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   ريسندگي چيست؟

   براي ريسندگي پنبه چه دستگاه هاي مورد نياز است؟

   اهداف عمليات ريسندگي چيست؟

   بافندگي و انواع آن را بيان كنيد.

   انواع نخ ها و پارچه و خصوصيات هركدام را بيان كنيد.

آیا می دانید 

استاندارد عملكرد
در پايان اين پودمان انتظار مي رود تا هنرجو بتواند عمليات ريسندگي را تعريف كرده و هر كدام را تشريح 
كند. اجزا و قطعات دستگاه هاي ريسندگي را شناسايي كند، وظايف ماشين هاي ريسندگي و كاربرد هر كدام 

را مشخص كند. انواع ماشين هاي بافندگي و روش كاربرد آنها و محصوالت توليدي را بيان كند.
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هدف صنايع نساجي توليد منسوجات است. پارچه مهم ترين توليد اين صنعت است. پارچه ها به صورت سفيد، 
رنگ شده و يا چاپ شده مورد استفاده قرار می گيرند. پارچه ها به صورت بافته شده و بدون بافت توليد می شوند. 
در پارچه هاي بافته شده ابتدا الياف )Fibre( را به نخ )Yarn( و سپس نخ ها به پارچه )Fabric( تبديل مي كنند. 
پس از توليد، پارچه خام را به كمک عمليات رنگرزی )Dyeing(، عمليات چاپ )Printing( و عمليات تکميل 
)Finishing( به پارچه زيباتر و مناسب تری تبديل كنند. تعداد عمليات و ماشين آالت، در صنعت نساجی بسيار 
زياد می باشد و در مباحث مربوط به هر كدام در دروس مربوطه و كارگاه های آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
برای آشنايی بيشتر شما با رشته صنايع نساجی درباره هر موضوع مطالبی را به طور اختصار بيان می كنيم. در 

نمودار 1 نمای كلی عملياتی را كه در صنعت نساجی انجام می شود را مشاهده می كنيم. 

اصول كلي عملیات صنایع نساجي

انواع نخ

نمودار1 ـ نماي كلي عمليات صنایع نساجي

رنگرزی، چاپ پارچه خامبافندگینخریسندگیالياف نساجي
تکميل

پارچه آماده عرضه به بازار

شده اند  ساخته  الياف  از  كه  طويلی  رشته های  نخ ها 
می باشند.

نخ ها را از نظر ساختار به سه دسته تقسيم می كنند. 
الف( نخ های تک فيالمنتی. اين نخ ها كه عموماً برای 
نخ ماهيگيری، بافت توری و تور ماهيگيری استفاده 

می شود شامل يک ليف ضخيم است. 
 )Mono Filament( در شکل1 شکل نخ تک فيالمنتی

را مشاهده مي كنيد. 
شکل 1ـ نخ تك فيالمنتي

 :)Multi Filament( فيالمنتی  چند  نخ های  ب( 
اين گونه نخ ها حاصل كنار هم قرارگرفتن چند فيالمنت 
اين  به  نيز  مختصری  تاب  موارد  بعضی  در  می باشد. 
نخ ها می دهند. اين گونه نخ ها برای بافت فرش ماشينی 
و موكت و بعضی لباس ها و جوراب و بافت تور و بافت 
چند  نخ   2 در  دارد.  كاربرد  طناب  و  مخمل  پارچه 
مي كنيد. مشاهده  را   )Multi Filament( فيالمنتی 

شکل 2ـ نخ چند فيالمنتي
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ج( نخ های ريسيده شده از الياف منقطع )Staple Yarn(: اين نخ ها 
حاصل عمليات ريسندگی الياف می باشند و بنابراين تاب برای در 
كنار هم قرار دادن الياف و استحکام نخ اهميت بسيار زيادی دارد. 
اين نخ ها در اكثر لباس ها و پرده ها و روكش مبلمان ها و نخ  دوخت 
استفاده می شود. در شکل 3، نخ هاي ريسيده شده از الياف منقطع 

)Staple Yarn( را مشاهده مي كنيد. 
شکل 3ـ نخ ریسيده شده 

تاب در ریسندگی
يکی از عمليات مهم در ريسندگی تاب دادن به نخ می باشد. مقدار تاب برای به دست آوردن يک نخ خوب و 
محکم از اهميت زيادی برخوردار می باشد. كم بودن تاب باعث كم شدن استحکام نخ و زياد بودن تاب نخ 
باعث فرخوردن نخ و حتي كاهش استحکام را سبب می گردد. هريک بار پيچش نخ به دور خودش يک تاب 
است و به دو صورت Z و S وجود دارد. تعداد تاب نخ در يک متر را با TPM و تعداد تاب در يک اينچ را با 

TPI نشان می دهند. در شکل 4 تاب Z و تاب S را مشاهده مي كنيد. 

نمره نخ
نمره نخ در حقيقت مشابه قطر و يا ضخامت نخ محسوب می شود زيرا عماًل ما نمی توانيم بنابر داليلی قطر نخ 
را اندازه گيری كنيم جايگزينی برای آن به نام نمره نخ تعريف كرده اند. يکی از اين داليل نايکنواختی قطر نخ 

می باشد. آيا شما می توانيد داليل ديگری پيدا كنيد؟ 

 S و تاب Z شکل 4ـ نحوه ایجاد تاب

ب( نخ تاب دارالف( دستۀ الياف موازیب( نخ تاب دارالف( دستۀ الياف موازی

S ایجاد تابZ ایجاد تاب

فکر كنيد
بعضي از هنرجويان مي گويند اين دو تاب با هم فرقي ندارد و يک نخ را سر و ته كنيم اين دو تاب به هم 

تبديل مي شوند. شما چه فکر مي كنيد؟ آيا می توانيد آزمايشي براي آن طراحي كنيد؟
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نمره نخ به دو صورت تعريف شده است. روش اول، روش مستقيم است كه به جرم خطی نيز معروف است. 
بنابراين نمره مستقيم از حاصل تقسيم جرم نخ بر طول همان نخ به دست می آيد. ولی در روش دوم كه نمره 
غيرمستقيم نام دارد از حاصل تقسيم طول نخ بر جرم همان نخ به دست می آيد. بنابراين هر چه نمره مستقيم 
بزرگتر باشد نخ ضخيم تر است. آيا شما می توانيد بگوييد كه اگر عدد به دست آمده در نمره غيرمستقيم بزرگ 

باشد چه معنی می دهد؟

موردنظر  الياف  اگر  تبديل می شود.   )Yarn( به نخ   )Fiber( الياف  آن  است كه در طي  ريسندگي عملياتي 
از  تا نخ توليد شود. ولي براي توليد نخ  الياف را در كنار هم قرار داد  اين  از  بايد تعدادي  فيالمنت باشند، 
الياف منقطع، الزم است ابتدا اين الياف را از هم باز كرد، باهم و با محور نخ موازي كرد. و سپس با تاب دادن 
استحکام الزم را در ساختار نخ به وجود آورد. چون طول الياف در نوع ماشين ها و تنظيمات اهميت زيادي 
)پنبه اي(،  كوتاه  الياف  ريسندگي  مي كنند.  تقسيم  گروه  سه  به  را  منقطع  الياف  ريسندگي  عمليات  دارد. 
ريسندگي الياف بلند )پشمي( و ريسندگي الياف خيلي بلند )كتاني(. الزم به ذكر است كه در اين قسمت به 

الياف كوتاه )پنبه اي( مطالبي را بيان میكنيم.  اختصار درباره ريسندگي 
ساختمان نخ هاي ريسيده شده از كنار هم قرار دادن الياف و تابيدن آنها به يکديگر به وجود می آيد. نخ های 
ريسيده شده را می توان از الياف طبيعی و يا از الياف مصنوعی كه به صورت الياف منقطع درآمده اند. توليد كرد. 

حالجي 
اولين عملياتی كه بر روی الياف برای توليد نخ انجام 
می شود؛ عمليات »  باز كردن الياف« است. عمليات 
الياف فشرده  توده  به منظور شل كردن  بازكردن 
شده و جداسازی الياف از يکديگر انجام می شود تا 
بتوان الياف را به خوبی تميز كرد. عمليات بازكردن 
و تميزكردن توده الياف را حالجي مي گويند. الياف 
را به كمک غلتک هاي تغذيه به طرف دستگاه زننده 
خارهايي  و  سوزن ها  از  زننده ها  سطح  می برند. 
درحال  زننده  سوزن هاي  است.  شده  پوشيده 
انواع  زننده ها  مي كند.  باز  هم  از  را  الياف  دوران، 
مختلفي دارند كه زننده كرشنر و زننده پل هاي دو 
نمونه از آن محسوب مي شود. در شکل 5 عملکرد 

يک زننده پله اي را می بينيد. 
هدف نهايی باز كردن الياف، تبديل توده های بزرگ الياف به توده های كوچک می باشد، تا حجم الياف زياد 
شود در عمليات حالجي، ناخالصی ها و ضايعات نيز از الياف جدا می شوند. ناخالصي موجود در الياف پنبه، 
خار و خاشاك و تکه هاي گياه و بقاياي حشرات می باشد. درنهايت اين الياف بايد به سمت عمليات بعدي برده 

شود. اين كار به دو روش انجام می شود. 

)Spining( ریسندگی

شکل 5 ـ دیاگرام یك زننده پله اي

ورودی الياف

زننده

خروجی الياف
ميله های اجاقی

محل جمع آوری تميزكننده پله ای
ضایعات
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به صورت  الياف  به صورت يک اليه ضخيم درآمده، سپس اليه  تميز شده  و  باز شده  الياف  بالش:  1   روش 
رول پيچيده شده و بالش يا متکا ناميده می شود. سپس بالش تهيه شده برای تغذيه به ماشين های كارد 

به بخش كاردينگ منتقل می شود.
و  شده  باز  الياف  روش  اين  در  فيد:  2   روش شوت 
تميزشده از انتهای خط حالجی و از راه كانال هايی 
كه تا پشت ماشين های كارد كشيده شده اند برده 
و  )دميدن  هوا  جريان  طريق  از  كار  اين  مي شود 

مي شود. انجام  مکش( 
در شکل 6 لوله هاي انتقال الياف را با فلش های قرمز 

مشاهده می كنيد. 

شکل 6  ـ لوله هاي انتقال الياف

كاردینگ 
در عمليات كاردينگ توده الياف كاماًل از هم بازشده و تميز شده و به صورت فتيله درمی آيند. اين عمليات 
در ماشين كارد )Card Machine( انجام می گيرد. در ماشين كارد الياف تقريباً به صورت تک تک از هم باز 
می شود و در نتيجه الياف با يکديگر مستقيم و موازي می شوند، عالوه بر آن ناخالصي ها و الياف كوتاه را نيز 
به خوبي جدا می كند. عمل جداسازی الياف از يکديگر، با عبور توده الياف از بين سيلندرهايی كه به وسيله 

دندانه های اره ای و سوزن های خميده پوشيده شده است، انجام می شود.
محصول نهايی كاردينگ، يک رشته ضخيم و به هم پيوسته از الياف است كه با نيروی ضعيفی در كنار هم قرار 

گرفته اند. اين رشته ضخيم الياف »فتيله« 
حلقه هايی  به صورت  و  می شود،  ناميده 
»بانکه«  كه  بزرگ  بشکه های  درداخل 
نام دارد، جمع آوری مي شود برای انجام 
منتقل  كشش  به بخش  بعدی  عمليات 
عملکرد  دياگرام   ،7 شکل  در  می شوند. 
يک ماشين كاردينگ مدرن را مشاهده 

مي كنيد.

شکل 7ـ دیاگرام عملکرد یك ماشين كاردینگ مدرن

كشش 
با مخلوط كردن  نايکنواختی است  اوليه كشش مخلوط كردن چند فتيله كاردينگ به منظور كاهش  هدف 
فتيله ها، سعی می شود تا با تركيب نقاط نازك )ظريف( يک فتيله با نقطه كلفت )ضخيم( يا معمولی فتيله 
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فکر كنيد
در ماشين شانه مقدار زيادي از الياف كوتاه از خط توليد خارج مي شود. به نظر شما اين الياف را به عنوان 

ضايعات دور مي ريزند؟ شما چه كاالهايي را مي شناسيد كه از اين الياف در آنها استفاده شده باشد؟

فالیر
فتيله را به ماشين فالير تغذيه می كنند تا نيمچه نخ توليد شود. نيمچه نخ، رشته اي نازك تر از فتيله می باشد اين 
ماشين نيز سيستم كشش دارد و به كمک آن مجموعه الياف موجود در فتيله را روي هم سر می دهد و با الغرتر 
كردن فتيله نيمچه نخ را توليد می كند. براي اينکه ساختار نيمچه نخ از هم نپاشد مقدار كمی تاب به نيمچه نخ 

داده می شود. نيمچه نخ ها روي يک لوله مقوايی يا پالستيکي و به صورت بسيار منظم پيچيده می شود. 
رینگ

رينگ، مرحله نهايی در عمليات توليد نخ بوده و در اين مرحله نخ ريسيده و توليد می شود. در ماشين رينگ، 
غلتک های كشش، اندازه نيمچه نخ را كاهش می دهند تا اندازه رشته الياف به اندازه نخ برسد. 

و  الياف  رشته  قطر  كاهش  به دليل 
همچنين كم بودن تعداد الياف در سطح 
مقطع نخ و برای استحکام رشته الياف در 
نخ و تشکيل ساختمان نخ، به نخ تاب داده 
می شود. عمل تاب دادن در اين ماشين 
به وسيله مجموعه رينگ و شيطانک انجام 
روي  شده  توليد  نخ  سپس  و  می گيرد 
يک ماسوره پيچيده می شود. در شکل 8 
بخشي از يک ماشين رينگ را مشاهده 

می كنيد. 

 شکل 8 ـ نمایي از ماشين رینگ

مجاور از نايکنواختی فتيله حاصل كاسته شود. در مرحله كشش دوباره يک فتيله توليد می شود؛ ولي فتيله 
حاصل شده بسيار يکنواخت تر از فتيله های تغذيه شده اوليه می باشد. براي توليد مرغوب تر می توان دوباره 

فتيله ها را از ماشين كشش عبور داد تا يکنواختي و مخلوط شدن الياف افزايش يابد. 
شانه

درصورتی كه بخواهيم نخ پنبه اي بسيار ظريفي توليد كنيم. بايد الياف كوتاه پنبه را از فتيله ها جدا كرد. اين كار 
به كمک ماشين شانه )Comber( انجام مي شود. چون ورودي ماشين شانه، بالش شانه است دستگاه ديگري 

تعدادي فتيله را در كنار هم )عرض 50 سانتي متر( قرار می دهد تا مناسب تغذيه به ماشين شانه شود. 
ماشين شانه الياف كوتاه و نامناسب را از الياف تغذيه شده جدا می كند و به فتيله جديدی تبديل می كند كه به 
فتيله شانه معروف است. الزم به ذكر است ماشين شانه را در خط توليد ريسندگي نخ هاي معمولي به كار نمی برند. 
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 )Open End Spinning( ریسندگي به روش اوپن اند
ريسندگی اوپن اند يکي از روش هاي توليد نخ ريسيده شده می باشد. و به ريسندگی با روتور نيز معروف است، 
زيرا در اين روش نخ در داخل يک محفظه، كاسه ای شکل دوار به نام روتور تشکيل می شود. در اين سيستم 
از فتيله توليد می شود و به جاي ماشين فالير و ماشين رينگ به كار برده می شود اين ماشين  نخ مستقيماً 
به روش كشش فتيله را الغر نمی كند بلکه الياف را بر روي غلتک باز كننده پخش می كند و سپس با جدا   كردن 
ضايعات و از طريق كانال انتقال الياف به سمت روتور درحال چرخيدن، می فرستد به خاطر چرخش روتور است 
كه نخ، تاب الزم را به دست می آورد. هم زمان با اعمال تاب، انتهای نخ به طور پيوسته از مقابل روتور به سمت 
بيرون كشيده می شود و بر روی يک بسته نخ پيچيده می شود. در شکل 9، نماي عملکرد سيستم اوپن اند و 

در شکل 10 نمای ظاهری ماشين اوپن اند را مشاهده مي كنيد. 

شکل 10ـ ماشين ریسندگي اوپن اند

نخ كانال انتقال

ناخالصی ها

غلتك های توليد

لوله برداشت نخ

روتور

غلتك تغذیه

صفحه تغذیه

غلتك بازكنندهفتيله

شکل 9ـ نماي سيستم اوپن اند
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نخي كه از طريق ريسندگي توليد می شود پايه محصوالت ديگر می باشد. ابتکار و نوآوري پايه و اساس بعضی 
از اين توليدات می باشد.  در اين قسمت تعدادي از انواع نخ را شرح می دهيم.   

نخ یك ال: اين نخ مستقيماً از ماشين توليدكننده نخ به دست می آيد. اگر اين نخ را برعکس جهت تاب آن 
بتابانيم به راحتي پاره مي شود.

نخ چند ال: تعدادي نخ يک ال را به می تابانند تا نخ چندال ساخته شود. استحکام اين نخ بيشتر از نخ يک ال است. 
نخ هاي حجيم شده براي اينکه پارچه توليدي بدون سنگين تر شدن حجم بيشتري داشته باشد. 

بايد نخ مصرفي را حجيم كرد. اين كار به كمک روش های شيميايی حرارتی و فيزيکی انجام می شود. اين 
می گويند.  تکسچرايزينگ  را  تکنيک ها 

خامه قالي: اين نخ براي فرش هاي دستباف استفاده می شود و جنس آن پشم، كرك و ابريشم است. 
نخ كاموا: اين نخ براي توليد بافتني و با كمی تفاوت در بافت فرش هاي ماشيني استفاده مي شود ولي كاموا 

از نخ فرش ماشيني ضخيم تر است. 
قيطان: اين نخ ضخيم است و از الياف فيالمنت در آن 
استفاده شده است. در شکل 11 نمونه كيف ساخته 

شده از قيطان را مشاهده مي كنيد. 

انواع نخ 

شکل 11ـ استفاده از قيطان 

طناب: از مجموعه ده ها نخ به هم تابيده شده به دست می آيد. و كاربردهاي مختلفي دارد. شما چند مورد از 
كاربردهاي طناب را بنويسيد. 

استفاده  بافتني  براي  را  نخ ها  اين  فانتزي:  نخ هاي 
مي كنند. و شکل هاي بسيار متفاوتي دارد. در شکل  12 

را می بينيد.  فانتزي  نخ  نمونه هاي 

شکل 12ـ نخ هاي فانتزي

تحقيق كنيد
محصوالتی كه در آنها از نخ های فانتزی استفاده شده است را پيدا كنيد و تصاوير آن را به كالس ارائه 

دهيد.
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عملياتي كه در طي آن نخ را به پارچه تبديل می كنند را بافندگي مي گويند. توليد پارچه به سه روش انجام 
می شود. 

3  توليد منسوجات بدون بافت 2  بافندگی حلقوی        1  بافندگی تاری ـ پودی         

بافندگی تاری و پودی:
در اين نوع بافت دو گروه نخ در يکديگر درگير شده 
در طول  كه  نخ هايی  می آورند.  وجود  به  را  پارچه  و 
نخ هايی كه در  و   Warp تار  نخ  را  دارند  قرار  پارچه 

می گويند.   Weft پود  دارند  قرار  پارچه  عرض 
در شکل 13، زير نحوه زير و رو رفتن نخ ها و جايگاه 

نخ تار و پود را مشاهده مي كنيد. 

)Weaving( بافندگی

شکل 13ـ تار و پود و ساختمان پارچه 

نخ تارنخ پود

دستگاهی   )Weaving Machine( بافندگی  ماشين 
است كه از قرار دادن پود با يک طرح معين در بين 
تارها و كوبيدن آن به لبه كار، پارچه را به وجود می آورد. 
ماشين هاي بافندگي تاري و پودي به نخ تار و نخ پود 
استفاده  چله پيچي  از  تار  تهيه  براي  دارند.  احتياج 
می شود. چله پيچي عملياتي است كه هزاران رشته تار 
را در كنار هم و با نظم و دقت زياد بر روي يک لوله 
خاص به نام اسنو می پيچند. در شکل 14 يک دستگاه 

شکل 14ـ یك دستگاه چله پيچيچله پيچی را مي بينيد. 

نخ هاي تار به خاطر عمليات بافت ساييده می شوند و در نتيجه پاره مي شوند براي جلوگيري از آن و باال رفتن 
استحکام نخ تار، آنها را وارد محلول آهار مي كنند و سپس نخ ها را خشک می كنند اغلب از آهار نشاسته براي 
نخ هاي پنبه اي استفاده می شود. از طرفي با توجه به نوع ماشين بافندگي براي نخ پود نيز بسته مناسب نخ 
تهيه كرد. اين بسته براي ماشين هاي ماكودار ماسوره و براي ماشين هاي ديگر بوبين می باشد. ماسوره و بوبين 
وسايلي هستند كه نخ را بر روي آنها مي پيچند ولي اندازه بسيار بزرگتر از ماسوره مي باشد. شکل 15 يک 

نمونه بوبين را نشان مي دهد. 
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سيکل بافندگی 
انجام عمليات بافندگی تاری پودی مراحلي دارد كه به ترتيب انجام می شود كه آن را سيکل بافت مي گويند. 

اين مراحل عبارت است از: 
   تشکيل دهنه 

   پودگذاری 

   دفتين زنی 

   باز شدن نخ تار 

   پيچيدن پارچه 

   كنترل و مراقبت از درستی انجام مراحل

با انجام عمليات باال يک پود بافته می شود و برای بافت پارچه بايد اين عمليات به طور منظم تکرار شود تعداد 
تکرار اين عمليات در يک دقيقه را سرتخت پودگذاري ماشين بافندگي می گويند. هرچه اين مقدار زياد تر باشد 
سرعت ماشين بيشتر است. با پيشرفت فناوری، سرعت پودگذاري ماشين بافندگي كمتر از 100 به بيش از 

7000 پود در دقيقه در حال حاضر رسيده است.
تشکيل دهنه

برای آنکه نخ پود در داخل نخ های تار قرار گيرد بايد 
نخ های تار به دو گروه تقسيم شوند كه يک گروه نخ 
اين عمل  قرار می گيرند  پايين  ديگر  و گروه  باال  تار 
يک  تشکيل  نحوه   16 شکل  دارد.  نام  تشکيل دهنه 

دهنه بافت را نشان مي دهد. 

شکل 15ـ بوبين نخ

شکل 16ـ یك دهنه بافت 
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 )Weft Insection( پودگذاری
يکی از مسائل مهم در بافندگی چگونگی قرار دادن پود در بين نخ های تار است. ابتدا نخ های تار مطابق طرح 
دو گروه می شود و گروهی به باال و گروهی به پايين می روند تا دهنه را ايجاد كنند سپس يک قطعه خاص 
پود را بين آنها قرار می دهد و دفتين كه شبيه يک شانه است پود را به سمت جلو و لبه كار می فرستد. با 
اين عمل يک پود بافته می شود. بنابراين نحوه قرار دادن پود در دهنه كار را پودگذاری می گويند پودگذاری 

روش های مختلفی دارد.
الف( روش پودگذاری با ماكو

ماكو جسمی چوبی يا پالستيکی است كه يک ماسوره حاوی مقداری نخ در بين آن قرار دارد. 
در اين روش به كمک ضربه محکم يک قطعه چوب، ماكو از يک طرف دهنه وارد می شود و از طرف ديگر دهنه 

خارج می گردد و در اثر اين حركت پود را بين دهنه قرار می دهد. 
 )Air jet( روش پودگذاری ایرجت )ب

در اين روش جريان هوا پود را بين تارها قرار می دهد. مکش هوا باعث می شود تا پود در جاي خود قرار گيرد. 
با اين روش پودگذاري توان ماشين بافندگي افزايش يافته است. 

 )Water Jet( روش پودگذاری واتر جت )پ
در اين روش يک قطره آب كه از يک نازل پرتاب می شود پود را بين تارها قرار می دهد. قطره آب با سرعت 

بااليي به نخ اصابت می كند و در نتيجه نخ پود را به طرف ديگر ماشين می برد. 
 )Projectile( روش پودگذاری پروژكتایل )ت

پروژكتايل يک قطعه فلزی است كه قادر است در ابتدای دهنه، پود را بگيرد و در انتهای دهنه آن را رها كند. 
پروژكتايل توسط يک ضربه مناسب به حركت درمی آيد و در انتها به مانع برخورد كرده و متوقف می شود. 

 )Rapier( روش پودگذاری راپيری )ث
قاب  يک  در  كه  فلزی  تيغه  دو  يا  يک  روش  اين  در 
قرار  دهنه  بين  در  و  گرفته  را  پود  می كند  حركت 
روی  نخ  كه  ماكو  پودگذاری  روش  به جز  می دهد. 
ماسوره پيچيده می شود در بقيه موارد نخ بر روی بوبين 
كه بسيار بزرگتر از ماكو است پيچيده می شود. دركنار 
بافندگي راپيري تسمه و محل قرارگيري آن  ماشين 
با  بافندگي  17ماشين  شکل  است.  مشخص  كاماًل 
پودگذاري راپيري را نشان مي دهد كناره سمت چپ 

است. مشخص  راپير  قرارگيري  محل  شکل 17ـ ماشين بافندگي با پودگذاري راپير ماشين 

فعاليت
در شکل 18 يک ماشين بافندگی را مشاهده می كنيد. اجزای اين ماشين را نشان دهيد. 

با اينکه رنگ نخ تار معلوم در اين ماشين سفيد است، چرا پارچه با رنگ آبی توليد شده است؟ 
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 )Plain Weave( )طرح بافت ساده )تافته
بودن  پايين  و  باال  براساس، آن مشخص می شود  است كه  نقشه اي  بافت،  طرح 
نخ هاي تار چگونه باشد. وقتی نخ های تار و پود يک در ميان از روی هم رد شوند، 
بافت ساده را به وجود می آورند. اين بافت ساده ترين، پركاربردترين و محکم ترين 
نوع بافت می باشد. اغلب پارچه ها از اين بافت می باشد. لبه بريده شده يک پارچه 
را نگاه كنيد اگر نخ ها يکي رو و يکي زير باشد آن پارچه داراي طرح بافت ساده 

است. در شکل 19 پارچه طرح بافت ساده را می بينيد. 
 )Twil Weave( بافت سرژه

وقتی نخ های تار و پود دو در ميان و يا سه در ميان از روی هم رد شوند بافت 
سرژه به وجود می آورد. اين بافت را كج راه هم مي گويند. بايد توجه كرد حداقل 
بافت  آيا طرح  تعيين كنيد كه  پارچه مشاهده كنيد و سپس  از  يک سانتي متر 
سرژه مي باشد يا خير؟ در شکل20 نمونه پارچه با طرح سرژه را مشاهده مي كنيد. 

 )Satin Weave( بافت ساتن
اين بافت براي پارچه هايي كه بايد درخشان به نظر بيايند كار برد دارد و اگر تار و 
پود از دو رنگ باشد. پشت و روي پارچه نيز از نظر رنگ متفاوت خواهد بود. اين 
طرح بافت، باعث نرم و لطيف شدن پارچه مي شود. اما استحکام پارچه ساتن زياد 

خوب نيست. شکل 21، بافت ساتن را نشان می دهد. 

شکل 18ـ یك نوع ماشين بافندگي

انواع بافت پایه

شکل 21ـ پارچه با بافت ساتن 

شکل 19ـ بافت ساده

شکل 20ـ پارچه با طرح 
بافت سرژه
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در اين بافت نخ به صورت حلقه های تو در تو در داخل هم قرار می گيرند و پارچه را توليد می كند. 
اين نوع بافت به دو گروه بافندگی پودی )Weft Knitting( و بافندگی تاری )Warp Knithing( تقسيم می شوند. 

در بافت حلقوی پودی، حلقه ها به صورت افقی كنارهم قرار می گيرند 
و به همين دليل آن را پودی می گويند. 

در اين نوع بافت اگر نخ را از جاي خاصي بگيريد و بکشيد پارچه 
شکافته مي شود به اين معني كه يک به يک حلقه هايي كه زماني 
ايجاد  نحوه  باز می شود. در شکل 22  از هم  است حاال  بافته شده 
حلقه ها را مشاهده مي كنيد. بافتني دستي از نوع بافندگي حلقوي 
و  لباس  كاله،  جوراب،  گردن،  شال  آن  وسيله  به  كه  است  پودی 

مي شود. بافته  هم  ديگر  چيزهاي 

)Knitting( بافندگی حلقوی

شکل 22ـ چگونگي تشکيل حلقه در بافت 

براي اين نوع بافت نيز ماشين هايي ساخته شده است كه بسيار سريع تر از دست می بافد. بعضي از خانواده ها 
به كمک يک يا دو دستگاه از اين ماشين زندگي خود را اداره می كنند. در اين دستگاه با يک بسته نخ امکان 

بسته نخ های  به كمک  ولی  دارد  وجود  پارچه  بافت 
متنوع امکان بافت پارچه های چندرنگ و با بافت های 
اين  از  نمونه اي   23 شکل  دارد.  وجود  نيز  متنوع 

می دهد.  نشان  را  دستگاه 

دستگاه های حلقوی پودی گردبافت نيز وجود دارد. در اين دستگاه ها پارچه به صورت گرد توليد می شود. با برش، 
اين پارچه را به سطح تبديل می كنند. نخ های خاب به صورت حلقه هايی درمی آيد. انتهای اين حلقه ها توسط 

نخ های تار   و پود محکم می شود. با برش حلقه ها از وسط، در فرش 
ماشينی كه روبه روی هم بافته شده، توليد می شود.  

در پاره ای از ماشين های جديد تا 192 بسته نخ برای توليد پارچه 
به كار می رود. سرعت بافت اين ماشين ها بسيار بيشتر از ماشين های 
تخت باف است. صنعت بافندگی حلقوی پودی در ايران به »كش بافی« 
معروف شده است. در شکل 24 يک ماشين بافندگي حلقوي پودي را 
مشاهده مي كنيد. ماشين های جوراب بافی نيز به روش حلقوی پودی 

كار می كنند.
شکل 24ـ ماشين بافندگي پودي )گرد باف(

شکل23ـ دستگاه كشباف دستي
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در ماشين هاي بافندگي حلقوی تاري، ساختار پارچه از حلقه هايی تشکيل مي شود كه در راستای عمودي )تار( 
قرار گرفته است. اين نوع ماشين ها كاربردهاي مختلفي دارند و انواع خاصي از پارچه را مي بافند. 

در شکل 25 نمونه اي از ماشين بافندگي حلقوي تاري را مشاهده مي كنيد. 
ماشين هاي بافت حلقوي تاری پارچه هاي مناسب براي 
لباس هاي ورزشي، انواع جوراب، انواع پارچه هاي تور، 
پارچه هاي زيرپوش و انواع پارچه هاي پرده اي كشباف 
بافندگی  ماشين های  از  ديگری  انواع  كنند.  توليد  را 
حلقوی تاری وجود دارند كه بلوز، دامن و شلوارهای 

بدون درز می بافند. 

شکل 25ـ ماشين بافندگي حلقوي تاري

)Nonwoven( منسوجات بی بافت

كليه محصوالتی كه در آن الياف را مستقيماً به پارچه تبديل می كند منسوجات بی بافت نام دارد. در ساختمان 
اين منسوجات نخ وجود ندارد. 

نمد اولين محصول بی بافت است نمد از الياف پشم درست می شود. عشاير ايران از نمد به عنوان كف پوش و 
لباس استفاده می كنند. 

تحقيق كنيد
درباره چگونگي توليد نمد تحقيق كنيد.

بعضي از موكت ها و پارچه های يک بار مصرف نيز از اين دسته می باشند. براي توليد موكت بدون بافت، ابتدا 
الياف را روي صفحه دستگاه پهن می كنند و سپس يک صفحه پوشيده شده از سوزن مخصوصي به طور مداوم 
باال و پايين می رود و الياف را در داخل يکديگر قرار می دهد. پس از اينکه اليه مناسب آماده شد پشت موكت 
را با چسب مخصوصي می پوشانند تا محکم شود. بسياري موكت هاي موجود در بازار از اين دسته می باشند. در 

شکل 26، دستگاه توليد موكت را می بينيد.
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 شکل 26ـ موكت بدون بافت

پارچه هاي بي بافت نيز براي مصارف تنظيف و وسايل 
نمونه   27 شکل  در  مي شود.  توليد  مصرف  يک بار 

مي بينيد.  را  بي بافت  پارچه 

شکل 27ـ نمونه از پارچه بدون بافت

امروزه استفاده از فرش های ماشينی بسيار رونق گرفته است انواع بسيار زيادی از اين فرش ها در بازار وجود 
دارد كه عالوه بر زيبايی از قيمت كمتری در مقايسه با فرش دست بافت برخوردار می باشد. فرش ماشيني نيز 

داراي تار و پود است. 
را مالحظه  ماشيني  بافت فرش  ماشين  در شکل28 
دارد،  مختلفی  انواع  ماشينی  فرش های  می كنيد. 
نخ های ضخيم و با رنگ های مختلف خاب های فرش 
اغلب  خاب ها  جنس  می دهند.  تشکيل  را  ماشينی 
را  آنها  سپس  و  می باشد  پشم  و  اكريليک  نايلون، 
كمک  به  می كنند  جدا  هم  از  برشی  تيغه  طريق  از 
دستگاه تراش، نخ های اضافی را می برند. سپس پشت 
اين نوع فرش را با چسب های خاصی می پوشانند تا 

شود.  محکم تر 
ماشين هاي مختلفي براي بافت كف پوش ها از جمله 

فرش و موكت ساخته شده است. 

ماشین هاي بافت فرش ماشینی

شکل 28ـ ماشين بافت فرش ماشيني
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انواع پارچه هايي در بازار وجود دارد كه حاصل ابتکار، نوآوري و خالقيت سازندگان دستگاه ها و كاربران آنها 
مي باشد. در اينجا به نمونه هايي از اين پارچه ها اشاره مي كنيم. 

پارچه تاري و پودي: در ساختار اين پارچه تار و پود به كار رفته است. اين نوع پارچه كاربردهاي بسيار زيادي دارد.
پرده،  از آن می باشد.  و عبور يک حلقه ديگر  ايجاد يک حلقه  پارچه  نوع  اين  بافت  اساس  پارچه حلقوی: 

می باشد.  پارچه  نوع  اين  از  زير  لباس  و  ورزشي  لباس هاي 
تور: پارچه های تور معموالً بسيار نازك و ظريف می باشند و به راحتي از پشت تور همه چيز پيدا است. توربافي 
دستگاه هاي مخصوص خود را دارد. تورها به صورت بافندگی تاریـ  پودی و هم بافندگی حلقوی توليد می شوند. 
ديگر  طرف  از  ولی  معمولی  پارچه  شبيه  طرف  يک  از  كه  دارد  تفاوت  هم  با  جير  پارچه  طرف  دو  جير: 

به صورت پرزهای نرم و ريز ديده می شود. طول اين پرزها كمتر از 
است.  ميلي متر  يک 

مخمل: اين پارچه شبيه جير است ولي پرزهاي آن بلندتر می باشد. 
اندازه پرزها حداكثر سه ميلي متر است. 

خز: خز نوعي پارچه است كه مانند مخمل ولي پرزهاي بسيار بلندتر 
مي باشد. اندازه پرزها تا پنج سانتي متر هم وجود دارد. 

در لباس شکل 29، قسمت باالي لباس از مخمل و خز است ولي 
پايين جير می باشد. قسمت 

حوله: حوله ها پارچه هايي هستند كه از يک طرف و يا هر دو طرف 
آن به صورت حلقه حلقه ديده می شود كاربرد حوله خشک كردن دست، صورت و بدن بعد از شست وشو است. 
بنابراين الزم است جنس حوله پنبه اي باشد. چون پنبه نرم و لطيف است و آب و رطوبت را نيز به خوبي جذب 

می كند.  
الياف ساخته  نازك ترين و ظريف ترين  از  و  نازك و لطيف می باشد  پارچه هاي بسيار  از جمله  حریر: حرير 

است.  معروف  ابريشمی  بسيار  حرير  می شود 
ترمه: اين نوع پارچه به خاطر شکل گل و بوته های آن بسيار معروف است. ترمه بافي در يزد و اصفهان رونق 
خوبي دارد. در شکل 30 نمونه ترمه را مشاهده می كنيد. اين پارچه ها را با بافندگي ژاكارد می بافند. به كمک 

ژاكارد می توان هرگونه نقشي را روي پارچه بافت. 

انواع پارچه

شکل 29ـ یك لباس از جير و خز

شکل 30ـ پارچه ترمه
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پارچه دو رو: پشت و روي اين پارچه ها دو رنگ بندي متفاوت دارد. و اگر كمی دقت كنيد مي بينيد كه در 
بعضي قسمت ها دو پارچه بافته شده ولي اين دو در بعضي از نقاط در درون يکديگر بافته می شوند. روفرشي 

از اين نوع بافت است. بافت اغلب پتوها دورو است.
پارچه پالتویی: اين پارچه ها معموالً ضخيم است و از طريق حركت دادن سنباده بر روي پارچه ضخيم، پرز 

توليد مي شود. پس از ايجاد پرز آن را می كوبند. تا سطح صاف و يکنواختي به دست آيد. 
گرما  عايق  پتو  می شود،  باعث  پرزها  بودن  هم  در  هستند  پرزدار  ظاهر  و  نرم  سطوح  با  پارچه هايي  پتو: 
)با تراكم كم( را خار می زنند. كشيدن سطح خاردار بر روي پارچه  بافت  باشد. براي توليد پتو پارچه شل 

روش  در  بدانيد  است  جالب  می گويند.  خارزدن  را 
دستي، خارهاي سفت و محکم گياهان خاردار را روي 
اين پارچه ها مي كشيدند تا قسمتي از پرزهاي پارچه 
بيرون بيايد. در اين حالت الياف برروي پارچه نمايان 
و پتو توليد مي شود. درحال حاضر دستگاه هاي بسيار 
را  پارچه  بزرگي ساخته شده است كه پشت و روي 
خار مي زند. پس از توليد پرز، با تراش دادن سطح پتو 
را صاف و يکنواخت می كنند. در شکل 31 نمونه يک 

پتو را مشاهده مي كنيد. 

استرچ: اين پارچه ها طوري ساخته می شود كه بتواند كمی كش بيايد و در نتيجه براي اندازه هاي مختلف بدن 
مناسب مي شود. پارچه های استرچ را نبايد در آب گرم شست زيرا حالت كشسانی خود را از دست می دهد. 

دمای حدود 30 درجه برای شست و شوی پارچه های حساس مانند استرچ مناسب است.  
پارچه های استرچ ممکن  است كه در جهت طولی و يا عرضی كش بيايد ولی پارچه های ديگر استرچ نيز 
ساخته شده اند كه از هر چهار طرف خاصيت كشسانی دارند. پارچه های استرچ به صورت تاری پودی و حلقوی 

بافته می شوند. 

شکل 31ـ پتو
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