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 ًساجی کاالی تکویل

در صٌؼت ًساجی فزایٌذ تکویل تِ ّذف تْثَد خَاظ ظاّزی ٍ افشایص کیفیت ٍ هزغَتیت پارچِ اًجام 

 .دضَ هی

هطلَب کاال ٍ افشایص کیفیت کِ تز رٍی کاالی ًساجی در راستای کاّص ػیَب ٍ خَاظ ًا ػولیاتیتِ هجوَػِ 

 ضَد.ػولیات تکویل گفتِ هی ضَد،ساسی اًجام هیٍ استاًذارد

 ًاهطلَب، دستیسیزا دارای سیز ،تاضذضذُ پس اس خزٍج اس هاضیي تافٌذگی قاتل استفادُ ًویتافتِ ی خامپارچِ

تاضذ کِ تؼذ اس اػوال فزایٌذ تکویل تز رٍی کاال آهادُ هَاد آّاری ٍ تزخی ػیَب هی ّای رٍغٌی،لکِّوزاُ تا 

 ضَد. تزای هصزف هی

کِ تزای هطتزیاى در درجِ اٍل  ،در ایي فزایٌذ سؼی تز ایي است کِ ػالٍُ تز افشایص لطافت ٍ درخطٌذگی

 ًیش تْثَد یاتذ. غیزُپذیزی ٍ  اًؼطاف تَپذیزی،ا ّای فیشیکی هاًٌذ استحکام، هطخصِ اّویت قزار دارد،

 .ضَدهی تٌذیتقسین تکویل ػالیٍ  تکویل هقذهاتیتِ دٍ دستِ ػولیات  ًساجی کاالی ػولیات تکویل

 

        هقدهاتی کویلت -1 -1

 یتاضذ چزا کِ اًجام یکٌَاخت ٍ هَثز آى سثة ًتیجِیٌذ هقذهات در تکویل تسیار حائش اّویت هیآفز

ضَد. در ایي هزحلِ کاالی خام را تزای رًگزسی ٍ یا ػزضِ تِ صَرت سفیذ آهادُ یکٌَاخت در رًگزسی ٍ چاج هی

 ساسًذ.هی

گیزد ٍ اس دیگز ػَاهل ًخ ٍ پارچِ اًجام هی هقذهات تا تَجِ تِ کارتزد آى در هزاحل هختلف تَلیذ هثل الیاف تاس،

ساختواى تافت  ًَع ٍاکٌص الیاف تا هَاد ضیویایی، َاظ فیشیکی،خ تَاى تِ جٌس الیاف،هَثز در ایي ػولیات هی

 تزد. پارچِ ٍ ضزایط ػولیات تکویل ًام

 

   عالی تکویل -1-2

 گیزد.هی ّای هکاًیکی ٍ ضیویایی یا تلفیقی اس ّز دٍ رٍش صَرت)ًْایی( تا رٍش یٌذ تکویل ػالیآفز

تغییز کارتزی، تثثیت اتؼادی ٍ ایجاد  ارسش تجاری،افشایص  یٌذ در جْت افشایص لطافت ٍ درخطٌذگی،آایي فز

 ضَد.ّا ٍ کارتزدّای ٍیژُ تز رٍی پارچِ اًجام هیقاتلیت

سٌگطَیی ٍ هَاد  استٌتز کالٌذر، ّای خارسًی،دستگاّای هخصَظ هاًٌذ هاضیي جْت دستیاتی تِ ایي ّذف اس

 .دضَ تفادُ هیچزک ٍ ضذ آب ٍ... اسضذ چزٍک،ضذ ّا،کٌٌذُتکویلی هاًٌذ ًزم

 

 

 

 



 

 عولیات تکویلی -2

 ضًَذ:اس ًظز هاًذگاری تِ سِ دستِ تقسین هی ػولیات تکویلی

 

ّا رٍد کِ ّذف تْثَد ظاّزضاى است هثل استفادُ اس ًزهکيّایی تِ کار هی: تزای پارچِتکویل هوقت -2-1

 رٍد.ضَ اس تیي هیٍ  اثز تکویلی تؼذ اس ضست در ایي ًَع تکویل، ٍآّار دادى ٍ کالٌذر کزدى،

ضَی ٍگیزد ٍ اثز آى تؼذ اس ضستساختار الیاف تحت تاثیز قزار ًوی در ایي ًَع تکویل، :تکویل دائن -2-2

 سدى ٍ ًوذی کزدى. هثل خار رٍد،هکزر اس تیي ًوی

 در ایي ًَع تکویل در ساختار ٍ سطح هقطغ الیاف تغییزاتی ایجاد هی ضَد ٍ اثز آى تکویل ثابت: -2-3

 هثل پلیوزیشاسیَى. الؼوز است، هادام

در اداهِ تزخی اس  .دارد آى هصزف هَرد تِ تستگی ،هٌسَجات رٍی تز گزفتِ صَرت تکویل ًَع کلی طَر تِ

 کٌین.هزاحل تکویل را تزرسی هی

 

 آهارگیری -3

  ّای کنفیالهٌت ال ٍّای ریسیذُ ضذُ تار تکاستز ٍ ًخپلی - ایی ٍ پٌثِّای پٌثِدر هقذهات تافٌذگی پارچِ

 ضًَذ ٍ تذیي تزتیة اًتْای آساد الیاف رٍی سطح ًخ تِ تذًِضًَذ ٍ سپس خطک هیهی تاب تا آّار پَضص دادُ

ضَد ٍ در ًتیجِ راًذهاى تافٌذگی ضَد ٍ سثة افشایص استحکام ٍ هقاٍهت سایطی آى هیاصلی آى چسثاًذُ هی

 یاتذ.افشایص هی

ولیات هزطَب السم است کِ آّار ًخ تار ٍ پارچِ تزطزف ضَد تا در طی ػولیات پس اس تافٌذگی ٍ قثل اس ػ

 آالت ایجاد ًطَد.تکویل ٍ رًگزسی هطکلی تزای پارچِ ٍ هاضیي

 

 ّای هختلفی ٍجَد دارد کِ ػثارت است اس: جْت آّارگیزی تستِ تِ ًَع آّار تِ کار رفتِ رٍش

 

 آّارگیزی تا آًشین 

 ٌٌذُآّارگیزی تا هَاد اکسیذ ک 

 آّارگیزی تا اسیذ 

  آّارگیزی تا رٍش تخویز 

 آّارگیزی آّارّای هحلَل در آب 



 

 شوی کاالی ًساجی وشست -4

 کزدى هَاد سائذ هاًٌذ تاضذ کِ تِ ّذف تزطزفتزیي ػولیات تکویل هزطَب هیٍضَ اٍلیي ٍ اساسیضست

اًجام  ضٍَ  ضست ّای قاتل حل در هحلَلّا ٍ ًاخالصیغثار، چزتیٍّای طثیؼی،گزدّای ریسٌذگی، ٍاکسرٍغي

 .گیزدهی
 

گزدد، ساختواى تافت ّای هَجَد در پارچِ آساد هیتٌص ّا،ضَ ػالٍُ تز اس تیي رفتي ًاخالصیٍدر ضوي ضست

 یاتذ. یکٌَاختی، درخطٌذگی ٍ سفیذی افشایص هی هادُ رًگشا، ضَد ٍ هیشاى جذب آب،تز هیپارچِ هتزاکن

صَرت غیزُ  ّا ٍاًَاع صاتَى، دتزجٌت کٌٌذُ،تَسط هَاد تؼاًٍی ًساجی ٍ تا کوک اًَاع پاک ضٍَػولیات ضست

 گیزد.هی
 

 سفیدگری -5

تاضٌذ کِ ایي اهز سثة ّای رًگی هخصَظ تِ خَد هیپطن ٍ دیگز الیاف طثیؼی دارای رًگذاًِ ٍ پیگوٌت پٌثِ،

ّای دادُ ضَد. ّذف اس سفیذگزی اس تیي تزدى ایي پیگوٌت ایی رٍضي ًطاىّا سرد رًگ تا قَُْضَد ظاّز آىهی

 دادى الیاف است.رًگی ٍ سفیذ جلَُ

سفیذگزی تزای تاال تزدى کیفیت رًگزسی ٍ چاج ٍ تْثَد سیز دست پارچِ ضزٍری است ٍ اگز تِ درستی صَرت 

در  دّذ.هیزارضیذ رًگی هحصَالت چاج ٍ رًگزسی ٍ ضفافیت هحصَالت سفیذرًگ را تحت تاثیز ق ًگیزد،

ًَری هکول  سفیذکٌٌذُ ضَد.کٌٌذُ ًَری استفادُ هیهَاردی جْت سفیذی ٍ ضفافیت تیطتز اس سفیذ

 تاضذ. ضَد ًیاسی تِ سفیذگزی قَی ًویتاضذ ٍ در هَاقؼی کِ پارچِ تا رًگ تیزُ رًگزسی هیسفیذگزی هی
 

 هاکيکردى پارچه با ًرمًرم -6

تاضذ کِ سثة تْثَد سیزدست پارچِ ّا هیکيدر تکویل ًساجی استفادُ اس ًزم ّای هْنیٌذآیکی دیگز اس فز

 .ضَدهی

گزدًذ  کاّص اصطکاک ٍ الکتزیسیتِ ساکي تیي الیاف اضافِ هی تز کزدى سیزدست پارچِ،ّا جْت ًزمکٌٌذًُزم

 تخطٌذ.تِ ػالٍُ ایي هَاد خاصیت پزساسی ّن دارًذ ٍ تَی هطثَػی تِ پارچِ هی
 

 ضًَذ:تٌذی هیّای سیز تقسینّا اس ًظز ساختار یًَی تِ گزٍُکٌٌذًُزم

 ّای کاتیًَیکٌٌذُ ًزم 

 ّای آًیًَیکٌٌذُ ًزم 

 ّای غیز یًَیکٌٌذُ ًزم 

 ّای سیلیکًَیکٌٌذُ ًزم 

 ّای آهفَتزکٌٌذُ ًزم 

 ّای راکتیَ، ٍ غیزُ.کٌٌذُ ًزم  


