا چند بوبين قرار داده می شود. 
واحد تغذيه اين ماشين ها شبيه كاسه هايی هستند كه نخ   های 
دوال موازی شده داخل آن قرار داده می شود. اين نخ سپس از 
واحد تاب دهنده عبور داده شده به صورت بوبين، نِخ تاب داده 

شده در می آورند.
مزيت اصلی اين ماشين ها اين است كه اوالً توليد بااليی دارند ثانياً 
بعد از تاب دادن نخ نيازی به ماشين بوبين پيچی نيست زيرا واحد 
بوبين پيچي در خود اين دستگاه موجود می باشد. در شكل اجزای 

اين ماشين را می بينيد.
اجزای ماشين دوال تابي به قرار زير می باشد. اين اجزا در شكل 

مشاهده می شود. 
)a( 1  بازوی نگهدارنده بوبين نخ متصل به وزنه

)b( 2  دوك پر نخ دوال موازی شده
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)c( و تراورس نخ )3  درام )ترومل( بدون شيار )محرك بوبين نخ
)d( 4  لوله حاوي نخ دوال موازی

)e( 5  كاسه نخ دوال موازی
)f( 6  قسمت كشيدگی و رزرو نخ

)i(  7  ترمز
)g,h( 8 راهنمای نخ و بالون گير نخ

شکل 21 ـ دو بوبین نخ یک ال داخل کاسه

دادن  قرار  محِل  يک  فقط  باال  ماشين  در  چون 
به طور  را  نخ  يا چند  دو  ابتدا  دارد.  وجود  بوبين 
بوبين،  اين  به  می دهند .  قرار  هم  كنار  در  موازي 
بوبين نِخ چند ال موازي گفته می شود. اين نخ ها به 
همديگر تابيده نشده اند و وظيفه اين دستگاه اين 

به هم می تاباند. را  است كه نخ ها 
اما ماشين ديگري وجود دارد كه جاي دو بوبين را 
به عنوان نخ ورودي دارد و در نتيجه عالوه بر اينكه 
نخ ها را چند ال می كند، آنها را نيز به هم می تاباند.

در بعضی از انواع اين ماشين ها احتياجی به ماشين 
دوال موازي كني نيست زيرا می توان دو نخ يک ال 
را داخل كاسه قرار داده و هم زمان با دوال كردن 

نخ، آنها را به هم تاب داد.

دليل نام گذاری تو فور وان )دو تا براي يكي( اين 
است كه نخی كه قرار است تاب بخورد با هر دور 

گردش اسپيندل دو بار تاب بر می دارد.
و چگونگي  تغذيه  قسمت  داخل  اجزای  در شكل 

می كنيد. مشاهده  را  عملكرد  اين 

شکل 22 ـ قسمت هاي داخلي تغذیه بوبین

C خروجی نخ
  ورودی نخ

بوبین نخ

نخ  و  لوله 
آن درون 

پایه کاسه دوار

اسیندل چرخان

نخ تاب خورده
A
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فعالیت کالسی
اجزای شكل را روي هر قسمت بنويسيد و نحوه دو   1

بار تاب خوردن نخ را با توجه به شكل 23 شرح 
دهيد.

شکل 23

همان طور كه در شكل22  نيز ديده می شود اولين تاب بين كپسول كشيدگی نخ و خروجی نخ يعنی بين دو 
نقطه A و B اولين تاب به نخ دوال شده داده می شود.

در قسمت پايين دوك يک ديسک وجود دارد كه نخ از آن عبور می كند و از داخل كاسه به طرف باال هدايت 
می شود و تاب می خورد يعنی بين دو نقطه C و B تاب دوم داده می شود. نخ ها پس از باز شدن از بوبين نخ 
دوال شده در هنگام تاب خوردن به واسطه دوك ـ ديسک و كاسه به طرف راهنمای نخ حركت می كنند. براي 

اينكه نحوه عملكرد اجزای داخلي اين قسمت را ببينيد شكل را نيز در اينجا قرار داده ايم.
در عملكرد ماشين اتوكنر )بوبين پيچ اتوماتيک( ديديد كه، نخ ها بايد همواره پس از عمليات، كنترل شوند تا 
اگر مشكلي وجود دارد، نخ پاره شود و دوباره گره زده شود. ولي چون نخ هايي كه در اين مرحله وجود دارند، 
از مراحل كنترل ماشين رينگ و اتوكنر رد شده اند. احتياج كمتري به كنترل دارند. ولي به هرحال در اغلب 

ماشين هاي TFO مدرن قسمت هاي كنترلي وجود دارند.

فعالیت کالسی
با توجه به شكل 24 اجزا و عملكرد قسمت تغذيه 2

دستگاه TFO شرح دهيد.

شکل24
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به شكل 25 دقت كنيد. بوبين بر روي درام قرارگرفته 
از  تسمه  يا  و  دنده  از طريق چرخ  درام،  است. حركت 
موتور تأمين می گردد. چون بوبين از طريق يک فنر و يا 

از طريق يک وزنه، بر روي درام نيرو وارد می كند.
را روي  نخ  و  اثر چرخش درام می چرخد  نيز در  بوبين 
شافت  يک  صورت  به  درام ها  معموالً  می پيچد.  قرقره 
سراسري می باشد كه هم زمان ده ها بوبين را به چرخش 
وا می دارد. بر روي درام ها، شيار هاي ضربدري وجود دارد . 
به  طرز  نخ ها  تا  می شوند  باعث  ضربدري  شيارهاي  اين 
درام  كه  صورتي  در  شوند.  پيچيده  هم  روي  مناسبي 
شيار هاي ضربدري نداشته باشد. يک تراورس با حركت 

رفت و برگشتي اين كار را انجام مي دهد.

در نهايت، نخ ها، روي بوبين پيچيده می شوند. نخ ها روي ماسوره خالي كه مقوايي و يا پالستيكي می باشند 
پيچيده می شوند در شكل انواع ماسوره خالي )قرقره( را مشاهده می كنيد. ماسوره خالي از نوع پالستيكي 
سوراخ دار و يا از نوع فلزي سوراخ دار و يا فلزي فنري می باشد. ميزان فشار پيچش، براي بوبين ها از اهميت 
نخ  كردن  باز  و  می كنند  ريزش  هم  روي  بر  نخ ها  نباشد،  مناسب  فشار  ميزان  اگر  است.  برخوردار  زيادي 
غيرممكن می شود. اين موضوع در هنگامي كه، الزم است نخ مورد نظر را رنگرزي كرد، از اهميت بيشتري 
برخوردار می گردد. در طي عمليات رنگرزي آب و مواد رنگي در دماي باال و با فشار زيادي از البه الي نخ ها 
عبور می كنند. و باعث به هم ريختن ساختار بوبين می گردد. ماسوره هاي فلزي و فنري، قادر هستند تا به خاطر 

حالت فنري كه دارند از بروز اين مشكل جلوگيري كنند.

شکل 25 ـ راهنمای متحرک پیچش نخ )تراورس(

پرسش کالسی
1

با اينكه قيمت مقوا از پالستيک و فلز كمتر است، پس چرا از پالستيک و فلز نيز براي ماسوره خالي استفاده 
می شود؟ شكل 26 و 27

  شکل 27ـ انواع ماسوره فلزي فنريشکل 26 ـ انواع ماسوره مقوایي و پالستیکي
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انتقال حركت دستگاه   

در اين ماشين هم بايد بويبن هايي كه درون كاسه هاي دوار قرار داده شده است بچرخد و هم بايد شافت 
سراسري درام ها و در نتيجه بوبين هاي محصول بچرخند و اين موضوع باعث می شود كه بخش انتقال حركت، 
داراي اجزای زيادي باشند. تا بتوانند حركت هاي مورد نظر را انجام دهند. در شكل اين قسمت ها را مشاهده 
می كنيد. دوك های )اسپيندل ها( تاب دهنده توسط تسمه سراسری و به روش تماسی به حركت در می آيند.

پرسش کالسی
اگر نخ ها را روي ماسوره، بدون حالت ضربدري بپيچيم . چه اتفاقي ممكن است بيفتد. درهنگام باز كردن 2

نخ چه اتفاقي ممكن است بيفتد؟

پرسش کالسی
آيا می توانيد دليل چرخش بوبين هاي تغذيه )كاسه هاي دوار( را شرح دهيد؟3

در شكل 28 حركت از موتور اصلی به تسمه 
به دوك ها می رسد. و  سراسری 

زاويه پيچش نخ روی اين نوع ماشين ها به عوامل زير بستگی دارد:
1  سرعت حركت راهنمای تراورس

2  سرعت سطحی غلتِک محرك بوبين )درام(
حركت افقی و متناوب تراورس راهنمای نخ توسط دو عدد كوپلينگ الكترومغناطيسی به طور غير منظم تغيير 
می كند. اين حركت باعث جلوگيری از پيچيدن اليه   های نخ بعدی روی اليه   های قبلی می شود. زاويه پيچش 

توسط دنده خاصی قابل تنظيم است.
استاندارد زاويه پيچش معموالً 38 درجه است.

شکل 28 ـ تسمه سراسری محرک ماشین تو فور وان

تماس تسمه یا دوک و چرخش آن

جعبه دنده انتقال نیروی دستگاه

تسمه انتقال حرکت به واحدهای تغذیه

کاسه دوار

بوبین های تولید شده

ها
ام 

در
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هر بار كه نخ به هر دليلی پاره می شود. اپراتور مربوطه پايش 
دوران  از  دوك  تا  می گذارد  چشمه  آن  ترمز  پدال  روی  را 
تعيين  از مسير  را  نخ دوال موازی  سر  بيفتد. سپس مجدداً 
شده عبور می دهد و با سرنخ تاب داده شده پيوند می زند، 
به توليد  سپس پدال را رها كرده تا چشمه مربوطه مجدداً 
خودش ادامه دهد. در شكل 29 تجهيزات ترمز گرفتن دوك 

نشان داده شده است.

شکل 29 ـ تجهیزات ترمز گرفتن دوک

  عبور دادن نخ پاره شده
با پاره شدن نخ ها، ابتدا بايد نخ را از مسير هاي الزم عبور داد و سپس آنها را به هم گره زد تا ادامه كار ميسر 

گردد. اين كار به دو روش امكان پذير می باشد.
الف( از طريق يک كابل پالستيكی به طول حدوداً يک متر كه سرنخ دوال موازی را به آن متصل كرده سپس 
از لوله اسپيندل تاب دهنده وارد می كنند تا سر نخ از جداره كاسه تغذيه خارج شود. سپس آن را به سر نخ 

بااليی كه تاب دارد پيوند می زنند.
ب( از طريق جريان مكش هوای فشرده، نخ دوال موازی را از لوله اسپيندل عبور داده تا از جداره كاسه تغذيه 

خارج شود. سپس آن را پيوند می زنند.
چنانچه نخ تاب داده شده در بافندگی حلقوی مورد استفاده قرار گيرد بايستی آن را با پارافين جامد آغشته 

نمايند تا پرزهای روی سطح نخ چسبيده شوند و به آساني در البه الي قطعات ماشين ريزش نكنند.
لذا روی ماشين تابندگی در قسمتی كه پارافين گير و پارافين نصب شده نخ را عبور می دهند.

اين مورد در شكل 30 هم ديده می شود.

شکل 30 ـ پارافین زدن به نخ

پارافین زنی
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استفاده از مواد آنتی استاتیک  

نخ ها به طور مداوم در معرض سايش هستند و سايش اجسام بر روي يكديگر الكتريسيته ساكن توليد می كند. 
جمع شدن الكتريسيته ساكن در يک نقطه، باعث ايجاد جرقه می شود و آتش سوزي ايجاد می كند. يكي از 
راه هاي كاهش الكتريسيته ساكن، آغشته كردن نخ ها با مواد مخصوصي به نام مواد آنتي استاتيک است. اين 
مواد تا حد زيادي از ايجاد الكتريسيته ساكن جلوگيري می كنند. بنابراين الزم است كه نخ تابيده شده را با 
مواد آنتی استاتيک و يا هر نوع روغن نساجی )نرم كننده ها( كه مورد نظر است آغشته نماييم. برای اين كار 
روی هر چشمه دستگاه تابندگي، محفظه پر از ماده ضد الكتريسيته ساكن و يا روغن مايع و يا مخلوط چند 
ماده را قرار داده اند كه داخل آن اسفنج آغشته به روغن وجود دارد، نخ با اسفنج مماس می شود و از روي آن 
رد می شود و به مقدار مورد نظر، ماده را جذب می كند. و به روغن آغشته می گردد. اين كار جهت روان ريسی 

و كم شدن اصطكاك نخ و كاهش الكتريسيته ساكن صورت می گيرد.
در شكل 31 ظرف روي هر چشمه را می بينيد.

ميزان تزريق روغن قابل تنظيم است و به ضخامت و نوع نخ بستگي دارد. سرپرست توليد مقدار الزم را تعيين 
می كند. اين روغن داخل يک ظرف بزرگ براي كل ماشين ريخته شده و از آن به محفظه   های حاوی روغن 

منتقل می گردد. شكل 32

شکل 32 ـ تانک حاوی روغنشکل 31 ـ محفظه روغن آنتی استاتیک

در شكل 32 تانک )ظرف بزرگ( حاوی روغن نشان داده شده است كه براي پركردن ظروف مربوطه استفاده 
می شود. 

نکته مهم: در هيچ لحظه اي نبايد ظروفی كه روغن و يا مواد آنتي استاتيک را به نخ منتقل می كنند، خالي 
شوند. زيرا تمامي قسمت هاي نخ بايد به يک اندازه به اين مواد آغشته شوند.

  دیسِک رزرِو نخ
به طوركلي براي همه دستگاه هايي كه نخ را می پيچند. وجود مقداري نخ بين قسمت تغذيه و قسمت پيچش 
سرعت  به  باشد  آماده  و  رزرو  نخ  از  مقداري  اگر  نخ،  شدن  پاره  هنگام  در  مثال  به عنوان  است.  ضروري 



پودمان چهارم : تابندگی

139

عمل گره  زني انجام می شود ولي اگر اين نخ موجود نباشد 
با توجه به  ابتدا از روي بوبين مقداري نخ باز شود و  بايد 
بر خواهد  اين كار زمان  بين نخ ها  تجهيزات كشش دهنده 
بود. بهترين راه پيچش مقداري نخ دور يک ديسک فلزي 
است كه حداقل به اندازه محيط دايره ديسک، نِخ رزرو را در 
اختيار ما قرار خواهد داد. در شكل 33 ديسک فلزی رزرو 
نخ نشان داده شده است. اين ديسک وظيفه اش نگهداری 

مقداری نِخ رزرو می باشد.
بنابراين وجود نِخ رزرو به منظور جبران تغييرات در زمان 
نِخ  اين  ميزان  تغذيه می باشد.  بوبين  از روی  نخ  باز شدن 
رزرو بستگی مستقيم به تنظيم كشيدگی نخ در اين مرحله 
را دارد. جهت تنظيم ميزان نِخ رزرو هنگام گذاشتن دوك 
حركت،  هنگام  در  نخ  چون  داد.  انجام  را  اين كار  بايستی 
دستگاهی  نمی شود.  ديده  به خوبی  نخ  و  دارد  ارتعاش  نخ 
به نام استرواسكوپ، ديدن نخ درحال ارتعاش را امكان پذير 
يا  استرواسكوپ  از دستگاه  نمونه ای  می كند در شكل 34 

می كنيد. مشاهده  را  ارتعاش سنج 
و  می باشد   )UV( بنفش  ما فوق  نور  دارای  دستگاه  اين 
آن  می شود  گرفته  حركت  درحال  نخ  روی  كه  هنگامی 
قسمت بدون حركت به نظر می رسد. لذا می توان به راحتی 
با تغييراتی در تنظيمات ميزان نخ رزرو و بالون نخ را تنظيم 
نمود. از طرفي اين دستگاه ميزان ارتعاش نخ را نيز نشان 
می دهد. در صورتي كه مقدار ارتعاش باال باشد مشكلی در 
دستگاه وجود دارد كه بايد به گروه مكانيک مربوطه گزارش 

داده شود.

كشیدگی نخ

  کشیدگی نخ با کپسول کشیدگي:   با توجه به وزن 
تغيير  نخ  نخ، ميزان كشش  قرارگيري  كپسول و چگونگي 
داد.  تغيير  كپسول  تعويض  با  می توان  را  كشش  می كند. 
اين كپسول ها با توجه به نمره نخ سنگين و سبک هستند. 
هرچه نخ ظريف تر باشد كپسول سبک تر به كار می رود. روی 
اين كپسول ها خطوطی است كه نشان دهندۀ نمره كپسول 

است. )شكل 35(

شکل 33 ـ دیسک رزرو نخ

شکل 34 ـ استرواسکوپ یا ارتعاش سنج

شکل 35 ـ کپسول کشیدگی نخ
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اين روش    کشیدگي از طریق فشار فنر  : در 
بر روي هم قرار دارند  دو صفحه كاماًل صيقلي كه 
و از طريق فنر به يكديگر نيرو وارد می كنند وظيفه 
كشيدگی را بر عهده دارد. مقدار كم و يا زياد شدِن 
كشش به شل يا سفت بودن پيچ روي فنر بستگی 

دارد )شكل 36(.

بالون گیر   

شکل 36 ـ دستگاه کشیدگي نخ با صفحه و فنر

پرسش کالسی
بالون گير می تواند انرژي مصرفي برق را كاهش 4

دهد، آيا می توانيد اين موضوع را شرح دهيد؟
شکل 37 ـ بالون گیر نخ

صيقلي  و  صاف  فلز  جنس  از  دايره  يک  بالون گير 
حركت  آن  داخل  در  دوران  حال  در  نخ  كه  است 
ناشي  كه  مركز  از  گريز  نيروي  اثر  در  نخ  می كند. 
از حركت دايره وار است، می خواهد دايره بزرگي را 
توليد كند. نخ در اثر حركت با دايره بزرگ به اجزای 
ديگر ماشين گير می كند و باعث پارگي نخ می شود. 
در واقع كار بالون گير كنترل سايز بالوِن نخ است 

.)37  )شكل 

فرايند دوال تابی در يک نگاه   

ورودی   : نخ دوال موازی بدون تاب
پردازش : تابيدن دو نخ به يكديگر

خروجی    : نخ دوال تاب

نخ

بالون گیر
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 کنترل ها جهت   راه اندازی دستگاه دو ال تاب
ـ مقدار تاب خواسته شده را با رويت در مانيتوِر دستگاه كنترل كنيد و در صورت نياز تاب عملی نخ آزمايش 

شود.
ـ جهت   راه اندازی اوليه، پارامترهای وارد شده به ماشين شامل )سرعت تاب, جهت تاب( را كنترل كنيد.

ـ دستگاه را به صورت صحيح تنظيم كنيد.
ـ فشار واحدها كنترل شود.

ـ از يكسان بودِن فشار يا نيروی فنرها اطمينان حاصل كنيد.
ـ بالن را به وسيله راهنمای دم خوكی و با استفاده از دستگاه تنظيم كنيد.

 کنترل   های حین کار
ـ بر روی مانيتور آمپر را كنترل كنيد.

ـ فشار و عمل دم خوكی )راهنما( را در طول شيفت كنترل كنيد.
ـ نحوه پيچش بوبين را كنترل كنيد.

ـ توجه داشته باشيد كه پيوند ها با دست زده شود.
ـ به هيچ عنوان گاری يا چرخ را داخل دستگاه نبريد.

ـ در صورت گرفتگی بوبين گير، جهت جلوگيری از شكسته شدن آن مورد را اطالع دهيد.

 اقدامات اپراتور
ـ توسط رول پيكر، پرز تمام واحدها )چشمه ها( را بگيريد تا به همراه نخ پرزها پيچيده نشود.

ـ هنگام تعويض قرقره داخل كاسه را تميز نمائيد.
ـ نظافت عمومی دستگاه را انجام دهيد.

ـ هنگام پيوند زدن نخ   های پاره شده سرنخ   های اضافی را در ظروف خاص بريزيد.
ـ تعداد بوبين   های داف شده را ثبت كنيد.

ـ تعداد واحدهای )چشمه ها( معيوب را ثبت كرده و گزارش دهيد.

نخ، نبايد روي قسمت پايين اسپيندل پيچيده شود در صورت وقوع، ماشين را خاموش كرده و نخ   های ایمنی و    بهداشت
پيچيده شده را باز نمائيد. در غير اين صورت احتمال اينكه انگشتان دست البه الی تسمه اسپيندل بماند 

زياد است.

تابندگی نخ با ماشين تو فور وان TFOفعالیت عملی3

 اقدامات بعد از خاموش کردن
سرويس و نظافت كاری دوره  ای ماشين را انجام دهيد.
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پیشنهاداتمراحل عملیاتفعالیت عملی3

لباس كارتان را بپوشيد و محيط كارتان را آماده نمائيد.
 قرقره   های نخ چندال شده را و بوبين   های خالی دوال تاب را آماده كنيد.

بوبين   های نخ دوال، چند ال شده را داخل كاسه   های تغذيۀ نخ قرار دهيد.
سر هاي نخ ها را پيدا كنيد و در مسير چشمه قرار دهيد.

نخ ها را بايد در مسير درست قرار داد.

بوبين   های خالی را در قسمت پيچش نصب كنيد. براي اين كار يک طرف 
قرقره را روي محل مربوطه قرار دهيد . اين محل حالت فنري دارد و با فشار 
دادن قرقره كمي به عقب، جا براي قسمت جلو قرقره باز می شود و در نتيجه 
آن را به راحتي در جاي خود قرار دهيد. قرقره نبايد حالت لقي داشته باشد.

سرنخ، چشمه ها را از كانال ها و راهنماهای محل عبوِر نخ رد كنيد.
اين كار بايد با دقت انجام گيرد. در صورت اشتباه بودن مسير و يا تنظيمات، 

ميزان پارگي نخ زياد می شود.

روی ماسوره   های خالی مقداری نخ رزرو بپيچيد.
سرنخ ها را به بوبين   های خالی روی دستگاه با دست چند دور و در جهت 

بپيچيد. صحيح 
نخ بايد زير قرقره قرار گيرد و روي قرقره قرار نگيرد.

با توجه به جنس و نمره نخ تنظيمات كشيدگی را انجام دهيد.مقدار كشيدگي 
را با دستگاه اندازه گير كنترل كنيد.

مقدار كشيدگي براي كارهاي مختلف را در جدول راهنما بنويسيد.

دستگاه را روشن كنيد و نخ هايی را كه در حين كار پاره می شوند پيوند بزنيد. 
بهتر است از دستگاه گره زن استفاده كنيد تا همه گره ها يكسان باشند.

بوبين   های پر شده را به ترتيب داف نمائيد و سريع بوبين خالی ديگری را 
جهت ادامه توليد روی بوبين گير نصب نمائيد.

افزايش سرعت تعويض بوبين هاي پر شده، توسط اپراتور باعث افزايش سرعت 
كار و راندمان ماشين می گردد.
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TFO برنامه سرویس کلی ماشین   های دوال تاب 
در اين قسمت به مهم ترين نكات در خصوص اين نوع ماشين ها اشاره می شود.

الف( بعد از اتمام هر شيفت بادگيری مختصر از ظاهر ماشين و پوزيشن ها صورت گيرد.
ب( هفته  ای يک بار بادگيری و نظافت كلی ماشين صورت گيرد و قسمت   های آن با سرنخ تميز گردد.

ج( ماهی يک بار قطعات زير از ماشين با مايع شوينده و آب شست وشو داده شود.
1  كاسه محدودكننده بالون و كليه قطعات مربوط به هر چشمه.

2  تسمه نقاله
3  غلتک حركت دهنده بوبين

4  پايه دوك و متعلقات آن

د( سرويس   های 100 ساعته يا يک هفته ای
باعث  وگرنه  باشد  داشته  تماس  هرزگرد  غلتک  فلنچ  با  نبايد  تسمه سراسری  سراسری،  تسمه  كنترل    1

می گيرد. صورت  كاتالوگ  دستورالعمل  مطابق  الزم  تنظيمات  می شود.  آن  شدن  پاره  و  سائيدگی 
2  تابلو برق دستگاه با جاروی برقی صنعتي غبارزدايی شود.

3  موتور اصلی و حوالی آن نظافت گردد.

ذ( سرويس   های 500 ساعته يا يک ماهه
ضمن انجام سرويس   های 100 ساعته, سرويس 500 ساعته )ماهيانه( به صورت زير انجام می شود:

1  كشيدگی تسمه كنترل شود )با استفاده از دستورالعمل   های خاص شركت سازنده(
2  ديسک رزرو و نخ مربوط به هر چشمه توسط چاقوی مخصوص از نخ   های پيچيده شده تميز گردد.

3  زمان دور گرفتن دوك ها كنترل شود )معموالً بايد كمتر از 5 ثانيه باشد(.
4  ابزار مورد نياز اين عمل استرواسكوپ و كورنومتر می باشد.

5  زمان توقف دوك ها نيز بايد تنظيم گردد )معموالً بايد كمتر از 2/5 ثانيه باشد(.
6  تنظيم موقعيت تسمه روی پايه دوك كنترل شود.

7  پايه دوك از هرگونه آلودگی تميز گردد.
8  بلبرينگ   های اسپيندل كنترل و روان سازی گردد.

9  كنترل ميزان رزرو نخ )با توجه به دستورالعمل خاص هر دستگاه(
كپسول.  هر  به  وارده  فشار  كشيدگی،  كپسول  راهنما،  وزنه  توسط  پوزيشن  هر  روی  كشيدگی  10    تنظيم 

می شود.( زياد  بشدت  پارگی  نخ  ميزان  نگردد  تنظيم  درستی  به  كشيدگی  )چنانچه 
11  بالون نخ كنترل و تنظيم گردد به طوری كه بالون نخ با كاسه بوبين تماس نداشته باشد.

12  كاسه بالون گير كنترل شود. )ابتدا كاماًل نظافت و شست وشو شود.(

13  غلتک ترومل كه محرك بوبين نخ است كنترل شود كه صدمه نديده باشد.

14  فشار هوای مصرفی دستگاه كنترل شود كه به اندازه كافی فشار داشته باشد.

نيز می تواند ایمنی و   بهداشت بلند  و موي  آويزان  زنجيِر گردن  نكنيد.  استفاده  بلند  آستين  و  لباس گشاد  از  كار  هنگام 
باشد. خطرآفرين 
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ر( سرويس   های 1000 ساعته يا 2 ماهه
ضمن تكرار سرويس   های 100 ساعته و 500 ساعته سرويس 1,000 ساعته نيز انجام گيرد.

1  كليه پوشش   های اطراف ماشين را باز نموده و كاماًل پرززدايی و نظافت گردد.
2  تسمه   های محرك آزاد و نظافت شود.

3  كاسه   های دوك خارج و شست وشو گردد.
4  كاسه بالن گير خارج و شست وشو گردد.

5  پدال ترمز كاماًل نظافت شود.
6  روتور دوك از محل نصب خارج شده و شست وشو گردد.

7  تمام نواحی عبور نخ كنترل و نظافت گردد.
8  شافت   های غلتک محرك و غلتک كشيدگی نظافت شود.

9  تسمه نقاله را نظافت و شست وشو گردد.
10  بلبرينگ كاسه دوك كنترل و گريس كاری شود.

ز( سرويس   های 2,000 ساعته يا 4 ماهه
ضمن تكرار سرويس   های قبلی سرويس 2,000 ساعته به شرح زير انجام گيرد.

1  كفشک نگه دارنده دوك را خارج نموده و نظافت گردد.
2  زنجير تسمه نقاله نظافت و روغن كاری نمائيد.

3  شير هوای فشرده را كنترل نمائيد و درب فيلتر هوا را باز نموده و كليه قسمت ها را تميز نمائيد.

س( سرويس   های 5,000 ساعته يا ساليانه
ضمن تكرار كليه سرويس   های فوق، سرويس ساليانه نيز به شرح زير انجام دهيد.
1  بلبرينگ كاسه دوك را كنترل نمائيد و در صورت لزوم آن را تعويض نمائيد.

2  روغن دوك را تعويض نمائيد.
3  بلبرينگ كاسه دوك را گريس كاری نمائيد.

4  قطعات تنظيم كشيدگی نخ را كنترل نمائيد.
5  بازوی نگه دارنده دوك و ديسک را كنترل و نظافت نمائيد.

ش( سرويس   های 10,000 ساعته يا 2 ساله
ضمن تكرار كليه سرويس   های قبلی, سرويس دو ساله را به شرح زير انجام دهيد:

1  توسط گريس زن مخصوص غلتک   های تنظيم موقعيت تسمه دوك ها و غلتک   های راهنمای تسمه دوك ها 
را گريس كاری نمائيد.

2  تسمه دوك را آزاد و كاسه دوك و روتور دوك و لنت ترمز ها را كنترل و نظافت نمائيد.
3  روغن گيربكس اصلی ماشين را تعويض نمائيد.

4  بلبرينگ   های پولی   های واسطه در طرِف موتوِر گيربكس و بلبرينگ   های تسمه نقاله را كنترل نمائيد. و 
كنيد. گريس كاری 

جعبه برق دستگاه نظافت شده و كنتاكتورها تميز شوند و صحت عملكرد آنها كنترل شود.
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با توجه به اينكه بسياري از دستگاه های مورد نظر در هنرستان ها موجود نيست . بايد از بازديد هدفمند، براي 
آشنايي و كار با اين دستگاه ها استفاده شود. در هنگام بازديد به نكات زير توجه كنيد.

1  قبل از رفتن به محل بازديد درباره دستگاه هاي مورد نظر اطالعات كامل كسب كنيد.
2  در هنگام بازديد اصول ايمني و بهداشتي را رعايت كنيد.

3  به نكاتي كه هنرآموزتان و يا مسئولين كارخانه اعالم می كنند توجه كامل داشته باشيد.
4  اطالعاتي را كه از بازديد به دست آورده  ايد را به صورت گزارش كار بنويسيد و به هنرآموزتان تحويل دهيد.

بازديد هدفمند از كارخانهفعالیت عملی4
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فرم ارزشيابی واحد يادگيري 4ـ  تابندگی

معیار شایستگی 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1دوالتابي با دستگاه رينگ1

2چند الكني2

3TFO 2چندال تابي با

1روغن كاري و نگهداري اصولي دستگاه ها4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش:

1 رعايت قواعد و اصول در مراحل كار 
2  استفاده از لباس كار و كفش ايمنی 

3  تميزكردن دستگاه و محيط كار 
4  رعايت دقت و نظم

2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 است.
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شايستگي هاي فني پودمان   

اصول آماده سازي نخ تار و توليد نورد ماشين بافندگي به روش بخشي، توليد نورد تار يك رنگ، توليد نورد 
تارهاي با رنگ بندي، آهارزني به روش اسيدي  و آهارزني به روش بازي و انواع روش هاي آهارزني آنزيمي و 

ماشين آالت مورد نياز، انواع روش هاي آهارزدايي

استاندارد كار 

رنگ،  نورد تك  توليد  به كمك دستگاه هاي  پارچه هاي مختلف  براي  بافندگي  )نورد(  اسنو  پودمان  اين  در 
چند رنگ، با تراكم مشخص تاري و تحت فشار مناسب بر روي نخ هاي چله تهيه مي شود و سپس در صورت 
لزوم به نخ هاي تار چله آهار زده مي شود و پس از عمليات بافندگي، پارچه توليدي آهارزدايي شده و مواد 

آهاري بدون آسيب به الياف موجود در نخ از آن جداسازي مي شود.

واحد يادگیری 5

طرح چله چینی



پودمان پنجم : چله پیچی

149

چله پیچي    

در پودمان چهارم آماده سازي نخ ها به صورت تك به تك را فرا گرفتيد. اين نخ ها مي تواند براي پود مصرف 
شود و يا اينكه در مرحله آماده سازي براي نخ تار قرار گيرد. نخ های تار با توجه به خصوصيات پارچه ای كه 
قرار است بافته شود )يعنی تعداد نخ های تار ـ راپورت رنگی نخ تارـ طول نخ تار ـ خصوصيات كلي پارچه( 
به شكل مناسب و به صورت موازی و با كشيدگی مناسب و يكسان آماده می شود و از طرف ديگر با توجه به 
دستورالعمل واحد بافندگی آماده سازی می گردد. اين نخ ها بر روي قرقره بزرگي به نام نورد )اسنو( پيچيده 
مي شود و پشت ماشين بافندگي قرار مي گيرد. اين نخ ها به عنوان تار در پارچه استفاده مي گردد؛ به اين 

عمليات چله پيچی گفته می شود.

تولید اسنو نخ تار  

نخ هاي تار را روي يك استوانه )قرقره( بسيار بزرگ به نام اسنو )نورد( مي پيچند. تا نخ هاي تار، به صورتي كه 
مورد نظر است در كنار هم قرار گيرد. ضخامت نخ و جنس نخ و رنگ نخ در اين مرحله بايد كاماًل مشخص 

باشد. اسنوی خالي را در شكل 1 مي بينيد.

شكل 1ـ اسنوی خالي

شكل 2ـ اسنو پرشده از نخ تار

را  تار  نخ هاي  از  شده  پر  اسنوی  شكل2  در 
از  اسنو،  پركردن  عمليات  مي كنيد.  مشاهده 
چله پيچی  می گويند.  چله پيچی  را  تار  نخ های 
براساس تعداد و نوع نخ و رنگ بندی نخ ها انجام 
بافت  به  منجر  اصولی  چله پيچی  يك  می شود. 

می گردد. پارچه  بهتر  و  روان تر 
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به دستگاهی كه نخ های تار را به صورت موازی و كاماًل در كنار هم، روی نورد می پيچند، دستگاه چله پيچی 
می گويند. عمليات چله پيچي به دو روش انجام مي شود.

1 ماشين چله پيچی مستقيم يا سری
2 ماشين چله پيچی بخشی يا مخروطی

ماشین چله پیچي مستقیم   

شكل3ـ ماشین چله پیچی مستقیم

تار  نخ های  مستقيم  چله پيچی  ماشين  در 
مي شود  باز  بوبين ها  قفسه  روی  از  مستقيماً 
اين  می شوند.  پيچيده  بافندگی  نورد  روی  و 
روش بيشتر برای نخ هايی به كار می رود كه به 
آهار زدن احتياج دارند. اگر نخ هاي روي اسنو 
از  به آهار زدن احتياج نداشته باشد، مي توان 
بخشي كه دستگاه هاي  دوم، چله پيچي  روش 
در  كرد.  استفاده  دارد،  كم جاتري  و  ارزان تر 
همراه  به  مستقيم  چله پيچي  ماشين   3 شكل 

مي كنيد. مشاهده  را  خالي  اسنو 

كاِر  مجموع،  در  و  مي گيرد  قرار  هم  كنار  در  كه  است  مختلفي  اجزاي  داراي  مستقيم،  چله پيچي  سيستم 
از:  عبارت اند  سيستم  اين  اجزای  مي دهند.  انجام  را  چله پيچي 

قفسه ماشین چله پیچی
قفسه يا كريل )Creel( شبكه فلزی بزرگی است كه محل قرار گيری بوبين های نخ تار است. بر روي اين قفسه 

بوبين هاي نخ قرار مي گيرد. يك نمونه از قفسه را در شكل 4 مشاهده مي كنيد.

شكل4ـ قفسه ماشین چله پیچی
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تعداد بوبين هايي كه بر روي قفسه قرار مي گيرد به عوامل زير بستگي دارد.
1  تعداد بوبين بر اساس رنگ بندی تاِر و تراكم آن تعيين می گردد.

2  تعداد مناسبی از بوبين كه مزاحمتی برای بازشدن آسان هر كدام ايجاد نكند.
3  نوع قفسه و ابزارهای روی قفسه و نحوه تعبيه و جايابی اجزای موجود روی قفسه كه امكان بازشدن آسان 

و بدون تداخل نخ ها را امكان پذير می كند.
4  تناسب بين تعداد سرنخ های تار و تعداد تكرار عمليات، در چله پيچی بخشی.

قفسه ها به دو صورت قفسه موازی يا H يا )paralel( و يا قفسه V شكل وجود دارند.
در قفسه موازي، مجموعه بوبين ها روي قفسه اي قرار مي گيرد كه روبه روي هم و به صورت موازي قرار دارد. 

اين در حالي است كه در قفسه V شكل، دو قفسه نسبت به يكديگر زاويه دارند.
ـ تعداد نخ در هر رديف تعداد ستون های قفسه را مشخص می كند.

ـ اغلب قفسه ها 8 رديف افقی دارند.
ـ ترتيب قرار گيری نخ ها بر روی درام از باال به پايين است.

)نخ اول از رديف اول از باال ـ نخ اول از رديف دوم از باال... و نخ اول از رديف هشتم(
معموالً قفسه موازی جهت چله پيچی بخشی و قفسه V شكل برای چله پيچی مستقيم به كار می رود زيرا 

ظرفيت بيشتری دارد و از نظر هندسی مناسب چله پيچی مستقيم است.

 اجزای قفسه
روی قفسه تجهيزاتی وجود دارند كه عبارت اند از: 

دوک ها، راهنمای نخ، ترمز كننده ها، كنترل كننده ها

 دوک
دوک ها تجهيزاتی هستند كه روی قفسه قرار می گيرند و بوبين های نخ روی آنها قرار می گيرند. هنگامی كه نخ تار از 

روی بوبين باز می شود، دوک ها بوبين را ثابت نگه می دارند. لق خوردن بوبين ها، باعث پيچش نامرتب نخ می گردد. 
در شكل 5 بوبين )دوک هاي( روي قفسه را مشاهده مي كنيد.

شكل 5 ـ دوک های روی قفسه
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نخ هاي روي دوک را بايد به اسنو رساند. اين كار را تغذيه نخ مي گويند. تغذيه نخ برای چله را به سه روش 
می توان تقسيم بندی كرد.

1  تغذيه ساده در هنگام توقف دستگاه، هم بوبين ها در محل موردنظر مستقر می گردند.
2  تغذيه ماگازين دار يا ذخيره دار تغذيه مجدد، در هنگام كار دستگاه انجام می شود و الزم نيست تا دستگاه 

متوقف شود. )در اين نوع تغذيه زمان توقف دستگاه، به دليل بوبين گذاری صفر است.(
2  تغذيه متحرک كل قفسه در محل ديگر آماده شده و به محل جديد آورده می شود. )زمان توقف دستگاه 

به دليل بوبين گذاری محدود و جا به جايی هد ماشين يا قفسه بوبين است.(
در شكل 6 يك قفسه تغذيه متحرک برای قفسه موازی را مشاهده مي كنيد.

شكل 6  ـ تغذیه متحرک در قفسه V شكل

 راهنمای نخ
شكل 7 راهنمای نخ در قفسه چله پيچی را نشان مي دهد. راهنما وظيفه هدايت نخ به قسمت پيچش را به 

عهده دارد. وظيفه راهنما عبارت اند از:
1 مسير عبور نخ و اندازه بالن را معين می سازند.

2  كنترل اندازه بالن تغييرات كششی را محدود می كند.
3  از پيچش نخ ها به هم و تاب خوردن آنها جلوگيری می كند.

شكل 7ـ انواع راهنمای نخ
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بعد از باز شدن نخ از روی بوبين و عبور از راهنماها نخ جهت ايجاد كشيدگی يكنواخت و مساوی از مكانيزم 
ترمز دهی مناسب عبور می كند و هنگامی كه به هر دليل ماشين متوقف شود كشيدگی نخ ها را ثابت نگهداری 
ميزان  كه  است  شده  نصب  تجهيزاتي  قفسه  اين  روي  بر  شوند.  نخ ها شل  كه  نمی دهند  اجازه  و  می كنند 

كشيدگي نخ را تأمين می كند. در شكل 8 تعدادي از اين تجهيزات را مشاهده مي كنيد.

شكل 8 ـ انواع ترمز دهنده ها

شكل 9ـ انواع پولكی

اين تجهيزات از پالک هايی كه به شكل دكمه يا بشقاب گود كوچك می باشد تشكيل شده است. اين مكانيزم 
باعث می شود كه نخ در فاصله بين قفسه و قسمت پيچش از باز شدن آن بر اثر وزن خودش و نيز از جمع 

شدن نخ روی درام يا نورد جلوگيری می كند. شكل 9 انواع پولكي ها را نشان مي دهد.

در ماشين های مدرن ميزان كشيدگی مورد نياز به عنوان يك داده به ماشين داده می شود و با استفاده از 
نگه داشته می شود. ثابت  نخ  و سنسورهای حساس كشيدگی  ديجيتالی  تجهيزات 
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 کنترل کننده پارگی نخ
با توجه به تعداد زياد نخ به كار رفته در اين كار احتمال پارگي نخ وجود دارد. در هنگام نخ پارگی دو نكته 

حائز اهميت است:
1  ضرورت اعالم نخ پارگی

2  ضرورت توقف سريع دستگاه
چنانچه يكی از سرنخ ها پاره شود كنترل كننده نخ آن را حس می كند و دستگاه سريعاً متوقف می شود. هنگام 
نخ پارگی سنسور مربوطه عمل نموده و سيگنال برقرار می شود و چراغی كه مربوط به آن چشمه است روشن 
می شود تا اپراتور سر نخ پاره شده را پيدا كرده آن را پيوند بزند، زمان كل اين عمليات، توقف دستگاه به كمتر 

از ثانيه رسيده است. در شكل 10 يك نمونه از كنترل و اعالم كننده پارگي نخ را مشاهده مي كنيد.

را  ماشين های چله پيچی نصب می شوند،  روی  را كه  متفاوتی  كنترل كننده های  از  نمونه هايی  در شكل11 
از: عبارت اند  كه  مشاهده می كنيد 

1 سيستم كنترل كننده كالسيك كه با حركت قطعه كنترل كننده، دستور توقف به صورت الكتريكی داده می شود.
2  سيستم متوقف كننده الكترونيكی كه از طريق قطع جريان برق كار می كند.

3  سيستم متوقف كننده فتو اپتيك كه از طريق سنسور نور عمل می كند.
4  سيستم متوقف كننده هوشمند از روش های مدرن همچون حسگر حضور نخ و خازن ها استفاده می شود. 

شكل 10ـ کنترل کننده حضور نخ

شكل 11ـ انواع متوقف کننده
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 اتوماسیون در قفسه چله پیچی
در قفسه های مدرن اتوماسيون های متنوعی نصب شده است كه هم باعث باال رفتن راندماِن كار و هم باال رفتن 

كيفيت چله می شود. اين اتوماسيون ها عبارت اند از:
1  استفاده از چاقوی برش اتوماتيك كه در طول قفسه حركت می كند.

2  استفاده از چيدمان بوبين های نخ به صورت اتوماتيك و بدون استفاده از نيروی انسانی
3  استفاده از ماگازين های كريل قابل دسترسی آسان

4  رديف های افقی و عمودی بوبين ها به صورت مناسب
5  كنترل كشيدگی يكنواخت به صورت مركزی و كامپيوتری

6  سيستم توقف اتوماتيك سريع در كمتر از 0/1 ثانيه
7  سيستم ضد پيچ و تاب خوردن نخ قفسه

8  سيستم ضد بالون نخ
9  دستگاه تميز كننده سيار دمنده و مكنده

10  سيستم پيدا كردن سريع نخ پارگی و محل آن

11  سيستم گره زن چندتايی

12  سيستم داخلی و خارج از قفسه جهت بوبين رزرو

13  سيستم داف تمام اتوماتيك

ويژگی هايی كه در يك قفسه بايد وجود داشته باشد عبارت اند از:
1  هنگام پارگی يك سر نخ و يا اتمام نخ روی بوبين مربوطه سيستم متوقف كننده بايد سريع عمل كند.

2  در استارت مجدد و شروع به كار ماشين، نبايد سرعت حركت ناگهانی ايجاد شود.
3  بعد از شروع به كار مجدد ماشين ازدياد سرعت به آهستگی صورت گيرد.

4  ترمزدهنده های تنظيم كننده كشيدگی نخ بايد دارای وزنه های يكسان باشند.
5  پولكی های به كار رفته در سيستم ترمزدهی مناسب با قطر و نمره نخ انتخاب شوند.
6  محل عبور نخ بايد بدون اصطكاک باشد و از ماده ای ساخته شده باشد كه زبر نباشد.

7  سيستم كنترل پارگی نخ و سيگنال های هشداردهنده و چراغ های آن بايد در باالترين سطح ممكن فعال 
باشند و سريع عمل كنند.

8  ساختمان قفسه بايد طوری طراحی شده باشد كه به راحتی بتوان بوبين را روی آن چيد.
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فعالیت عملی1
در قسمت قفسه ماشين چله پيچی تعميرات و تنظيمات را به صورت زير و با توجه به تصاوير انجام دهيد.

پیشنهاداتمراحل عملیات

راهنمای آموزشی تعميرات و تنظيمات قفسه را كه روی دستگاه 
نصب شده به دقت مطالعه كنيد.

كاتالوگ  در  كه  را  سازنده  شركت  دستورالعمل های  مطالعه   1
نكنيد. فراموش  شده،  آورده 

2 دستورالعمل های كارگاه محل كارتان و يا كارگاه هنرستان را 
مطالعه كنيد.

1 دقت كنيد كه هنگام نظافت قفسه، تجهيزات و قطعات آن و قفسه را با هوای فشرده تميز نماييد.
نخ های تار آسيب نبينند.

استفاده  تميز كردن خودتان هيچگاه  را جهت  فشرده  2 هوای 
نكنيد.

می رود با توجه به نمره نخ تنظيمات سيستم ترمزدهی نخ را انجام دهيد. به كار  مربوطه  چله  در  كه  نخی  نمره  به  توجه  با   1
كاتالوگ  دستورالعمل های  رعايت  با  است  الزم  كه  را  تنظيماتی 

دهيد. انجام  دستگاه 

قسمت های مختلف قفسه را كنترل نماييد و آنهايی را كه معيوب 
شده اند تعويض نماييد.

1 قسمت های فلزی قفسه را كنترل نماييد.
2 دوک های قفسه را كنترل نماييد.

3 دقت كنيد كه تجهيزات كنترل كننده نخ فعال باشند.
4 تجهيزات ترمزدهی نخ، ديسك ها و وزنه های كشيدگی نخ را 

نماييد. كنترل 

1 كانال های مركزی سيستم نظافتی تميز و باز باشند.محيط كار را مرتباً نظافت نماييد.
2 دقت كنيد كه تفاله های نخ و پرز روی قفسه باقی نمانند.
3 در محيط قفسه روغن ـ گريس، تفاله نخ و... باقی نماند.

4 تميز كننده سيار قفسه را كنترل نماييد.
5 بعد از نظافت و بادگيری، وسايل نظافت و آشغال ها در محيط 

باقی نمانند.
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چله پیچی بخشی   

پيچيدن چند هزار نخ، به طور هم زمان بر روي يك اسنو كاِرِ سختي است و دستگاه هاي مربوطه نيز بزرگ و جاگير 
هستند. در اين نوع ماشين تعداد كمتري از نخ های تار از بوبين های روی قفسه گرفته شده و ابتدا به صورت يك 
باند روی سيلندر مخروطی شكل پيچيده می شوند. سپس اين باندها به روی نورد بافندگی باز پيچی می گردند. 
در اين روش بايد عمل بازپيچي چندين بار انجام شود. مثاًل اگر كل نخ هاي تار 3,000 باشد و هر دسته )باند 

نخ( 500 عدد نخ باشد عمل پيچش بايد به تعداد 6 = 5 ÷ 3000 بار )شش بار( تكرار شود.

ماشین چله پیچی بخشی  

در شكل 12 يك ماشين چله پيچی بخشي را 
مشاهده مي كنيد. اين ماشين از سه قسمت 

اصلی تشكيل می شود:
الف( قفسه

ب( قسمت ميانی
ج( قسمت پيچش

 روش کار: در اين ماشين روش كار بدين ترتيب است كه نخ های قرار گرفته در قفسه به صورت بخش بخش 
و يا باند باند ابتدا بر روی يك درام شيب دار پيچيده می شود، سپس نخ های پيچيده شده بر روی درام طی 
مرحله ديگری به روی اسنوی چله بافندگی انتقال می يابد. به عبارت ديگر در اين روش عمليات در دو مرحله 

انجام می گيرد.
1  انتقال نخ از قفسه به درام شيب دار

2  انتقال نخ از درام شيب دار به اسنوی بافندگی
اصوالً چله پيچی بخشی برای نخ های تار رنگی و نخ هايی كه قرار نيست عمليات آهارزنی روی آنها انجام گيرد، 

مورد استفاده واقع می شود.

 قسمت های مختلف دستگاه چله پیچ بخشی و وظایف آنها:
1  قفسه و تجهيزات آن )راهنما ـ دوک ها ـ ترمز دهنده ها ـ گيرنده ها ـ كنترل كننده ها(

3  ساپورت 2  شانه متحرک                                        
5  نگهدارنده ساپورت 4  شانه ثابت                                            

7  قسمت انتقال روی نورد 6  سيلندر مخروطی )درام شيب دار(                

شكل 12ـ ماشین چله پیچ بخشي
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)Creel( قفسه 
همان طور كه قباًل گفته شد، قفسه شبكه ای فلزی است كه بوبين های حاوی نخ روی آن چيده می شود و اين 
نخ ها به صورت موازی و تحت كشيدگی مساوی و ثابت روی درام شيب دار ماشين چله پيچی بخشی پيچيده 

می شوند. قفسه مورد استفاده در چله پيچی بخشی، موازی يا paralel است.

 شانه متحرک )شانه مقسم(
در چله گرفته شده خصوصاً در چله رنگی طرح دار برای اينكه نخ های تار به هم نريزند و در هم رفتگی ايجاد 

نشود، نخ ها را به وسيله اين شانه از هم جدا می كنند، اين شانه از دندانه های خالی و پر تشكيل شده است.
بدين معنی كه دو نوع دندانه به صورت يك در ميان قرار گرفته اند، يك نوع دندانه به صورت سراسری باز و 

آزاد است و نوع ديگر دندانه از قسمت وسط به طول كوتاهی باز است.
قبل از شانه ميله هايی وجود دارند كه به طرف باال و پايين حركت می كنند. در شكل 13 شانه مقسم متحرک 

را مشاهده مي كنيد.

شكل 13ـ شانه مقسم یا متحرک

شانه تار و تقسیم تارها در شانه

ابتدا نخ ها از بين اين ميله ها عبور داده می شوند و به دو گروه تقسيم می شوند. سپس نخ هايی كه از روی 
ميله ها به شكل مستقيم آمده اند از بين دندانه های بسته رد می شوند و نخ هايی كه مستقيم نيستند از دندانه 
باز عبور می كنند. سپس شانه را پايين می آورند و دو تا ميله را بر می دارند، وقتی كه نخ ها از بين دندانه باز 
شانه به طرف باال حركت می كنند نخ هايی كه از بين دندانه های بسته رد شده اند در جای خودشان باقی 

می مانند. در اينجا بلند شدن شانه با پايين آمدن ميله ها يك حركت معكوس را به وجود می آورد.
تقسيم بندی نخ ها در شانه مقسم دار اي دو اهميت زير است.

الف( حفظ ترتيب نخ ها
ب( راحتی در پيدا كردن جايگاه هر نخ موقع پارگی

)Support( ساپورت 
به قسمتی گفته می شود كه نخ های تاری را كه به صورت باند پيچيده شده اند را به طرف قسمت شيب دار 
مخروط می راند، يعنی نوار تشكيل شده از نخ ها دارای حركت تراورسی آهسته ای به طرف شيب مخروط است 

كه اين حركت تراورسی توسط ساپورت ايجاد می شود.
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مانند  دارد  و قسمت هايی وجود  تجهيزات  روی ساپورت 
معموالً  كه  نخ(  )جمع كننده  ثابت  شانه  ـ  متحرک  شانه 
به شكل V است، مقسم حركت تراورسی ـ بازوی گيرنده 
نخ  شانه جمع آوری  تنظيم كننده  بخش  ـ  متحرک  شانه 
كه  قطعه ای  و  آن  خط كش  و  مخروط  شيب  به  نسبت 

ليز می خورد. )شكل 14( آن  ساپورت روی 

شكل 14ـ ساپورت در چله پیچی بخشی

 شانه ثابت )شانه جمع کننده نخ( یا شانه V شكل
پهنای اين شانه در ماشين چله پيچی مخروطی باز و بسته می شود و به وسيله يك سيستم تنظيم می گردد. 
شانه V شكل كه قبل از درام قرار دارد پهنای باند و تراكم در سانتی متر آن را مشخص می كند و بعد از آن 

نخ روی درام پيچيده می شود. معموالً شانه ثابت به شكل V می باشد.

 نگهدارنده ساپورت
وظيفه اين قسمت از ماشين چله پيچی بخشی اين است كه هنگامی كه نخ روی سيلندر به شكل باند پيچيده 
می شود تجهيزات ساپورت را به طرف قسمت شيب دار مخروطی براند. شانه ثابت نخ روی ساپورت قرار دارد و 
هنگامی كه پيچش باند تمام می شود به اندازه پهنای باند تراورس انجام می دهد. برای يافتن پهنای باند تعداد 

نخ های موجود در هر باند نخ را به نمره شانه تقسيم می كنند.
درام شيب دار در دستگاه چله پيچ بخشی به سيلندری می گويند كه از صفحات مخروطی شيب دار كه در يك 
طرف سيلندر قرار گرفته اند، تشكيل شده است. باندهای حاوی نخ تا روی آن پيچيده می شوند. در شكل 15 

درام شيب دار را مشاهده مي كنيد.

شكل 15ـ درام شیب دار
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مشخصات يك درام عبارت اند از:
1  طول درام حدود 4 تا 5 متر است و داخل آن خالی است.

2  قطر درام تا 5 متر با محيطی حدود 9 متر
3  دارای غلتك فشاردهنده ای است كه در زمان پيچش باند چله را به اليه زيرين می فشارد.

4  سرعت دورانی ثابت و سرعت خطی متغير است.
5 روی درام ميخ ها يا پرچ هايی وجود دارد كه سر باندهای نخ را به آن پيوند می زنند.

 قسمت انتقال روی نورد
درام  روی  نخ ها  كليه  پيچش  كار  اينكه  از  بعد 
تمام شد اين باندهای نخ را كه روی درام جمع 
شده اند يكجا با همان كشيدگی روی نورد چله 
تار كه پشت درام قرار گرفته است، می پيچند. 
)قرمز  از روي درام شيار دار  نخ ها  در شكل 16 
رنگ( باز شده و بر روي اسنو پيچيده مي شود. 
روي  را  نخ ها  كه  حالتي  همان  مرحله،  اين  در 
درام پيچيديم باز مي شود بر روي اسنو منتقل 
مي گردد. ترتيب رنگي نخ ها نيز در اين پيچش 
تغييري نمي كند. شكل 16 اين پيچش را نشان 

مي دهد.
شكل 16ـ برگردان چله روي نورد اصلي )انتقال نخ هاي تار از روي 

درام به نورد اصلي نخ تار(

در هنگام برگرداندن نخ هاي تار بر روي نورد اصلي دو حالت ممكن است اتفاق بيفتد. انتخاب هركدام از اين 
موارد به نوع نخ هاي تار، ارتباط دارد.

1  روش بدون روغن زن به نخ تار
2  روش همراه با روغن زدن به نخ تار

در شكل 17 اين دو روش را مشاهده مي كنيد.

تار روي درام 

تار روي نورد

حالت اول: برگردان چله بدون روغن زدن 
به نخ تار

حالت دوم: برگردان چله همراه با روغن 
زدن به نخ  تار 

شكل 17ـ روش هاي برگردان نخ هاي تار روي نورد
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اهداف روغن زدن به نخ هاي چله )تار( عبارت اند از:
1  جلوگيری از بار الكتريسيته ساكن

1  حفظ رطوبت
1  افزايش نرمی و انعطاف پذيری نخ

1  چسبندگی و اصطكاک كمتر
1  عبور راحت تر نخ از داخل ميل ميلك، المل و شانه دستگاه بافندگی
در شكل 18 نحوه آغشته شدن نخ هاي تار به روغن را مشاهده مي كنيد.

 تنظیمات دستگاه چله پیچ بخشی
هر دستگاه براي انجام صحيح كارها به تنظيمات درست نياز دارد. تنظيمات اين دستگاه به مشخصات نخ 
تاری كه قرار است از آن چله گرفته شود بستگی دارد. هنگامی كه نخ ها از روی بوبين های قفسه باز می شوند 
تنظيمات ساپورت و متراژ صورت می گيرد. بعداً كه نخ ها به حالت باند روی درام پيچيده می شوند تنظيم 
شيب مخروطی صورت می گيرد. در نهايت وقتی كه نخ از روی درام به نورد بافندگی منتقل می شود تنظيمات 

ديگر انجام می گيرد.
نكاتی كه بايد هنگام تنظيمات چله پيچ بخشی به آن توجه كرد:

1  به آموزش های سازنده دستگاه كه در كاتالوگ نوشته شده كاماًل دقت نماييد.
2  اگر روی دستگاه در حال توقف نخ وجود دارد تدابير الزم جهت جلوگيری از آسيب به آن به عمل آوريد.

3  هنگام روغن كاری بايد از گريس و روغن هيدروليك مناسب و به اندازه استفاده نماييد.
4  محيط اطراف دستگاه و خود دستگاه نبايد به روغن آغشته گردد.

تارهامحل تماس تارها با روغن
گرم کن

مخزن روغن

روغن
ظرف روغن

شكل 18ـ نحوه روغن زدن به چله تارها
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تنظيمات و تعميرات الزم مربوط به چله پيچ بخشی را انجام دهيد.فعالیت عملی2

پیشنهاداتمراحل انجام کار

1  آموزش های الزم مربوط به تنظيمات و تعميرات را كه روی 
نماييد. مطالعه  است،  نصب شده  ماشين 

1  فعاليت مناسب روی پيشنهادات شركت سازنده دستگاه داشته 
باشيد.

2  دستورالعمل هايی كه از طرف مديران كارگاه آماده شده است 
را مطالعه نماييد.

هوای  با  را  جمع كننده  ثابت  شانه  و  تقسيم كننده  شانه های    2
كنيد. تميز  برس  و  فشرده 

1  هنگام نظافت دستگاه سعی شود كه نخ های چله روی دستگاه 
پاره نشود و يا روغنی نگردد.

2  سعی كنيد وقتی نظافت كنيد كه ماشين خالی باشد.

3  ساپورت و درام را با هوای فشرده تميز كنيد.

4  قسمت های متحرک نگهدارنده ساپورت، خود ساپورت، و درام 
شيب دار را روغن كاری كنيد.

1  قسمت هايی را كه الزم است به اندازه روغن كاری كنيد.
2  اگر روی دستگاه نخ وجود دارد سعی كنيد نخ ها روغنی نشود.

بافندگی منتقل  به اسنوی  را  5  قسمتی كه نخ چله روی درام 
كنيد. تميز  فشرده  هوای  با  می كند 

1  آشغال های جمع شده در اين قسمت را به سطل آشغال بريزيد.

1  روغن كاری را فقط جهت چرخ دنده ها بايد انجام دهيد.6  چرخ دنده های قسمت انتقال نخ را روغن كاری نماييد.

1  هنگام نظافت محل كار دقت كنيد زمين لغزنده نشود.7  محيط كار را هميشه تميز نگه داريد.
2  اطالعات مربوط به نظافت دستگاه را به اطالع ساير پرسنل برسانيد.
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 آماده سازی نخ تار روی دستگاه چله پیچی بخشی
برای قرار دادن نخ هاي تار بر روي چله بايد نخ ها را آماده كرد. آماده سازی نخ تار در دستگاه چله پيچ بخشی 

عملياتی به شرح زير انجام می گيرد:
1 رديف كردن بوبين های حاوی نخ روی قفسه چله پيچی.

2 گذراندن هر سر نخ از تجهيزات كشيدگی نخ، كنترل كننده ها و راهنماها
3 گذراندن نخ ها از قسمت شانه متحرک و از شانه ثابت

4 تنظيمات ميزان شيب مخروطی دستگاه
5 تنظيم متراژ نخ مورد نياز

6 پيوند زدن باندهای نخ تار به سيلندر
7 دسته بندی باندهای تشكيل شده نخ ها به زوج و فرد )عمل چپ و راست(

8 جا انداختن سيلندر نورد روی دستگاه
9 پيچش و انتقال نخ های چله شده روی نورد

هنگام قراردادن بوبين های نخ روی قفسه به نكات زير دقت كنيد:
الف( هيچ نوع نخ يا ته بوبين از مجموعه قبلی كه متفاوت می باشد نبايد روی قفسه باشد.

ب( كنترل تجهيزات قفسه شامل دوک ها، ترمز دهنده ها، تجهيزات كشيدگی و تجهيزات الكترونيكی كنترل 
نخ صورت گيرد.

ج( نحوه كنار هم قرارگيری قفسه ها بايد به گونه ای باشد كه باعث تداخل نخ ها در هم نگردد.
د( هنگام باز شدن نخ از روی قفسه نبايد هيچ اصطكاكی وجود داشته باشد.

هـ( در صورت لزوم در همان ابتدا بوبين های ذخيره نصب گردد.
و( همه نخ ها با يك كشيدگی ثابت و يكسان تنظيم گردد.

ز( طول باندها بايد مساوی محاسبه گردد.

 محاسبات چله پیچی بخشی
يا  و  جداول  روي  از  اطالعات  اين  آورد.  دست  به  را  زير  اطالعات  بايد  ابتدا  مربوطه  كارهای  انجام  از  قبل 
از: اهميت دارند عبارت اند  به دست مي آيد. عواملی كه در محاسبات  ابتكارات جديد  يا  و  قبلي  نمونه هاي 

1  تعداد باندهايی كه بايستی روی درام پيچيده شوند.
2 عرض هر باند.

3  تعداد سر نخی كه از يك دندانه شانه ثابت بايد عبور كند.
4  تعداد راپورت موجود در قفسه

5  تعيين و به كارگيری فرمول های مناسب موردنظر 
6  نمره نخ ها و جنس آنها 

ابتدا عوامل مهم درباره اين محاسبات را مشخص مي كنيم كه عبارت اند از:
الف( تعداد راپورت موجود در قفسه

 تعداد بوبين های موجود درقفس ÷ تعداد سر نخ های موجود در يك راپورت = تعداد راپورت موجود در قفسه
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ب( تعداد بوبين موجود در قفسه
تعداد سر نخ راپورت × تكرار راپورت در يك باند = تعداد بوبين موجود در قفسه

ج( تعداد باند
تعداد كل نخ تار ÷ تعداد بوبين موجود در قفسه = تعداد باند

تبصره: اگر عدد حاصل اعشاری باشد را به طرف رقم باالتر گرد كنيد، مثاًل 3/4 را به چهار و عدد 8/7 را 9 
در نظر بگيريد.

چرا در اينجا عدد را به عدد بزرگ تر گرد مي كنيم؟ اگر عدد 5/001 بود آن را 6 درنظر مي گيريم؟فكر کنید

د( عرض باند
بيان  به سانتی متر  و  با شانه متحرک پوشيده شده اند  بوبين های موجود در قفسه كه  از نخ های  به عرضی 

می گويند. باند  عرض  می شود 
 )عرض چله روی نورد × تعداد نخ باند( ÷ تعداد كل سر نخ تار = عرض باند

هـ( عرض باند
 تعداد سر نخ باند ÷ نمره شانه = عرض باند

تعداد نخی كه از يك دندانه شانه ثابت می گذرد = تعداد سر نخ باند ÷ )تعداد دندانه شانه در يك سانتی متر 
× عرض باند(

مثال: اطالعات زير مربوط به يك چله نخ تار است.
تعداد كل سر نخ تار:                       6,000 سرنخ
عرض نخ تار روی نورد                  150سانتی متر

400 عدد تعداد بوبين های موجود در قفسه: 
N100 )تعداد دندانه در 10 سانتی متر( نمره شانه ثابت 

با توجه به اطالعات فوق تعداد باند و عرض باند و تعداد نخی كه از يك دندانه شانه ثابت عبور می كند را پيدا 
كنيد.
حل: 

  16 = 24 ÷ 400 = تعداد راپورت موجود در قفسه
  384 = 24 × 16 = تعداد بوبين موجود در قفسه
  16 = 384 ÷ 6000 = تعداد باند
سانتی متر 6/9 = 6000 ÷ )384 × 150( = عرض باند  

4 = )10 × 6/9( ÷ 384 = تعداد سر نخ كه از يك دندانه شانه ثابت می گذرد   
اگر كل نخ هاي تار 8,000 و عرض نخ تار 120 سانتي متر و تعداد بوبين قفسه 500 و نمره شانه ثابت تمرین

N 120 باشد، اطالعات مربوط به اين نورد را محاسبه كنيد.
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 تنظیم متراژ و ساپورت
وسيله  چله پيچي  دستگاه هاي  از  يك  هر  در 
وسيله  اين  كمك  به  دارد.  وجود  متراژ  براي 
مقدار طولي نخ پيچيده شده مشخص مي گردد. 
در شكل 19 نمونه اي از اين دستگاه را مشاهده 

مي كنيد.

متراژ طول باندی كه قرار است پيچيده شود يا 
به صورت دستی به شمارنده وارد می گردد و يا 
به صورت ديجيتالی طول متراژ به عنوان يك 
ديتا به دستگاه داده می شود كه پس از رسيدن 
به طول موردنظر، دستگاه متوقف مي گردد. با 
چله  ضخامت  به  توجه  با  و  ساپورت  تنظيم 

مقدار تراورس روی درام مشخص می شود.
تنظيم نخ های دسته بندی شده به فرد و زوج 

)عمل چپ و راست(:
نخ ها را به دو گروه زوج و فرد تقسيم كرده و هر 
دسته را با نخ و به طور جداگانه می بندد. سپس 
مي دهند.  قرار  خاصي  محل  در  را  دسته  هر 

شكل 20 نحوه اين عمل را نشان مي دهند.

هدف از دسته بندی نخ ها اين است كه راپورت 
رنگ در چله های رنگی حفظ شود و ضمناً سر 
پارگی  و در صورت  نشوند  قاطی  با هم  نخ ها 
شود.  پيدا  آن  نخ  سر  راحتی  به  نخ  سر  يك 
اين  باز می شود،  تار  اولين دهانه  هنگامی كه 
دهانه تا روی نورد كشيده می شود و از بين آن 
نخ پيوند دسته بندی عبور داده شده و پيوند 
و  شده  باز  نيز  دوم  دهانه  سپس  می خورد. 
همچنين اين عمل تكرار می شود بدين ترتيب 
را  نخ ها  می رسد.  اتمام  به  دسته بندی  عمل 
ابتدا بر روي يك درام شيب دار مي پيچند. در 
شكل 21 يك درام با قابليت تنظيم شيب را 

مي كنيد. مشاهده 

شكل 19ـ نمونه یك دستگاه متراژ روي دستگاه چله پیچ

شكل 20ـ انجام عمل چپ و راست

شكل 21ـ تنظیم درام شیب دار

باله های تنظیم شیب درام
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چله ای كه در چله پيچی بخشی توليد می شود بعد از رسيدن به قطر خاصی روی درام پيچيده می شود. اين 
قطر با تنظيم باله های درام صورت می گيرد.

زاويه شيب مخروط نيز با توجه به نمره نخ چله و جنس آن مشخص می شود. معموالً اين شيب بين 6 تا 28 
درجه است.

شكل 22ـ وصل کردن نخ ها به میخ روي درام

 پیوند نخ روی درام
در  تا  مي كنيم  محكم  درام  روي  بر  را  نخ ها 
و  بپيچد  درام  روي  نخ ها  درام،  چرخش  اثر 
سر نخورد. در شكل 22 اين عمل را مشاهده 

مي كنيد.
نخ ها بعد از عبور از شانه ثابت گره زده شده و 
به ميخ ها يا چنگال هايی كه روی سطح درام 

هستند پيوند زده می شوند.

 پیچیدن باندهای تشكیل شده روی درام
هنگام پيچيدن باندهای نخ روی درام بايد دارای كشيدگی يكسان باشند و شل و سفت نباشند.

عمل پيچش نخ ها روی درام در صورتی انجام می شود كه نخ ها با سرعت مشخص حركت تراورس جانبی به 
طرف سطح شيب دار را انجام داده باشند.

هنگامی كه عمل پيچش اولين باند به اتمام رسيد شانه را تا نقطه شروع پيچش دومين باند را تا نقطه پيچش 
می كشند سپس عمل دسته بندی را انجام می دهند و باند را روی درام پيوند می زنند. اين عمليات برای هر 

باند تكرار می شود تا عمليات چله پيچی كاماًل به اتمام برسد.

 تنظیمات قسمت انتقال نخ به اسنو
بافندگی در محل خاص  اتمام رسيد، اسنوی  به  باندهای نخ روی درام شيب دار  اينكه پيچش كليه  از  بعد 
خودش قرار می گيرد. سپس سر نخ ها از روی درام كشيده شده و به شكل باندهای نازک گره زده می شوند. 
روی اسنوی بافندگی سوراخ هايی وجود دارد، سر اين باندهای نازک را در سوراخ های روی اسنو پيوند می زنند. 

سپس نخ های روی درام تحت كشيدگی ثابت و مساوی روی اسنوی بافندگی پيچيده می شوند.

  انتقال نخ های موجود روی درام به روی اسنوی بافندگی
هنگامی كه نخ چله از روی درام به روی اسنوی بافندگی پيچيده می شود، قطر داخلی سيلندر اسنو به علت 
پيچش نخ زياد می شود. از طرف ديگر چون برای پيچيدن نخ ها تحت يك كشيدگی ثابت بايستی سرعت 
پيچيده  و  بافندگی كشيده می شوند  اسنوی  با حركت چرخشی  نخ ها  بماند،  ثابت  بافندگی  اسنوی  محيط 

می شوند.
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با توجه به آموزش های داده شده چله ای را حاضر نماييد.فعالیت عملی3

پیشنهاداتمراحل انجام کار
را كه نصب شده  تنظيمات دستگاه  و  آموزش های چله پيچی   1

كنيد. مطالعه 
ـ

1 مطمئن شويد كه اطالعات مربوط به چله در حال توليد صحيح 2 اطالعات چله مربوطه را دريافت كنيد.
می باشند.

با ذكر  را روی چله پيچ بخشی  به يك چله  3 محاسبات مربوط 
دهيد. انجام  مثال 

مجموع سر نخ های تار چله 12,800 سرنخ
عرض چله روی نورد 240 سانتی متر

تعداد بوبين روی قفسه 640 عدد
30 N نمره شانه ثابت

با توجه به اطالعات فوق موارد زير را پيدا كنيد.
تعداد باند چند تاست؟

عرض هر باند چقدر است؟
تعداد سر نخی كه از هر شانه از شانه ثابت می گذرد؟

1 با توجه به فرمول هايی كه آموخته ايد محاسبات را انجام دهيد.
2 با استفاده از ماشين حساب:

عرض باند = عرض چله روی نورد ÷ تعداد باند
تعداد سر نخ عبوری از هر دندانه شانه =

يك  در  شانه  دندانه  تعداد   × باند  )عرض   ÷ باند  نخ  سر  تعداد 
) متر نتی  سا

4 بوبين ها را با توجه به
راپورت نخ هـای تـار روی

 قفسه جا گذاری كنيد.

1 تناسب اندازه بوبين ها را با توجه به موارد زير كنترل نماييد.
الف( آموزش های داده شده

ب( رنگ بندی
ج( نمره نخ

د( ساير موارد

5 سر نخ ها را از ترمز دهنده ها، سيستم كنترل حضور نخ و از شانه 
متحرک  و  شانۀ  ثابت و
ساير قسمت ها بگذرانيد.

سر نخ ها را به ترتيب و بدون اينكه خطايی در گذراندن سر نخ ها 
به وجود بيايد:

1 از متوقف كننده ها، كنترل كننده ها ، ترمز دهنده ها، شانه  متحرک 
و شانه  ثابت بگذرانيد.

2  بخش های خراب نخ ها را جدا كرده و دور بريزيد.
3  برای گذراندن نخ از دندانه شانه ها از وسيله مخصوص اين كار 

استفاده نماييد.
4  سر نخ ها را خيس نكنيد.

ميزان  پيوند دهيد.  درام شيب دار  به  را  باند  روی  نخ های  6 سر 
كنيد. را مشخص  متراژ  و  شيب 

قرار  باند  داخل  گروهی  حالت  به  كه  را  تار  نخ های  تعداد    1
دهيد. پيوند  درام  سطح  روی  ميخ ها،  يا  پرچ ها  به  گرفته اند 

2  برای انجام تنظيم شيب مخروط می توانيد زاويــه حلقه بستن 
چرخ دنده متحرک را كـه در قسمت دندانه های مخروط قرار دارد با 

حركات تك استارت انجام دهيد.

7  قفل ساپورت را باز كنيد.
تنظيم اوليه ساپورت را انجام دهيد.

قفل ساپورت را دوباره ببنديد.

ـ
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هنگام تنظيم فاصله ساپورت تا درام دقت كنيد كه با يكديگر تماس 8 فاصله ساپورت تا درام را تنظيم كنيد.
نداشته باشند.

9 قبل از انجام عمل پيچش نخ مخصوص چپ و راست را حاضر 
كنيد.

برای انجام عمل دسته بندی نخ مناسب جهت بسته نخ ها انتخاب كنيد.

10 نخ های دسته بندی شده تار را )باندها( به درام پيوند بزنيد و 
نماييد. تنظيم  را  آنها  كشيدگی 

1 كنترل كنيد كه نخ های تار با كشيدگی ثابت و مساوی به درام 
پيوند بخورند.

ـ11 درام را به حالت اوليه پيچش بياوريد.

كليه اتصاالت الكتريكی روی دستگاه را كنترل كنيد.12 برق اصلی دستگاه چله پيچی را وصل كنيد.

ـ13 حركت درام را به حالت حركت مقطع درآوريد. )تك حركت(

ـ14 باندها را با حركت آهسته درام به اندازه نصف دور بچرخانيد.

ـ15 روی باندهای نخ های تار عمل دسته بندی را انجام دهيد.

ـ16 باندها را روی درام مخروطی بپيچيد.

17 اسنوی بافندگی را به قسمت مربوطه متصل كنيد و سر نخ های 
تار را كه دسته بندی نموده ايد به اسنو پيوند دهيد.

در اين حالت نخ ها به صورت طنابي است و پس از چند دور پيچش 
به حالت نواري در مي آيد.
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ـ18 اسنو را به حالت چرخش معكوس درآوريد.

19 با حركات مقطع و تك استارت اسنو را چند دور بگردانيد تا 
پيچيده شود. نخ چله روی آن  مقداری 

ـ

20 هم عرض بودن چله را در ابتدای پيچش تا انتهای آن كنترل 
نماييد. 

ـ

اسنوی  روی  به  درام  روی  چله  نخ های  كامل  انتقال  از  بعد   21
كنيد.  خارج  قسمت  اين  از  را  پر  اسنوی  بافندگی 

هنگام انتقال اسنوی پر دقت نماييد كه به خودتان آسيب نزنيد.

نكات
زیست محیطی

در انتهای كار دستگاه را كاماًل نظافت نماييد. هنگام نظافت دستگاه تكه های نخ، پرز، گرد  و غبار را كه روی 
دستگاه جمع شده اند بدون اينكه آسيب به نخ های تار برسانيد در سطل آشغال بريزيد.

در هنگام كار با دستگاه، به علت چرخش با دور باال از وسايلي كه امكان گيركردن به بخش هاي چرخنده ایمنی  و   بهداشت
دستگاه وجود دارد، استفاده نكنيد.
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چله پیچی مستقیم   

در چله پيچ مستقيم روش كار بدين صورت است كه مطابق ظرفيت و متناسب با كل سر نخ ها در چله بافندگی 
بوبين در قسمت قفسه قرار می گيرد و نخ از روی بوبين ها پس از عبور از قسمت های مختلف ماشين روی يك 

نورد استوانه ای پيچيده می شوند.
 Back Beam می گويند. با توجه به اينكه تراكم نخ های تار در روی چله Back Beam ًبه اين چله اصطالحا
كامل نمی شود به همين علت تعدادی از اين Back Beam متناسب با كل سر نخ ها در چله بافندگی در 
 Back Beam قسمت ماشين آهار يا ماشين چله برگردان قرار داده می شود. كه در اين شرايط نخ از روی چله

باز شده و نهايتاً روی چله بافندگی و با تراكم نخ تار مورد نياز پيچيده می شود.
معموالً برای نخ هايی كه نياز به آهارزنی دارند از چله پيچی مستقيم استفاده می شود.

در چله پيچ مستقيم درام مخروطی شكل وجود ندارد و نخ ها به صورت باند در نمی آيند.
مطابق شكل 23 قفسه ای كه در چله پيچ مستقيم به كار می رود و بسيار بزرگ تر و با ظرفيت بيشتر از قفسه 

چله پيچي بخشي است و عموماً به شكل V می باشد.

شكل 23ـ قفسه V شكل بوبین

 ماشین های چله پیچی مستقیم معموالً دو گونه اند:
1 ماشين های با سرعت كم كه در آن از نخ هايی با بوبين های فالنژ دار استفاده می شود. 

ـ  400متر  2 ماشين های با سرعت زياد كه در آن از نخ هايی با بوبيـن های مخروطی و استوانه ای و با سرعت 800      
در دقيقه استفاده می شود.

مشخصات كلی چله عبارت اند از :
1 تراكم چله
2 عرض چله
3 متراژ چله
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مشخصات كيفی چله عبارت اند از : 
1 چگالی يكسان در تمام نقاط چله
2 گرد بودن )سيلندری بودن( چله

اجزای ماشين چله پيچی مستقيم عبارت اند از :
Creel 1 قفسه

2 دوک
)Ten Sion( 3 تنظيم كشيدگی و راهنما و كنترل كننده ها

4 شانه تنظيم عرض
5 غلتك متراژ

)Head Stock( 6 قسمت پيچش

 قفسه
محل قرارگيری بوبين های نخ می باشد و در ماشين چله پيچی مستقيم قفسه به شكل V می باشد و به ازای هر 

سر نخ تار دو بوبين روی قفسه V شكل قرار می دهند كه يكی در حال كار و ديگری به عنوان رزرو می باشد.
بوبين در كار در قسمت بيرونی دو بخش به هم چسبيده V شكل قرار می گيرند و بوبين ذخيره در قسمت 

درونی دو بخش به هم چسبيده V شكل قرار دارد.
در هنگام اتمام بوبين های در حال كار كالچ قفسه را فشار داده بوبين ذخيره را جايگزين بوبين های در حال 
كار می كند. اين قفسه ها در هر طرف دارای رديف های عمودی می باشند. طول نخ روی بوبين ها معموالً به 

قدری است كه بتوان از يك بوبين چند چله به دست آورد.
مهم ترين ويژگی قفسه V شكل روی ماشين چله پيچی مستقيم عبارت اند از:

الف( توقف های آنها نسبتاً كم است.
ب( دارای ته بوبين هستند.

ج( فضای كمتری اشغال می كنند.
د( كشيدگی كمتری به نخ های تار وارد می شود.

 دوک ها
مهم ترين قسمت قفسه، دوک هايی هستند كه بوبين های حاوی نخ روی آنها قرار می گيرند و هنگامی كه نخ 

از روی بوبين باز می شود بوبين نخ را ثابت نگاه می دارد.

 کنترل کننده پارگی نخ
برای هر نخ تار يك سنسور وجود دارد كه اين سنسورها به صورت سری به هم متصل شده اند و با پاره شدن 
يكی از سر نخ ها سنسور مورد نظر عمل كرده و در نتيجه مدار وصل شده و ماشين متوقف می شود و به ازای 
هر سر نخ يك چراغ وجود دارد كه با پارگی نخ چراغ روشن می شود. اپراتور به راحتی می تواند نخ پارگی را 

تشخيص داده و رفع پارگی نمايد.
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 شانه ماشین چله پیچی مستقیم: )شانه زیگزاگ(
شكل 24 يك شانه زيگزاگي را نشان مي دهد. اين شانه جهت مجزا و تفكيك نمودن نخ تار و تنظيم تراكم تار 
بر روی ماشين چله پيچی نصب می گردد. اين شانه از تعدادی ميله تشكيل شده كه به طور مجزا و خطی در 
يك پايه قرار می گيرند و از جنس فوالد سخت و آبكاری شده اند. معموالً شانه حالت زيگزاگی دارد و به صورت 

لواليی بوده و با كم و زياد كردن زاويه بين آنها می توان تراكم نخ ها را تغيير داد.

شكل 24ـ شانه زیگزاگي

اين شانه ها روی پايه متحركی قرار گرفته اند 
طور  به  چله  عرض  در  را  نخ ها  بتوانند  تا 
قرار دهند. در چله پيچی مستقيم  يكنواخت 
طول شانه مفيد برابر عرض پارچه می باشد، 
در حالی كه در چله پيچی بخشی طول شانه 

باند چله می باشد. اندازه عرض هر  به 

خدمات شانه عبارت اند از:
الف( توزيع برابر نخ ها در عرض چله

)Beam( راهنمای محل پيچش نخ ها روی بيم )ب
ج( حفظ توازی نخ ها )شانه ها به صورت زيگزاگ روی ميز قرار گرفته اند عرض هر تكه شانه 5 سانتی متر 
می باشد بدين منظور كه فاصله شانه تا غلتك زياد نباشد در نتيجه موقع توقف نخ ها آزادی عمل جهت در هم 

پيچيدن و ايجاد پاملخی شدن ندارند(.
د( شانه دو حركت دارد: حركت افقی و حركت عمودی، حركت عمودی عمر شانه را افزايش و سايش نخ با 

ميله های شانه را كاهش می دهد و با حركت افقی پيچش يكنواخت نخ روی Beam تغيير می كند.

شكل 25ـ گرفتن پرزها و گرد و غبار به کمك مكش هوا

بار
و غ

رد 
ب گ

جذ

بر روی  همان طوركه در شكل 25 مي بينيد 
اين قسمت و قبل از پيچش نخ هاي تار روی 
پرز  و  غبار  و  گرد  هوا  جريان  توسط  نورد، 

می شود. گرفته 
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 کنترل متراژ
با توجه به دستور سالن بافندگی در خصوص طول چله ای كه قرار است درنظر گرفته شود، متراژ چله تعيين 
می گردد، در غير اين صورت باعث ايجاد ضايعات می گردد. نخ از بين سه غلتك عبور می كند كه غلتك وسطی 
به دور سنج متصل می باشد. بر اساس محيط غلتك و تعداد دوری كه می زند، ميزان متراژ نخ بر حسب متر 

روی كنتور متراژ نمايان می گردد.
در ماشين های مدرن متراژ به صورت ديجيتالی، با محاسبه طول چله ای كه از مقابل سنسورهای كنترل كننده 

عبور كرده است، دستور توقف و برش نخ باند را به Cutter می دهد.

 قسمت پیچش
به قسمتی گفته می شود كه نخ هايی را كه از روی قفسه می آيند تحت كشيدگی يكسان و به موازات يكديگر 

روی نورد در حال گردش می پيچيد.
نخ هايی كه از شانه عبور می كنند از روی سيلندر انتقال رد شده به شكل دسته های كوچك گره زده شده و 

روی نورد پيوند زده می شوند. در شكل 26 قسمت انتقال را مشاهده مي كنيد.

شكل 26ـ قسمت انتقال نخ هاي تار

نخ روی نورد چله با تراكم يكسان و يكنواخت پيچيده می شود تا دانسيته چله از ابتدا تا انتهای پيچش يكسان 
باشد. اين عمل به دو طريق تأمين مي شود.

1  سرعت خطی پيچش ثابت است.
2 پيچش چله از طريق تماس Beam با درام پيچش )تماسی( تأمين می شود )اين سيستم برای پيچش 

نخ های ريسيده شده مناسب است(.
3 دوران سيستم چله كه با افزايش قطر چله سرعت دورانی چله كاهش می يابد )اين سيستم برای پيچش 

فيالمنت ها مناسب است(.
برای داشتن پيچش يكسان دايره ای وجود يك غلتك فشار دهنده روی چله الزم است. هر چه چله قطورتر 

می شود فشار غلتك فشاردهنده نيز بايد بيشتر شود.



174

زمانی كه Beam چله متوقف می شود غلتك فشار دهنده از آن جدا می شود. برای توقف سريع درام پيچش 
وجود ترمز های بسيار قوی ضروری است.ترمز درام پيچش از اجزای بسيار مهم دستگاه چله پيچی است. توقف 

سريع به وسيله ترمزهای هيدروليكی قدرتمند صورت می گيرد.
برای توليد چله ای با سطح صاف و چگالی يكسان بايد موارد زير رعايت شود:

1  توزيع يكنواخت نخ در عرض چله

چرا با افزايش قطر نخ ها، ميزان فشار نيز بايد افزايش يابد.فكر کنید

با توجه به آنچه فرا گرفته ايد چه وسيله اي اين كار را انجام مي دهد.فكر کنید

1 كشش يكنواخت نخ ها )اين كار توسط سيستم كشش در قفسه صورت می گيرد(
2  فشردن نخ ها به سيلندر چله به طوری كه نخ ها در كنار يكديگر تشكيل يك اليه منسجم و يكپارچه بدهند 

)اين كار توسط غلتك فشار دهنده صورت می گيرد(.
لذا جهت كم كردن  افزايش می يابد  نورد سرعت سطحی پيچش  افزايش قطر نخ پيچيده شده روی  با   3

را تنظيم كند. نورد يك گيربكس می گذارند كه سرعت  و  بين موتور  سرعت 

فعالیت عملی4

پیشنهاداتمراحل انجام کار
1 آموزش هايی را كه مطابق آن تنظيمات دستگاه بايد انجام گيرد 

به دقت مطالعه كنيد.
1 مطابق كاتالوگ شركت سازنده عمل نماييد.

2 مطابق قواعد داخلی كارگاه عمل كنيد.

2 با استفاده از هوای فشرده و پرس، شانه ماشين چله پيچی را 
كنيد. تميز 

تميزكاری  است عمل  1 حتی االمكان هنگامی كه دستگاه خالی 
انجام دهيد. را  ماشين 

2 اگر نخ روی دستگاه وجود دارد دقت كنيد كه نخ ها آسيب نبيند.

تنظيمات دستگاه چله چينی مستقيم را انجام داده آن را آماده كار نماييد. 
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آماده سازی چله در دستگاه چله پیچ مستقیم   
 

عمليات چله پيچی مستقيم با توجه به خصوصيات نخ مورد استفاده در چله مانند نمره نخ، رنگ و راپورت 
رنگ، طول چله، ماده خام نخ، تيپ نورد به كار رفته )نوع دستگاه بافندگی( صورت می گيرد. محاسبات در 

چله پيچ مستقيم به دو شكل صورت می گيرد:
الف( محاسبات مربوط به چله نخ تك رنگ

ب( محاسبات مربوط به تعداد راپورت نخ رنگی
الف( محاسبات چله نخ تك رنگ

اين محاسبات با توجه به تعداد نورد مورد استفاده، تعداد بوبين مورد استفاده در قفسه ها و با استفاده از دو 
فرمول زير انجام می گيرد.

تعداد نورد مورد استفاده = تعداد كل نخ های تار ÷ ظرفيت قفسه

پیشنهاداتمراحل انجام کار
3 سيلندر اندازه گيری را تميز كرده و قسمت های الزم را روغن كاری 

نماييد.
1 هنگام روغن كاری فقط نقاطی را كه الزم است روغن كاری نماييد.

2 روغن كاری را فقط برای چرخ دنده ها و با يك ميزان مناسب روغن كاری 
كنيد.

4 سيلندر فشار دهنده را تميز نموده و نقاط الزم را روغن كاری 
كند.

وجود  آشغال  و  غبار  ماده  نوع  هيچ  فشار دهنده  سيلندر  روی   1
باشد. نداشته 

1 فقط چرخ دنده ها را روغن كاری كنيد.5 چرخ دنده های مربوط به نورد را روغن كاری كنيد.
2 دقت كنيد كه هنگام روغن كاری محيط اطراف و ساير قسمت های 

ماشين روغن نريزد.

1 كليد قطعاتی را كه در قسمت متوقف كننده  ها وجود دارد روغن كاری 6 سيستم متوقف كننده دستگاه را تنظيم كنيد.
نماييد.

1 هنگام نظافت دستگاه تفاله نخ ها و غبار مواد متفرقه را به ظرف 7 نظافت محيط كار را كاماًل رعايت نماييد.
آشغال بريزيد.

2 هنگام نظافت دقت كنيد زمين ليز نشود.
انتقال  پرسنل  ساير  به  را  دستگاه  نظافت  به  مربوط  اطالعات   3

دهيد.
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تبصره: اگر نتيجه اعشاری شد آن را به باال گرد كنيد.
تعداد بوبين چيده شده در قفسه = تعداد كل نخ های تار ÷ تعداد كل نورد

مثال: اگر تعداد سر نخ های تار = 6,000 سر نخ باشد و مشخصات چله تك رنگ و ظرفيت قفسه = 850 
بوبين باشد، تعداد نورد و تعداد بوبين مورد استفاده را حساب كنيد؟

تعداد نورد مورد استفاده = 6,000 ÷850 = 058/ 7 ولي چون تعداد نورد بايد رند باشد عدد بزرگ تر يعني 
8 را در نظر مي گيريم.

تعداد بوبين چيده شده در قفسه  = 6000 ÷8 = 750 
با اينكه هر قفسه 850 ظرفيت دارد ولي ما مجبوريم از 750 تار آن استفاده كنيم.

چرا از همه ظرفيت قفسه استفاده نمي كنيم ؟فكر کنید

در يك چله تك رنگ با تعداد سرنخ تار 5,500 و ظرفيت قفسه 600، تعداد نوار و تعداد بوبين هر قفسه تمرین
را حساب كنيد.

ب( محاسبات مربوط به چله ای که دارای راپورت رنگی باشد:
اين محاسبات به تعداد بوبين چيده شده در قفسه و تعداد راپورت رنگی بستگی دارد. نكته مهم اين است كه 

تعداد بوبين بايد مضربی از تعداد راپورت رنگي طرح نيز باشد.
مثال: اگر در يك چله تعداد كل سر نخ تار 3،000 سر نخ و ظرفيت قفسه: 600 بوبين و راپورت رنگ بندي 

تار40 سر نخ مشكی، 20 سر نخ قرمز، 40 سر نخ مشكی، 20 سر نخ آبی باشد؛
تعداد نورد مورد استفاده و تعداد بوبين چيده شده را محاسبه كنيد. رديف رنگی روی نورد به چه صورت 

بود؟ خواهد 
در اين حالت بايد دو مطلب را با هم در نظر بگيريم.

اول آنكه تعداد كل نخ ها را بايد به چند Back Beam تقسيم كنيم كه در تمرين اول آن را متوجه شديد. 
دوم آنكه هر سر نخ رنگي را بايد به طور مساوي بين Back Beam ها تقسيم كرد. 

حل : راپورت رنگي از جمع همه سر نخ هاي رنگي در يك راپورت تكرار به دست مي آيد. بنابراين خواهيم 
داشت:

تعداد سر نخ راپورت رنگي = 40 + 20 + 40 + 20 = 120
تعداد بوبين چيده شده روی قفسه = 3000 ÷ 5 = 600 

تعداد نورد مورد استفاده = 2000 ÷ 600 = 5
تعداد تكرار راپورت قفسه = تعداد سر نخ موجود در قفسه ÷ تعداد سرنخ رنگی = 600 ÷ 120 = 5 
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جدول 1ـ تعداد ترتیب رنگ ها روي بیم ها

ترتیب رنگ هاتعدادنورد

آآآآممممممممققققممممممممنورد اول

آآآآممممممممققققممممممممنورد دوم

آآآآممممممممققققممممممممنورد سوم

آآآآممممممممققققممممممممنوردچهارم

آآآآممممممممققققممممممممنوردپنجم

40204020جمع

در يك چله تار قرار است از چله5000 سر نخ استفاده شود و قفسه 1,000 جاي بوبين دارد. اگر ترتيب تمرین
و تعداد رنگي به صورت زير باشد، محاسبات مربوط به اين چله پيچي را انجام دهيد.

ترتيب رنگي يك چله تار به اين صورت است: آبي 5 تار ـ زرد 5 تارـ سبز 10 تار ـ سفيد 100 تار؛ آن را تمرین
ترسيم كنيد.

50 تار آبي ـ 25 تار قرمز ـ 50 تار سبز ـ 25 تار زرد
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با توجه به آموزش های چله پيچی مستقيم، چله موردنظر را آماده كنيد.فعالیت عملی5

پیشنهاداتمراحل عملیات
ـ1 دستورات و خصوصيات فنی چله مورد نظر را تحويل بگيريد.

1 با توجه به فرمول ها كارها را انجام دهيد.2  محاسبات چله مستقيم را انجام دهيد.
2 از ماشين حساب استفاده كنيد.

3 اگر نخ های تاريك يك رنگ باشند همين فرمول ها كافی است.

4 اگر دو يا بيشتر در رنگ بندی باشد در تنظيم راپورت رنگی دقت كنيد.

بوبين ها را با توجه به دستورالعمل های داده شده در رنگ بندی و 3  بوبين های نخ را روی دوک های داخل قفسه بچينيد.
نمره و ساير داده ها بچينيد و كنترل نماييد.

4  سر نخ ها را از متوقف كننده ها و كنترل كننده ها و راهنماها 
دهيد. عبور 

1 هنگام گذراندن نخ ها، ترتيب را رعايت كنيد. و نخ ها را از كليه 
محل های عبور بگذرانيد.

2 هيچ سر نخی را فراموش نكنيد.
3 قسمت های خراب سر نخ ها را جدا كنيد.

چون قسمت باالی شانه متحرک باز است دقت كنيد كه نخ ها از 5  سر نخ ها را از شانه دستگاه چله پيچی مستقيم بگذرانيد.
نشوند. آنها خارج 

به نورد  6  نورد چله را روی دستگاه نصب كنيد و سر نخ ها را 
بزنيد. پيوند 

چرخ دنده های نورد را در جای خود تثبيت كنيد.
نخ های چله را بدون كسری روی نورد پيوند بزنيد.

موقتاً  را  برق دستگاه  يعنی  باز كنيد،  را  اصلی دستگاه  اهرم    7
كنيد. قطع 

را  الزم  ايمنی  نكات  و  دستگاه  اصلی  اهرم  الكتريكی  اتصال های 
كنيد. رعايت 

كليه نخ ها را تحت يك كشيدگی مساوی قرار دهيد.8  كشيدگی چله را تنظيم كنيد.

اطالعات مربوط به طول چله را به صورت مكانيكی يا الكترونيكی به 9  متراژ چله را تنظيم كنيد.
عنوان يك داده به دستگاه بدهيد.

با توجه به جنس نخ و 10  سيلندر فشار دهنده روی نورد را تنظيم كنيد. اطالعات مربوط به سيلندر فشار دهنده را 
انتقال دهيد. به دستگاه  نمره آن 

با توجه به عرض نوردی كه نخ روی آن را می پوشاند پهنای شانه را تنظيم 11  با توجه به عرض نورد، عرض شانه چله را تنظيم نماييد.
كنيد.

با رعايت كليه نكات ايمنی و اطالعات داده شده نخ چله را روی نورد 12  چله را بچينيد.
بچينيد.

بعد از اينكه چله با طول مشخص پيچيده شد نورد پر شده را خارج 13  نورد پر را از روی دستگاه خارج نماييد.
كرده در جايی كه آسيب نبيند بگذاريد.

14  كارت شناسايی چله آماده شده را كه مشخصات كامل چله 

نورد بگذاريد. روی آن نوشته شده است را روی چله 
كارت شناسايی نورد چله پر شده را در جايی كه ديده شود و نيفتد 

بگذاريد.
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   SIZING آهارزني نخ هاي تار

هنگام بافت پارچه نخ هاي تار از بين چشم هاي ميل ميلك، المل، شانه و بعضي از نخ هاي عبور در معرض 
سايش و كشيدگي قرار مي گيرد. به همين دليل از مقاومت نخ ها كم مي شود و باعث ايجاد پارگي خصوصاً در 
نقاط ضعيف و نازک مي شود، لذا براي حفظ راندمان توليد و كيفيت عمل آهارزني روي نخ صورت مي گيرد.  
به اعمال شيميايي و اضافه نمودن مواد اضافي به سطح نخ كه براي ايجاد مقاومت در نخ به كار مي رود آهارزني 

مي گويند. 
بعد از عمليات آهارزني هر اليافي كه داخل نخ تاب نخورده اند به بدنه مي چسبد لذا هنگام عبور از ميل ميلك، 
المل، شانه و... گير نمي كنند و باز نمي شوند نخ هاي تار ليز مي شوند، اصطكاک كم مي شود و مانع ايجاد گلوله 

الياف مي شود و نخ حالت پرشوندگي پيدا مي كند.

 آهار چیست؟
به طور كلي آهار عبارت است از مايع غليظي كه خاصيت چسبندگي شيميايي دارد. نقش آهار بدين صورت 
است كه ماكرومولكول هاي آن در اثر پيوند با ليف يا با خود ماكرومولكول ها بر روي سطح جانبي نخ يك فيلم 

از ماده آهاري يكنواخت ايجاد مي نمايد.

نوع آهار مصرفي و میزان آن بستگي به عوامل زیر دارد:
نوع ليف، نوع بافت، تراكم تار و پود، نوع نخ، نمره نخ، غلظت محلول آهار درجه حرارت و روش آهارزني

هدف عمل آهارزني و اهمیت آن عبارت اند از:
ـ بهبود كيفيت فيزيكي نخ )باال بردن مقاومت، باال بردن خاصيت االستيكی ، باال بردن ليز شوندگی(

ـ عدم آسيب رساندن به نخ هاي تار در حال بافت در ماشين بافندگي
ـ جلوگيری از ايجاد الكتريسيته ساكن

ـ بايد مقاومت و قابليت اصطكاكي نخ را افزايش دهد، تا راندمان بافت باال برود.
ـ روی سطح نخ يك اليه منعطف و فيلم مانند تشكيل دهد.

ـ سرالياف موجود روي سطح نخ را به هم بچسباند.
ـ دادن رطوبت الزم به نخ

ـ براي تبديل مجموع نخ ها به يك سيلندر منظم و روان از نخ خصوصيات الزم را داشته باشد.
ـ روي عمليات آهارزني و عمليات تكميلي و رنگرزي بعد از بافت اثر منفي نگذارد.

ـ بعد از بافت از روي پارچه به راحتي پاک شود.

نكات
زیست محیطی

آشغال ها، سر نخ ها و مواد خارجی ديگر را بدون رساندن آسيب به دستگاه چله داخل سطل آشغال بريزيد. 
پس از روغن كاري اضافات آن را در محل مناسب نگهداري كنيد. از ريختن روغن در فاضالب خودداري 

كنيد.

محيط اطراف چله پيچی را تميز كنيد. در هنگام كار از لباس ها و وسايلي كه ممكن است در دستگاه گير ایمنی و  بهداشت
كند بپرهيزيد.
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 خصوصیات ماده آهاري
1  بايد خواص فيزيكي نخ را بهبود بخشد )استحكام كششي نخ، قابليت ازدياد طول باالی سيستم(.

2  چسبندگي: بايد بتواند الياف را به بدنه نخ بچسباند و خودش نيز به نخ بچسبد.
3  نرمي و انعطاف پذيري: )جهت مقابله با نيروهاي در ماشين بافندگي(

4  دوام در مقابل سايش: )بر اثر برخورد با ميل ميلك، المل، شانه در دستگاه بافندگي(
5 موازي قرارگرفتن الياف روي نخ

6 نفوذپذيري مواد آهاري به داخل نخ
7 غلظت يا ويسكوزيته داشته باشد.

8 يكنواخت باشد.
9 چربي و روغني بودن ماده آهاري

10 ضد كپك داشته باشد.

11 ضد بو و ضد كف داشته باشد.

12  ضد آتش باشد.

13  درجه ذوب آن پائين باشد.

14  زمان پخت كوتاه داشته باشد.

15  ايجاد حالت ليز شوندگي به نخ ها بدهد.

16  يك فيلم منعطف و منظم روي سطح نخ ايجاد كند.

17  رطوبت الزم را در نخ ايجاد كند.

18  از پرز پرز شدن نخ به علت اصطكاک نخ ها به هم جلوگيري كند.

 موادي آهاري
به موادي كه در توليد تركيب آهار به كار مي رود مواد آهاري مي گويند. اين مواد بايد همه خصوصيات الزم 

يك آهار را توليد كند و در نهايت پس از انجام بافندگي، با كمترين مشكل، از روي پارچه جدا شود.
مواد آهاري به سه قسمت تقسيم مي شود:

الف( حل كننده
ب( مواد اصلي آهار

ت( مواد تعاوني آهار

 حل کننده مواد آهاری
معموالً از آب به عنوان حل كننده يا حالل استفاده مي شود.

 مواد اصلي آهار
چسب آهار كه نقش اصلي در ايجاد استحكام در نخ را دارد.

چسب آهاري دو نوع است : چسب آهار طبيعي ـ چسب آهار مصنوعي يا پليمري



پودمان پنجم : چله پیچی

181

 چسب آهار طبیعي
1  نشاسته )نشاسته سيب زميني يا ذرت يا آرد(

2  نشاسته اصالح شده
3  چسب هاي پروتئيني )كازئين، ژالتين(

 چسب آهار مصنوعي یا پلیمري 
1 پلي ونيل الكل
2 پلي آكريالت ها

3 استرن  ، پلي استيرن 
4 اترهاي سلولزي ،  كربوكسي ميتل سلولز و...

 مواد تعاونی آهار
موادي كه براي عملكرد بهتر آهار به آن اضافه مي شوند.

1 مواد جاذب الرطوبه كه به اين جهت گليسيرين مصرف مي شود.
2 نرم كننده ها شامل )روغن حيوانی، روغن گياهی مانند: روغن زيتون، صابون، روغن های صابونی   شده و پارافين(
3 مواد افزودنی با عملكرد خاص شامل انواع ضد كف، ضد باكتری، ضد كپك، اموليسيون كننده ها، واكس ها

 واکس ها
1  براي خاصيت ليز كنندگي )كاهش اصطكاک( شامل انواع صابون

2  خاصيت ماندگاري شامل فنل
3  كاربرد آسان تر مواد آهاري مانند اسيد سولفوريك يا هيپوكلريت كلسيم

4  براي جلوگيري از خشك شدن ماده آهاري موادي مانند كلرورمنيزيم يا كلروكلسيم 

در هنگام آماده كردن مواد آهاري بايد به نكات زير توجه كرد. نكاتی كه در هنگام آماده نمودن نسخه آهارها 
بايد به آن توجه نمود و با توجه به آنها آهار را ساخت:

ـ جنس نخ )پنبه، پلی استر، ريون، پشم يا مخلوط اينها( كه بر روي نوع آهار مؤثر است.
ـ ميزان پرز دار بودن نخ پرز زياد مقدار بيشتري آهار را به خود مي گيرد و بايد آهار را شل تر كرد.

ـ ساختمان نخ )نخ رينگ، نخ اپن اند و غيره( مطابق جداول خاص عمل كرد.

ـ آب مورد استفاده )آب تازه يا آب بازيافتی( مطابق جداول خاص عمل كرد.
ـ تيپ دستگاه بافندگی و سرعت آن )از روي كاتالوگ ماشين(

ـ درصد مواد تعاونی )از روي كاتالوگ مواد(
ـ تراكم نخ تار و پود )براي تراكم زياد نخ، آهار را شل تر بسازيد.(
ـ طراحی ماشين آهار و تعداد مخازن )از روي كاتالوگ ماشين(

ـ نمره نخ های تار و پود )نخ هاي ضخيم به آهار كمتري احتياج دارند و آهار شل تر باشد(.
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 فرمول آهار نخ
اساساً انتخاب فرمول آهار ثابت نيست و كم و بيش برحسب تاب نخ ـ ساخت پارچه متفاوت مي باشد و تعديل 
و تغيير مقادير مواد به عواملي از قبيل غلظت محلول، درجه حرارت، جذب آهار، ميزان فشار وارد بر محلول 
آهار، سرعت ماشين و يا عبور نخ از آن، ميزان فشار بر نخ، عمق نفوذ محلول، تعداد چله، زاويه اتصال و تماس 
نخ با غلتك حوضچه مواد، مجموع نخ يك چله، نوع نخ )قطر نخ و نوع مواد نخ( وضعيت جوي سالن )دما و 

رطوبت سالن( تأثير بسزايي روي عمليات آهارزني دارد و مرتباً اين فرمول ها تغيير مي كنند.
بديهي است تجربه كافي و دقت در عمل جوابگوي همه اين عوامل خواهد بود.

نوع  است؛  نخ  عرض 3,000  در  آن  نخ  سر  تعداد  كه  پنبه اي   16/1 نخ  متر  براي 4500  آهار  فرمول   1
نقشه   متقال

مواد الزم در جدول شماره 2 آمده است.

جدول شماره 2ـ مواد الزم در يك آهار )نسخه آهار( براي نخ پنبه

300 ليترآب1
54 كيلوگرمنشاسته گندم2
1كيلوكتيرا3
10 كيلوروغن تخم پنبه4
1 كيلوگليسيرين5
3 كيلوپيه گاو6
1/5 كيلوصابون7

ـ  75  2 فرمول آهار براي نخ پلي استر يا تترون : سرنخ 500 با طول 4,000 متر نمره نخ 28/1 و با قوت نخ 80 
ـ 21 و تاب در اينچ 22 

جدول شماره 3ـ مواد آهاري براي پلي استر

24 كيلوگرمنشاسته گندم1
2100C 2 كيلوگرمتيلوز ـ
3poval 40 كيلوگرمپوآل
4Marpozol 15 كيلوگرممارپوزول
9 كيلوگرمسربين باز5
400 ليترآب6
7syetex 20ـ 10 گرمسيتكس
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جدول شماره 4ـ مواد آهاري با توجه به نوع الیاف

کاربردمنابع و مصرفنوعردیف
پنبه، ويسكوزسيب زمينی ، گندمنشاسته1

افزودن به آهار نشاسته به منظور افزايش غلظت، اقاقيا ، لوبياصمغ طبيعی2
چسبندگی، نرمی و قدرت جذب

آهار منـاسب برای نخ های ريون، استـات و بـا آب ژالتين، چسب كازئينپروتئين3
شستشو می شود.

آهار مناسب برای نخ های استات و نايلون و به آسانی پلی الكل، پلی آكريالترزين4
با آب پاک می شود.

مشتقات 5
گلوكز

كربوكسی متيل سلولز
غلظت دهندههيدروكسيل متيل سلولز

حداكثر ضد كف، كاهش غلظت،    نگهدارندهافزودنی ها6 و  آهار  فيزيكی  خصوصيات  افزايش 
پروتئين نشاسته،  آهارهای  قدرت 

به صورت معمولی يا واكس روغن7
برای افزايش انعطاف بيشتر آهار به كار می رود.سولفاته شده

جدول شماره 5 ـ انواع آهارهای مصرفی برای الیاف مصنوعی فیالمنتی

ژالتين )4٪ـ2٪(، روغن سولفاته )1٪(، نرم كننده مانند پلی وينيل الكل 4٪ويسكوز1

و استات2 استارين  پليمر مخلوط  قابل پخش در آب )1٪(، نمك سديم،  ژالتين)7٪(، روغن 
)0/6 ٪( قابل پخش در آب  مالئيك )5٪(، روغن گياهی  انيدريد 

و تری استات3 استارين  مخلوط  سديم  نمك   ،)٪3( سولفونه  روغن   ،)٪8( الكل  وينيل  پلی 
انيدريدمالئيك )5٪(، اوره به عنوان نرم كننده)1/25٪(، روغن قابل پخش در آب )٪1(

اسيد پلی آكريليك )5٪(، امولسيون واكس )2/5٪(نايلون4

مخلوط پلی مر وينيل الكل )10 تا 12٪( – امولسيون واكس )6٪(تريلن5

 اجزای یك نوع ماشین آهارزنی
اصول كاركرد شبيه  اينكه در  با  آهارزني كه توسط شركت هاي سازنده ماشين آالت مي سازند  دستگاه هاي 
به يكديگر هستند ولي از نظر ظاهري و سيستم ها با هم تفاوت دارند. در اينجا يك مدل از اين ماشين ها را 

مي كنيم. بررسي 
اين دستگاه از چهار قسمت اصلی تشكيل می شود:

2  مخزن آهار 1  قفسه نورد ها                              
4  پيچنده اسنو  3  خشك كن                                 
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 قفسه
اين قسمت برای قرار دادن نوردهايی )Back Beam( كه قباًل در قسمت چله پيچی مستقيم آماده شده اند به 

كار می رود و نوردهای حاوی چله نخ ها در آنجا نصب می شوند.

Size Box مخزن آهار یا 
اين محفظه از جنس فوالد ضد زنگ می باشد و در داخل آن مواد آهاری قرار دارد و نخ های تار در اين قسمت 

آهار می خورند.
اجزای سازنده اين محفظه عبارت اند از:

1  غلتك های غوطه ورکننده: نخ ها را به داخل مخازن آهار مي فرستند.
2  غلتك های فشار دهنده: جفت غلتك هايي كه نخ را فشار مي دهند تا آهار هاي اضافي بيرون بيايند و 

يكنواخت شوند.
3  لوله های بخار برای گرم کردن مواد آهاری : باعث گرم شدن آهار داخل مخزن مي شوند.

4  مجرای ورود آب  : شير ورودي آب 
5  مجرای ورود مواد آهاری  : محلي كه مواد آهاري وارد مخزن مي شوند.

پس از آنكه مواد آهاري به طور يكنواخت به نخ هاي تار چسبيد. نخ ها را بايد خشك كرد. عمل خشك كردن 
به سه صورت انجام می گيرد:

1  خشك كردن با استفاده از سيلندرهای داغ
2  خشك كردن با استفاده از اشعه مادون قرمز
3  خشك كردن با استفاده از جريان هوای داغ

 پیچش چله خشك شده آهار خورده روی نورد
نخ های تار چله ای كه از قسمت خشك كن خارج می شوند روی يك نورد پيچيده می شوند. نخ های تار قبل از 
پيچيدن روی نورد از شانه متحرک دسته بندی نخ ها و شانه ثابت جهت جمع كردن نخ ها عبور داده می شوند. 

بدين ترتيب نخ هايی كه به هم چسبيده اند از هم جدا می شوند.
تهيه چله آهار خورده به دو روش صورت می گيرد:

 Creel to Beam system )الف
در اين روش عمل چله كشي و عمل آهارزدن هم زمان با هم صورت می گيرد. بدين ترتيب كه ابتدا بوبين هاي 
قرار گرفته روي قفسه ها را به چند نورد تبديل مي كنند و نورد ها را به يك نورد تبديل كرده و سپس نورد 

بزرگ به قسمت آهار مي رود و هر دو عمل در يك مرحله انجام مي شود.
در اين سيستم می توان هر نوع نخی را آهار زد مانند: نخ با تاب كم، نخ فيالمنت، نخ ظريف، نخ ضخيم، نخ های 

تكسچره پلی استر و....
 )Beam to Beam system( )ب

در اين سيستم ابتدا نخ های تار خام روی نورد پيچيده می شوند. سپس به صورت چله به دستگاه آهار تغذيه 
 Beam می شوند و در نهايت به يك نورد چله آهار خورده تبديل می شوند. سپس چند چله آهار خورده در ماشين
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به يك نورد تبديل می شوند. تفاوت اساسي اين روش با روش قبلي اين است كه در روش دوم قفسه وجود ندارد و 
در نتيجه جاي بسيار كمتري را اشغال مي كند.

ـ بعد از اتمام برنامه قبلی قفسه ماشين آهار را تميز كنيد.
ـ نوردهای حاوی چله را از چله پيچی آورده و آنها را روی قفسه آهار جاگذاری كنيد.

ـ نوردهای روی قفسه آهار را در برنامه قرار دهيد.
ـ سر نخ های جديد را به سر نخ های قديمی كه به عنوان راهنمای گذراندن نخ  می باشند پيوند بزنيد.

ـ نخ كشی را در ماشين انجام دهيد.
ـ نوار تقسيم بندی نخ های چله را روی بدنه آن بچسبانيد تا در قسمت چپ و راست نخ از آن استفاده شود.

 راه اندازی ماشین
ـ مطابق برنامه و نياز قسمت پاشيدن آهار سر نخ های نوردهای چله پيچی را بگذرانيد.

ـ قسمت پاشيدن آهار را تميز كنيد. اين كار را قبل از اينكه سر گره ها به آنجا برسد انجام دهيد.
ـ پمپ آهار، شير بخار، جعبه پاشيدن ماده آهار را آماده كنيد.

ـ سيلندرهای آبگير را از زير فشار خارج كنيد.
ـ رطوبت را كنترل كنيد.

ـ مخزن آهار را از مواد آهاری پر كنيد.
ـ غلتك های انتقال ماده آهار را فعال كنيد.

ـ مطمئن شويد كه ماده آهاری نمی جوشد )قل نمی زند( كه باعث ترشح و نشتی روی بدنه چله شود.
ـ غلظت آهار را كنترل كنيد.

ـ دمای سيلندرهای خشك كن را كنترل كنيد.
ـ بعد از روشن كردن ماشين سيلندرهای هيدروليكی را فعال كنيد تا از فشار مورد نظر اطمينان حاصل كنيد.

 داف نوردهای آهار خورده
ـ نوار چسب )اتيكت( را روی نورد بچسبانيد.

ـ اطالعات و جزئيات چله را روی اتيكت بنويسيد.
ـ اطالعات شامل: نمره نخ، شماره پارتی، شماره نورد، مجموع سر نخ، طول چله می باشد.

ـ جزئيات و مشخصات را در آمار توليد آهار بنويسيد.

 وظایف اپراتور هنگام تغییر شیفت
ـ حداقل 15 تا 10 دقيقه زودتر به داخل سالن بياييد.

ـ وسايل موردنياز مانند: گچ، قلم، چاقوی برش، دفترچه يادداشت و... را آماده كنيد.
ـ پرسنل شيفت قبلی را مالقات كنيد و در مورد مسائل توليد، كيفيت، موارد ايمنی و... بحث كنيد.

آهار زدن چله هافعالیت عملی6
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ـ وضعيت نوردها، وضعيت ماشين و انجام عمليات روی نخ ها را كنترل كنيد.
ـ Stop motion های سراسر ماشين را كنترل كنيد كه سالم و فعال باشند )دكمه هاي حركت آهسته نورد ها(.

ـ موجودی نوردهای چله پيچی و نوردهای خالی آهار را برای برنامه بعدی كنترل كنيد.
ـ آسيب های وارده به نوردها را كنترل كنيد.

نظافت ماشين آالت و نظافت ساير نقاط را كنترل كنيد. ماشين را هميشه تميز نگه داريد. اجازه ندهيد آهار ایمنی و بهداشت
بر روي ماشين خشك شود و كپك بزند. در صورت وجود بوي بد به سرپرست كارگاه اطالع دهيد.

   DESIZING )آهارگیری )آهاززدايی

پس از عمل بافندگی با استفاده از نخ های تازه آهار خورده، برای اينكه در مراحل بعد بتوانيم به راحتی كار را پيش 
ببريم، بايستی اين آهار ها از روی نخ های بافته شده پاک شوند،يعنی بايد عمل آهارزدايی صورت گيرد.

برای اين كار از مواد آهاربر استفاده می شود. آهاربرها يا تجزيه كننده های آهار به منظور متالشی نمودن و يا 
سست نمودن ساختمان شيميايی آهار مصرف شده به كار برده می شوند.

اثر اين مواد بر آهار باعث می گردد تا آهار تجزيه شده و در مراحل بعدی شسته شده و به سادگی از الياف و 
نخ و پارچه جدا گردد. تنها در اين صورت نخ از خصوصيات طبيعی خود جهت مراحل تركيب بعدی برخوردار 

می گردد.

 روش های متداول آهارگیری
2   تجزيه آهار نشاسته توسط باكتری 1 تجزيه آهار نشاسته توسط اسيد               

4 تجزيه آهار توسط مواد اكسيدكننده 3   تجزيه آهار نشاسته توسط آنزيم                

 تجزیه آهار نشاسته توسط اسید
پارچه آهار دار سلولزی را با محلول 1ـ5٪ اسيد سولفوريك آغشته نموده و تا 4 ساعت در دمای 40 درجه 
می ماند. در اينجا نبايد اجازه دهيم كه آب آن تبخير شود. دما را به 50 درجه می رسانند تا اسيد غليظ شود 

و در نهايت الياف سلولزی كربونيزه شده و نشاسته خارج می گردد.

 تجزیه آهار نشاسته توسط باکتری
پارچه آهار دار را می توان پس از خيساندن در آب در اتاق های دربسته و حرارت 25 تا 40 درجه نگه داشت. 
باكتری های موجود در نشاسته، همراه آب شروع به فعاليت می كنند و در اين مدت و در شرايط مناسب فعال 

شده و باعث تجزيه نشاسته می شود.

 تجزیه توسط آنزیم ها
متداول ترين روش آهارگيری استفاده از آميالز است.

اين آنزيم تسريع كننده آلی از جنس پروتئين است. نوع آنزيم هر نوع فعل و انفعال مخصوص است.
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آنزيم آميالز با توجه به نحوه تجزيه نشاسته به دو دسته تقسيم می شوند:
الف( α آميالز: اين آنزيم زنجيره نشاسته را به صورت منظم تجزيه می كند.

ب( β آميالز: اين آنزيم قادر است تا تجزيه نشاسته را از انتهای قابل احيای آن آغاز كند و به صورت تدريجی 
و يكنواخت تجزيه كند. آميالز مالت از جو تهيه شده و مخلوطی از α و β آميالز است.

 تجزیه آهار نشاسته توسط مواد اکسیدکننده
موادی مانند سديم پرسولفات، هيدروژن پراكسيد می توانند نشاسته را اكسيد كنند. ولی اين روش كاربرد 

ندارد. زيادی 

آهارگيري با آنزيم آميالزفعالیت عملی7

آنزيم هايی مانند آميالز پايدار حرارتی و آميالز قارچی به دليل كارايی باال و روش مخصوص آهارگيری بدون 
ضربه زدن به نخ، در آهارگيری پارچه بافته شده استفاده می شوند. برای مثال، آهارگيری در ژيگر روش ساده ای 
است كه در آن، رول پارچه در حمام گذاشته و روی يك رول ديگر پيچيده می شود. ابتدا، پارچه آهاری در 
آب داغ )95ـ80 درجه سانتی گراد( برای ژله ای كردن نشاسته، شسته می شود. سپس مايع آهارگيری در 
PH: 5/5 – 7/5 و دمای 80 ـ60 درجه سانتی گراد با توجه به آنزيم تنظيم می شود. پارچه سپس از مرحله 
اشباع می گذرد. نشاسته تخريب شده با شستشو در دمای 95ـ90 درجه سانتی گراد به مدت 2 دقيقه زدوده 
می شود. در روش ژيگر پارچه به صورت كاماًل باز شده و در داخل ماشين حركت مي كند تا تمام آهار ها زدوده 
شود و سپس با آبگيري، عمليات كامل مي شود. در روش هاي جديد كه به صورت ممتد انجام مي شود، پارچه 
از يك طرف وارد ماشين شده و به آرامي به طرف جلو، حركت مي كند. زمان واكنش برای آنزيم 15 ثانيه 
است و در حقيقت پارچه با مواد آهارگير پد می شود پس از پد شدن )آغشته شدن و فشرده شدن(، پارچه 
در محفظه خاصي قرار مي گيرد. زمان نگهداری پارچه در اين محفظه بين 16ـ2 ساعت و در دمای 60ـ20 
درجه سانتی گراد می باشد. در اين حالت، از آنزيم آلفا، آميالز با دمای پايين استفاده می شود. آميالز با حرارت 
باال را می توان در آهارگيری پارچه در محفظه بخار و در دمای 100ـ    95 درجه سانتی گراد استفاده كرد. پس 

از اتمام عمليات، پارچه را شستشو و آبكشي مي كنند تا آثار آهار از روي پارچه به كلي از بين برود.

درباره روش هاي ديگر آهارزدايي تحقيق كنيد و روش عملي آن را پيدا كنيد.تحقیق کنید

نكات
زیست محیطی

از ريختن مواد مازاد در فاضالب خودداري كنيد. در هنگام گرم كردن مواد مواظب سوختگي ناشي از بخار 
باشيد. پس از اتمام كار، مخازن ماشين را كاماًل تميز كنيد.
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فرم ارزشیابی واحد يادگیري ٥ ـ  چله پیچی

معیار شایستگی 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1چله پيچي به روش بخشي1

2چله پيچي به روش مستقيم2

2آهارزني3

1آهارگيري4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش:

1 رعايت قواعد و اصول در مراحل كار 
2  استفاده از لباس كار و كفش ايمنی 

3  تميزكردن دستگاه و محيط كار 
4  رعايت دقت و نظم

2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 است.
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1  وزير دفتري شاهپور 1392 شابك 6ـ024ـ463ـ964 تهران دانشگاه صنعتي اميركبير 
2  ابراهيم خليل خيری 1384 شابك 0ـ0959ـ05ـ964 تهران شركت چاپ و نشر كتب درسي ايران

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 2014 ـ  2008 Winding , twisting , warping tretment 3 files
5   Austian  Austian textile committee 2014 - 2008  Winding , twisting , warping tretment  3 
files.
6   Turkey textille institue 2012 Winding , warping , twisting 3 files

منابع



سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي جهت ايفاي نقش خطير خود در اجراي سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش و 
برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران، مشاركت معلمان را به عنوان يك سياست اجرايي مهم دنبال مي كند. براي تحقق 
اين امر در اقدامي نوآورانه سامانه تعاملي بر خط اعتبارسنجي كتاب هاي درسي راه اندازي شد تا با دريافت نظرات معلمان 
دربارة كتاب هاي درسي نونگاشت، كتاب هاي درسي را در اولين سال چاپ، با كمترين اشكال به دانش آموزان و معلمان ارجمند 
تقديم نمايد. در انجام مطلوب اين فرايند، همكاران گروه تحليل محتواي آموزشي و پرورشي استان ها، گروه هاي آموزشي و 
دبيرخانۀ راهبري دروس و مديريت محترم پروژه آقاي محسن باهو نقش سازنده اي را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به 
تالش تمامي اين همكاران، اسامي دبيران و هنرآموزاني كه تالش مضاعفي را در اين زمينه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان 

را در بهبود محتواي اين كتاب ياري كرده اند به شرح زير اعالم مي شود.

کتاب عملیات مقدماتی بافندگی و طراحی پارچه ـ کد 211240

استاننام و نام خانوادگیردیف
مازندراناصغر رزاقی1
اصفهانرضا زاغيان2
سيستان و بلوچستانحبيب الرحمن هادی3




	فهرست

