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رسمقاهل

نابسامانیهای اقتصادی که در حال خردکردن استخوانهای صنعت کشور
است هر روز شرایط را برای کارآفرینان سختتر میکند .آنانی که با چند برابر
شدن هزینههایشان مجبورند با اتخاذ سیاستهای کاهشی و تعدیلی سعی در
حفظ بقای تولید نمایند و سفرههای همکارانشان را با حداقلها باز نگهدارند،
امروز دست کم در سه جبهه سخت مشغول جنگ نامتقارنند .تامین مواد اولیه،
نقدینگی و مدیریت تولید و خدمات از یک سو ،مدیریت نوسان قیمتها و تورم
بسیار باالی کشور که مجالی به سود حالل نمیدهد از سوی دیگر و نظارتهای
بیمه و مالیات که با منطقی عجیب در حال تامین منابع مالی برای دولت هستند
نیز از طرف دیگر شرایط را برای کارآفرینی ،تولید و توسعه کسب و کارها به شدت
سخت نموده است.
به عالوه ،عدم تبعیت بدنه پایین دست دولت از ابالغات و مصوبات دولت جدید و
از همه خطرناکتر تعدد بخشنامهها و آییننامههای مصوب برای ساماندهی این
وضع ،همه و همه زمینه هرج و مرج در فضای کسب وکار کشور را فراهم آورده
است .سیاستگذاری غلط در آموزش عالی کشور و همچنین ترجیح عموم به
فعالیتهای خویشفرمایی نیز بسیاری از واحدهای تولیدی ،خدماتی و بازرگانی
را با کمبود نیروی انسانی مواجه نموده است و در این میان کارشکنی دالالن و
واسطهگران و احتکار نیز ،نظام بازار و تولید را تهدید میکند.
تکلیف چیست؟ آیا باید نشست و منتظر بود که چه میشود و یا باید در راستای
هماهنگی و همدلی و کاهش آسیبهای اقتصادی و اجتماعی هر چه زودتر اقدام
عاجلی نمود .امروز عرصه برای حضور و هدایت آگاهانه تشکلهای صنعتی و افراد
خبره حاضر در این مجموعهها ،بیش از هر زمانی آماده است و اگر تشکلهای
تخصصی بر روی حل مسایل خرد و کالن حوزههای مربوطه خود متمرکز شوند،
زمینه برونرفت از این شرایط در کشور به سرعت فراهم میشود.
سیاستگذاری در راستای ایجاد بانکهای دقیق اطالعاتی ،ایجاد زیرساختهای
هوشمند در دولت ،نظارت تخصصی و مبارزه با فساد اداری ،قطع واسطههای
مخرب با استفاده از ظرفیت فروشگاههای مجازی و هدایت نقدینگی به سمت
همکاریهای تولیدی بینالمللی از جمله مهمترین اقداماتی است که باید انجام
شود و تشکلهای تخصصی یکی از بهترین ابزارها برای انجام و شکل دادن به
این امور هستند .در واقع تقویت ساختار تشکلی در کشور و ایجاد تشکلهای
توانمند در حوزههایی که خالء آن احساس میشود می تواند از مهمترین اقدامات
تصدیگری دولت و برونسپاری فعالیتهای اجرایی خرد و کالن باشد و این
تجربهای است که در بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا تجربه شده است.
و من الله التوفیق
مدیرمسئول
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تحلیل

تاثیر آزادسازی واردات پوشاک بر بازار داخلی
مهندس علیرضا حائری
عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران
و عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران
به اعتقاد اینجانب ،این عدد تا حدود زیادی اغراقآمیز
است و سقف واردات پوشاک قاچاق سالیانه به کشور
ً
از حدود  600میلیون دالر فراتر نمیرود .مضافا اینکه
ً
پوشاک از سبد خانوار مردم تقریبا خارج شده و دیگر در
اولویت اول خرید نمیباشد.
همچنین میدانیم که قاچاق زمانی شکل میگیرد
که تقاضایی برای کاالی بخصوصی در داخل کشور
وجود داشته باشد اما واردات آن از طریق مبادی قانونی
ً
سخت ،پر هزینه ،وقت گیر و یا کال ممنوع باشد ،در
چنین حالتی افرادی این نیاز را شناسایی کرده و آن
را از طریق واردات به صورت قاچاق تأمین مینمایند
و البته در کنار صدمهزدن به اشتغال داخلی و اقتصاد
ملی ،منافع سرشاری را نیز عاید خود مینمایند.
برای حل ریشهای این معضل؛ تنها روش ،آزادسازی
واردات آن کاال از طریق مبادی رسمی و توسط افراد
مرتبط با آن صنعت است .سایر روشها سالها است
که تجربه شده و جواب نداده است ،لذا آزمودن چند
باره آن خطاست.
هر چند آزادسازی واردات پوشاک در کوتاه مدت باعث
فشار به واردکنندگان داخلی و کاستن از سهم بازار آنها
خواهد شد اما در درازمدت باعث ایجاد رقابت سازنده

مدتها است که بازار داخلی پوشاک کشور مورد هجوم
برندهای مطرح ،نیمه مطرح و حتی بی نام و نشان
جهانی قرار گرفته است .پوشاکی که از طریق قاچاق
رسمی و یا غیر رسمی وارد کشور شده و صنعت داخلی
را با چالشهایی روبرو مینماید.
برخی از این برندها نیازی به تبلیغات ندارند زیرا که
برای مردم شناخته شده هستند لذا به محض ورود و
یا حتی قبل از ورود ،بازار و مخاطب خود را پیدا کرده
و با شگردهای خاص خود برای خریدار جذابیت ایجاد
میکنند .شگردهایی که تولیدکنندگان داخلی به علت
ً
وجود بازار تقریبا انحصاری از چند و چون آن بیخبر
هستند.
برخی دیگر نیز که ناشناخته هستند به آسانی راه
خود را به بازارهای داخلی هموار کرده و مورد استقبال
خریداران داخلی قرار گرفته و باعث تشویش و
دلمشغولیتولیدکنندگانداخلیمیشوند.
میدانیم که با کاهش قدرت خرید مردم ،ارزش
تقاضای پوشاک در بازار داخلی از حدود  12میلیارد
دالر در سال  95به حدود هشت میلیارد دالر کاهش
یافته است که بر اساس برخی از گمانهزنیها در حدود
 2/5میلیارد دالر آن از طریق قاچاق تأمین میگردد که
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مشروط بر اینکه فضای رقابت عادالنه و منصفانه باشد
که تحقق این فضای عادالنه از وظایف حاکمیت و دولت
میباشد .دولت باید در کنار آزادسازی واردات پوشاک
به کشور ،همزمان نسبت به ایجاد تسهیالت و امکانات
مورد نیاز برای تولیدکنندگان داخلی جهت ورود به این
زمین مسابقه اقدام نماید .در چنین حالتی است که
میتوانیم امیدوار باشیم که پوشاک ایرانی به بازارهای
بینالمللی راه پیدا کرده و سهم مناسبی از این بازار را
در اختیار گرفته ،از رقابت نمیهراسد و به هدفهای
صادراتی جدیدی دست پیدا کرده است.
واردات پوشاک از طریق مبادی رسمی ،دارای منافع
بیشمار دیگری نیز برای مردم و اقتصاد کشور است
که حفظ حقوق مصرفکننده یکی از آنهاست و
مصرفکنندگان قادر خواهند بود از خدمات پس از
فروش و پیگیری شکایات خود در صورت معیوب بودن
کاالی خریداری شده بهره مند شوند ،موضوعی که در
خصوص قاچاق و یا تولیدات زیرپلهای در داخل کشور
ً
است اصال قابل ردیابی نیستند.
در دسترس بودن آمار واقعی واردات پوشاک از نظر
ارزش ،حفظ حق و حقوق دولت از طریق دریافت
عوارض ورود کاال ،شناسایی افراد واردکننده ،کشور مبدا
و همچنین نوع کاالی وارد شده از دیگر مزایای واردات
رسمی پوشاک به کشور است.

و ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی شده و به تقویت آنها
منجر خواهد شد ،اتفاقی که در تمام کشورهای مطرح
تولیدکننده پوشاک در جهان افتاده است.
همچنین بدیهی است که در این رقابت ،برخی
تولیدکنندگان کاالهای بیکیفیت داخلی نیز متضرر
شده و تا مرز ورشکستگی پیش روند که این امر در بازار
رقابت بسیار طبیعی است .اما تولیدکنندگانی که باقی
میمانند بسیار پرتوانتر و آمادهتر به راه خود ادامه داده و
قادر خواهند بود به بازارهای جهانی نیز راه یابند.
ً
ادامه این سیاست قطعا به نفع تولیدکنندگان بی نام و
ً
نشان و تولیدکنندگان کاالهای بیکیفیت و اصطالحا
زیرپلهای است و نفعی برای صنعت پوشاک ،مردم و
برندهای مطرح پوشاک کشور نداشته و راه نفوذ برندهای
پوشاک ایرانی به بازارهای جهانی را مسدود مینماید.
مثال معروفی است که میگوید":پدیده ای که نتواند تو
ً
را از بین ببرد ،حتما باعث توانمند شدنت خواهد شد "
بازار رقابت پوشاک نیز از این قاعده مستثنی نیست
و واحدهایی که در این رقابت باقی بمانند و از بین
ً
نروند ،حتما قویتر خواهند شد .لذا که تا کنون هیچ
تولیدکنندهای از رقابت با سایر رقبا متضرر نشده و هیچ
تولیدکنندهای نیز در فضای امن و بیرقیب به پیشرفت
دست پیدا نکرده است.
رقابت ،الفبای پیشرفت و الزمه ارتقای کیفیت است
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گفتگو با فعاالن صنعت نساجی و پوشاک کشور
در حاشیه نمایشگاه ایرانتکس و ایران مد 2021
مصاحبه

مهندس محمدرضا گل احمد ،مدیر عامل صنایع
نساجی ماندگار در حاشیه نمایشگاه ایرانتکس
 2021ضمن گفتگو با پایگاه خبری تخصصی اطلس
نساجی و پوشاک جهان گفت« :شرکت صنایع
نساجی ماندگار تولید کننده انواع محصوالت
دکوراتیو ،پارچههای پرده ای ،منسوجات خانگی و
غیره است که فعالیت خود را در اصفهان از سال
 1322با تکمیل پارچه آغاز نمود و در سال 1345
ً
کارخانه ای کامال صنعتی در زمینه چاپ و تکمیل را
اندازی کرد که از سال  1356نیز خط تولید پتو به این
مجموعه وارد شد و با نام تجاری پتوی زهره فعالیت
نمود .سپس در سال  1379با مطالعه بازار و تمرکز بر
روی تولید پارچههای پردهای توانستیم بخش قابل
توجهی از نیازهای کشور را تامین نماییم ».وی در
ادامه افزود«:محصوالت ما تنوع باالیی دارند و انواع
مختلفی از پارچههای ساتن ،شانل ،آزان و آستری که
در حوزه پوشاک و دکور مورد استفاده است تولید
میشوند که تمام مراحل بافت ،رنگرزی و چاپ در
مجموعه نساجی ماندگار انجام میشوند .همچنین
برخی از محصوالت این مجموعه با استفاده از چاپ
دیجیتال طراحی و تولید میشوند و عالوه بر بازار
عمده ،تولید بر اساس سفارش مشتری در مقیاس
خانگی و کوچک را نیز انجام میدهد ».مهندس گل
احمد در پایان مزیت محصوالت تولیدی شرکت
نساجی ماندگار را در کیفیت باال و قیمت مناسب
بیان نمودند و افزود «:تنوع طرح و رنگ در این
مجموعه شرایط را برای توسعه همه جانبه مصرف

مهندس محسن راعی ،مدیر عامل شرکت ماشین سازی
راعی ،در گفتگوی تخصصی با پایگاه خبری اطلس
نساجی و پوشاک جهان به مسائل حوزه ماشین سازی
پرداخت و گفت« :شرکت ماشین سازی راعی به عنوان
یک مجموعه دانش بنیان و کیفی در صنعت نساجی
مطرح است و در سال های اخیر با توسعه محصوالت
خود و همچنین ایجاد زیرساخت های صادراتی کوشیده
است تا در بازار منطقه نام کشور را در حوزه ماشین سازی
مطرح نماید .اما در کل علی رغم رشد چشمگیر ماشین
سازی در سال های اخیر و توجه بیشتر صاحبان صنایع
به ماشین سازان ایرانی و ساخت داخل ،شرایط برای
توسعه این صنعت فراهم نیست و از نوسان قیمت مواد
اولیه و تجهیزات تا مشکالت متعدد در حوزه واردات
و صادرات کار را برای فعاالن این بخش مهم از صنعت
کشور بسیار سخت نموده است».
وی در ادامه به ظرفیت های ماشین سازی نساجی
کشور اشاره کرد و افزود« :در حال حاضر شرکت های
ماشین سازی نساجی ایرانی از سطح دستاوردی و
کیفیت مناسبی برخوردارند و عموم مصرف کنندگان
ماشین آالت داخلی رضایت نسبی خود را از محصوالت
و خدمات ایرانی اعالم می نمایند و این به معنی آمادگی
و استعداد این صنعت در حوزه صادرات است تا ایران را
از یک وارد کننده ماشین آالت نساجی ،به یک صادر
کننده موفق تبدیل نماید و برای هموار شدن این راه باید
دولت و سایر نهادهای مرتبط اقدامات حمایتی را فراهم
کنند تا محصوالت ایرانی در کنار سایر رقبا در منطقه و
جهان مورد استقبال قرار گیرند».
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«صنعت نساجی و فرش از صنایع زیر ساختی و مهم
کشور هستند و دابو صنعت نیز سابقه همکاری طوالنی
را با صاحبان صنایع آن داشته است و از این بابت مفتخر
است که محصوالت این شرکت در تعداد قابل توجهی از
کارخانجات نساجی و فرش مورد استفاده قرار گرفتهاند
و مشتریان محترم نیز از این بابت رضایتمندی دارند».
ایشـان در پایـان نیـز بـه معرفـی خدمـات پـس از فروش
دابـو صنعت پرداخت و اظهار داشـت« :از نظر ما فروش
پایان راه نیسـت و آغاز یک راه طوالنی اسـت و بر همین
اسـاس ،تمرکـز ایـن شـرکت در خدمـات پـس از فـروش
منحصـر بـه فـرد اسـت .خدمـات پـس از فروش یکـی از
ابزارهـای مـا بـرای حضـور قدرتمنـد در بـازار اسـت و در
داخـل کشـور دابـو صنعت در کمتـر از  24سـاعت انواع
خدمـات خـود از تعویـض تـا رفـع عیب را بـا اسـتفاده از
کادر توانمنـد خـود بـه صاحبـان صنایـع ارائـه میدهد.
تعویـض بـدون قیـد و شـرط کلیـه قطعات معیـوب بویلر
اعـم از شـیرآالت ،پمـپ ،تابلو بـرق و  ...از دیگـر مزایای
تولیـدات شـرکت دابـو صنعـت اسـت .عـالوه بـر ایـن
سـامانه فـروش آنالیـن و ثبت سـفارش غیرحضوری نیز
از دیگـر خدماتی اسـت کـه در حال حاضر به مشـتریان
ارجمنـد ایـن شـرکت ارائه میشـود».

محصوالت این شرکت در بازار داخل فراهم آورده
است و عالوه بر آن از کشورهای منطقه نیز مشتریان
متعددی خواهان محصوالت نساجی ماندگار
هستند».

دکتر سید رحیم عظیمی در گفتگوی صمیمی با نشریه
نساجی موفق ضمن اشاره به سابقه فعالیت دابو صنعت
بیان داشت« :شرکت مخزن فوالد رافع با نام تجاری دابو
صنعت در حوزه ساخت تجهیزات زیر ساختی فعال
است و از سال  1373تاکنون در فضایی به مساحت
 120000متر مربع انواع محصوالت راهبردی در
حوزههای مختلف مانند صنعت نفت و گاز ،فوالد،
پتروشیمی ،نساجی ،صنایع غذایی و ...را طراحی و
تولید مینماید ».الزم به ذکر است که سبد محصوالت
شرکت بسیار متنوع است و انواع دیگهای بخار آبگرم و
روغن داغ و سایر تجهیزات مورد استفاده در این بخش
در دابو صنعت بر اساس نیاز مشتریان طراحی و تولید
میشوند.
معاونت فروش و بازاریابی دابو صنعت در ادامه به
همکاریهای بین المللی دابو صنعت در حوزه تولید
پرداخت و افزود« :محصوالت تولیدی دابو صنعت در
دیگهای فایر تیوب و واتر تیوب تحت لیسانس شرکت
 ERKآلمان است که یکی از بزرگترین طراحان بویلر
( )Fire Tube & Water Tubeدر جهان است .به عالوه
با توجه به اهمیت کیفیت در تولید محصوالت ،مواد
اولیه ساخت تجهیزات این شرکت از کشورهای اسپانیا و
آلمان تامین میشود و بر همین اساس این شرکت برای
تولیدات خود گارانتی تعویض را به عنوان یک عامل مهم
در ارائه خدمات پس از فروش در نظر دارد ».الزم به ذکر
است بهره برداری از  2سالن مخصوص تولید دیگ های
 Water Tubeانجام پذیرفت».
وی در ادامه به اهمیت بازار صنعت نساجی و فرش در
برنامههای بازاریابی دابو صنعت اشاره نمود و گفت:

مهندس حسین جوانی ،مدیر عامل شرکت ماشین
سازی برادران جوانی با اشاره به سابقه فعالیت خود
بیان داشت« :مجموعه ماشین سازی برادران جوانی
به عنوان عضو انجمن ماشین سازی نساجی ایران با
سابقهای در حدود  30سال است که در حوزه ساخت
ماشینآالت چله پیچی تمام اتوماتیک فعالیت مینماید
و با ارائه انواع محصوالت خود کشور را در این بخش از
واردات بینیاز نموده است ».وی در ادامه به اهمیت
صنعت ماشین سازی در کشور پرداخت و گفت« :امروز
با اقداماتی که در معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری
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فراهم آورد».

صورت گرفته است و همکاری و همدلی حوزه ماشین
سازی در کشور شاهد رشد چشمگیر این صنعت در
کشور هستیم و امید می رود با حمایت از صادرات
ماشین آالت و فراهم نمودن بسترهای الزم برای حضور
در نمایشگاه های بین المللی به جای واردات ماشین
آالت در کشور شاهد صادرات آن به بازارهای منطقه
باشیم».

مهندس غالمرضا سالمتی مدیر عامل شرکت بوریا
ضمن اشاره به محصوالت و خدمات این شرکت
گفت« :شرکت بوریا نزدیک به دو دهه است که به ارائه
نرم افزارها و سخت افزارهای تخصصی صنعت نساجی،
فرش و پوشاک پرداخته است و در این حوزه به عنوان
یک مجموعه دانش بنیان دستاوردهای زیادی را نیز
داشته است ».وی در ادامه به اهمیت ارتباط صنعت و
دانشگاه اشاره کرد و افزود« :پرسنل شرکت بوریا همه
از فارغ التحصیالن دانشگاه های معتبر کشور هستند
و ما بر این باور هستیم که دانشگاه بستر مناسبی برای
تربیت نیروی انسانی توانمند است و بر همین اساس در
حال حاضر نیز عالقمند به جذب افراد عالقمند و نخبه
از دانشگاه برای توسعه فعالیت های خود هستیم».

مهندس حسین محمدی ،مدیر عامل شرکت دانش
بنیان مهر آفرینان هدف ،ضمن گفتگو با پایگاه خبری
تخصصی اطلس نساجی و پوشاک جهان به سابقه
فعالیت شرکت پرداخت و گفت« :شرکت مهر آفرینان
هدف حدود سه دهه است که فعالیت خود را در حوزه
قطعه سازی و تجهیز سازی آغاز کرده و بخش مهمی از
نیازهای کشور را در این زمینه تامین نموده است .این
شرکت به عنوان یک شرکت دانش بنیان مورد تائید
معاونت علمی نهاد محترم ریاست جمهوری است و در
قالب یک کارخانه مجهز با ماشین آالت روز دنیا قطعات
بخش های مختلف ریسندگی ،بافندگی ،چاپ و رنگرزی
را در صنعت نساجی طراحی کرده و می سازد».
ایشان در ادامه به صنعت ماشین سازی نساجی در ایران
اشاره کرد و افزود« :شرکت مهر آفرینان هدف از اعضاء
اصلی انجمن ماشین سازی نساجی ایران یا همان
 TMAIاست و در این انجمن اعضای توانمند و مجربی
وجود دارند که ماشین آالت و تجهیزات با کیفیت بسیار
باال و قابل رقابت با برندهای خارجی را با توان مهندسی
داخلی طراحی کرده و میسازند و اگر زمینه تعامل
سازنده در منطقه و کشورهای همجوار فراهم گردد ،بازار
بسیار بزرگی برای صنعت ماشین سازی و قطعه سازی
نساجی ایران فراهم میشود و این صنعت میتواند با
ارائه خدمات فنی مهندسی و راه اندازی کارخانجات
نساجی در منطقه شرایط اقتصادی خوبی را برای کشور

مهندس محمد رضایی ،مدیر فروش شرکت صنعتی
سانتیگراد در حاشیه بیست و هفتمین نمایشگاه
ایرانتکس ضمن گفتگو با نشریه نساجی موفق به
سابقه این شرکت اشاره نمود و اظهار داشت« :شرکت
سانتیگراد کار خود را در صنعت نساجی از سال 1360
با ساخت سیستم های تهویه صنعت نساجی آغاز نمود
و به عنوان اولین شرکت ایرانی که توانست دانش فنی
ساخت این سامانه ها را در کشور بومی سازی نماید،
طی  40سال گذشته با نوآوری و خالقیت و طراحی
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سیستم های جدید توانسته است خدمات خود را به
صنعت کشور گسترش دهد».
وی در ادامه به برنامه های آتی شرکت سانتیگراد پرداخت
و گفت« :سانتیگراد در چهار دهه گذشته ،با عبور از
گردنه های سخت تولید و صنعت ساخت ،امروز دانش
راه اندازی کارخانجات و ساخت کارخانه از طراحی تا
اجرای کامل آن را دارد و این شرکت توانست بر اساس
این تجربه در راه اندازی مجموعه بافت بلوچ مشارکت
نماید و در این امر مهم و افتخار ملی شریک باشد».

مهندس علی همتی ،مدیر کارخانه و قائم مقام مدیر
عامل برند ایاز ،در گفتگو با نشریه نساجی موفق
به معرفی شرکت جهان اروم ایاز پرداخت و گفت:
«محصوالت تولیدی مجموعه ایاز در صنعت پارچههای
رو مبلی و پرده ای و دکوراسیون داخلی است و در حال
حاضر عالوه بر این حوزه به بخش لباس نیز ورود پیدا
کرده است و نمونه هایی از محصوالت تولیدی این
شرکت به برندهای مطرح صنعت پوشاک ارائه شده
است و به خاطر طراحی و کیفیت مناسب پارچه ها مورد
استقبال قرار گرفته اند».
مهندس علی همتی در ادامه به تولیدات دارای فناوری
شرکت ایاز اشاره نمود و افزود« :عالوه بر محصوالت
متنوع در حوزه منسوجات خانگی و پارچه های پوشاک،
شرکت ایاز با بهره گیری از دانش فنی موجود در کشور
در زمینه تولید پارچه های آبگریز ،ضد حریق و آنتی
باکتریال برای مصارف عمومی مانند هتل ها ،رستوران
ها ،خودرو و هواپیما نیز محصوالتی را به بازار ارائه نموده
است و برخی از این محصوالت تائیدیه های الزم را اخذ
نموده اند و برخی دیگر در حال طی مراحل اداری
هستند».
ایشان در ادامه به تشریح اهمیت تولید ملی و ارتباط
صنعت و دانشگاه در این بخش پرداخت و بیان داشت:
«در زنجیره تولید منسوجات نساجی ،ارتباط بخش های
باال دستی و پایین دستی تولید از اهمیت بسیار زیادی
برخوردار است و بر همین اساس شرکت ایاز تمام تالش
خود را داشته است تا با تعامل سازنده با بخش های
باال دستی خود که تولید الیاف و نخ است امکان تولید
پارچه های با کیفیت و مناسب استاندارد جهانی را فراهم
نماید و در این راستا تعامل سازنده با بخش های علمی
و پژوهشی و دانشگاه ها امری مهم و ضروری است و
شرکت ایاز در بخش تحقیق و توسعه کارخانه ،تمام تالش
خود را می نماید تا عالوه بر تولید محصوالت متنوع و با
کیفیت جهانی ،زمینه تولید محصوالت خالقانه و دارای
فناوری را در کشور فراهم آورد».

مهندس مهدی قدیمی ،مدیر عامل کارخانه مهرسان،
در گفتگو با نشریه نساجی موفق ضمن اشاره به سابقه
فعالیت در زمینه تولید ماشین آالت رنگرزی و تکمیل
بیان کرد« :مجموعه مهرسان کار خود را از سال  1392با
ساخت ماشینآالت رنگرزی شروع کرد و در حال حاضر
مفتخر به تولید ماشین آالت خشک کن ریلکسی از  4تا
 30تن ،ترموفیکس ،کامپکت ،وکو ،آبگیر بالونی از نوع
جدید تک فوالرد و دو فوالرد و طاقه باز کنی است.
کیفیت و سرعت باال و افزودن ماشینآالت جدید به
پروسه تولید سرلوحه کار ماست و در این راستا به تازگی
دستگاه جدید کامپکت قطر  60با اتکا به توان فنی و
مهندسی مجموعه طراحی و ساخته شد .در مهرسان با
کاهش قیمت ماشینآالت سعی بر آن شده که کشور
بینیاز از واردات شود .برنامهی بعدی ما حضور در
نمایشگاه  ITMA 2023است».
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مهنــدس علــی معیــن ،قائــم مقــام مدیرعامــل شــرکت
ریســباف ابریشــم آرتــا ،در گفتگــو بــا مجلــه نســاجی
موفــق ضمــن اشــاره بــه زمینــه فعالیــت ایــن شــرکت و
معرفــی محصــوالت آن بیــان کــرد« :کارخانــه ریســباف
ً
ابریشــم آرتــا در ســال  1398مجــددا فعالیت خــود را از
ســر گرفــت و در حــال حاضر بیــش از  150نفر پرســنل
دارد .عمــده فعالیــت ایــن شــرکت در تولیــد انــواع نــخ
پنبــه ای  30و  )Ne( 40اســت و در آینــده نزدیــک
نخهــای ظریــف  50و  60نیــز بــه ســبد محصــوالت
ایــن شــرکت اضافــه خواهنــد شــد .همچنیــن ایــن
مجموعــه تــوان تولیــد انــواع نــخ مرســریزه را نیــز دارد
کــه محصولــی کمیــاب در صنعــت نســاجی اســت
و در حــال حاضــر تعــداد معــدودی از کارخانجــات
نســاجی آن را تولیــد مــی نماینــد ».ایشــان در ادامــه
بــه اهمیــت تعامــل ســازنده بیــن صنعــت و دانشــگاه
پرداخــت و افــزود« :امــروز در دانشــگاهها دانشــجویان
و نیروهــای مســتعد جوانــی وجــود دارنــد و اگــر فرآینــد
کارآمــوزی ایــن عزیــزان بــه خوبــی برنامــه ریــزی و اجرا
شــود و پــس از آن نیــز دانشــجویان مــدت زمانــی را در
جریــان تولیــد و در محیطــی صنعتــی صــرف نماینــد
تغییــرات عمــده و خوبــی را بــا توجــه بــه ســطح دانــش
خــود در صنعــت رقــم میزننــد ،از ایــن رو الزم اســت
دانشــجویان تحــت حمایــت واحدهــای تولیــدی قــرار
گیرنــد تــا پــس از طــی دوره کارآمــوزی خــود و آشــنایی
بــا فضــا و اصطالحــات حاکــم بــر صنعــت بــه عنــوان
ســرمایههایی ارزشــمند مشــغول بــه کار شــوند .در
واقــع بایــد گفــت کــه در صــورت تقویــت ارتبــاط هــر
چــه بیشــتر صنعــت بــا دانشــگاه ،عــالوه بــر اســتفاده
از خالقیــت و انــرژی نســل جــوان در صنعــت ،زمینــه
تربیــت نســل آینــده و حفــظ جریــان تولیــد در کشــور
فراهــم مــی گــردد».

مهندس مسعود شاه بختی ،مدیر عامل و عضو هیات
مدیره شرکتهای صنایع نساجی جامه بافت و لیاپود،
ضمن اشاره به سابقه فعالیت شرکت جامه بافت گفت:
«این شرکت در دهه  1340تاسیس شده است و تمرکز
اصلی آن بر روی بافت و ماشین آالت کشباف بوده است
و چون طراحی مجموعه از ابتدا بر پایه صادرات انجام
شده است تا چندی پیش که هنوز نقل و انتقال پول
با مشکل مواجه نشده بود ،انواع محصوالت خود را بر
پایه همین ماشین آالت به بازارهای جهانی بویژه اروپا
صادر میکردیم و با توجه به کیفیت کاالی این شرکت
و همچنین تجربه قابل توجه موجود در آن تا به امروز به
عنوان یک شرکت پیشرو در صنعت پوشاک کشور مطرح
هستیم».
ایشان در ادامه افزود« :در حال حاضر نیز با توجه به
وضعیت صادرات و مشکالت پیش رو ،استراتژی جامه
بافت تمرکز بر روی تولید و فروش برای بازار داخل کشور
است و بر همین اساس با برندهای مطرح مشغول به
همکاری هستیم و در تامین نیاز داخل هم توفیقات
خوبی را داشتیم .به عالوه در دوران کرونا همکاری
بسیاری خوبی را با وزارت بهداشت داشتیم و در تولید
انواع اقالم پزشکی برای مبارزه با کرونا در کنار سایر تولید
کنندگان به ارائه خدمت پرداختیم».
وی در پایان به اهمیت ارتباط صنعت و دانشگاه اشاره
نمود و بیان داشت« :باید رابطه بین صنعت و دانشگاه
بیشتر و بیشتر شود و با توجه به اینکه صنعت نساجی و
پوشاک روز به روز تخصصی تر شده و جوانان تحصیلکرده
و آموزش پذیر در این صنعت ورود مینمایند ،باید این
ارتباط به گونه ای باشد که حداقل زمان برای انطباق
فارغ التحصیالن دانشگاه هنگام ورود به صنعت را نیاز
داشته باشند و همین افراد در آینده نزدیک سبب رونق
هر چه بیشتر صنعت نساجی و پوشاک خواهند شد».
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ایرانی در حال همکاری است .این مجموعه مجهز به
آزمایشگاه تخصصی جهت کنترل کیفیت کاال است و
قادر به رنگرزی انواع پوشاک با تنوع رنگ باال بوده و در
پایان عملیات رنگرزی نیز استانداردهای مربوطه مانند
ثبات نوری ،شستشویی و سایشی مورد بررسی دقیق
قرار میگیرند ».وی در ادامه به استقبال خوب فعاالن
حوزه صنعت پوشاک و مردم از نمایشگاه ایرانتکس و
ایران مد  1400پرداخت و اظهار داشت« :نمایشگاه
امسال علی رغم همه محدودیتهای موجود مورد توجه
بازدیدکنندگان تخصصی قرار گرفت؛ همچنین حضور
فعاالن حوزه نساجی و پوشاک در فضایی تعاملی و
همگرا زمینه فعالیتهای تولیدی و صنعتی را بیش از
پیش تقویت نمود و امید است در سالهای بعد نیز شاهد
حضور هر چه باشکوه تر فعاالن این حوزه باشیم».

افشین پارسایی ،مدیر عامل برند راسپینا ،ضمن گفتگو
با پایگاه خبری اطلس نساجی و پوشاک جهان با اشاره
به سابقه فعالیت این مجموعه اظهار داشت« :برند
راسپینا نزدیک به سه سال است که در زمینه تولید
پوشاک زنانه مشغول به فعالیت است ،فروشگاه مرکزی
واقع در شهر همدان است و به صورت گسترده در زمینه
عمده فروشی پوشاک زنانه فعالیت دارد .تمرکز اصلی
برند راسپینا تولید کاالی با کیفیت ایرانی است که
نیازهای اصلی بازار هدف را در زمینه پوشاک زنانه تامین
کند ».ایشان ضمن تشکر از مسئوالن برگزاری نمایشگاه
ایرانتکس و ایران مد  ،1400بیان کرد« :نمایشگاه
امسال از کیفیت خوبی برخوردار بود و الزم است
دست اندرکاران حوزه پوشاک کشور از تولیدکنندگان
داخلی حمایتهای الزم را به عمل آورند تا زمینه فعالیت
برایشان در بخش صادرات و ارائه محصوالت در بازارهای
بینالمللی پوشاک فراهم شود».

مهندس احمد نجفی ،مدیر عامل شرکت الیاف ساویس
دلیجان ،در گفتگو با نشریه نساجی موفق با اشاره به
محصوالت تولیدی این شرکت گفت« :این شرکت از
سال  1390به بهره برداری رسیده است و انواع الیاف
پلی استر بویژه الیاف هایتناسیتی و کاتن تایپ در این
شرکت تولید می شوند که در صنایع نساجی و پوشاک
کاربرد دارند ».وی در ادامه افزود« :فاز اول این شرکت با
سرمایه  5میلیون یورو افتتاح شد و در این فاز الیاف کاتن
تایپ مورد توجه قرار گرفتند و در حال حاضر با توجه به
تصمیمات هیات مدیره توسعه واحد ریسندگی الیاف
کوتاه را با تکنولوژی روز اروپا در دستور کار داریم و برای
این مهم نیز حدود  10میلیون یورو سرمایه گذاری
خواهد شد .راه اندازی فاز دوم کارخانه حدود  250نفر را
مشغول به کار می کند و در مجموع حدود  350نفر در
این شرکت فعالیت خواهند نمود ».ایشان در پایان نیز
ابراز امیدواری کرد که با انجام طرح های توسعه
کارخانجات در ماه های آتی ،زمینه خودکفایی و اشتغال
در کشور رونق تازه ای بگیرد.
تهیه و تنظیم:
هاجر دولتی ،آتوسا ایزدی پارسا ،روژین شجاعی

مهندس بهنام رفیعی ،عضو هیئت مدیره کارخانه
بهشوران ،ضمن گفتگو با پایگاه خبری تخصصی اطلس
نساجی و پوشاک جهان با اشاره به سابقه فعالیت این
شرکت بیان داشت« :بالغ بر  35سال است که این
مجموعه فعالیت خود را در زمینه سنگ شویی پارچههای
جین آغاز کرده است و هم اکنون به صورت تخصصی در
زمینه رنگرزی پوشاک فعالیت دارد و با برندهای مطرح
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گزارش

برگزاری نشست تجاری فعاالن مرتبط با صنعت نساجی و پوشاک با
کارگزاران تجاری
نساجی ایران به میزبانی شرکت سامع پاد نوین حضور
داشتند و مسئولین این تشکل ها به ایراد سخنرانی و
طرح دیدگاه های خود پرداختند.
از نکات قابل توجه دیگر نشست حضور نمایندگان
سفارتخانههای مختلف در این رویداد بود که زمینه
معرفی بهتر ظرفیت های صنعت نساجی و پوشاک ایران
را فراهم آورد .به عالوه شرایط مناسب برای مذاکرات
تجاری و رو در رو نیز وجود داشت و فضای مناسبی
را برای برنامه ریزی به منظور توسعه صادرات صنایع
نساجی و پوشاک رقم زد.
مدیرعامل شرکت جهان اروم ایاز به عنوان بزرگترین
کارخانه تولید کننده منسوجات خانگی و پارچه های
رومبلی کشور و حامی برگزاری این نشست نیز ضمن
ابراز خرسندی از این رویداد ،شرایط کشور برای
توسعه صنعت نساجی و پوشاک را بسیار مناسب
توصیف کرد و ابراز امیدواری نمود با ارتقا سطح کیفی
محصوالت داخل و رعایت استانداردهای جهانی،
زمینه صادرات و توسعه بازار جهانی محصوالت ایرانی
فراهم گردد.
تهیه و تنظیم :سمیه علی بخشی

نشست تجاری فعاالن مرتبط با صنعت نساجی و
پوشاک با کارگزاران تجاری به منظور معرفی خدمات
نوین و انجام مذاکرات رودررو در تاریخ  15آذر ماه 1400
همزمان با نمایشگاه ایرانتکس در محل هتل پارسیان
اوین برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری تخصصی اطلس نساجی و
پوشاک جهان ،محورها و موضوعات نشست تجاری
فعاالن برتر حوزه نساجی و پوشاک با کارگزاران تجاری
شامل شبکهسازی و جریانسازیهای اقتصادی
داخلی ،معرفی شرکتهای خدماتی و بروکرهای تجاری
فعال به صنعت نساجی و پوشاک ،تعریف همکاری های
تجاری با هدف صادرات محصوالت و خدمات ،همافزایی
سازمانها و تشکلهای اقتصادی و بخشهای
خصوصی و در نهایت برندسازی محصوالت و خدمات در
صنعت نساجی و پوشاک بود.
الزم به ذکر است که در این نشست تشکل های تخصصی
صنعت نساجی و پوشاک کشور شامل انجمن صنایع
نساجی ایران ،اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان
نساجی و پوشاک ،انجمن تولیدکنندگان ماشین آالت
و قطعات صنایع نساجی ایران و جامعه متخصصین
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عیوب پارچههای تاری-پودی در فرآیند
رنگرزی رمقکشی و تکمیل

مقاله

علی علیپور کردلر  ،زهرا طادی بنی  ،محمد رضا ابوالقاسم دوالبی
کارخانه حجاب شهرکرد

چکیده
رنگرزی ،فرآیند افزودن رنگ به محصوالت نساجی مانند الیاف ،نخ و پارچه میباشد .پارچههای تاری پودی در طول
فرآیند تولید عیوبی را به خود اختصاص می دهند که میتواند مشکالتی در طول فرآیند رنگرزی ایجاد کند و همچنین
بسیاری از عیوب در حین عملیات رنگرزی در پارچه رخ میدهد .ظاهر پارچه از معیارهای مهم و تعیین کننده کیفیت
ً
پارچه در صنعت نساجی میباشد زیرا مستقیما قیمت محصول نهایی را تحت تاثیر قرار میدهد .بنابراین وجود عیوب
ظاهری در پارچه میتواند کیفیت پارچه را کاهش داده و بر قیمت نهایی محصول تأثیر گذاشته و همچنین باعث
افزایش هزینه های ناشی از تولید و عدم رضایت مشتری گردد ،بنابراین بررسی و شناسایی و همچنین داشتن
اطالعات دقیق از عیوب موجود در فرآیند رنگرزی پارچههای تاری پودی یک امر ضروری به شمار میآید .هدف از
این مطالعه آشنایی با انواع عیوب موجود در پارچههای تاری پودی در فرآیند رنگرزی و طبقهبندی آنها و همچنین
بررسی دالیل ایجاد و راه حلهای برطرف کردن عیوب ایجاد شده در پارچه می باشد.
کلمات کلیدی :
رنگرزی ،تکمیل ،عیوب ،پارچه تاری-پودی
-1مقدمه
پارچههای تاری پودی در فرآیند رنگرزي داراي رفتاري
پیچیده و مشکلساز ميباشند .بطور کلي این گونه
مشکالت میتواند مربوط به مراحل قبل از رنگرزي
شامل ویژگیهاي نخ ،پارچه و فرآیند تولید آن و یا مربوط
به روشهای نامناسب رنگرزی و آمادهسازی نامناسب
پارچه قبل رنگرزی و تکمیل باشد .این وابستگي کیفیت
کاالي رنگرزي شده به متغیرهاي مختلف که هر کدام
به نوبه خود تاثیر بسزائي در خروجي فرایند دارند سبب

دشوار شدن تشخیص و رفع عیب در رنگرزي هاي
معیوب ميشود[1و .]2عالوه بر این قیمت تمام شده
کاال افزایش یافته و احتمال بروز نایکنواختي و امکان
تخریب فیزیکي کاال را نیز در بر خواهد داشت.
در صنعت نساجی ظاهر پارچه یکی از فاکتورهای تعیین
کننده در کیفیت پارچه میباشد و بر ارزش و قیمت نهایی
محصول تولید شده تاثیر مستقیم دارد .تولیدکننده ای
میتواند دارای بیشترین سود شود که بتواند هم هزینه
کمتری را برای تولید پارچه پرداخت نماید و هم کیفیت

مقاله
27

www.nasajimovafagh.com
شماره 66
دی 1400

محصول نهایی را حفظ نماید .در مورد محصوالت
صنایع نساجی با توجه به کاربرد ظاهری ،افت کیفیت
آنها به دلیل عیبهایی است که در ظاهر پارچه به وجود
آمده است و باعث افزایش هزینه های تولید بر روی کل
محصول و عرضه آنها با قیمت کمتر به بازار میگردد.
بدین منظور عیوب رنگرزي باید طبقهبندي شوند تا در
صورت امکان ،آنها را برطرف نموده و یا مراحل ایجاد
آنها را شناسایي و از بروز مشکل جلوگیري کرد[.]3-5
با توجه به موارد ذکر شده به نظر میرسد بررسی،
شناسایی و همچنین داشتن اطالعات دقیق از عیوب
موجود در فرآیند رنگرزی و تکمیل پارچههای تاری
پودی یک امر ضروری است .در این پژوهش انواع عیوب
موجود در فرآیند رنگرزی و تکمیل معرفی و طبقه بندی
شده ،و دالیل ایجاد عیب بررسی و راه حل برطرف کردن
عیب های ایجاد شده ارائه میگردند[ 6و .]7

دستگاه رنگرزی ،اعمال شوک حرارتی به پارچه ،عدم
تثبیت ابعاد قبل از رنگرزی و عدم استفاده از مواد
ضدشکست اشاره کرد .از راهحلهای موجود برای رفع
این عیب میتوان به شستشوی مداوم ،اضافه کردن
ضدشکست ،عدم شوک به پارچه ،تثبیت ابعاد و اضافه
کردن ضدشکست اشاره کرد .شکل  1عیب شکست
رنگ را نشان میدهد.

 -2مواد وروش ها
جهت بررسی انواع عیوب پارچههای رنگرزی شده،
پارچههای پلیاستر رنگرزی شده با رنگ دیسپرس و
روش رمقکشی در ماشین جت رنگرزی در بازه زمانی
یک ساله توسط اپراتور کنترل کیفیت در فرآیند مترو
کنترل و بسته بندی محصول نهایی مورد بازدید و ثبت
عیوب قرار گرفته و نحوه رفع عیب آنها طی این مدت به
صورت آزمایشی انجام گردید .علت ایجاد عیب و نحوه
رفع آن از طریق فرآیند اقدام اصالحی پیگیری و ثبت
شدند.

شکل -1شکست رنگ

 2-3باند عرضی
به تفاوت رنگ عرضی در سطح پارچه گفته میشود که
به دو دسته باند عرضی منظم و نامنظم تقسیم میشود.
شکل  2نشان دهنده عیب باند عرضی میباشد.
 1-2-3باند عرضی منظم
از علل به وجود آمدن این عیب میتوان به عیوب
موجود در نخ پود از جمله پود اشتباه ،نایکنواختی نخ
ریسیده شده و کشش نامناسب در نخ پود اشاره کرد.
عیوب بافت نیز از علل به وجود آمدن این عیب است.
از راهحلهای موجود برای اصالح این عیب میتوان
به افزایش دقت اپراتور،کنترل کشش دستگاه (شامل
آکوموالتور ،پودگذار و کشش بیم) و برطرف کردن عیب
پودی در بافت اشاره کرد.

 -3بحث و نتایج
به دلیل روشهای نامناسب رنگرزی و یا به دلیل
آمادهسازی نامناسب پارچه قبل رنگرزی و تکمیل،
ً
ویژگیهای نخ مصرفی و تواما پارچه تولید شده از آن
نخها ،پارچههای تاری پودی در حین فرآیند تولید
عیوبی را به خود اختصاص میدهند که میتواند ظاهر
و کیفیت پارچههای تولید شده را تحت تاثیر قرار دهد.
عیوب موجود در پارچههای تاری پودی انواع مختلفی
دارند که در این بخش به معرفی آنها ،دالیل ایجاد و
راهحلهای موجود برای برطرف کردن آنها پرداخته
میشود.

 2-2-3باند عرضی نامنظم
باقی ماندن مواد در فرآیند آمادهسازی پارچه جهت
رنگرزی در بین دوخت ،تاخوردگی در ماشین رنگرزی،
کثیفی پارچه قبل عملیات رنگرزی و نایکنواختی
کشش عرضی در استنتر در اثر دررفتگی از سوزن از
علل به وجود آمدن این عیب میباشد .شستشوی
پارچه ،کنترل صحیح پارچه حین فرآیند ،عدم کثیفی
پارچه و تنظیمات مناسب دستگاه استنتر از راهحلهای
موجود برای رفع این عیب است.

 1-3شکست رنگ
ً
به تجمع ملکولهای رنگ در نقاط خاص با مرز کامال
مشخص گفته میشود که از دالیل ایجاد آن میتوان
به چروکشدن پارچه بعد از شستشو ،گیرکردن در
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 4-3جفت شدگی تاری یا پودی
به جابجایی نخهای تار یا پود گفته میشود که از دالیل به
وجود آمدن این عیب میتوان به پایین بودن تراکم ،ایجاد
فشار و یا تنش بیش از حد در زمان رنگرزی ،کاهش وزن
زیاد و استفاده زیاد از مواد نرم کننده اشاره کرد .استفاده
از تراکم مناسب و یا تغییر طرح بافت افزودن ضدشکست
و اصالح نسخه مواد تکمیلی از راهکارهای موجود برای
رفع این نوع عیب است .عیب جفتشدگی تاری یا
پودی در شکل  4نشان داده شده است .

شکل  -2باند عرضی

 3-3باند طولی
به تفاوت رنگ طولی در سطح پارچه گفته میشود که
به دو دسته باند طولی منظم و نامنظم تقسیم میشود.
شکل  3نشاندهنده عیب باند طولی میباشد.
 1-3-3باند طولی منظم
عیب چله پیچی و عدم تعادل کشش دوطرف پارچه در
بافت از علل ایجاد این نوع عیب است .از راهکارهای
مناسب برای اصالح این عیب میتوان به حل شدن
مشکالت چله پیچی و تنظیمات مناسب کشش اشاره
کرد.

شکل -4جفت شدگی

 5-3عیب حاشیه
عیب حاشیه در دو حالت بر روی سطح پارچه ایجاد
میشود:
 1-5-3اثر سوزن استنتر
به اثر سوزن استنتر در سطح پارچه گفته میشود که
از علل ایجاد این نوع عیب در سطح پارچه میتوان به
بیاحتیاطی اپراتور ،تنظیم نبودن ماشین استنتر و تغییر
عرض پارچه اشاره کرد .افزایش فرآیند خودکنترلی و
کنترل تنظیمات استنتر از راهکارهای موجود برای رفع
این نوع ایراد است .شکل 5عیب اثر سوزن در سطح
پارچه را نشان میدهد.

 2-3-3باند طولی نامنظم
از دالیل به وجود آمدن این عیب میتوان به تاخوردگی
پارچه در فرآیندهای مختلف و فوالرد شدن در همان
حالت ،کثیفی پارچه و دوخت نامناسب سر درز اشاره
کرد .از راهکارهای موجود برای رفع این عیب میتوان به
کنترل و مراقبت صحیح پارچه حین فرآیند ،جلوگیری از
کثیفی پارچه و اصالح نوع دوخت اشاره کرد.

شکل -3باند طولی

شکل -5اثر سوزن استنتر
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 2-5-3سوراخ یا پارگی در حاشیه
به اثر پارگی یا سوراخ در حاشیه گفته میشود که از دالیل
ایجاد این عیوب در سطح پارچه میتوان به عدم دقت
اپراتور ،تنظیم نبودن تنظیمات دستگاه و خرابی کلیپس
ماشین استنتر اشاره کرد .مراقبت و دقت باالی اپراتور،
چک دورهای پارچه و تنظیم ماشین از راهحلهای
اصالح این عیب است .شکل  6عیب سوراخ یا پارگی در
حاشیه را نشان میدهد.

میتوان به مقدار  pHنامناسب ،سختی آب ،افزودن
سریع رنگزاها و مواد شیمیایی ،تنظیم حرارت نامناسب
( شیب ناصحیح گراف) ،کثیفی ماشین جت رنگرزی
و عدم فیلترکردن مواد تزریقی به دستگاه اشاره کرد.
تنظیم  pHمناسب ،چک کردن سختی آب ،تنظیمات
صحیح تزریق مواد ،تنظیمات گراف حرارتی با شیب
مناسب ،شستشوی ماشین جت و عبور مواد تزریقی از
صافی از راهکارهای موجود برای رفع این عیب میباشد.
عیب لکه رنگی در شکل  8نشان داده شده است.

شکل -6سوراخ یا پارگی در حاشیه

 6-3عیب بافت
به انواع عیوب که درحین فرآیند بافندگی در سطح پارچه
ایجاد میشود اطالق میگردد که از دالیل به وجود
آمدن آن میتوان به تنظیمات اشتباه ماشین بافندگی،
راهاندازی اشتباه ماشین بافندگی و سرعت باالی ماشین
بافندگی اشاره کرد .تنظیمات صحیح ماشین بافندگی
و افزایش دقت اپراتور از راهکارهای موجود برای اصالح
این عیب میباشد .عیب بافت در شکل  7نشان داده
شده است.

شکل - 8لکه رنگی

 8-3برفک
به جابجایی نخهای تار و پود به صورت نامنظم که به
صورت نقاط برفکی مشاهده میشود گفته میشود
که از دالیل ایجاد آن میتوان به عدم تثبیت مناسب
نخ اشاره کرد .از راهکارهای موجود برای رفع این عیب
اطمینان از کیفیت و تثبیت مناسب نخ میباشد .عیب
برفکی در شکل  9نشان داده شده است.

شکل  -7عیب بافت

 7-3لکه رنگی
به لکهای که انواع رنگ در سطح پارچه ایجاد میکنند
گفته میشود که از دالیل به وجود آمدن این عیب

شکل  -9برفک
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 11-3وزن سبک
به تغییر وزن نامتعارف در پارچه گفته میشود .تنظیمات
نامناسب ماشین ،کاهش وزن و کاهش یا افزایش تراکم
پارچه از علل ایجاد این نوع عیب میباشد .چک کردن
منظم ماشین ،غلظت مواد و پارچه خروجی و تراکم
مناسب پارچه از راهکارهای موجود برای رفع این نوع
عیب است .عیب وزن سبک در شکل  12نشان داده
شده است.

 9-3کثیفی
به هر نوع کثیفی که در سطح پارچه ایجاد میشود گفته
میشود که از دالیل به جود آمدن این عیب میتوان به
انبارداری به مدت طوالنی ،بی احتیاطی اپراتور و عدم
محافظت پارچه از گرد و غبار اشاره کرد .شستشوی
پارچه انبار شده ،کنترل و مراقبت از پارچه و اطمینان
از تمیز بودن متعلقات دستگاه از راهکارهای اصالح این
عیب میباشد .عیب کثیفی در سطح پارچه در شکل
 10نشان داده شده است.

شکل -12وزن سبک

 12-3عدم حصول به شید رنگی مورد نظر
به متفاوت شدن رنگ سطح پارچه گفته میشود .رعایت
نکردن مقدار درصد رنگ ،استفاده از مواد فاسد یا
نامناسب و تنظیمنبودن ماشین استنتر در فرآیند تثبیت
از علل به وجود آمدن این نوع عیب است .از راهکارهای
موجود برای اصالح این نوع عیب میتوان به تکرار فرآیند
تکمیل ،استفاده از مواد مناسب و تنظیمات مناسب
دستگاه اشاره کرد .در شکل 13عیب عدم حصول به
شید رنگی مورد نظر نشان داده شده است.

شکل -10کثیفی

 10-3پارگی پارچه
به پارگی سطح پارچه گفته میشود که تنظیم نبودن
ماشین استنتر ،سبکسازی زیاد ،پارگی بعد از شستشو
و گیرکردن به اجزای ماشینآالت از علل به وجود آمدن
این نوع عیب است .چک کردن فوالرد و متعلقات
ماشین ،سبک سازی مناسب ،کنترل و دقت بیشتر
اپراتور و چک کردن محل عبور پارچه از لحاظ سالم بودن
از راهکارهای اصالح این نوع عیب میباشد .عیب پارگی
در سطح پارچه در شکل  11نشان داده شده است.

شکل  -13عدم حصول به شید رنگی مورد نظر

شکل -11پارگی پارچه
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 15-3عدم ثبات سایشی تر و خشک
به کمرنگتر شدن رنگ در سطح پارچه در اثر سایش
گفته میشود که از دالیل ایجاد این عیب در سطح پارچه
میتوان به استفاده از مواد نامناسب و فاسد ،تنظیم
نبودن ماشینآالت مورد استفاده ،روشهای نامناسب
رنگرزی ،شستشوی ناکافی پس از رنگرزی و غلظت
باالی رنگ اشاره کرد .استفاده از مواد سالم و مناسب،
تنظیمات مناسب دستگاهها ،انتخاب روش مناسب
رنگرزی ،شستشوی کافی بعد از رنگرزی و استفاده از
درصد رنگ مناسب از راهحلهای موجود برای اصالح
این نوع عیب میباشد .عدم ثبات سایشی تر و خشک
در شکل 16نشان داده شده است.

 13-3وزن سنگین
به پارچهای که وزن آن از مقدار مورد نظر بیشتر باشد
گفته میشود .از دالیل ایجاد این نوع عیب میتوان به
تنظیم نبودن ماشین کاهش وزن استفاده از درجه بومه
نامناسب و کاهش یا افزایش تراکم پارجه اشاره کرد.
چک کردن منظم ماشین و پارچه خروجی ،استفاده
از غلظت مناسب مواد و تنظیمات صحیح ماشین از
راهکارهای موجود برای رفع این نوع عیب میباشد.
عیب وزن سنگین در شکل  14نشان داده شده است.

شکل  -14وزن سنگین

 14-3پسدادن رنگ
به خروج رنگ از پارچه رنگ شده هنگام غوطهوری گفته
میشود .غلظت رنگ زیاد ،استفاده از مواد نامناسب
و فاسد ،تنظیم ناصحیح ماشین تثبیت ،شستشوی
نامناسب بعد از رنگرزی و عدم جذب کامل رنگزا از دالیل
به وجود آمدن این نوع عیب میباشد .از راهکارهای
موجود برای اصالح این نوع عیب میتوان به استفاده
درصد مناسبی از رنگ ،استفاده از مواد سالم و مناسب،
تنظیمات صحیح ماشین تثبیت ،شستشوی مناسب
و استفاده از نسخه صحیح رنگرزی اشاره کرد .عیب
پسدادن رنگ در شکل  15نشان داده شده است.

شکل  -16عدم ثبات سایشی تر و خشک

 16-3لکه مواد شیمیایی
به چکه مواد شیمیایی به سطح پارچه گفته میشود.
قلیایی یا اسیدی بودن محلول ،تنظیم نبودن ماشین
و عدم دقت اپراتور ،افت بخار ،استفاده از موادی با
کیفیت پایین ،مقدار نامناسب مواد شیمیایی ،کثیف
بودن ماشین رنگرزی و متعلقات ماشین استنتر از دالیل
به وجود آمدن این نوع عیب در سطح پارچه میباشد.
از راهکارهای موجود برای اصالح این عیب میتوان
به عملیات خنثیسازی صحیح ،خودکنترلی منظم
ماشین ،جلوگیری از تغییرات ناگهانی که باعث عدم
تعادل ماشین شود ،استفاده از مواد ضدکفسازی
مناسب ،افزودن مقدار مناسب مواد شیمیایی ،اطمینان
از تمیز بودن دستگاه ها و استفاده از مواد با کیفیت
مناسب اشاره کرد .عیب لکه مواد شیمیایی در شکل 17
نشان داده شده است.

شکل  -15پسدادن رنگ
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بومه مغایر با نیاز پارچه اشاره کرد .تنظیمات صحیح
ماشین ،چککردن دستگاه کاهش وزن و تنظیمات
صحیح ماشین از راهکارهای مناسب برای رفع این نوع
اصالح میباشد .عیب کاهش وزن یک طرفه در شکل
 19نشان داده شده است.

شکل  -17لکه شیمیایی مواد

 17-3پرز شدن سطح پارچه
به گلولهای شدن الیاف درسطح پارچه گفته میشود.
تنش مکانیکی خیلی زیاد روی سطح پارچه ،سایش
در اثر سرعت بیش از حد در هنگام رنگرزی ،شست و
شوی نامناسب ،فرآیند نامناسب و تراکم نامناسب از علل
ایجاد این نوع عیب در سطح پارچه میباشد .استفاده از
روانکنندهشیمیاییمناسب،تنظیماتمتناسباجزای
متحرک ماشین ،شست و شوی مناسب ،تغییر فرآیند و
استفاده از آنتی  pilingاز راهکارهای موجود برای رفع
این نوع عیب میباشد .عیب پرز شدن سطح پارچه در
شکل  18نشان داده شده است.

شکل  -19کاهش وزن یک طرفه

 -4تحلیل آماری
با توجه به جدول ارائه شده و جمعآوری اطالعات از
درصد عیوب در طی دو ماه مختلف و بعد از شناسایی
انواع عیوب موجود در فرآیند رنگرزی و آشنایی با رفع
ایراد با ایجاد تنظیمات و انجام راهحلها برای رفع ایراد
همانطور که طبق نمودار ،مشاهده میشود بعد از
اقدامات اصالحی درصد انواع عیوب کاهش یافته است.

شکل -18پرز شدن سطح پارچه

 18-3کاهش وزن یک طرفه
به سبکسازی نابرابر در عرض پارچه در فرآیند کاهش
وزن گفته میشود .از دالیل ایجاد این نوع عیب در سطح
پارچه میتوان به تنظیم نبودن دستگاه کاهش وزن،
عدم چک کردن دستگاه و استفاده از سرعت و درجه

انواع عیوب

ماه اول

ماه دوم

عیب بافت

%8

%6

لکه رنگی

%7

%5

باند عرضی

%4

%3

باند طولی

%16

%15

شکست رنگ

%18

%29

جفت شدگی

%22

%20

لکه رنگ

%13

%11

عیبحاشیه

%7

%5

وزن سبک

%5

%6

جدول  ) 1گزارش کنترل کیفیت عیوب مختلف پارچههای
تاری پودی در فرآیند رنگرزی در دو ماه مختلف
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 نتیجه گیری-5
هـدف از ایـن مطالعـه آشـنایی با انواع عیـوب موجود
در فرآینـد رنگـرزی و تکمیل و آشـنایی بـا دالیل ایجاد
 بـا.و همچنیـن رفـع عیـوب شناسـایی شـده اسـت
توجـه بـه اهمیـت کیفیـت و ظاهـر پارچـه در صنعـت
نسـاجی و تأثیـر مسـتقیم آن بـر قیمـت محصـول
 شـناخت انـواع عیوب،نهایـی و هزینه ناشـی از تولید
پارچههـای تـاری پـودی در فرآینـد رنگـرزی و تکمیل
و همچنیـن دالیـل ایجـاد و راه حـل آن اجتناب ناپذیر
 در عمـل میتـوان بـا انجـام اقدامـات.بـوده اسـت
اصالحـی حیـن فرآیند منشـاء ایجـاد عیـب را از میان
 همچنیـن.برداشـت و از مقـدار ضایعـات کاسـت
مقایسـه آمـاری در دو مـاه مختلـف بـر روی عیـوب
نشـان داد کـه بـا شناسـایی و تشـخیص عیـوب و ارائه
راهکارهـای مناسـب و تنظیمـات دسـتگاه و اقدامـات
الزم بـرای رفـع ایـراد درصـد انـواع عیوب کاهـش پیدا
.مـی کند

]3[ Mahure J, Kulkarni YC. Fabric faults processing: perfections and imperfections. International Journal of Computer Networking, Wireless and Mobile Communications )IJCNWMC(.
2014 Apr;4)2(:101-6.
]4[ Xie, X. )2008(. A review of recent advances
in surface defect detection using texture analysis techniques. ELCVIA Electronic Letters on
Computer Vision and Image Analysis, 7)3(.
]5[ Smith RJ. Real-time Surface Flaw Detection
for the Leather and Textile Industries Using Machine Vision Techniques. University of Surrey
)United Kingdom(; 1995.
]6[ Rahman, Ashikur, Md Sisir, and Sajjadul
Amin. “Study on dyeing and finishing faults of
knitted and woven fabrics.” )2019(.
]7[ Islam, Md Moyinul, and Sakil Mahmud.
“Study on different types of dyeing faults, causes
and remedies of knit fabrics.”Int. J. Eng. Technol 15 )2015(: 6-15.
 بهینه سازی خواص رنگپذیری،]الناز دوشنبه پور8[
 ویسکوز با استفاده از پیش/پارچه پلی استر
عملیات کرونا و قلیایی با روش آماری طرح مرکب
،  علوم فناوری نساجی و پوشاک،)CCD( مرکزی
�1399
 سنتز یك ماده رنگزاي، ]کمال الدین قرنجیگ9[
دیسپرس جدید بر پایه بنزوتیازول و بررسي خواص
 علوم فناوری، رنگرزی آن بر روی الیاف پلی استر
�1390 ، نساجی و پوشاک
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فناوری الکترونیک در منسوجات هوشمند انواع و کاربرد آن
درپارچه و لباس
لیال عسگری ،مهشاد سادات کاشف صابری ،آیدا خلف خانی
گروه طراحی لباس ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

تغییرات بهوجود آمــده بر روی البسه توسط
تکنولوژیهای روز
استفاده از پوشاک و منسوجات هوشمند در سالهای
اخیر بیش از پیش مورد توجه عالقهمندان ُمد قرار
گرفتهاست .با توجه به پیشرفت تکنولوژی استفاده از
محصوالت دیجیتال روز به روز افزایش مییابد ،این
محصوالت دیجیتال شامل لباسهای هوشمند نیز
میشوند .اولین و مهمترین وظیفه منسوجات در طول
تاریخ حفاظت از بدن انسان در شرایط محیطی مختلف
مانند تابش اشعههای آفتاب ،باد ،باران و غیره بوده
است .در نسل جدید منسوجات ،پارچههای هوشمند
و زیبایی شناختی وارد عرصه تولید لباس شده اند .این
منسوجات هوشمند نه تنها وظیفه حفظ ما در شرایط
محیطی شدید دارند ،بلکه به محافظت و نظارت و گاهی
اوقات به درمان آسیب ها یا بیماری ها کمک می کنند.
در واقع ،یکی از نقاط قوت اصلی یک لباس هوشمند آن
است که میتواند به راحتی در زندگی روزانه ما قرار گیرد.
برای مثال یک شخص پیر را در نظر بگیرید که فراموش
ً
میکند دستبند سالمت خود را بپوشد ،اما قطعا احتمال
اینکه لباس زیر یا جلیقه خود را فراموش کند ،کمتر

مقدمه
مفهوم «ماده هوشمند» برای اولین بار در ژاپن در
سال  1989تعریف شد .اولین مادهای که به عنوان
یک منسوج هوشمند برچسب گذاری شد ،نخ ابریشم
بود .در سالهای اخیر با پیشرفت تکنولوژی و رشد
بازار و ظهور الیاف جدید ،صنعت پوشاک از حالت
سنتی درآمده و رو به صنعتی شدن دارد و از لباس
دیگر تنها بهمنظور پوششش استفاده نمیشود بلکه
از آن بهمنظور ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی استفاده
میکنند .فناوریهای جدید نه تنها روند جدیدی
درتولید منسوجات و سبک زندگی مصرفکنندگان
ایجاد کرده است بلکه در دیگر صنایع نظیر پزشکی و
نظامی نیز تحوالتی را بهوجود آورده است .استفاده از
این الیاف و منسوجات در بعضی موارد آنقدر مقرون
بهصرفه است که متخصصان و صاحبان صنایع ،دیگر
مایل به استفاده از هیچ منسوج دیگری نیستند.
به عنوان مثال حسگرهای قابل پوشش میتوانند
اطالعات ارزشمندی در خصوص سالمتی افرد،
شناسایی مسائل ایمنی و آشکارسازی تهدیدات در
محیط زندگیشان فراهم آورند.
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است .پوشاک هوشمند میتوانند نبض و فشار خون شما
را اندازه بگیرند که همین امر هم میتواند آینده سالمت
پیشگیرانه را نشان دهد .لباس هوشمند پزشکی
اطالعات سالمتی بسیار مفیدی را در زمان واقعی در
اختیار جامعه پزشکی قرار میدهد .از مالفه ،لباس و باند
جراحی گرفته تا پارچههای پیچیده تری مانند پارچههای
ساطع کننده نور که برای درمان فتودینامیکی استنت
ها ،دریچه های قلب مرکب استفاده می شود .پیچیده
ترین دستاوردها در این زمینه ساختارهای پیچیده پارچه
ای هستند که برای پزشکی استفاده می شود .پیراهن
هوشمند ،یک لباس «هوشمند» است که یک چارچوب
بسیار متنوع برای آن فراهم میکند.

فریدمن از موسسه پرت می گوید ”آنچه که پارچههای
هوشمند را به یک انقالب تبدیل کرده توانایی انجام
بسیاری از کارهایی است که پارچههای سنتی قادر به
انجام آنها نمی باشند ،از جمله ارتباط ،تبدیل ،هدایت
انرژی و حتی رشد“ .منسوجات هوشمند میتوانند
به شرایط محیطی و یا محرکهای مکانیکی ،حرارتی،
شیمیایی ،الکتریکی و یا سایر منابع حساس بوده و
واکنش نشان دهند .منسوجات هوشمند باید شامل
سه جزء یعنی حسگرها ،عملگرها و واحدهای کنترل
باشند .منسوجات هوشمند چالشهای مختلفی را در
زمینههای گوناگون از جمله پزشکی ،ورزشی ،نظامی و
هوافضا ایجاد کرده اند.

منسوج هوشمند چیست؟
منسوجات الکترونیکی  Electronic Textilesیا
به اختصار  ، E-Textilesمنسوجات یا پارچههای
هوشمندی هستند؛ که ابزارهای دیجیتال و الکترونیک
مانند باتریها ،چراغهای کوچک ،سنسورها و مدارها
متناسب با نوع ابزار در پارچه بافته میشود یا درآ ن
تعبیه میشود .کاربرد ویژهی این منسوجات ،آنها را
برای عالقهمندان به ُمد و تکنولوژی متمایز کرده است.
منسوجات هوشمند میتوانند به محرکهای محیطی،
حرارتی ،مکانیکی ،شیمیایی ،بیولوژیکی و مغناطیسی
واکنش نشان دهند و یا از طریق  Wi-Fiو بلوتوث به
دیگر وسایل هوشمند متصل شوند.
اصطالح ”منسوجات هوشمند“ به حوزه وسیعی از
مطالعات و محصوالت اشاره دارد که کارکرد و کاربرد
این نوع پارچه ها و لباسها را توسعه می دهد .نساجی
هوشمند به عنوان محصوالت نساجی مثل الیاف،
ریسمان و نخ تعریف میشود که به صورت انواع پارچههای
تاری-پودی ،حلقوی و بی بافت هستند و میتوانند
با محیط یا فرد پوشنده آن ارتباط برقرار نمایند .این
منسوجات ترکیبی از منسوجات با تجهیزات الکترونیکی
نیز هستند که به عنوان منسوجات الکترونیکی شناخته
میشوتد وقادرند برای توسعه مواد هوشمند نیز بکار
روند .در واقع منسوجات هوشمند پارچههایی هستند که
با فنآوری های جدید تولید شدهاند و که مزایای بیشتر و
باالتری را به شخص پوشندهی آن می دهند.

انواع منسوجات هوشمند
منسوجات هوشمند با توجه به عملکرد آنها به چهار
دسته تقسیم میشوند.
 -1مواد هوشمند منفعل :این دسته ،موادی هستند که
فقط شرایط محیطی و یا محرکها را درک میکنند و فقط
نسبت به تغییر رنگ ،شکل ،مقاومت حرارتی و الکتریکی
حساسهستند.
مانند یک پیراهن دارای سنسور حرارتی که برای ثبت
دمای بدن در طول زمان استفاده میشود.
 -2مواد هوشمند فعال :اینها موادی هستند که
میتوانند به شرایط خارجی یا محرک واکنش نشان
دهند .اگر محرکها در خود منسوج تعبیه شوند ،این
منسوج به یک پارچه فعال هوشمند تبدیل میشود چون
ممکن است به یک محرک خاص پاسخ دهد.
به عنوان مثال ،پارچه پیراهنی که نسبت به دمای محیط
حساس است .پیراهن به هنگام دریافت دمای باال
واکنش نشان داده و آستینها را به سمت باال میکشد.
 -3مواد هوشمند :این مواد قادر به اجرای سه عملکرد
هستند؛ در ابتدا دارای حسگرهایی هستند که میتوانند
سیگنالها را دریافت کنند؛ دوم ،آنها قادر به انجام
واکنش بر اساس سیگنال های دریافت شده هستند و
سوم ،آنها میتوانند شکل ،اندازه ،رنگ یا عمل را مطابق

پارچههای هوشمند
پارچههای هوشمند موادی هستند که به محیط زیست
واکنش نشان میدهند .این پارچه ها میتوانند اجزای
دیجیتال و الکترونیک را در خود فعال کنند .پایلس-
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تفاوت منسوجات الکترونیکی و منسوجات
هوشمند در چیست؟
امروزه در جهان چندین تعریف برای ”نساجی
الکترونیکی“ وجود دارد .این اصطالحات عبارتند
از ”نساجی الکترونیکی“ یا ”منسوجات الکترونیکی
یکپارچه“.
منسوجات الکترونیکی ،پارچهها و الیاف سنتی را با
تجهیزات الکترونیکی ترکیب می کنند.
منسوجات الکترونیکی انتقال داده ها از جمله دادههای
حسگر گرما ،نور ،حرکت و سایر شرایط محلی را امکان
پذیر می سازند.
منسوجات یکپارچه الکترونیکی در درجه اول برای
ابزارهای پوشیدنی طراحی شدند ،اما کاربردهای
دیگری نیز برای آن ها وجود دارد.
تعاریف دیگری نیز وجود دارد که از زاویهای متفاوت به
آن نگاه میکنند :منسوجات الکترونیکی رشته های
الکترونیکی هستند که به طور خاص برای ادغام با یک
محصول نساجی مشخص طراحی شده است.

با تابع داده شده تغییر دهند.
 -4مواد با سطح هوشمندی باال :آنها هوش مصنوعی
را به کامپیوترها منتقل میکنند .این نوع مواد به طور
کامل در تحقیقات فعلی انسان ها دست نیافتنی
هستند .این امر ممکن است با تحقیق و توسعه در
زمینه نساجی و الکترونیک به دست آید و با استفاده
از پارچههای هوشمند و یا مواد هوشمند پیشرفته
در تعامل مشترک با کامپیوتر این امر به تحقق می
پیوندد.
منسوجات هوشمند در سه گروه دستهبندی میشوند:
منسوجات الکتریکی که شامل مدارها ،باتری یاالایدی  LEDهستند.
ً
منسوجات الکتریکی پیشرفته که مستقیما در الیافآنها دیود و سیم ،الیاف رسانا و سلولهای خورشیدی
تعبیهشدهاست.
منسوجات هوشمندی که تلفیقی از دو نوع اولهستند.
منسوجات پوشیدنی هوشمند
موادی که برای تولید محصوالت نساجی هوشمند
پوشیدنی به کار می روند میتوانند تعامل ،برقراری
ارتباط و درک داشته باشند.
الیاف فلزیجوهر رسانامواد کرومیکپوشش با نانو ذراتنیمه هادی های آلیموادی که شکل و توانایی نگهداری حافظه دارندالیاف نوریکامپوزیت های تونل کوانتومیً
پلیمر های ذاتا رسانانخها به طور عمده در زمینههای فنی مانند پوشاک،
تجهیزات نظامی ،کاربرد پزشکی و تولید الکترونیک
مورد استفاده قرار میگیرند .آنها با مخلوط شدن الیاف
فلزی یا طبیعی با مواد رسانا ساخته میشوند .رشتههای
فوالدی ضد زنگ ،ابریشم فلزی ،تور ارگانزا ،الیاف کربن
خاص و غیره برای ساخت سنسورهای پارچه مورد
استفاده قرار میگیرند.
موادی مانند پلیمرهای حاوی ذرات فلزی ،پلیمرهای
رسانا ،الیاف نوری ،نیز در تولید حسگرهای قابل
سنجش و انتقال داده استفاده میشوند .این مواد،
ارتجاعی ،سبک وزن ،انعطاف پذیر ،ارزان و با فرآوری
آسانهستند.

دو نوع اصلی منسوجات الکترونیکی
منسوجات الکترونیکی جاسازی شده که قطعات
الکترونیکی با اجزای پارچه بافته می شود .این نوع
محصوالت بیشتر شبیه یک محصول نساجی است تا
یکمحصولالکترونیکی.
پارچههای چند الیه الکترونیکی که بر روی یک ماده غیر
نساجی قرار گرفتهاند و سپس به سطح پارچه وصل یا
دوخته می شوند .این نوع محصوالت ممکن است بیشتر
از اینکه شبیه یک محصول نساجی باشند شبیه به یک
محصولالکترونیکیباشند.
منسوجات هوشمند
تعاریف  ASTM Internationalباعث تمایزی ظریف
بین ”منسوجات الکترونیکی“ و ”منسوجات هوشمند“
میشود .از  29ژوئیه سال  ASTM ،2019پارچه
هوشمند را به عنوان پارچه ای تعریف میکند که به
محرکهای خارجی (گرما  ،مواد شیمیایی  ،مغناطیس
ً
یا محرک های مکانیکی) واکنش نشان میدهد اما لزوما
یک جزء الکترونیکی ندارد.
یک نمونه از پارچههای هوشمند که تعریف ”منسوجات
الکترونیکی“ را برآورده نمیسازد پارچه ترموکرومیک
است .ترموکرومیک پارچهای است که رنگ خود را
مطابق دما تغییر میدهد .یک پارچه هوشمند ساخته
شده از مواد مناسب حتی میتواند ساختار آن را تغییر
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داده و جریان هوا را در آن تنظیم کند تا موجب راحتی
لباس در هنگام حرکت و در شرایط مختلف محیطی
شود.

فعال یا غیرفعال کردن عملکرد را در اختیار کاربر قرار
میدهند .کت و کاپشن شما با قابلیت گرم شدن
یکپارچه نیازی به اتصال با تلفن هوشمند شما ندارد .با
این حال ،پیراهنهای عملکردی شما که اطالعاتی در
مورد هیدراتاسیون و میزان اکسیژن خون را در اختیار
شما قرار میدهند ،نیاز دارد که با یک دستگاه دوم
جفت شود تا دادههای جمع آوری شده را مشاهده
کرده و بر اساس آن عمل کنید.

اهــداف منسوجات الکترونیکی و منسوجات
هوشمند
هدف نهایی منسوجات الکترونیکی و منسوجات
ً
هوشمند ایجاد کالسهای کامال جدیدی از محصوالت
است .برخالف اشکال نام آشناتر ،فناوری پوشیدنی
منسوجات الکترونیکی و منسوجات هوشمند نیازی
به  PCBیا سایر قطعات سخت افزاری دست و پا گیر
ً
ندارند ،بلکه سنسورها و مدارها مستقیما در پوشاک
ادغام می شوند.
یک لیست کوتاه از برخی از منسوجات الکترونیکی و
منسوجات هوشمند که میتوانند تأثیری انقالبی در
لباس و سایر بازارها داشته باشند محصوالتی هستند
مانند:
 پیراهنی که در هنگام ورزش ،ضربان قلب ورزشکاررا اندازه گیری میکند و با برنامه تلفن هوشمند جفت
میشود.
 دستگاههای پزشکی پوشیدنی کوچک ،سبک وشیک که اکسیژن خون یا سایر معیارهای سالمتی
برای تشخیص مشکل را مانیتور و هشدارها را بهصورت
خودکار به تیم پزشکی ارسال میکنند.
 لباسی که نکات مربوط به فرم مناسب بدن ورزشکارهنگام ورزش را بر اساس سرعت کاربر ،وضعیت و میزان
فشار کاربر ارائه میدهد.
 کوله پشتی برای کودکان که موقعیت مکانی و سایرقابلیتها را برای اهداف ایمنی در پارچه گنجانیده
است.
 لباس و لوازم جانبی که تغییر رنگ می دهند و یاالگوهای آنها بر اساس شرایط لباس پوشیدن ،دمای
بیرون یا فصول تغییر میکند.
 یک کاپشن زمستانی با یک عنصر گرمایشی که درقسمت داخلی آن جاسازی میشود.
اینها نمونههای کوچکی هستند که نحوه کار
منسوجات الکترونیکی را در مقابل پارچهها و الیاف
هوشمند نشان میدهند .منسوجات الکترونیکی
ویژگیهای ”هوشمند“ را ارائه میدهند اما از اتصال
با تلفن هوشمند یا تبلت برای ”قرض گرفتن“ قدرت
محاسباتی خود استفاده میکنند .در عین حال
یک پارچه هوشمند ،چنین اطالعاتی را ندارد .آنها
عملکردی واکنشی و منفعل دارند و یا تنها قابلیت

ابزارهای مورد استفاده در منسوجات الکتریکی
ابزارهایی مانند دیودها ،باتری ،مدارها ،انواع سیم،
 GPS، LEDو فلزات رسانا در ساخت منسوجات
هوشمند مورد استفاده قرار میگیرند.
استفاده از :LED
استفادهی  LEDها در منسوجات هوشمند بسیار
متداول است؛ در لباسهایی که LEDدر آنها تعبیه شده
است در تاریکی شب این LEDها روشن می شوند و
صحنهای تماشایی پدید میآورند ،برای مثال در لباس
ورزشکاران اسکی .
استفاده از:GPS
ً
استفاده ازGPSها در تولید پوشاک هوشمند تقربیا
رایج است؛ نمونهای از کارایی این ابزار الکتریکی لباس
و اکسسوریهایی است ،که داخل آنها  GPSجاسازی
شدهاست .به منظور پیدا کردن این وسایل از این
تکنولوژی استفاده میشود.
مزایای مختلفی برای هر دو نوع منسوجات الکترونیکی
وجود دارد:
منسوجات الکترونیکی باعث میشوند سنسورها و
رایانهها انعطاف پذیر ،سبک ،پوشیدنی ،راحت و حتی
شیکباشند.
کاربر نیازی به نگرانی در مورد مدیریت کابلها یا سیمها
ً
ندارد و بیشتر مدارهای تعبیه شده در پارچه تقریبا
ضخامت یک قطعه کاغذ استاندارد را دارند.
تکنولوژی جدید پارچهها بر روی این متمرکز هستند تا
در برابر خرد شدن و آسیب دیدگی در برابر ضربه مقاومت
کنند و مدارهای جاسازی شده دارای انعطاف پذیری و
دوام بیشتری باشند.
حسگرهای شیمیایی – نوری
تعریف مناسب از حسگرهای شیمیایی که بر مبنای
تعریف کمبریج شناخته میشود عبارت است
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دیگر ،تثبیت حسگر شیمیایی در ناحیه مرکزی الیاف
نوری برای ایجاد حسگر میدانی ناپایدار است.
یکی از مزایای حسگرهای نوری ،استفاده از الیاف
نوری ارزان قیمت بوده که بدون پیچیده کردن سیستم
نوری اجازهی انتقال سیگنال های نوری از فواصل دور
را فراهم می آورد .عالوه بر این ،بهدلیل اندازه کوچک
و انعطاف پذیری الیاف ،دریافت آنی داده ها میتواند
در محیطهایی که با روش های معمول به سادگی قابل
دستیابی نیست به سرعت انجام شود.
حسگرها میتوانند در داخل ساختار منسوج به شکلی
قرار گیرند که قابل جداشدن باشند .این کار توسط زیپ
چسب و دوخت و دوز قابل انجام میباشد .حسگرهای
الیاف نوری که به صورت پود یا الیهگذاری در منسوجات
قرار می گیرند و به عنوان حسگرهای تلقي شده در
داخل منسوج استفاده میشوند .هنگامیکه پارچه
بخواهد به عنوان حسگر عمل کند الزم است سطوح
بزرگتری از حسگرها طراحی شود .بنابراین حسگرهای
شیمیایی – نوری  OCsاز طریق چاپو یا پوششی دهی
در پارچه تثبیت میگردند .حسگرها از طریق تغییر
رنگ قابل آشکارسازی می باشند ،این تغییر رنگ با
چشم غیرمسلح ،اسپکتروفتومتر و اندازه گیری های
کالریمتری انجام میشود.
در سالهای اخیر ،پیشرفتهای زیادی برای تلفیق
مبدلهای فیزیکی از قبیل سرعت تنفس ،ضربان قلب
و دما در داخل لباسها صورت پذیرفته است .تلفیق
حسگرهای شیمیایی در داخل منسوجات ،بعد جدیدی
از دانش را در زمینه منسوجات هوشمند میافزاید.

از:حسگرهای شیمیایی وسایل کوچک شدهای هستند
که حتی در نمونههای پیچیده میتوانند همزمان و به
صورت آنالین اطالعاتی را در خصوص حضور یون و یا
ترکیبی ویژه فراهم آورند.
هدف معمول حسگر شیمیایی تولید سیگنالهای
قابل اندازهگیری و متناسب با غلظت مشخصی از
ترکیب در محیط میباشد .حسگرهای نوری بر مبنای
جذب ،بازتاب ،تابش ،فلورسانس ،ضریب شکست،
تاثیرات حرارتی – نوری و پراکنش نور عمل می نمایند.
مبدل های بخش حسگر زمانيکه در تماس با آنالیت
معینی قرارگیرند نور ساطع میکنند.

شمای کلی از ترکیب و عملکرد حسگر شیمیایی
ً
عموما حسگرهای شیمیایی – نوری میتوانند تحت
دو زیرشاخهی کلی شامل حسگرهای نوع مستقیم
و حسگرهای با واسطه شناساگر دسته بندی شوند.
ً
در حسگر نوری مستقیم ،آنالیت مستقیما از طریق
ویژگیهای نوری ذاتی مانند جذب و تابش آشکار
میشود.
حسگرهای شیمیایی لیف -نوری
حسگرهای شیمیایی لیف – نوری زیرمجموعهای از
ً
حسگرهای شیمیایی میباشند .الف) عموما آنها به
دودسته ذاتی و غیر ذاتی تقسیم می شوند .در حسگر
ً
غیرذاتی معموال از الیاف نوری برای انتقال تابشهای
الکترومغناطیسی به حسگر که در تماس مستقیم با
نمونه است استفاده می نمایند.
در حسگرهای لیف نوری ،ساختار لیف نوری اصالح
میشود و خود لیف نقش فعالی در عملکرد حسگر
ایفا می نماید .لیف نوری یک کابل استوانهای است که
اندازه قطر آن میتواند در گستره کمتر از  1میکرومتر
تا چندصد میلیمتر باشد .موادی که بیشتر از همه
در تولید الیاف استفاده میشوند :پالستیکها ،شیشه
و کوارتز می باشد .رایجترین آنها حسگرهای غیر ذاتی
میباشند که از تثبیت شناساگر شیمیایی در قسمت
باالیی لیف نوری تک یا جفت ایجاد می شوند .نوع

تلفیق حسگر نوری در پارچه
در صنعت نساجی برای تجمع عرق بدن در پارچه
عملکردهای متفاوت صورت پذیرفته است .با وجود
این ،تلفیق حسگرهای شیمیایی در داخل منسوجات
به سادگی قابل انجام نیست .بنابراین ضروری است که
برخی مشکالت شناخته شدهی حسگرهای فیزیکی
قابل پوشش از قبیل اثرهای فیزیولوژیکی ،نویزهای
محیطی و حرکتی لحاظ شوند .حسگرهای شیمیایی

مقاله
39

www.nasajimovafagh.com
شماره 66
دی 1400

عالوه براین مشکالت ،به دلیل ماهیت مکانیسم های
حسگری دارای ملزومات اضافی دیگری نیز هستند.
نگرانی اصلی در خصوص مواد حسگر از قبیل رنگها،
پلیمرها و حاللهای باقيمانده و افزودنیها خاصیت
سمیت بالقوه آنها می باشد .همچنین ،در مدت زمانیکه
حسگر در تماس مستقیم با پوست میباشد نباید با
پوست واکنش دهد یا اجزای آن از پوست عبور کنند و
به آن آسیب برسانند و در کل منبع نگرانی و خطر برای
کاربراننباشند.

مانند  PDMSامکان شستشو را فراهم میکند.
منسوجات هوشمند در صنعتهای دیگر
ویژگی و کاربرد منسوجات هوشمند سبب شده که
این منسوجات کاربردهای منحصربه فردی نه تنها در
صنعت ُمد بلکه در پزشکی ،معماری و حتی سرگرمی
ارائه دهند .به عنوان مثال داخل بعضی از آنها ،فرستنده
و گیرندههای مادون قرمز تعبیه شده است که امکان
ارتباط بیسیم را فراهم میکند؛ از این تکنولوژی در
حال حاضر در زمینه نظامی ،پزشکی و معماری استفاده
میشود.
لباسهایی با قابلیت تغییر رنگ ،پوشاکی که دارای
صفحه کلید و صفحه نمایش هوشمند جهت ارسال
و خواندن پیامک و پخش موسیقی ،پارچههایی برای
استفاده در دفاتر اداری و یا حتی منازل برای تنظیم
روشنایی و دما و کنترلهای تلویزیون که بر روی دسته
مبلها قرار گرفتهاند ،مثالهایی از پیشرفت صنعت
نساجی در این زمینه است.

استفاده از الیاف فلزی
استفاده از الیاف فلزی در  E-Textilesنیز نقش مهم و
چشمگیری در این زمینه دارد .بهعنوان مثال میتوان
َ
به پارچهی لمه اشاره کرد؛ این پارچه با ترکیب نایلون و
الیاف فلزی ساخته میشود و سطح بازتابنده و درخشان
این پارچه به دلیل وجود الیاف فلزی و خاصیت کشسانی
آن ،به دلیل وجود نایلون در این پارچه است.
استفاده از فلزات رسانا
فیبرترونیکها الیاف رسانایی هستند که شامل
مخلوط فلزات و الیاف نساجی میشوند .این الیاف
به منظور ایجاد رسانایی یا نیمه رسانایی با یکدیگر
مخلوط میشوند .فیبرترونیکها قابلیت بافتهشدن
یا دوختهشدن در پارچه را دارند؛ در نتیجه از آنها برای
ایجاد خواص رسانایی در منسوجات هوشمند استفاده
میشود .عالوه بر این ،این الیاف خیلی سبکتر و
انعطافپذیرتر از سیمهای فلزی هستند .یکی از موارد
کاربرد این الیاف استفاده از آنها برای لباسهای پلیسی
ضدشوک الکتریکی است.

لباس هوشمند نظامی
احساس نیاز به البسهای در جهت بهبود عملکرد باعث
شده است که پوشاک هوشمند به سرعت وارد حوزه
نظامی شود .برای مثال اگر سربازی یک لباس هوشمند
مخصوص بپوشد ،اگر در حین نبرد زخمی شود،
ً
اطالعات مربوط به زخم و وضعیت سرباز سریعا به یک
واحد درمانی نزدیک به او فرستاده میشود .این امر به
پزشک کمک میکند که وضعیت آسیبدیدگی سرباز را
بر اساس ضربان قلب و تنفش او حدس بزند و اولویت
درمان سربازان را مشخص کند .با پیشرفت تکنولوژی،
محصوالتی تولید شدهاند که میتوانند بدون افزایش
بیش از حد وزن لباسها ،آنها را هوشمند کنند.
ً
اخیرا در ایران نیز محققان توانستهاند لباس هوشمند
نظامی بسازند که قابلیتهای بسیار قابل توجهی
دارند .این لباس در واقع از سه بخش که شامل خود
لباس ،دستکش و پوتین است تشکیل میشود که هر
کدام از آنها دارای ویژگیهای منحصر به فردی هستند.
دستکش این لباس به نوعی مخصوص کوهنوردان است
و میتواند تا دمای منفی  40درجه سانتیگراد ،دست را
گرم نگه دارد ،البته این تنها ویژگی این دستکش نیست.
در شرایط کوهستانی که سیگنال وجود ندارد هم این
دستکش میتواند عالئم حیاتی و مختصات جغرافیایی
سرباز را نشان دهد و از گم شدن او جلوگیری کند .یکی
دیگر از بخشهای نوآورانه این لباس نظامی هوشمند،

قابلیت شستشو
لباس یا پوشاک هوشمند ،موارد پوشیدنی هستند که
با استفاده از تکنولوژی ،دارای قابلیتهایی شدهاند
که ورای لباسهای عادی هستند .برخی از لباسهای
هوشمند از پارچههایی پیشرفته ساخته شدهاند که در
داخل آنها مدارهایی بافته شده است .انواع دیگری از
پوشیدنیهای هوشمند از سنسور یا سختافزارهای
اضافی بهره میبرند تا قابلیتهای هوشمند به دست
آورند.
وقتی مدارهای الکترونیکی به طور غیر قابل برگشت در
پارچه ادغام شوند ،این مدارها باید برای شستن یا تمیز
کردن لباس به خوبی محافظت شوند .روند منحصر به
فرد ازتعبیه لوازم الکترونیکی قابل کشش در پلیمری
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پوتینهای آن است .این پوتینها به اسکنرهایی مجهز
شدهاند که میتوانند تا شعاع  5متری در سطح زمین،
مین و مواد رادیواکتیو را شناسایی کرده و به سرباز اطالع
دهند .این پوتین از نظر عمق هم میتواند از  30تا 40
سانتیمتری زیر زمین را اسکن کند.

پکیج  Owletحاوی یک اتصال دهنده وای فای است،
سنسوری هوشمند که هیچگونه ناراحتی برای کودک
شما ایجاد نمیکند و میتواند اطالعات مربوط به عادات
خوابیدن و سطح اکسیژن نوزاد را در هرکجا که باشید به
تلفن همراهتان ارسال کند.

کاربرد الیاف هوشمند در علم پزشکی
در علم پزشکی استفادههای فراوانی از الیاف هوشمند
ً
میشود ،مثال به تازگی گروهی از محققان توانستهاند با
توجه به کاربردهای شبهزیستی این نوع الیاف ،از آنها در
ساخت اجزاء مصنوعی بدن مانند ریه (الیاف پلیاستر
یا تفلون) و  ...را تولید کنند و با استفاده از همین الیاف
ویروس بیماری ایدز و هپاتیت  Bرا بدون فیلتر جدا کنند.
اما مهمترین کاربرد پزشکی این الیاف استفاده از آنها در
ساخت لباسهای هوشمند پزشکی است .این لباسها
تله مدیسین  Tele Medicineنامگذاری شدهاند ،تله
مدیسین در لغت به معنای پزشکی از راه دور است .در
کناربهداشت،الکترونیک،مراقبتهایپزشکیوکنترل
بهداشت از راه دور نیز یکی از آخرین دستاوردهای علم
پزشکی به شمار میرود که در آن از علوم مهندسی
ارتباطات ،الکترونیک و کامپیوتر استفاده شده است.
به کمک تله مدیسین میتوان بیمار را در هر نقطهای
از دنیا بهصورت مداوم تحت نظر و عالئم حیاتی وی از
قبیل فشار خون ،ضربان قلب و  ...را در هر لحظه کنتر
کرد.
یکی دیگر موارد کاربرد لباس هوشمند پزشکی ،زیر نظر
گرفتن کودکانی است که از آسم رنج میبرند .کاری که در
اینجا انجام میشود ،اندازهگیری میزان تالشی است که
برای نفس کشیدن انجام میدهند .این امر از طریق قرار
گرفتن حسگرهای مختلف در اطراف قفسه سینه انجام
میشود تا میزان تالش ماهیچهای برای اندازهگیری
میزان تنفش ،مشخص شود .چنین کاربردی باعث
میشود بتوانید تغییرات فعالیت ماهیچهای را اندازه
گرفته و حمله آسم را تشخیص دهید .والدینی که
میخواهند اطمینان حاصل کنند که نوزادشان سالم
و در خواب خوب به سر میبرد ،تنها نیاز دارند جوراب
هوشمند  Owlet Smart Sock 2را خریداری کنند .این
جوراب دارای یک کیف کوچک حاوی سنسور است
که وظیفه آن بررسی ضربان قلب ،الگوهای خواب و
اکسیژن خون است .خوانش این اطالعات ،ارزیابی
دقیقی از وضعیت فیزیکی کودک ارائه میدهد .مهمتر
از همه اینکه این جورابها زمانی که وضعیت نوزاد
غیرطبیعی باشد ،میتوانند به شما هشدار دهند.

جورابهای سالمتی  Sensoriaاز سنسورهای پیشرفته
پارچهای داخلی در هر جوراب و یک دستگاه متصل به
مچ پا برای تشخیص دادههای دقیق در مورد نحوه فرود
پا هنگام پیادهروی یا دویدن استفاده میکنند .این
سنسورها از طریق ارتباط بی سیم به برنامه موبایل وصل
میشوند و حرکت شما را دقیقتر نظارت میکنند .این
امر شامل نقشه حرارت پا و اطالعاتی مانند نحوه فرود پا،
مدت زمان برخورد پا با زمین ،ریتم ،گام ،ضربان قلب
(هنگام اتصال با  Sensoria HRMیا دستگاههای دیگر)
سرعت ،فاصله ،افزایش ارتفاع ،ردیابی  GPSو خیلی از
پارامترهای دیگر است .این برنامه همچنین به شما این
امکان را میدهد که اهداف خود را تنظیم و پیشرفتتان
را دنبال کنید.
Gore Tex
این پارچه که برای البسه رو مورد استفاده قرار میگیرد،
حاوی غشائی از جنس کربن در داخل خود است که
مانع از انتشار بوی انسان که به راحتی توسط حیوانات
قابل درک است ،میشود .این پارچه برای سیاحان و
شکارچیان میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
Coolmax
این پارچهها میتوانند رطوبت بدن را اندازه بگیرند.
ً
عموما از این نوع پارچه در البسه حلقوی پودی که برای
دوندگان و کسانی که راهپیمائی میکنند ،مورد استفاده
قرار میگیرد .این منسوج قادرست که رطوبت موجود بر
روی بدن ورزشکار را منتقل و اجازه دهد که تبخیر گردد.
در این صورت هیچگونه احساس رطوبت در پارچه وجود
نخواهد داشت.
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کیفهای هوشمند
این کیفها توسط  Pieteke Korteفارغالتحصیل
طراحی لباس از Design Academi Eindhoven
طراحی شده است ،او این پروژه را با همکاری برندecco
انجام داده است .جنس این کیفهای هوشمند از چرم
است و با استفاده از فویلهای انتقال حرارت که در
پارچه تعبیه شدهاند نسبت به گرما واکنش نشان داده
و رنگ کیف متناسب با دما تغییر میکند .نوع دیگری از
این کیف شامل الگوهای هندسی است ،که بهوسیلهی
لیزر این الگوهای هندسی بر روی چرم حک شدهاند این
حکاکیها رنگ ثانویه را نشان میدهد.

Innova
این پارچه از جنس یک نوع پلی اولفین جدید است.
این پارچه با انتقال عرق از روی پوست منجر به تبخیر
آن شده و در این حالت بدن در هنگام فعالیت بدنی
خنگ نگه داشته میشود .عالوهبر این ،بدن شخص
در صبحهای زود قبل از انجام فعالیت ورزشی بهنحو
مطبوعی گرم نگه داشته میشود ،ضمن اینکه البسه
تهیه شده از این پارچهها بسیار سبک است.
X-Static
این پارچه از خواص آنتی باکتریالی فلز نقره استفاده
میکند و از آن برای البسه پزشکی ،باند زخم و البسه
ورزشی استفاده میشود .نقره با پروتئینها در درون و
بیرون غشای سلول باکتریائی پیوند برقرار نموده و منجر
به کشتن باکتریها میشود .از طرفی منجر به ایجاد
بوئی میشود که آنها را برای استفاده در جورابهای
ورزشی مناسب ساخته است.

کاپشنهای هوشمند
 Vollebakیک برند پوشاک هوشمند است که توسط
دو ورزشکار؛ استیو تیدبال  Steve Tidballو برادر
دوقلویش نیک  Nickدر سال  2016تاسیس شد .یکی
از محصوالت این برند کاپشنی ضدآب ،کشسان ،تنفس
پذیر ،نرم و سبک است و پارچهی این لباس توسط نور
خورشید یا نور المپ شارژ میشود .این لباس دارای یک
غشای نازک است که این الیه از مواد فسفرسنت تشکیل
شده است؛ این مواد نور را جذب کرده و در تاریکی آن
را آزاد میکند.

کاربردهای منسوجات پوشیدنی هوشمند
کفشهای باله هوشمند
ایده این کفش توسط  Lesia trubatبا نام  E-Tracesارائه
شد .زمانی که  Lesia Trubatبه حرکات رقصندههای
باله هنگام رقص نگاه میکرد به ذهنش رسید که
از طریق تماس پاهای بالرینها با زمین یک صفحه
میکروکنترلر میتواند فشار و حرکات پاهای رقصندهها
را ضبط کند و سیگنال آنها را به دستگاههای هوشمند
مانند تلفن همراه در قالب فیلم و عکس ارسال کند.

این کاپشنها محصول مشترک کمپانی  XOو برند لباس
 TwentyFour15است .این کاپشنها به تلفن همراه
شما متصل میشوند و متناسب با موسیقی که در حال
پخش است ،رنگ LEDهای تعبیه شده در لباس تغییر
میکند؛ کاپشن هوشمندی که متناسب با موسیقی
تغییر رنگ میدهد.

کفشهای باله هوشمند شامل سنسورهایی در زیر
کفش است؛ در نتیجه فرد میتواند حرکات خود را
ببینید و نقصهای آن را برطرف سازد .عالوه بر این از
این تکنولوژی برای ساخت برنامههای دیگر مانند
تلویزیونی اجرای
فیلمهای آموزشی وهمچنین شوهای
ِ
زنده میتوان استفاده کرد.
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ُ
کتهای هوشمند لیوایز  Levi’sو گوگل Google
ُ
کتهای هوشمندی که توسط گوگل و لیوایز طراحی
شدهاند؛ قابلیت برقراری اتصال با موبایلهای هوشمند
را دارند .پاسخگویی به تماس و پیامک ،استفاده از
نقشه گوگل ،مکانیاب و حتی پخش موسیقی بدون
ُ
استفاده از موبایل از کاربردهای این کت است که با
لمس کردن آستینهای این لباس امکان پذیر است.
این کت هوشمند با استفاده از سنسورهایی که در آن
تعبیه شدهاست به شما امکان برقراری ارتباط با دنیای
دیجیتال بدون نیاز به استفاده از تلفن همراه را میدهد.
این لباس پس از ده بار شسته شدن قابلیتهای
دیجیتالیاش را از دست میدهد.

میشوند .لباسهایی که با حرکت انسان  LEDهای
درون آن فعال میشوند.

Under Armour
برند آندر آرمر با همکاری تام بردی  Tom Bradyکه
خواب به اندازه و با کیفیت را یکی از مهمترین بخشهای
رژیم تمرینی خود میداند؛ لباسخوابهایی طراحی
و تولید کرده است که کیفیت خواب فرد را بهبود
میبخشد .دراین لباسها از فناوری ذرات بیوسرامیک
استفاده شدهاست .این ذرات موجهای فروسرخ ساطع
شده از بدن را جذب میکند ،آنها را به دورترین نقاط
بازتاب میکند و خواب انسان را بهبود میبخشد.

E-motion
لباسهای  E-motionتوسط دانشجویان دانشگاه هنر
برلین طراحی و ساخته شدهاست .این لباس توانایی
منعکس کردن احساسات درونی انسان به دنیای بیرون
را دارد .با استفاده از حافظه تصویری این لباس میتواند
متناسب با احساسات درونی ما تغییر شکل دهد .لباس
هوشمند که با تغییر احساسات درونی انسان تغییر
شکل میدهد.

حسگر  20گرمی Athos Core

Disappear
یکی دیگر از لباسهای هوشمند ،کاپشنی است که
توسط شخصی به نام ترزا لوسر Theresa Lusser
طراحی شده است .این لباس مجهز به یک شتاب
سنج است که با شروع حرکت شخص LEDها را فعال
میکند؛ در نتیجه در زمان حرکت این LEDها روشن
میشوند و وقتی شخص شخص میایستد خاموش

با استفاده از سنسور میکرو-الکترومیوگرافی ()EMG
تعبیه شده در لباس ،فعالیت شخص را تجزیه و تحلیل
میکند .موردی که این محصول را منحصر به فرد کرده
این است که میتواند فعالیت الکتریکی تولید شده
توسط عضالت را برای نشان دادن میزان قدرت آنها،
جمعآوری و ارزیابی کند .مجموعه کامل این محصول
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دربارهی دمای اطراف ساخته شده است ،این یک
پوشش حرارتی با بلور مایع می باشد و در دمای 27
درجه سلسیوس ،مولکولهایی که در این پوشش حضور
دارند ،تحت یک چرخش قرار گرفته که تغییر مسیر نور
را اصالح می کند .در نتیجه رنگ لباس به تدریج از رنگ
تیره به رنگ روشن تر و شفاف تر که رنگ پایه پارچه بوده
تغییر پیدا می کند .وقتی لباس به دمای عادی خود
ً
باز می گردد ،رنگ پوشش تیره اصلی خود را مجددا به
دست می آورد.

شامل شورت ،پیراهن و گجت الکترونیکی معروف به
هسته ( )Coreاست .این پوشاک با استفاده از
سنسورهایشانمیزانفعالیتالکترومغناطیسی،تنفس
و ضربان قلب را اندازهگیری میکنند .هسته که دارای
یک ژیروسکوپ داخلی و شتاب سنج برای ردیابی دقیق
حرکت است ،میتواند به هرجای لباس وصل شود.
بررسی و دنبالکردن این فعالیتها از طریق برنامه تلفن
همراه  Athosامکان پذیر است.

Thermotron
ترموترون  UNITIKAپارچهای ویژه است که قادر به
جذب نور خورشید بوده و کار آن تبدیل انرژی نوری به
انرژی گرمایی است و گرما را بدون هدر دادن ذخیره
میکند .در داخل ترموترون ،میکرو ذرات زیرکونیوم
کاربید وجود دارند که به پارچه این اجازه را می دهد
که نور خورشید را جذب و فیلتر کند .الیه درونی پارچه،
گرمای تولید شده توسط پارچه را نگه می دارد و مانع
انتقال آن در جو اطراف می شود ،در نتیجه یک تاثیر
مطلوب بر روی بدن انسان می گذارد .این در لباس یک
تجربه راحت ،ضد آب و با طراوت به همراه تهویه هوا به
پوشنده ارائه می دهد.

Polarseal
این محصول ،احساس گرمای فوری را تنها با تماس
یک دکمه به شما میدهد .سه سطح گرم شدن از
گرمای زیاد ،معتدل تا پایین در این محصول وجود
دارد .دو منطقه گرمایش یکی درقسمت باال و دیگری
در قسمت عقب آن وجود دارد تا بتوان در فصل زمستان
احساس گرما نمود .استفاده از این روشها آسان است
و در شرایط آلپ (سرمای شدید در ارتفاعات باال) مورد
آزمایش قرار گرفته است .انعطاف پذیری ،سبک بودن،
تهویه هوا و آب از خواص بارز این محصوالت است که به
شما این امکان را میدهد تا برای ورزش در فضای باز از
آن استفاده کنید .این پوشیدنی ها را میتوان بهصورت
دستکش و یا پیراهن استفاده کرد .این محصوالت
میتوانند تا  8ساعت ،تنها با یک دفعه شارژ گرم بمانند.

Stone Island
جزیره سنگی یک ژاکت است که برای دادن اطالعات
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ZeroI
 Zerolیک کاله است که با بلندگوهای رسانای استخوان
ساخته شده (به گونه ای که صدا را از طریق استخوان
انتقال می دهد) .ما مجبور نیستیم از هدفون ها برای
گوش دادن به موسیقی یا تماس های تلفنی استفاده
کنیم ،چرا این کاله گوش های ما را هرگز مسدود نمی
کند .این پوشیدنی در برابر آب مقاوم است و ما میتوانیم
در فصول بارندگی هم از آن استفاده کنیم.

حتی در مکان های شلوغ هم بشنویم و صحبت کنیم.
با استفاده از این روش ما قادر به انجام کار هایی مانند
یافتن مسیر ،استفاده از هشدار دهنده ،ترجمه ،نوشتن
پیامک ،هواشناسی ،ارسال پیام ،تماس گرفتن ،تایمر،
یافتن مسیر های نقشه و غیره هستیم؛ همچنین در برابر
آب مقاوم می باشد .این اطالعات را میتوان به حالت
دلخواه طراحی کرد ،چهار چراغ  LEDوجود دارد که
میتواند به ما بگوید که چه نوع پیامی به ما رسیده است.
AIOSleeve
آستین  Aioمیتواند تنها در یک دست پوشیده شود
و اطالعاتی را ارائه دهد که تنها پزشکان میتوانند آن
را تحلیل کنند .این پوشیدنی به شما قدرت تجزیه و
تحلیل رفتارهای خود ،مدت زمان خواب ،کیفیت خواب
بر روی تلفن همراه را می دهد .این آستین میتواند
موسیقی مورد عالقه شما را پخش کند .این پوشش در
حالیکه ورزش میکنید  ،ضربان قلب ،ECG ،حرکات و
فاصله هایی که طی میکنید و همچنین میزان کالری
مصرفی را اندازهگیری میکند .در هنگام کار این وسیله
سطح استرس شما را نیز میسنجد .تمام این چیزها
را ما میتوانیم در هر زمانی و در هر مکانی در گوشی
هوشمند خود مشاهده کنیم.

ORII
 Oriiحلقهای است که با استفاده از آن میتوانیم تماس
صوتی برقرار کنیم .حلقه یک دستیار صوتی است که
انگشت ما را تنها از طریق تماس با گوش به گوشی
هوشمند تبدیل میکند .از قابلیت رسانایی استخوان
استفاده میکند و در بسیاری از دستگاههای پزشکی
از رسانش استخوان استفاده شده است .برای تنظیم
حلقه ،الیه های سیلیکون از لحاظ طراحی مقاوم و ضد
حساسیت هستند .آن ها به گونه ای بسته بندی شده
ً
است که ارتعاشات را از طریق انگشت مستقیما به گوش
شما می فرستند ،پس فقط میتوانید بشنوید .پس
به شما این امکان را می دهد که با انگشت خود حرف
بزنید و گوش دهید .صدای دو طرفه ای وجود دارد که
با حذف میکروفن و هدایت استخوان ،ما میتوانیم

Arrowsmartshirt
این شرکت یک پیراهن طراحی و تولید کرده است که
شبیه به پیراهنهای معمولی دیگر میباشد اما دارای
ویژگیهایخاصیماننداتصال،فقطبایکضربهکوچک
است .داشتن شخصیت اجتماعی و دستیابی آسان به
هر چیزی ،نگه داشتن کارت ویزیت شما بر روی آستین
لباستان ،آمادگی برای کار ،اتصال به بلوتوث ،گوش دادن
و پخش برنامه مورد عالقه ولیست آهنگهای مورد عالقه
شما است .همه این ویژگیها فقط دریک آستین لباس
جای داده شده است .پیراهن هوشمند با یک تراشه
داخلی بر روی دکمه سردست است که میتواند با دانلود
اپلیکیشنمخصوصخودکارمیکند.
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Mooddress
پس ازقرنها دانشمندان قادربه طراحی و ساخت
لباسی شدند که رنگ را بسته به حالت فرم بدن
تغییرمیدهد .این لباس حساس توسط شرکت بزرگ
الکترونیکی فیلیپس طراحی شده ،از دوالیه تشکیل
شده است .الیه درونی شامل سنسور بیومتریک است
که حالت یا احساسات فرد را انتخاب میکند و آن را با
استفاده ازرنگهای موجود درالیه دوم یا الیه خارجی
بهنمایش می گذارد .احساساتی مانند استرس یا ترس
بر روی درجه حرارت بدن و سطح تعریق تاثیر میگذارند
و اینها نوری را ایجاد میکنند که باعث تغییرالگو و رنگ
میشود .اگرعصبانی یااسترس زده باشید ،قرمز رنگ
شده و یا وقتی آرام باشید رنگ سبز نمایانگر میشود.

شود و در کمربند شما قرار می گیردLuco run .
حالت و فرم بدن شما را مورد تجزیه و تحلیل قرار
داده و پس از قضاوت درباره حالتهای شما،
پتانسیل واقعی شما را با اجتناب از هر گونه آسیب
پیشنهاد میدهد .شما میتوانید به دادهها ،در هر
جایی که امکان تجزیه و تحلیل کامل آنها از طریق
تلفن هوشمند را دارید ،دسترسی داشته باشید .ما
به گوگل ،ساعت های هوشمند ،و کابل ها نیازی
نداریم.
Invisible Cloak
دانشمند ژاپنی در دانشگاه توکیو در حال توسعه یک
شنل با فناوری باال می باشد .این شنل نامرئی توسط
نانو ذراتی ایجاد می شود که نور را منعکس میکنند و
باعث می شوند پوشنده لباس نامریی بهنظر برسد.
دوربین نصب شده در پشت شنل این امکان را به فرد
میدهد که حرکت هر شی یا اتفاقی را در پشت سر فرد
ضبط کند و تصویر را در جلوی شنل قرار دهد ،در نتیجه
با این تصویر پردازی این توهم را ایجاد میکند که فرد
نامریی به نظر برسد.

Lumo Run
خودانگیزشی میتواند بزرگترین دارایی باشد اما
خودارزیابی میتواند بزرگترین چالش برای کسانی
باشد که میخواهند خودآموزی کنند Luco run.
یک سنسور حرکتی است که دادهها را جمعآوری
کرده و باعث ایجاد انگیزه در هنگام دویدن می
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معرفی شرکت

بهبود کیفیت چاپ روتاری در طرح های دشوار
با آخرین تکنولوژی شرکت اشتورک هلند
ً
شطرنجی از تار و پود هستند که غالبا با زاویه  90درجه
در کنار یکدیگر قرار میگیرند.
شابلون نیز از یک شبکه شطرنجی ساخته شده است،
گرچه زوایای آن با بافت پارچه متفاوت است .همانگونه
که در تصویر زیر مشاهده میکنید ،زوایه  60درجه ما
بین خطوط و مشهای شابلون را شاهد هستیم.

چاپ طرح های متوسط با کیفیت معمول ،متراژ باال
و هزینه چاپ پائین ،کار دشواری نیست و با داشتن
ابتدائیترین ماشینآالت و دانش فنی متوسط،
امکانپذیر است ولی زمانی که تولیدکننده به دنبال
ارزش افزوده در فرآیند چاپ است و مشتری به دنبال
کیفیت باالی چاپ با قیمت تمام شده منطقی است،
چاره ای جز استفاده از تکنولوژی روز و مشاوره با
شرکتهای پیشرو در این زمینه نیست.
از طرحهای چالش بر انگیز در چاپ پارچه ،میتوان
به طرحهای هندسی ،میکرو و ترام(سایه روشن) اشاره
کرد .اما چه ویژگیای این طرحها را تا این حد خاص
کرده است؟
در فرآیند چاپ ،دانش و تکنولوژی در بافت پارچه ،تولید
شابلون و طرح باید با هم ترکیب شوند .تطبیق این سه
در چاپ روتاری دشواریهای خاص خود را دارد.
میدانیم که بافت پارچه ،شکل قرارگیری مشهای
شابلون و پیکسلهای طرح چاپ ،همگی دارای ساختار
شبکهای منظم هستند .زمانی که هر سه شبکه بر روی
یکدیگر قرار میگیرند ،چالش طرحهای هندسی ،ترام و
خطوط ظریف خود را نشان میدهد.
شرکت اشتورک شابلونی به نام  OrtaScreenTMرا تولید
کرده است .اما چگونه شابلونی با زوایای قائم به افزایش
کیفیت در فرآیند چاپ روتاری کمک میکند؟

طرحهای ظریف و مورههای ( )moiréناخواسته
ً
اصوال مورههای ناخواسته ،در حکاکی شابلون برای
طرحهای ترام و یا بسیار ظریف امری اجتناب ناپذیر
است .تجهیزات حکاکی شابلون در هماهنگکردن
ساختار شابلون با طرحها به چالش کشیده میشوند و
ماشینهای چاپ نیز به عنوان عنصر آخر به آن اضافه
میشوند .تداخل سه عنصر شابلون ،طراحی و پارچه
با یکدیگر میتواند باعث ایجاد  moiréهای ناخواسته
شود.
در شابلونهای جدید ،ساختار شبکهای شابلونها
ً
کامال با ساختار شبکهای پارچه و طرحهای ترام و ظریف
متفاوت است .در شابلون  ،Ortaزوایا در سه جهت تکرار
میشوند درحالی که بقیه عناصر( طرح و بافت پارچه)
دو وجهی هستند.

پارچه ،شابلون و طرح :رسترها و جهتگیریهای
مختلف
اولین فاکتور مهمی که باید به آن اشاره کرد ،پارچه
است .پارچههای بافته شده و یا کشباف دارای یه شبکه
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به شکل زیر دقت کنید .در این نمونه ،طرحی از
بلوکهای مستطیل شکلی وجود دارد که میبایست
روی پارچه چاپ شود .نحوه قرارگیری طرح بر روی
مشهای شابلون ،نتیجه چاپ را مشخص میکند .نقاط
زرد رنگ ،محل عبور خمیر چاپ بر روی پارچه هستند.
بسته به نحوه قرارگیری مش شابلون و پیکسلهای طرح
بر روی یکدیگر ،اشکال هندسی به صورت غیر منظم
چاپ میشوند که به غیر از کاهش کیفیت چاپ ،موره
( )Moiréرا شاهد هستیم.
با استفاده از این نوع شابلون به راحتی میتوان ساختار
شبکهای طرح ،پارچه و شابلون را با هم تطابق داد که
موجب حذف  moiréمیشود .شکل زیر ،چاپ مجدد
طرح قبلی با شابلون جدید  OrtaScreenTMبا مش 195
میباشد که به راحتی میتوان مشاهده کرد که فاقد اثر
 moiréمیباشد.
شابلون دارای شبکه شش ضلعی با سه جهت

-2ساختار سطح سه بعدی:
در تکنولوژی شابلونهای  OrtaScreenTMگوشههای
حفرهها بلندتر از پلها و یا دیوارههای بین حفرهها
هستند .در این تکنولوژی ،خمیر چاپ میتواند به
راحتی با جریانی که روی دیوارههای حفرهها ایجاد
میشود به هم بپیوندد و روی بستر پارچه به خوبی پخش
شده و پوشش بسیار یکنواختی را ایجاد کند.

طرح میکرو ،چاپ شده با شابلون مرسوم در بازار که moiré
در آن دیده می شود.

زمانی که این نوع طرح با شابلونهای معمول مرسوم
در بازار چاپ میشود ،برخی از بلوکها کوچک و
برخی بزرگتر و پهنتر در یک الگوی منظم و متناوب
چاپ میشوند که باعث ایجاد نتیجه ناخواسته moiré
میشود(.همانند شکل فوق) به همین دلیل شرکت
اشتورک ،شابلون رندوم خود را توسعه داده و نوع
جدیدی با نام  OrtaScreenTMتولید کرده است.
سه ویژگی زیر در شابلون  Ortaمیتوانند در چاپ
طرحهای هندسی و ظریف به شما کمک کنند:
-1حفرههای شطرنجی با شکل قائم:
در شابلونهای  Ortaاز تکنولوژی خاص و حفرههایی
با زاویه قائم برای جلوگیری از وقوع اثرات moiré
استفاده میشود .حفرههای این نوع شابلون به شکل
زیر میباشد:
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به همین صورت ،این شابلون برای چاپ خطوط و
جزئیات کوچکتر مناسبتر میباشد .در شابلونهای
مرسوم و معمول در بازار ،دیوارههای بین حفرهها،
هماندازه با گوشههای آنها بوده که خود مانعی برای
به جریان افتادن خمیر چاپ به لبههای حکاکی
میشود .گوشههای مرتفع شابلون OrtaScreenTM
به خمیر چاپ اجازه میدهد تا همیشه به سمت لبه
مشها جریان یابد .به همین دلیل سطح و کیفیت
باالتری از چاپ ممکن میشود.

طرح مقایسه خطوط که در چپ با شابلون  OrtaScreenTMو در
راست با شابلون معمولی چاپ شده است.

چه زمانی از شابلونهای  Ortaاستفاده کنیم؟
شـابلونهای گـروه  Ortaمزایـای بسـیاری را بـرای
صنعـت چـاپ به ارمغـان خواهـد آورد ولـی باید دقت
شـود که برای اسـتفاده از مزیت کامل تکنولوژی روز،
میبایسـتی تجهیـزات اسـتاندارد داشـت .نمیتـوان
شـابلون  Ortaرا با سیسـتم دسـتی الککشـی کرد و
نتیجـه مطلوبتـر گرفـت.
اگـر پارچههایـی کـه چـاپ میکنیـد دارای طرحهای
هندسـی ،میکـرو و تـرام هسـتند یـا طرحهایـی که به
دلیل حساسـیت بـه مـوره ( )moiréبدنام هسـتند را
در تولیـد خـود داریـد ،زمـان آن رسـیده اسـت کـه از
تکنولـوژی  Ortaاسـتفاده کنیـد کـه بهتریـن نتیجه و
بیشـترین مطابقـت بـا چاپهـای دیجیتـال روز دنیا را
خواهید داشـت.
اگر کیفیت چاپ برای مشـتریان شـما اولویت اسـت،
ً
نتیجـه اسـتفاده از ایـن تکنولـوژی قطعـا بـرای آنهـا
رضایـت بخـش خواهـد بود.

چاپ خط باریک با شابلون معمولی

چاپ خط باریک با شابلون OrtaScreenTM

-3حفرههایی با قطر بزرگتر:
در شابلونهای  ،Ortaقطر سوراخ ها بیشتر است .در
نتیجه جریان خمیر چاپ حدود  10درصد بیشتر از
شابلونهای دیگر است .همچنین فشار چاپ کمتری
برای انتقال خمیر چاپ بر روی پارچه نیاز است که منجر
به چاپی بینقص میشود .افزایش قطر سوراخها نه تنها
موجب افزایش جریان خمیر میشود بلکه خطر گرفتگی
مشهای شابلون را نیز به حداقل میرساند.
شکلهای زیر مقایسهای دیگر بین شابلون
 OrtaScreenTMو شابلون معمولی را نشان میدهد .در
این شکلها ،به لطف ساختار سه بعدی در تکنولوژی
جدید ،افزایش کیفیت چاپ نهایی قابل مشاهده است.

در صورت نیاز به توضیحات بیشتر ،با شرکت
مانا شگرد پایا ،نمایندگی شرکت اشتورک در
ایران تماس بگیرید.

44828763
44828856
44827380
طرح میکرو که در چپ با شابلون  OrtaScreenTMو در راست با
شابلون معمولی چاپ شده است.

mailto:info@maanaaco.com
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sustainability is a vital subject that is also
driving the textile industry and to which,
given its size and impact on people and
nature, the sector can make a substantial
contribution.
With Sustainability@Techtextil and
Sustainability@Texprocess, the two
leading fairs will put the spotlight in June
2022 on the sustainability concepts of the
companies and organisations taking part.
Expert discussions will supplement the
subject. Moreover, a special category of
the Techtextil and Texprocess Innovation
Awards will honour outstanding
achievements relating to sustainability in
the sector.
New: area for international textile
start-ups
Dynamic and multifarious: the textile
sector is in motion and textile startups
are active in numerous future-oriented
fields, such as 3D design, blockchain,
e-commerce and sustainability. For the
first time, Techtextil and Texprocess
will introduce international start-ups for
technical textiles and textile processing on
a special area supplementing the popular
‘Young Innovative Companies from
Germany’ area supported by Germany’s
Federal Ministry of Economic Affairs,
which spotlights companies based in
Germany that have been on the market
for a maximum of 10 years.
Additionally, young people in the textile
sector can benefit from the Texprocess
Campus with its presentations by
universities and other institutes of higher
education.
Focus on the denim industry at
Texprocess
From cotton growing, via dyeing
processes that conserve water, to
finishing: the timelessness of denim

fashion has not only given rise to a host
of myths and facts revolving around
sustainability but also to a multitude
of innovations in the sector. With the
Denim Future Factory (DFF), the denim
industry will be a thematic focal point at
Texprocess 2022.
Programme of events with forums
and innovation awards
With the Techtextil and Texprocess
Forums, visitors to both fairs can
look forward to highly topical and
multi-faceted insights into a wide
variety of subjects throughout the two
events. The Techtextil and Texprocess
Innovation Awards will also be given
for outstanding new developments in the
fields of technical textiles, nonwovens
and functional apparel textiles, as well as
technologies and methods for processing
textiles and flexible materials, in 2022.
New layout and hygiene regulations
In 2022, Techtextil and Texprocess
will be held for the first time in the
western section of Frankfurt Fair and
Exhibition Centre with Halls 8, 9, 11
and 12. With regard to the applicable
hygiene regulations, Messe Frankfurt
maintains close contact with the relevant
authorities in order to ensure the best
possible protection of exhibitors and
visitors at all times.
Techtextil and Texprocess from now
on always in even years
With the postponement of the two fairs
until 2022, both will change their cycle
of events and shift permanently to even
years. The new dates for the subsequent
edition have also been set: 23 to 26 April
2024.
Registrations for the coming editions
of Techtextil and Texprocess are still
possible.
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Techtextil and Texprocess 2022:
Discover innovations live once again
Restart after the pandemic: Techtextil
and Texprocess are once again set to
bring together the technical textile and
textile processing sectors at physical
events in Frankfurt am Main from 21 to
24 June 2022. Trade visitors can look
forward to numerous exhibitors and a
broad spectrum of themes.
With around eight months still to go
before the first editions since the corona
pandemic of Techtextil, the leading
international trade fair for textiles and
nonwovens, and Texprocess, the leading
international trade fair for processing
textile and flexible materials, around 900
exhibitors from currently 45 countries,
including the organisers of numerous
joint stands, have already registered to
take part in Frankfurt am Main.
The registration status is over 85 percent
for Techtextil and over 70 percent for
Texprocess based on the last events in
2019.
“The sector is in motion again and people
have a great need to find out about the
latest developments and see innovations
live. Over the last one and a half years or
more since the outbreak of the pandemic,
companies have had faced a variety of
new challenges. Many of the companies
have undergone a complete restructuring
and, simultaneously, launched a host of
innovations. Now, they want to discuss
them with an international audience
of trade visitors”, says Olaf Schmidt,

Vice President Textiles & Textile
Technologies at Messe Frankfurt.
“Techtextil and Texprocess will
provide a look ahead in June 2022.
The distortions of the industry due to
the pandemic and the commitment to
sustainability are directing the focus
even more toward flexible, digitally
automated and sustainable production
structures. Among other things, these
will also be more regional than before,”
said Elgar Straub, Managing Director,
VDMA Textile Care, Fabric and Leather
Technologies. “Adapted technological
solutions exist and are increasingly in
demand. The high registration numbers
show the need for exchange.”
Both trade fairs will be held as hybrid
events with many supplementary digital
services for exhibitors and visitors
in addition to the live exhibition and
programme of events.
Sustainability as a key theme
From the UN Decade of Action,
which calls for the implementation of
sustainable development targets on a
global level by 2030, to the EU Green
Deal, which aims to make Europe
the first climate-neutral continent by
2050, or the Act on Corporate Due
Diligence Obligations in Supply Chains
(‘Lieferkettengesetz’) recently passed by
the German government, which makes
companies responsible for human-rights
infringements in their supply chains,
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Transformation Starts With Innovation
Start-Up Valley, a new initiative by
CEMATEX, spotlights innovative
young companies in the textile, garment
and fashion industry.
CEMATEX is excited to offer start-ups
an opportunity to leverage ITMA - the
largest global stage for the textile and
garment industry, to showcase their
innovation, as well as expand industry
connections and professional network to
bring their business and ideas to the next

level.
Start-Up Valley exhibitors can gain
additional profiling opportunities by
presenting at the Innovator Xchange or
participating in the Innovation Video
Showcase and ITMA Sustainable
Innovation Award.
Application for the Start-Up Valley is
now open! Eligible start-ups can save
on exhibition fees by applying for the
CEMATEX Start-Up Grant.
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trust this Swiss producer of automated
folding machinery to provide the final
touch of class to home textiles and apparel
products before they go on display. The
folding systems are generally large
mechatronic devices, loaded with latest
technologies in mechanics, electronics,
sensors and pneumatics. “Textile
producers are amazed how folding
machines solve the tricky task of reliably
handling chaotically behaving materials.
They see process optimization potential
and the impact. We observe a slow but
continuous change of mindset installing
sophisticated technology even in the last
steps of textile finishing,” says Philipp
Rueedi, CFO at Espritech.

Rueedi. He adds that any investments in
these prime markets pay off much faster
because of higher labour costs.
Innovation
transformed
through
automation can do much more than
simply replacing the nimble fingers of
humans. It also enables new business
models, guaranteeing prosperous future
business, alongside greater job security.
Swiss Textile Machinery members are
ready to take customers towards this
promising future.
About Swissmem and the Swiss Textile
Machinery Association
Swissmem is the leading association
for SMEs and large companies in
Switzerland’s mechanical and electrical
engineering (MEM) industries and
related technology-oriented sectors.
Swissmem enhances the competitiveness
of its 1200 or so member companies both
at home and abroad by providing needsbased services. These services include
professional advice on employment,
commercial, contract and environmental
law, energy efficiency and technology
transfer. Swissmem operates a number of
strong networks, including 27 specialist
groups. The Swiss Textile Machinery
Association is the oldest division,
founded in 1940. It represents the
interests of the Swiss textile machinery
manufacturers. Swissmem and the
Swiss Textile Machinery Association are
headquartered in Zurich.

New business models
The advantages of automation in mills
with high-volume production are
obvious: consistent quality, increased
efficiency, waste reduction in some
cases, as well as significant mediumterm cost reductions in every case.
That description focuses on the aims of
modern mills in low-cost markets. But
producers in Europe and USA could
reach out for more. For them, automation
could be a game-changer, offering
unique new opportunities.
Reshoring is a growing trend now. It
shows great potential and is definitely
driven by sustainability and changes in
consumer mindsets. “We believe that the
time is right – the machines and solutions
certainly are – to push automation also
to the very end of the production line,
replacing intensive manual work and
take the chance for reshoring. The current
situation is kind of a transition time
which is expected to last for a couple
more years in the textile industry,” says

Contact
Cornelia Buchwalder Secretary General
Swiss Textile Machinery Swissmem
Phone:+41 79 744 42 37
Website: www.swisstextilemachinery.ch

Email: c.buchwalder@swissmem.ch
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dyeing, easy sorting of fabric rolls and
rapid delivery make processes in the
mill much more efficient. Using RFID
codes lifts fabric inventory control to the
highest level, with all information readily
transferred to a database and integrated
through any ERP software.
It’s a foolproof way to avoid the risk of
human errors from hand-written notes on
grey fabrics and article sheets, by opting
for reliable, secure and forward-looking
solutions.

quality control and packing processes.
Maag’s new system covers tasks from
fabric inspection to dispatch, and
offers transparent and easily adjustable
processes with real-time process control.
It’s a digital solution, resulting in a
slim organization, paperless, and the
basis for further optimization towards
Industry 4.0 to exploit its full potential.
The customer’s own calculation showed
a ROI for the installation at less than
three years – along with a reduction in
manpower and savings in fabric costs for
shade samples.

Sample collections – the silent salesmen
First impressions count, so fabric
producers like to present their collection
perfectly – and that’s only possible with
automated solutions. Swiss producer
Polytex continuously refines its solutions,
underlining its leading position in sample
making equipment. Fully-automatic
high-performance sample production
lines are designed to satisfy the highest
expectations. Fully-automatic lines or
robotic machines set the standards for
quality and performance. Even the most
demanding clients can achieve their goals
with impeccable samples, quickly and
efficiently made, for flawless collections
that are sure to impress.

Perfectly labelled, efficient data...
Smooth processes start with a label.
Swiss company Norsel is an expert in
grey fabric labelling systems, for piece
tracking through all textile processes.
High-quality label printing and proper
sealing on all kind of fabrics ensure
readability and sustainability after
dyehouse processes such as mercerizing,
high temperature dyeing and even hot
calendering. No roll mix-up during

Automation drives buying
First impressions are also the trigger for
quick purchase decisions. The proof is
there on every store shelf. Customers of
Espritech are also well aware of it. They
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^ Folding / Plating (© 2021, Maag Brothers)

Changesandopportunitiesthroughautomation
Swiss innovations for smooth
processing and new future business
models
For most textiles, finishing processes are
not actually the last stage. Products often
need an extra touch of expertise to make
them perfectly ready for the customer. At
this point in the value chain, that usually
means manual tasks – but now there
are technical solutions and intelligent
systems which can handle complex
operations better, while adding extra
value and assured quality.
Automation brings reliability and
efficiency, ultimately saving costs to
produce the right quality every time.
Swiss companies are already specialized
in many of these disciplines, with
machinery for fabric inspection and
presentation, labelling and tracking,
folding and packaging. They have the
technology to inspire a new vision at the
post-production segment of the textile

manufacturing processes. Optimization
of
workflows,
with
bottleneck
management, is an obvious potential
benefit. And it delivers measurable
returns on investment. The wider picture
with automation will prepare companies
for the IoT and Industry 4.0. This article
presents the latest developments in the
field from Swiss Textile Machinery
member companies.
Digital workflow and process control
The Swiss company Maag Brothers is a
leading supplier of high-end machines
for quality assurance in the final make-up
processes, specifically fabric inspection,
plating/folding, selvedge printing and
packaging. Maag reports on a practical
example from a mill in India which
recognized the potential of automation.
An analysis at the customer’s
mill identified the main goals as
modernization of the workflow at
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Former Chairman Reinhardt Veit deceased
It is with great sadness that VDMA
Textile Care, Fabric and Leather
Technologies says farewell to Reinhardt
Veit, who died on December 30 at
the age of 96. Reinhardt Veit founded
the company Veit GmbH in 1956 and
became known worldwide as a pioneer
of professional ironing technology. In
1990, he handed over the management
to Günter Veit. Since 2019, his son
Christopher Veit, the grandson of the
company founder, has been the group’s
main managing director.
Reinhardt Veit was Chairman of VDMA
TFL (then called Garment and Leather
Technology Association) from 1999 to
2002 and steered the Association very
successfully into the new millennium.
He was held in high esteem by the board,
our members and our business partners
around the world due to his positive,
warm, compassionate and helpful
manner. He was a man of firm principles
and values and was known as a reliable
business partner. We will always cherish

Mr. Reinhardt Veit’s memory.
The VDMA represents more than 3,400
German and European mechanical
and plant engineering companies.
The industry stands for innovation,
export orientation and medium-sized
businesses. The companies employ
around four million people in Europe,
more than one million of them in
Germany alone. Mechanical and plant
engineering represents a European
turnover volume of around 800 billion
euros. In the entire manufacturing
sector, it contributes the highest share
to the European gross domestic product
with a value added of around 270 billion
euros
Contact
Elgar Straub
Managing Director of the VDMA
Textile Care, Fabric and Leather
Technologies Association
Phone: +49 89 278287 20
Website: www.vdma.org
Email: elgar.straub@vdma.org
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innovation that builds on Trützschler’s
tradition of providing state-of-the art
spinning preparation machines that give
our customers a competitive advantage.
And it’s now available for sales around
the world.

which enables the operator recognizing
them at a glance in the entire spinning
mill. The TCO 21 is built with original
Trützschler electronics that ensure
The DISC MONITOR system measures
top-class performance and durability:
Our intelligent cooling system, that has
already proven itself in the draw frame
TD 10, contributes to a longer service life
by reducing the operating temperature
of electronic power components. Even
if components have to be replaced at
some point, the customer can keep his
spare parts inventory small because he
can switch also electronics spare parts
flexibly between different machine
types, e.g. cards and draw frames. The
option to add an automatic greasing
function perfectly completes the easy
operation of the TCO 21.
The TCO 21 marks an exciting step
forward in the constant journey toward
more effective spinning processes.
With its impressive range of modern
and easy-to-use automated features, the
machine is able to boost productivity and
quality, while empowering operators to
customize and optimize performance
quickly and easily. It’s the latest

About Trützschler
The Trützschler Group SE is a German
textile
machinery
manufacturer
headquartered in Mönchengladbach,
Germany. The company is divided
into four business units: Spinning,
Nonwovens, Man-Made Fibers, and
Card Clothing. Trützschler machines,
installations and accessories are
produced in nine locations worldwide.
This includes four factories in Germany
(Dülmen, Egelsbach, Mönchengladbach,
Neubulach), as well as production sites
in China (Jiaxing and Shanghai), India
(Ahmedabad), the USA (Charlotte)
and Brazil (Curitiba). The company
also operates a development location
in Switzerland (Winterthur). Its service
centers in Bangladesh, Indonesia,
Pakistan and Vietnam provide customer
proximity in key regions for the textile
processing industry.
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^ The DISC MONITOR system measures the count ^ The T-LED display provides visual indications of the
continuously.
machine’s status over a large distance

on the number of necessary cans and
can transports – and results in lower
personnel costs.

composition.
Automatic optimization
The TCO 21 joins the TCO 12 from
Trützschler as the only combing
machines on the market that offer an
automatic PIECING OPTIMIZER
technology that finds the right piecing
setting without a single laboratory
test because of two functions: First by
adjusting the piecing time in the combing
cycle (timing function) .
Whereas the resetting of the detaching
point (piecing time) is usually a very
time-consuming task, it now takes
only a few minutes and is performed
automatically at a push on a button.
Second the customer is helped to select
specific detaching curve types (curve
function) for their unique requirements.

Excellent yarn quality
The TCO 21 comes with COUNT
MONITORING as standard. This
feature makes it possible for the
machine operator to define limits for
count variations via an easy-to-use
display. Trützschler’s DISC MONITOR
system of sensors measures the count
continuously, and the machine alerts
the operator and switches off if the limit
is exceeded. In addition, the COUNT
MONITORING function also includes
spectrogram analysis.
Customers can further strengthen their
focus on quality by choosing to add
the COUNT CONTROL function
to the TCO 21. It is managed via the
same easy-to-use display, and offers
automatic sliver count measurement,
as well as spectrogram analysis. On
top of this, it automatically regulates
the main draft during production to
balance count variations and ensure
the desired sliver count. This feature
is particularly attractive for customers
who manufacture blends of cotton
and synthetic, as it can also be used
to avoid variations in the overall yarn

Easy operation
The TCO 21 is simple to operate
and maintain. The SMART TOUCH
display is fast and intuitive, and a
Radio-Frequency Identification (RFID)
sensor quickly identifies each user and
adapts the information on the display
to their individual needs. The multicolored T-LED display provides visual
indications of the machine’s status or
quality parameters over large distances
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^ The state-of-the-art TCO 21 from Trützschler offers a range of easy-to-use features that boost productivity
and quality.

TCO 21: The next generation comber machine
our customers a decisive advantage
over their competitors.

Comber machines from Trützschler
are already trusted by customers
across the textiles industry and around
the globe. Now, a state-of-the-art new
design is building on this track record
to boost productivity, ensure quality
and support increased automation:
Meet the TCO 21!
Higher productivity. Better quality.
Less waste. The search for continuous
improvement in the textile industry
never ends. That’s why innovators
at Trützschler never stop exploring
fresh ways of optimizing combing
performance. The TCO 21 is the latest
milestone in our long history of driving
progress for spinners around the globe.
It leverages market-proven designs
and technologies from Trützschler to
offer next-level performance and an
expanded range of features that give

Powerful productivity and raw
material savings
One of the key benefits of the TCO 21
is its advanced processing speed. This
next-generation combing machine is
able to produce at a rate of up to 600
nips per minute. This puts it at the
very top of the market, offering bestin-class productivity. To increase this
even further, the TCO 21 can perfectly
be coordinated with Trützschler’s
highly economical JUMBO CANS (Ø
1.200 mm). They not only reduce yarn
defects due to fewer piecings which
leads to quality improvements, but also
offer a significantly higher efficiency
because of their larger dimensions.
This, for example, has positive effects
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Among key benefits are the saving of
resources compared to conventional
continuous dyeing methods, excellent
reproducibility of pale to dark shades,
from lab to bulk, and greater flexibility
in production planning due to a resulting
dry fabric that does not need an
immediate wash off.
Econtrol® is a registered trademark
of DyStar® Colours Distribution
GmbH, Germany, and Bertram
Seuthe of DyStar® will be providing
recommendations for dyes and
auxiliaries for the process during the
VDMA event.
A third speaker, Guido Seiler of Fong’s

Europe, will explain how Goller
washing ranges help to significantly
reduce the water that is conventionally
wasted in the washing off process,
through a combination of process and
chemistry know-how and advanced
technologies.
Contact
Nicole Croonenbroek
A. Monforts Textilmaschinen GmbH &
Co. KG
Blumenberger Strasse 143-145
41061 Mönchengladbach/Germany
Phone: + 49 (0)2161 401 408
website: www.monforts.com
e-mail: marketing@monforts.de
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^ Jonas Beisel

Spotlight on Econtrol® at VDMA Webtalk
through working with our customers,
both at their own plants and in our
Advanced Technology Centre (ATC) in
Mönchengladbach, Germany.
Reliability
“Our Thermex universal hotflue
for continuous dyeing, curing and
thermosoling
achieves
unrivalled
reliability even at high fabric speeds,
for exceptional cost-effectiveness when
dyeing both large and small batches
of woven fabrics. The Econtrol®
process for reactive dyestuffs now has
an impressive number of references on
the market, as a quick and economical
one-pass pad-dry and wash off process.
This is the ideal process for fast change
technology and operational savings.”

Monforts textile technologist Jonas
Beisel will outline the benefits of the
company’s
Econtrol®
continuous
dyeing process during the next freeto-attend VDMA Textile Machinery
Webtalk which takes place on February
3rd 2022 at 13.00 (CET).
Based on special production conditions,
Econtrol® is the most innovative
continuous dyeing process introduced in
recent decades.
“Our customers are increasingly
looking at shorter production runs and
the more economical use of dyestuffs,
as well as reducing water and energy
consumption,” says Beisel. “We have
gained many years of experience in
the optimisation of dyeing processes
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• Featuring an infinitely variable and easily
adjustable double sewing unit that is precise
to the millimeter.
• Also features completely adjustable sewing
foot height, which can be repositioned within
seconds during production.
• Presser foot pause manoeuvre allows for
pin-point accuracy with thin needles, even
with heavy filling units at a high sewing
speed.
• An unprecedented variety of quilting
patterns: From highly productive channel
quilts to closed checkered spreads with and
without border seams to freely programmable
theme quilts.
• Large bobbin capacity for maximum
runtime without interruptions to change
bobbins.
General Machine Data
Up to 1.600 stitches / minute
max. material width 2.800 mm max. outer needle distance 2.400 mm
min. needle distance 75 mm
Mechanical Data
3.500 x 4.300 x 2.500 mm
(LxWxH)
Weight approx. 7.300 kg
Compressed air 6 bar
Air consumption 150 l/min
Electrical Data
3 Phase / 400 V
50 - 60 Hz
15 KW
Contact
Nähmaschinenfabrik Emil Stutznäcker GmbH & Co. KG,
Max-Planck-Str.3, 50858 Köln |
Phone: +4922342180
Website: www.mammut.de
Email: info@mammut.de |
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Mammut VM7 280

OUR MULTI-NEEDLE QUILTER IS OFFERING THE HIGHEST PRODUCTION
CAPABILITIES. WETHER YOU ARE PRODUCING QUILTS, BEDSPREADS
OR SLEEPING BAGS, OUR MAMMUT VM7 SETS THE STANDARD IN THE
INDUSTRY. QUICKLY AND FLEXIBLY ADJUSTABLE, THE VM7 PROVIDES
THE HIGHEST SEWING QUALITY AND PRECISION.
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for spunlace products. MAHLO’s
measurement and control technology
mentioned above is also used here for
quality assurance.
WEKO also offers contactless
application systems for this area
of use. MONFORTS offers to help
customers to rapidly transition new
antiviral and antimicrobial textile
finishing chemicals for personal
protective equipment by running trials
on customers’ behalf at Monforts’
Advanced Technology Centre. Drying
systems for wet finished meltblown
nonwovens as well as systems for the
blood and liquid repellent finishing
of disposable protective clothing are
part of the portfolio of BRÜCKNER
and SCHOTT & MEISSNER.
MENZEL manufactures machines
for the winding and cutting to length
of hygiene nonwovens for surgical
material.
For anti-virus gowns, LACOM’s
batch-to-batch production line is
used to laminate nonwovens and
membranes or films.
beck packautomaten offers various
technologies for the packaging of
protective gowns, suits and medical

sheetings.
Disinfection wipes
For the production of these wipes
non-woven material is used, which is
produced by meltblown or spunlace
process, see above mentioned
manufacturers of nonwoven lines
and components. For drying,
high-performance
dryers
made
by BRÜCKNER and SCHOTT &
MEISSNER are used in combination
with spunlace lines. MAHLO’s
measurement and control technology
allows the determination of important
parameters after hydroentanglement
and drying to ensure quality
and optimize the manufacturing
process. beck packautomaten offers
technologies for the packaging of
disinfection wipes.
Other textiles for the medical and
hygiene sector
Search terms, such as stents or artificial
arteries can be found in manufacturer’s
guide database. If the product you are
interested in is not listed, we will be
glad to help you find manufacturers of
production technology.
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process.
For surgical masks, FFP respirators
and
social
distancing
masks
(community masks) a wide variety
of other materials and combinations
of materials are used (nonwovens,
woven fabrics, knitted or warp knitted
fabrics and laminates thereof).
Elastic bands are required to wear the
masks and several technologies are
available for their production:
Braided products such as stranded
and round braids are produced on
HERZOG braiding machines. KARL
MAYER has developed a solution
for producing elastic tapes on warp
knitting machines. LUCAS offers
circular knitting machines for the
production of rubber bands.
Textile materials are wet finished to
give them function-specific properties.
KÜSTERS TEXTILE manufactures
a padder which is also used in the
field of surgical masks. Antiviral
and antimicrobial textile finishing
chemicals can be applied to the
fabric webs with WEKO contactless
application systems.
The complete mapping of all
production steps is extremely
important for the quality assurance of
a medical product: HALO-electronic
offers a software system with which
each mask can be traced throughout
the entire production process.

integrated pocket for a nonwoven
filter. Mouth and nose masks can also
be woven seamlessly in one piece on
DORNIER weaving machines and
then lasered into the desired shape.
Details here. JAKOB MÜLLER
narrow fabric weaving machines can
also produce fabrics for masks whose
pattern and colour can be changed
quickly.
ANDRITZ Diatec manufactures
a fully automatic, high speed line
for the production of surgical and
further disposable face masks. The
manufacturing system of GFM
Spezialmaschinenbau
produces
surgical face masks, mainly flat
disposable masks. The company KMF
offers a newly developed sewing
automat for mouth and nose masks
(not certified). LACOM and ONTEC
Automation manufactures production
lines for surgical masks and on
request also for FFP2 masks without
valve. SCHOTT & MEISSNER
has developed a new generation of
a respirator mask assembly line for
FFP2 masks.
beck packautomaten offers different
technologies for the packaging of
masks in single or multiple piece
packaging.
Protective gowns
The starting materials for surgical
gowns and other disposable protective
clothing are manufactured on the
above-mentioned
machines
for
meltblown and spunbond nonwovens
and on spunlace lines. The VDMA
members ANDRITZ Perfojet, DILO
and TRÜTZSCHLER Nonwovens
offer components, machines or lines

Masks
The KARL MAYER Group offers
textile production technologies for
knitted and warp knitted mouth
and nose masks. The masks can be
produced in a single step without
the need for sewing and include an
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Machines for the production of materials for respirator masks, social
distancing masks and protective
Karin Schmidt
VDMA - Textile Machinery Association
respirator masks (particle-filtering
half masks) consists of fine-pored
meltblown nonwovens and spunbond
nonwovens. Production lines for these
nonwoven products are manufactured
by OERLIKON NONWOVEN or
NANOVAL. Calenders for these
types of nonwovens are offered by
ANDRITZ Küsters und SCHOTT
& MEISSNER. Spinnerets for
spunbonded and meltblown webs are
produced by ENKA TECNICA and
SOSSNA.
The quality requirements for the
nonwovens used for the respirator
masks are just as high as for the
mask - to ensure the protection of the
mask wearer. With a wide range of
measurement and control technology,
MAHLO can support manufacturers in
monitoring and controlling important
parameters such as basis weight and
air permeability during the production

Whether masks, surgical gowns or
disinfecting wipes, the production
of the textile starting material is the
first step in a multi-stage production
process. Members of the VDMA are
at the beginning of this technological
chain.
Inquiries for production technology
of respirators and other protective
clothing are coordinated centrally by
the VDMA Working Group Medical
Technology, which has compiled
this overview of machinery for the
production of respiratory masks.
This article provides an overview
of the range of equipment and
services offered by textile machinery
manufacturers at the beginning of the
technological chain.
Material for masks
The filter material of surgical
masks as well as FFP2 and FFP3
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Editorial
Nowadays, innovation and creativity are being considered as
priorities among companies and exhibitions all over the world,
since the importance of such factors is escalating.
CEMATEX, as an organizer of ITMA (the largest exhibition of
textile technology), provides a platform for young and motivated
companies in order to gather and support them in the start-up valley.
ITMA covers all the costs of renting booths for start-up companies
to show their innovative products to all participants and investors.
Application for participation at the Start-Up Valley and the
CEMATEX Start-Up Grant closes on 30 June 2022.

Amin Meftahi
Managing Director

Amin Meftahi

Editorial
News
12

Concessionaire & Managing Director /
Amin Meftahi
Under Editorial Council’s Supervision
Editorial Council Director /
Somayeh Alibakhshi

20
23

Panel of Experts/
Abbas Sharifian, Ramin Khajavi, M.Reza
Khojasteh, A.Akbar Merati, M.Esmaeil
Yazdanshenas, Reza Allahverdi, Alireza Haeri
Editorail Board /
Alireza Dashti, Hamed Hajimirza baba, Kamiar
Noroozkhani, Hamideh Najarzade, Leila
Samieh, Samira Vatandoost, Ali Nazari
News and Reporting Services /
Somayeh Alibakhshi, Maryam Alibakhshi,
Hamed Ahmadi, Atosa Izadi Parsa, Hossein
Karimi, Yaser Shavsarari

24

Executive Directors /
Ali Sharifian, Farhad Sharifian
Graphic and Layout /
Morteza Haghmohamadi /Seyed Mahdi
Ehtesham Hoseini
Telefax/
+98-21 88936096

28

Address/
P.O.BOX: 15655-164, Tehran, Iran.
Website/
www.prosperoustextile.com
E-mail address/
info@prosperoustextile.com
Editors /
Mobin Torabi /Simin Sayah
Lithography & Print /
Afrang

Editorial
Article
Press Release
-Mammut
-Monforts
-Trutzschler
Association
Report

12
13
16
18
20
23
27

18

20

27

16

ﻣﺴــﺘﺮﺑﭻ ،اﻓﺰودﻧﻰ ،ﮐﺎﻣﭙﺎﻧﺪ ،آﻣﯿﺰه ﻫﺎى ﭘﻠﯿﻤﺮى،
ﮐﺎﻣﭙﺎﻧﺪ و ﮔﺮاﻧﻮل زﯾﺴــﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﺬﯾﺮ،
ﭘﻮدر و ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ ﭘﺮى دﯾﺴــﭙﺮس ) ﺻﻨﻌﺘﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ (،

ﻧﺦ و اﻟﯿﺎف ﻣﺪول و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ

Masterbatch, Compound, Additive, Biodegradable Compound, Extruded Polymer, Plastic Granules,
Powder Predisperse Solid, Pigments (Carbon Black & Colors), PE+100, PE+80, PP-r, Welding Rod,
Adhesive Granule, Steel Pipe Coating (TOP-COAT), Agro PET Wire, High Strength Yarn & Fibers

ﻣﻮارد اﺳــﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴــﺎﺟﻰ ،ﻧﺦ و اﻟﯿﺎف

www.rangdaneh.ir

info@rangdaneh.com

دﻓﺘﺮ ﺗﻬﺮان :
ﺧﯿﺎﺑﺎن دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺸــﺘﻰ  ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﮐﺴــﺘﺎن  ،ﮐﻮى ﻫﺸــﺘﻢ  ،ﭘﻼك 24

ﮐﺪﭘﺴــﺘﻰ  1531713913 :ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻰ 15875 -7458 :

ﺗﻠﻔﻦ  20 ) :ﺧﻂ ( 021 - 88750618
ﻓﺎﮐﺲ 021 -88750602 - 88741530 :

ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﻰ و ﻣﻮﮐﺖ :
 .ﻧﺦ ﻫﺎى ﻓﯿﻼﻣﻨﺘﻰ و اﻟﯿﺎف ﮐﻮﺗﺎه
 .اﻟﯿﺎف ﭘﻠﻰ اﺳﺘﺮ  ،ﭘﻠﻰ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ و ﭘﻠﻰ آﻣﯿﺪ ﮐﻮﺗﺎه
 .ﻧﺦ ﻫﺎى  B.C.Fﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﻰ،
ﻣﻮﮐﺖ ﺗﺎﻓﺘﯿﻨﮓ ،ﮐﺎت و ﻟﻮپ
 .ﻧﺦ ﻫﺎى  CFﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در دوﺧﺖ ،ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﻰ،
ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻰ
 .ﻧﺦ ﻫﺎى  POY, FDYﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﻰ،
روﻣﺒﻠﻰ ،ﺟﻮراب و اﻟﺒﺴﻪ ورزﺷﻰ
 .اﻟﯿﺎف ﭘﻠﻰ اﺳﺘﺮ ،ﭘﻠﻰ آﻣﯿﺪ ،ﭘﻠﻰ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در
رﯾﺴﻨﺪﮔﻰ ﻧﺦ ﻫﺎى ﭘﻨﺒﻪ اى ،ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﻰ ،ﻣﻮﮐﺖ و
ﻻﺋﻰ ﻫﺎى ﺳﻮزﻧﻰ
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ ) (Non wovenﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ :
 .اﺳﭙﺎن ﺑﺎﻧﺪ )(Spunbond
 .ﻣﻠﺖ ﺑﻼن )(Melt Blown
 .ﺳﻮزن زن
SS , SMS ، SMMS .
ﻧﺦ ﻫﺎى  ، B.C.F. , C.F. , POY , FDY , DTY , TFOﭘﻠﻰ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ،
ﭘﻠﻰ اﺳﺘﺮ و ﭘﻠﻰ آﻣﯿﺪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﻰ ،ﭘﺎرﭼﻪ روﻣﺒﻠﻰ ،
ﭘﺮده اى ،ﺟﻮراب ،اﻟﺒﺴﻪ ورزﺷﻰ
ﻣﺴﺘﺮﺑﭻ و اﻓﺰودﻧﯽ اﻟﯿﺎف ﭘﻠﻰ اﺳﺘﺮ ﮐﺘﺎن ﺗﺎﯾﭗ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻟﯿﺎف DOPE DYED
ﮔﻮﻧﻰ و ﺟﺎﻣﺒﻮ ﭘﻠﻰ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ
ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﯿﺎف ﭘﻠﻰ اﺳﺘﺮ  PSFاز ﭘﺮك ﺑﻄﺮى
ﺑﺮاق ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﯿﺎف ﭘﻠﻰ اﺳﺘﺮ  PSFﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در
ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎى ﭼﺎﭘﻰ

