




 www.rangdaneh.ir
info@rangdaneh.com

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

کدپســتى : 1531713913 صندوق پستى : 7458- 15875 

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

Masterbatch, Compound, Additive, Biodegradable Compound, Extruded Polymer, Plastic Granules, 
Powder Predisperse Solid, Pigments (Carbon Black & Colors), PE100+, PE80+, PP-r, Welding Rod, 
Adhesive Granule, Steel Pipe Coating (TOP-COAT), Agro PET Wire, High Strength Yarn & Fibers

مســتربچ، افزودنى، کامپاند، آمیزه هاى پلیمرى،
کامپاند و گرانول زیســت تخریب پذیر،

پودر و پیگمنت پرى دیســپرس ( صنعتى و بهداشتى )،
باال الیاف مدول و مقاومت  و  نخ 

موارد اســتفاده در صنایع نســاجى، نخ و الیاف
   فرش ماشینى و موکت :

. نخ هاى فیالمنتى و الیاف کوتاه  
. الیاف  پلى استر ، پلى پروپیلن و پلى آمید کوتاه 
. نخ هاى B.C.F مورد مصرف در فرش ماشینى، 

موکت تافتینگ،  کات و لوپ  
. نخ هاى CF مورد مصرف در دوخت، کمربند ایمنى، 

بافت محافظتى  
. نخ هاى POY, FDY مورد 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
 الئى هاى سوزنى

 منسوجات نبافته (Non woven) بهداشتى :
(Spunbond) اسپان باند .
 (Melt Blown) ملت بالن .

. سوزن زن 
  SS , SMS ، SMMS .

   نخ هاى B.C.F. , C.F. , POY , FDY , DTY , TFO ، پلى 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

DOPE DYED الیاف 
   گونى و جامبو پلى پروپیلن

   سفید کننده جهت تولید الیاف پلى استر  PSF از پرك بطرى
   براق کننده جهت تولید الیاف پلى استر PSF مورد مصرف در 

موکت هاى چاپى
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رسمقاله

نمایشگاه های مجازی
کرونا پدیده ای جدید در حوزه بهداشت و سالمت بشر بود که تاثیرات عمیقی را بر 
روی سبک زندگی مردم جهان گذاشت. یکی از مهمترین بخش هایی که بشدت 
تحت تاثیر این ویروس همه گیر منحوس قرار گرفت صنعت نمایشگاهی است که 

بالتبع تأثیر خود را بر بخش های تولید، بازرگانی و خدمات نیز گذاشته است.
اما این تهدید مهم، باعث تولد فرصتی نو با عنوان نمایشگاه های مجازی در دنیای 
مدرن شد و با توجه به محدودیت های زیادی که حضور فیزیکی در این دوران 
پرخطر پاندمی داشت این ابزار توانمند توانست به حفظ زنجیره عرضه و تقاضا و 

توسعه بازار شرکت ها در بخش های تولید و بازرگانی کمک شایانی نماید.
رویداد مجازی Innovative Textile نیز یکی ازاین نمایشگاه های مجازی مطرح 
در دنیای نساجی و پوشاک است که توسط سازمان بین المللی WTiN برگزار 
این  بود.  خواهیم  آن  دوره  دومین  برگزاری  شاهد  امسال  ماه  آبان  و  می گردد 
نمایشگاه می کوشد تا خالء ارایه خالقانه محصوالت نساجی را با حداقل هزینه 
برای بازدیدکنندگان و غرفه گذاران تامین نماید و انجمن های مطرح نساجی دنیا و 

نمایشگاه ایتما نیز اسپانسرهای آن هستند. 
رویداد Innovative تالش دارد تا با فناوری IT و ایجاد بسترهای مجازی، ارتباط 
بین غرفه گذاران و بازدیدکنندگان در بخش های مختلف صنعت نساجی مانند 
منسوجات فنی، منسوجات بی بافت، منسوجات خالقانه، منسوجات هوشمند 
و... را حفظ نماید و بازدیدکنندگان را با نسل جدید منسوجات آشنا نماید. همچنین 
در حوزه ماشین آالت و تجهیزات صنعت نساجی و پوشاک نیز شرکت های صاحب 

نام به ارایه آخرین دستاوردهای خود می پردازند.
این رویداد مهم فرصت مناسبی را هم در اختیار صاحبان صنایع نساجی و پوشاک 
کشور می گذارد تا با حضور گروهی رفته رفته زمینه توسعه صادرات خود را فراهم 
آورند و عالوه بر آن به یافتن نماینده در سایر کشورها و یا همکاری های بین المللی 
در حوزه تولید و توزیع اقدام نمایند.  امید می رود که صاحبان صنایع نساجی و 
پوشاک نیز با دعوت از کارکنان و متخصصین خود برای بازدید و حضور پررنگ در 
این گونه نمایشگاه ها بسترهای الزم برای به روز شدن و آگاهی از آخرین تحوالت 

علمی و صنعتی را فراهم آورند.
مدیرمسئول

رسمقاهل
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دولت سیزدهم در بدو شروع به کار، با مشکالت متعددی 
که از دولت قبل به ارث رسیده روبرو است که مهمترین 
آن مقابله با پاندمی کرونا می  باشد و مطمئنًا بیشتر وقت 
بالی  این  از  بعد  اما  گرفت.  خواهد  را  دولت  انرژی  و 
خانمان  سوز، بدون شک اولویت نخست دولت سیزدهم 
در بعد اقتصادی، صرف  نظر از هر جناح و مرام فکری 
بایستی مبارزه مستمر و نفس  گیر با فساد در زمینه  های 

اداری و اقتصادی باشد.
خوشبختانه این معضل به  خوبی از سوی رییس جمهور 
منتخب شناسایی شده و در رقابت های انتخابی ایشان، 
لزوم مبارزه با آن به دفعات تکرار گردیده است و از اهداف 
اصلی دولت سیزدهم می  باشد. البته در این راه مساعدت 
سایر قوا نیز نیاز است که البته ایشان نیز آمادگی خود را 

برای کمک به دولت سیزدهم اعالم نموده  اند.
بدیهی است موفقیت در سایر زمینه  های اقتصادی و 
حتی اجتماعی از قبیل افزایش تولید، رشد اقتصادی، 
اشتغال  ایجاد  نفتی،  غیر  و  صنعتی  صادرات  توسعه 
رونق  ایجاد  و  مردم  سرانه  درآمدهای  افزایش  پایدار، 
اقتصادی و ... بستگی به موفقیت دولت در زمینه مبارزه 
با فساد دارد. این مبارزه باید فراگیر و مستمر باشد و قطعًا 

با اقدامات مقطعی و گزینشی راه به جایی نخواهد برد.

چنانچه دولت منتخب بتواند در طول چهار سال آینده، 
فقط همین یک معضل را به صورت ریشه  ای حل نموده 
و به نقطه مطلوبی برساند، می  توان از هم اکنون ادعا 
است  کرده  عمل  موفق  اقتصادی  عرصه  در  که  نمود 
و بدیهی است که سایر ارکان نظام نیز از این موفقیت 
بهره خواهند برد و این موفقیت  ها به سایر سطوح نیز 

گسترش خواهد یافت. 
تمام  در  تقریبًا  معضل  این  آمد،  پیشتر  که  همان طور 
سطوح اجرایی کشور ریشه دوانده است، لذا مبارزه با 
آن نیز بایستی با اهتمام و توسط قوای سه گانه انجام 
به  می  توان  فساد  مظاهر  نمونه های  دیگر  از  پذیرد. 
واردات،  موردی  مجوزهای  طالیی،  امضاهای  وجود 
اطالعاتی،  رانت های  قیمت،  ارزان  ارزهای  تخصیص 
مشکالت گمرکی، کم اظهاری  های برنامه  ریزی شده و 
حتی اظهارات خالف گمرک اشاره نمود؛ به نحوی  که 
قاچاق  با  مبارزه  ستاد  مسئولین  اظهارات  اساس  بر 
کاال و ارز، سالیانه بالغ بر حدود 3 میلیارد دالر کاالی 
قاچاق فقط ازطریق گمرکات رسمی به داخل کشور وارد 
می  شود. بدون شک مبارزه با این نماد از فساد در بخشی 
از گمرکات کشور و کاهش حجم قاچاق کاال به داخل 
کشور می  تواند کمک موثری به اشتغال، افزایش تولید 

مبارزه با فساد الویت نخست برنامه  های 
اقتصادی دولت سیزدهم

مهندس علیرضا حائری
عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران

 و عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران
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و رونق اقتصادی نماید.
شفافیت  اقتصادی،  فساد  با  مبارزه  الزامات  از  یکی 
کلیه  به  اطالعات  همزمان  و  عادالنه  ارائه  و  اقتصادی 
امضاهای  وجود  است.  مردم  آحاد  و  اقتصادی  فعاالن 
طالیی و مجوزهای بی  مورد که بستر مناسبی برای بروز 
که تصمیم  گیری در  مواردی  یا  و  است  و ظهور فساد 
خصوص انجام و یا عدم انجام آن به نظر کارشناس فالن 
سازمان واگذار گردیده است از مصادیق بارز ظهور و بروز 
فساد بوده و از آن قبیل اقداماتی است که می  تواند باعث 
ایجاد بستر مناسب و گسترش زمینه های فساد گردد و 

باید به  طور کامل حذف شود. 
واگذاری  به  می  توان  اداری  فساد  مصادیق  دیگر  از 
مناصب حساس دولتی به افراد نزدیک و بدون داشتن 
لیاقت و شایستگی نام برد. حضور افراد غیر متخصص 
و ناالیق، قطعًا کمکی به دولت در مسیر موفقیت و ایجاد 

رونق اقتصادی نخواهد کرد.
 از دیگر نمونه های فساد می  توان به صدور پروانه های 
بهره  برداری صنعتی اشاره نمود که وزیر صنعت، معدن 
و تجارت دولت قبل نیز به آن اشاره داشت. پروانه هایی 
که توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها 
و تحت نظارت وزارت متبوع صادر می گردد و به ادعای 
وزیر، بعضًا واحد صنعتی مربوطه فاقد ماشین  آالت خط 
تولید بوده و در برخی موارد حتی سوله نیز احداث نشده 
و  شده  دریافت  ریالی  و  ارزی  تسهیالت  لیکن  است، 
معلوم نیست که این تسهیالت چگونه و کجا هزینه شده 
است و متاسفانه پروانه بهره  برداری نیز برای آن صادر 
گردیده است. چه بسا مالک آن واحد صنعتی هم اینک 
طلب کار بوده و سیستم بانکی و دولت را نیز متهم به عدم 

ارائه سرمایه در گردش نموده و از رکود می  نالد.

بانک ها  توسط  دارایی ها  فرمایشی  ارزیابی های 
به  منظور ارائه تسهیالت و عدم دریافت وثائق مطمئن و 
کافی از سوی بانک ها برای برخی افراد سفارش شده 
منجر به هدر رفت بیت  المال شده و مطالبات معوق 
بانک ها را افزایش داده و این بانک ها را با بحران جدی 
مطالبات  که  است  دالیل  همین  به  می نماید.  روبرو 
بانک ها  و  گذاشته  فلک  به  سر  بانکی  سیستم  معوق 
قادر به ارائه تسهیالت موثر جدید به واحدهای صنعتی 

نیستند.
قوا،  سایر  مساعدت های  و  دولت  اقدامات  کنار  در 
مطبوعات متعهد و پرسش گر نیز می  توانند نقش موثری 
برخی  انگیز  فساد  اقدامات  افشای  و  شناسایی  در 

سازمان  ها و افراد بازی نمایند.
و  اخالق  با  مطبوعات  به  بیشتر  عمل  آزادی  اعطای 
امانتدار می  تواند نه تنها نسبت به افشای موارد خالف 
مبنای  بر  نه  متقن)و  مدارک  و  اسناد  مبنای  بر  قانون 
حدس و گمان و شنیده ها( اقدام نماید بلکه به عنوان 
بازوی اطالعاتی دولت و قوای سه  گانه نقش محوری 
بدون  شک  بدون  نمایند.  بازی  زمینه  این  در  موثری 
وجود و حضور رسانه ها، هرگونه اقدامی در مبارزه با فساد 
اقتصادی به نتیجه مطلوبی منتهی نخواهد شد. به نظر 
اینجانب، مطبوعات پرسش  گر می  توانند در این زمینه 
این  و نقش حیاتی در  و موثر عمل نموده  بسیار قوی 
زمینه بر عهده بگیرند. همچنین معرفی عامالن فساد 
به آحاد مردم در هر رده و مقامی نقش بازدارندگی دارد و 
در کاهش این معضل اجتماعی نقش موثری ایفا نماید.

به امید موفقیت دولت سیزدهم در ایجاد شفافیت بیشتر 
و  قاطع  مبارزه  و  اطالعات  عادالنه  توزیع  و  اقتصادی 

موفق با فساد اقتصادی در کشور. 

www.prosperoustextile.com
شماره 64
1400 شهریور 

13
مصاحبه

را   نساجی  صنعت  بالقوه  های  پتانسیل 
نمایید. بیان 

در ابتــدا الزم می دانــم کــه آمــار کوچکــی از میــزان 
ذکــر  را  آن  تاثیــر  و  نســاجی  صنعــت  اشــتغال زایی 
ــت  ــمی، صنع ــات رس ــار و اطالع ــاس آم ــر اس ــم. ب کن
ــور را  ــتغال در کش ــطح اش ــن س ــران باالتری ــاجی ای نس
ــه  ــه ب ــتقیم ک ــغل مس ــزار ش ــدود 300 ه ــت. ح داراس
خــودی خــود گویــای اهمیــت بســیار زیــاد ایــن شــاخه 
واحــد  تقریبــًا 9000  اســت. همچنیــن  از صنعــت 
ــه  ــتند ک ــرداری هس ــه بهره ب ــت دارای پروان ــن صنع ای
۱۱% کل بنگاه هــای فعــال در بخــش صنعتــی را بــه 
ــه  ــی ب ــل توجه ــار قاب ــد و آم ــاص می ده ــود اختص خ
ــر  ــزار نف ــدود 900 ه ــر آن ح ــالوه ب ــی رود. ع ــمار م ش
شــاغل مســتقیم کــه ۲۱% کل شــاغلین صنایــع کشــور 
محســوب می گــردد و تعــداد چشــمگیری مشــاغل 
غیرمســتقیم کــه بــه واســطه  ایــن صنعــت ایجــاد شــده 
ــت. از  ــت اس ــن صنع ــیل های ای ــه پتانس ــت از جمل اس
ســوی دیگــر صنعــت نســاجی خصوصــًا در کشــور مــا، 
ــد.  ــاب می آی ــه حس ــده ب ــناخته ش ــی و ش ــی بوم صنعت

صنعتــی کــه مــادران و پــدران و اجدادمــان بــه آن 
ــواع  ــت ان ــی، باف ــخ ریس ــه ن ــد )از جمل ــغول بوده ان مش
پارچه هــای نخــی و ابریشــمی، قالیبافــی، نمــد و گلیــم 
ــر  ــت بی نظی ــی و کیفی ــر زیبای ــا از نظ ــه در دنی و ...( ک
ــه  ــورد توج ــش م ــش از پی ــتی بی ــذا می بایس ــت، ل اس

ــرد. ــرار بگی ــردان ق ــه و دولتم ــت حاکم هیئ
کــه  یافــت  می تــوان  را  صنعتــی  کمتــر  نظــرم  بــه 
ــه ای  ــد. پنب ــته باش ــی داش ــزوده باالی ــن ارزش  اف چنی
ــه قیمــت 50-40 هــزار  ــو ب کــه امــروز حــدودًا هــر کیل
تومــان خریــداری می شــود بعــد از تبدیل شــدن بــه 
نــخ و پارچــه و در نهایــت لباســی کــه بــا طرح هــا و 
ــت؛  ــان اس ــردم جه ــه م ــن هم ــون ت ــکل های گوناگ ش
ــد.  ــروش می رس ــه ف ــی ب ــیار باالی ــزوده بس ــا ارزش اف ب
صنعــت نســاجی عــالوه بــر اشــتغال زایی و ارزش افزوده 
بــاال، نســبت بــه ســایر صنایــع ســرمایه گذاری کمتــری 
ــا حــدود ۲0 میلیــون  ــه عنــوان مثــال ب را می طلبــد؛  ب
ــل  ــد کام ــک واح ــاد ی ــرمایه گذاری ارزی  و ایج دالر س
ــه  و مــدرن نســاجی، حــدود دو هــزار فرصــت شــغلی ب
ــابه  ــرمایه گذاری مش ــا س ــه ب ــد در حالی ک ــود می آی وج

صنعت نساجی و دولت آینده
دکتر علیمردان شیبانی

عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران
مدیرعامل گروه صنعتی  موکت همدان
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در ســایر صنایــع چنیــن اشــتغالی ایجــاد نخواهد شــد. 
نکتــه حائــز اهمیــت در خصــوص صنعــت نســاجی 
ایــن اســت کــه بیــش از 95% ایــن صنعــت متعلــق بــه 
ــت و  ــکار اس ــی آش ــه مزیت ــوده ک ــی ب ــش خصوص بخ
دســت اندرکاران ایــن صنعــت بــا تمــام وجــود بــرای 

ــند. ــرفت آن می کوش ــاء و پیش ــظ، بق حف

نساجی    صنعت  رشد  مانع  را  مشکالتی  چه 
می دانید؟

و  ناعادالنه  تحریم های  اخیر  سال های  در  متاسفانه 
ظالمانه خارجی ضربه سنگینی را به این صنعت وارد 
از تحریم های داخلی هم اگر  اما صدمات ناشی  نمود 
خارجی  تحریم های  از  کمتر  ولی  نه،  بیشتر  نگوییم 
با  برتحریم های خارجی  نبود، چرا که تجربه نشان داد 
داشتن امکانات و جوانان توانا و برومند کشور، تا حد 
زیادی می توان غلبه کرد اما بر تحریم های داخلی که 
کشور  حاکمه  هیئت  دستورالعمل های  و  قوانین  اکثرًا 
است امکان برخورد وجود ندارد. امید است با روی کار 
آمدن دولت جدید، حداقل موانع و تحریم های فراوان 
و  قوانین  نگران  صنعتگران  تا  شود  برداشته  داخلی 
دستورالعمل های مشکل آفرین و عطف به ماسبق  شده 

که مانع کار و پیشرفت شان می گردد نباشند. 
مشکل دیگری که در صنعت نساجی وجود دارد مسئله 
در  پنبه  برداشت  مثال  برای  است.  اولیه  مواد  تأمین 
سال های اخیر حدود 60-50 هزار تن بوده است و این 
یعنی حدود ۱30 هزار تن کمبود پنبه که باید از طریق 
واردات تأمین گردد. در چنین شرایطی، قراردادن تعرفه 
گمرگی و سود بازرگانی برای این ماده اولیه ظلمی آشکار 
به تولیدکننده داخلی و کمکی آشکارتر به رقبای خارجی 
است. البته در زمینه تأمین مواد اولیه الیاف مصنوعی، 
همت  با  پتروشیمی داخلی  شرکت های  خوشبختانه 
جوانان و متخصصین توانای کشور به وفور این مواد را 
تولید می کنند، اما در بخش توزیع مشکالتی وجود دارد 
می بایست  خود  نیاز  تامین  برای  تولیدی  واحدهای  و 
از  ما  درخواست  کنند.  طی  خمی را  و  پیچ  پر  راه 
دولت مردان و تولیدکنندگان مواد اولیه الیاف مصنوعی و 
پتروشیمی های توانمند داخلی عرضه این مواد حداقل 
به همان قیمت صادراتی و به مقدار کافی از طریق بورس 
و  این روش مشکل زا است  است چرا که هر راهی جز 
فسادی باورنکردنی را با خود به دنبال خواهد داشت. 
به صورت  نه  و  به صورت درست  باید  این عرضه  طبعًا 
بین  رقابت  دلیل  به  زیرا  پذیرد،  صورت  چکانی  قطره 
صنعتگران نیازمند به مواد اولیه عرضه  شده،  قیمت مواد 

اولیه بعضًا تا 60 درصد باالتر خواهد رفت که نتیجه آن 
باال رفتن بیش از حد قیمت تمام شده محصوالت نهایی 
است و در چنین شرایطی قادر به رقابت در بازار سایر رقبا 

مانند چین، ترکیه و... نخواهیم بود.
از سوی دیگر تأمین نقدینگی یکی از مسائل بسیار مهم 
و حائز اهمیت است. محاسباتی که در گذشته نه چندان 
دور در رابطه با نقدینگی مورد نیاز واحدها به عمل آمده بر 
مبنای دالر با نرخی به مراتب پایین تر از امروز بوده است 
ولی قیمت دالر رشد دور از تصوری داشته و به همان 
باال رفته است.  نیز  بیشتر هزینه ها  نسبت و شاید هم 
محور  صنعت  متاسفانه  نیز  ما  بانک های  ازآنجایی که 
نیستند، تمایل چندانی به همکاری با بخش صنعتی 
ندارند. اما آنچه مسلم است نیاز واحدهای صنعتی به 
بانک و از طرف دیگر بانک به مشتری واقعی صنعتی،  
فراهم  بانک ها بستری  باید  و  ناپذیر است  انکار  اصلی 
کنند تا صنعت بتواند با استفاده صحیح از منابع بانکی 
کشور روی پای خودش بایستد. مزید بر همه این مسائل 
صدور  آیین نامه ها و بخشنامه های مختلف و مکرر بانکی 
راه  سر  بر  دست انداز  ایجاد  مشابه  که  است  دولتی  و 
صنعت است و موجب آسیب های اساسی به صنعت و 

اشتغال می گردد.
فارغ از همه مشکالتی که بیان شد؛ بزرگترین سرمایه 
منابع  کهن  صنعت  این  پیشرفت  و  توسعه  راه  در  ما 
الیزال طبیعی، مراکز آموزشی خوب و جوانان مستعد و 
باهوشی هستند که خوشبختانه در کشور وجود دارند و 
بهره کمی از آنها می بریم. از این رو باید امکاناتی فراهم 
از  و  نشوند  کشور  ترک  به  مجبور  جوانانمان  که  نمود 
و استعدادهای خدادادی خودمان در همین  امکانات 

مرز و بوم بتوانیم حداکثر بهره را ببریم.

چه عواملی بر صادرات و تعیین قیمت کاالهای   
تولید شده داخلی موثر است؟

بحث  منطقه  در  ایران  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با 
است.  صادرات  مقوله  می شود  مطرح  که  دیگری 
در  صادراتی  کاالهای  تولید  کشور  این  در  روزگاری 
موقعیت  نظر  از  ما  کشور  داشت.  وجود  باالیی  سطح 
جغرافیایی در منطقه ای قرار دارد که کشورهای اطراف 
آن مصرف کنندگان و عالقمند به خرید تولیدات ایرانی 
هستند. یکی از شروط مهم برای این کار، قیمت تمام 
شده و کیفیت محصوالت است که از هر نظر قابل رقابت 
با محصوالت کشورهای دیگر باشد. این در حالی است 
که قیمت تمام شده بسیاری از محصوالت تولید شده در 
کشور گران تر از نمونه های مشابه وارداتی است. از جمله 
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دالیل آن هم می توان به بهره های باالی بانکی، کمبود 
مواد اولیه با کیفیت و مناسب، به روز نبودن ماشین آالت 
سال های  در  آن  واردات  امکان  عدم  )به دلیل  تولیدی 
اخیر(، قوانین و مقررات دست و پاگیر و عطف به ماسبق 
بی شمار  تعطیالت  دولتی،   گوناگون  عوارض  شده، 
متاسفانه  و  هفته  وسط  تعطیالت  بخصوص  سالیانه  
اخیرًا قطع مکرر برق در شهرک های صنعتی و واحدهای 
تولیدی اشاره نمود که دقیقًا نقطه مقابل سایر کشورهای 

صنعتی مطرح در سطح جهانی است. 
ما همیشه در انجمن صنایع نساجی اعالم کردیم اگر 
اواًل مبنای محاسبه  وارد کشور شود  قرار است کاالیی 
سود بازرگانی و عوارض گمرکی نرخ واقعی ارز باشد و نه 
دالر 4۲000 ریالی، و تاکید داریم کاالی وارده به صورت 
خارجی  کاالی  واردکنندگان  تا  شود  کشور  رسمی وارد 
که  مبالغی  و  بازرگانی  سود  مالیات،  عوارض،  همان 
صنعتگر داخلی پرداخت می کند را بپردازند. در غیر این 
صورت تولیدات داخلی ما توان رقابت با شرایط ناعادالنه 
واردات به صورت غیرقانونی و حتی رسمی را با در نظر 
گرفتن مبنای محاسبه 4۲000ریال نخواهند داشت و از 
آنجایی که بیشتر مردم تمایل به خرید محصوالت ارزان تر 

دارند، مسلمًا تولیدکننده داخلی متضرر خواهد شد.  

نساجی    صنعت  در  آینده  دولت  از  شما  انتظار 
چیست؟

از  سختی ها  همه  با  هیچ گاه  کشور  این  صنعتگران 
تا  هستند  تالش  در  سخت  و  نهراسیده اند  مشکالت 
از شکست های خود نردبان ترقی  بسازند. انتظار ما از 
دولت جدید در حوزه صنعت نساجی، تأمین مواد اولیه، 
تأمین نقدینگی برای صنعت و حذف قوانین و مقررات 
دست و پاگیر، فراهم نمودن زمینه فرهنگی و تجاری در 
جهت امکان صادرات کاالی ایرانی و توجه بیشتر و بیشتر 

به این صنعت بومی و اشتغال زا است.  
دولت جدید جلوی صادرات  داریم  انتظار  به طور جد   
اولیه  مواد  این  تا  بگیرد  پتروشیمی را  خام  محصوالت 
با ارزش افزوده  نهایی  به کاالی  تبدیل  از  بعد  ارزشمند 
به  این شرایط حساس  آن در  ارز  و  برابر صادر  چندین 
خزانه دولت برگردد. خام فروشی مواد اولیه مورد تایید 
هیچ فرد دلسوز و عالقه مند به پیشرفت، آبادانی و ایجاد 

اشتغال برای کشور پرافتخار ایران نیست. 
دولت جدید باید بررسی کند و بداند که صنعت نساجی در 
اشتغال زایی، ایجاد ارزش افزوده، صادرات و به خصوص 
در قدمت  چندین هزار ساله چه جایگاه ویژه ای دارد. 
استفاده از پیشنهادات و نظرات تشکل های تخصصی 

که ناشی از خرد جمعی اعضای آن و تولیدکنندگان این 
راه گشا  و  منطقی  درست،  بسیار  کاری  است،  صنعت 
است. قطعًا قانون و دستورالعملی که ناشی از  تبادل نظر 
و فکر جمعی باشد موثرتر از قوانین و دستور العمل هایی 

است که پشت درب های بسته تصویب می شود. 

کالم پایانی....  
به لطف خدا با وجود تمامی مشکالت داخلی و خارجی، 
و تحریم ها، صنعتگران  ناعادالنه، سختی ها  فشارهای 
کشور  به امید روزهای بهتر تاکنون با مشکالت، جانانه 
مقابله کرده اند و نگذاشته اند که روحیه ناامیدی و یاس بر 
همکاران واحدهای تحت نظرشان مستولی گردد و چراغ  
اگرچه کم سوی تولید خاموش گردد،  باید قدر این روحیه 
و موهبت را دانست؛ اما به طور قطع مردم ایران با پشتوانه 
تاریخی چندین هزار ساله و بهره مندی از امکانات فراوان  
که برترین آنها وجود جوانان برومند و توانای این مرز و 
بوم است، شایسته زندگی بهتری می باشند. امید است 
با همدلی و خرد جمعی، صنعت نساجی  و صنعتگران 
آن و همه صنایع کشور و زنان و مردان بزرگ این سرزمین 
مقدس، شاهد روزهای شکوفایی و رسیدن به جایگاهی 

که شایسته آن هستند باشند. 

بادا؛  چنین  باد  تا 
صنعتگران  خیل  از  کوچک  صنعتگری 

ایران.  بزرگ 
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شکل گیری    نحوه  درخصوص  توضیحاتی  لطفًا 
کمیته تخصصی بی بافت در انجمن صنایع نساجی 

ایران بیان فرمایید.
 بیش از یک سال است که انجمن صنایع نساجی ایران 
کمیته های تخصصی را به همت دبیر کل محترم انجمن 
جناب آقای مهندس نیل فروش زاده و همچنین با حمایت 
و راهبری هیئت مدیره محترم انجمن ایجاد کرده است. 
یکی از کمیته های تخصصی انجمن صنایع نساجی ایران، 
نانوون جزء جدیدترین  یا بی بافت است.  نانوون  کمیته 
شاخه های صنعت نساجی جدید است. البته الزم به ذکر 
است که در صنعت منسوجات بی بافت، کشور ما بسیار 
ریشه دار است و اولین شاخه های منسوجات بی بافت 

یعنی نمد در ایران ریشه چند هزار ساله دارد.
وقتی از صنعت فرش یا هنر میناکاری صحبت می کنیم، 
همه ی دنیا ایران را به عنوان مرجع می شناسند و به عنوان 
یک صنعت اصیل به آن نگاه می کنند. وقتی صحبت از 
فرش ایران به میان می آید، مخاطبین انتظار اصیل ترین، 
با کیفیت ترین و گران ترین کاال را دارند. در بحث بی بافت 
نیز چنین چیزی در ذهن ما وجود دارد و نیاز است که ما 
نشان دهیم که در این صنعت ریشه دار هستیم. اگر به این 
اصالت ها تکیه کنیم، می توانیم کاالیی با ارزش افزوده بسیار 

باال، چه از نظر تکنولوژی و چه از نظر اصالت کاال ارائه کنیم. 
نانوون  بر اساس تکنولوژی  برای مثال کفپوش هایی که 
آنها زده  و مهر اصالت روی  تولید خواهند شد  آینده  در 
می شود، می توانند در کنار سایر محصوالت اصیل ایرانی 
در دنیا عرضه شوند و ارزش افزوده ای که مربوط به بخش 
اصالت کاال است را به خود تخصیص دهند، ولی در حال 
حاضر این صنعت چنین جایگاهی را ندارد. از این رو کمیته 
بی بافت به منظور بررسی تخصصی تر این بخش از صنعت، 
شناسایی پتانسیل های موجود در آن و یادآوری جایگاه این 

بخش مهم از صنعت در انجمن شکل گرفت.

جایگاه منسوجات بی بافت در دنیا به چه صورت   
است؟

اخیرًا گزارشی به دست من رسید که مربوط به سال ۲0۱9 
است و در مورد وضعیت شرکت های برتر جهان در زمینه 
بی بافت ها است. در این گزارش 40 شرکت بزرگ دنیا را 
را مورد بررسی قرار داده بودند و اطالعات استخراج شده 
از آن بسیار جالب است. بزرگ ترین شرکت نانوون جهان، 
شرکت BerryGlobal است که درآمد سالیانه آن دو و نیم 
میلیارد دالر است. دومین شرکت، Freudenberg است 
که شرکتی بسیار بزرگ با درآمد سالیانه ۲ میلیارد و ۱۷0 

تحلیلی بر تحوالت دنیای منسوجات بی بافت
رضا  الله وردی

 مدیرعامل شرکت نگین رز سپاهان
رئیس کمیته تخصصی منسوجات بی بافت انجمن صنایع نساجی ایران
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میلیون دالر است. این شرکت آلمانی مخترع منسوجات 
بی بافت  متعددی است و در ابداعات پیشرو است.  شرکت 
یک  معادل  سالیانه ای  درآمد  سوم؛  رتبه  با   Ahlstrom
 Kimberly Clark شرکت  دالر،  میلیون  و 400  میلیارد 
پنجمین  و  میلیارد دالر در جایگاه چهارم  با درآمد ۱.3 
شرکت، شرکت Dupont با درآمد یک میلیارد دالر در سال 
است. کوچک ترین شرکت در بین این 40 شرکت، شرکت 
Unitech ژاپن است که ۱04 میلیون دالر فروش داشته 
است. بزرگ ترین شرکت چینی موجود در این لیست در 
رتبه شانزدهم دنیا قرار دارد که 3۸5 میلیون دالر فروش 
داشته و شرکت Hassan Group ترکیه با ۱۸4میلیون دالر 
فروش در رتبه بیست و هشتم قرار دارد. الزم به ذکر است 
که سایر کشورهای موجود در لیست نیز عمدتًا کشورهای 
اروپایی و غربی هستند. اگر شما به مجموع فروش این 
40 شرکت نگاه کنید، چیزی در حدود ۲۸ میلیارد دالر در 
سال فروش داشتند.  در سال ۲0۲0 با شیوع ویروس کرونا 
شرایط تغییر کرد و صنعت بی بافت را در بعضی از زمینه ها 
مانند Spunbond و Meltblown، به شدت تحت تاثیر قرار 
داد، به طوری که صف های فروش شش ماهه و یک ساله 
برای شرکت هایی که فروشنده و تولیدکننده ماشین آالت 
بزرگ این رشته هستند ایجاد شد. در ایران هم شرکت ها، 
خوبی  تالش های   Meltblown بخش  در  خصوص  به 
کردند. برخی از آن ها تجاری سازی هم شدند ولی عمدتًا 
بازار در اختیار چندین شرکتی است که ماشین آالت را از 
قبل سرمایه گذاری کرده بودند و چندین شرکت نیز اخیرًا 
خطوط جدیدی نصب و راه اندازی نموده اند. البته کیفیت 
و یکنواختی تولیدات آنها به کشورهای اروپایی نمی رسد 

ولی اختالف قیمت بسیاری دارند. 

پتانسیل های موجود در بخش بی بافت چیست؟  
پتانسیلی که این بخش به تنهایی دارد، بسیار باالست. 
نکته بسیار مهم این است که در سومین گام تولید می توان 
گام  هستند،  ها  پاالیشگاه  اول  گام  محصول  رسید.  به 
دوم پتروشیمی  و گام سوم صنعت بی بافت است. درصد 
استفاده  پنبه  و  پشم  از  آنها  در  که  طبیعی  نانوون های 
می شود، بسیار کمتر از نانوون های مصنوعی است و اگر 
ایجاد  افزوده  ارزش  آبشار  این حوزه کار کند  دولت روی 
می شود. یعنی به جای این که محصوالت پتروشیمی  را با 
سختی فراوان صادر کرده و پول آن را با سختی بیشتر به 
دست آوریم، اگر دولت تمرکز بیشتری روی این سرفصل 
داشته باشد، باتوجه به گزارشی که پیش تر به آن اشاره شد، 
سرمایه گذاری روی آن به واسطه ارزش افزوده باالیی که 

دارد، کاماًل توجیه اقتصادی دارد. 

عمده کاربرد و مصارف بی بافت ها چیست؟  
 منسوجات فنی و نانوون ها یک شاخه بسیار گسترده ی 
میان رشته ای هستندکه نیازمند کار گروهی می باشند. 
است،  مهندسی  از  صحبت  که  جایی  هر  در  تقریبًا 
منسوجات فنی در آنجا حضور دارند. در بخش ساختمان 
که یک ابر صنعت در دنیا و محرک صنایع دیگر به شمار 
سبک سازی  عایق،  بخش  در  فنی  منسوجات  می رود، 
ساختمان، مقاوم سازی ساختمان، ارزان سازی ساختمان، 
افزایش کارایی، صنعتی سازی و سریع سازی ساختمان ها 
صنعت  بر  عالوه  دارند.  گفتن  برای  زیادی  حرف   ... و 
صنعت  این  دنیا،  پیشرفته  کشورهای  در  ساختمان، 
خودرو است که تمام صنایع را با خود جلو می برد. در این 
صنعت هم منسوجات فنی در بخش فیلتراسیون، عایق، 
برای گفتن دارند.  مقاوم سازی، سبک سازی و … حرف 
در هر صنعت دیگری هم مثل حمل و نقل ریلی، هوایی و 
دریایی، در بخش جاده سازی و راه سازی، پزشکی و… رد 

پای بی بافت ها به چشم می خورد. 
یکی از زیبایی ها و جذابیت های این رشته این است که شما 
با یک صنعت پویا، در حال رشد و در حال توسعه مواجه 
هستید. کسانی که به خالقیت، نوآوری و کار گروهی عالقه 
مند هستند می  توانند به خوبی در این رشته فعالیت کنند. 
در آینده هم قطعًا رشته نانوون و منسوجات فنی در ساخت 

داخل و توسعه اقتصادی می تواند کمک کند.

صورت    چه  به  ایران  در  بی بافت  صنعت  وضعیت 
است و چه ظرفیت ها و خالءهایی در آن وجود دارد؟

در حال حاضر حدود ۷0 کارخانه فعال در حوزه محصوالت 
بی بافت در داخل کشور وجود دارد که روی بخش های 
مختلف بی بافت کار می کنند. از جمله نیدل پانچ، اسپان 
باند و اسپان لیس. در شاخه اسپان لیس حدودًا چهار 
کارخانه فعال وجود دارد که روی عرض های مختلف کار 
می کنند و عمدتًا از تکنولوژی های خوب اروپایی استفاده 

می کنند و توانمندی باالیی دارند. 
بی بافت ها دنیای بسیار گسترده ای دارند، مثاًل در زمینه 
فیلتراسیون، نگین رز در بخشی از محصوالت تولیدی خود 
در بازار پیشرو است، اما هنوز پتانسیل های زیادی وجود 
دارد. برای مثال در زمینه منسوجات بی بافت بسیار ظریف 
الیاف  ایران خالیی وجود دارد و هنگامی که در مورد  در 
میکرو صحبت می کنیم، تکنولوژی تولید الیاف میکرو را 
نداریم و خطوط الیاف سازی داخلی بیشتر در زمینه الیاف 
معمولی سرمایه گذاری کرده اند. از سوی دیگر، ظرافت و 
مولتی فانکشن بودن الیاف یکی از بخش هایی است که 
نیاز به سرمایه گذاری بیشتر در آن احساس می شود. در 
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واقع جداسازی مولکولی در فیلتراسیون یکی از بخش هایی 
است که به منسوجات بی بافتی با ظرافت و دقت باالتر 

نیازمند است.
یکی دیگر از شاخه هایی که نیاز است صنعت ما به سمت 
یعنی  هستند.  فانکشن  مولتی  بی بافت های  برود،  آن 
منسوجات بی بافتی که چند منظوره و یا چند عملکردی 
هستند و چندین کار را همزمان انجام می دهند؛ همچون 
کاغذ های تخصصی فیلتراسیون که در صنعت فیلتراسیون 

استفاده می شوند.
بخش دیگری از منسوجات بی بافت که جای آن در کشور 
خالی است مربوط به حوزه راه و ساختمان است، مانند 
ژئوتکستایل ها و ... که هنوز ظرفیت خالی بسیاری برای 
آن وجود دارد. در کشور چین ابر پروژه هایی اجرا شده 
که شگفت انگیز است و شاید معجزه ی مدیریت باشد اما 
یکی از پایه های اصلی که باعث می شود آنها با این سرعت 
راه سازی، پل سازی، تونل سازی و ... را در کشور خود پیش 
ببرند، همین دانش ژئوسینتتیک و دانش فنی است که 
روی آن ایجاد کرده اند. انجام چنین پروژه های عظیمی، 
توانایی  که  است  بزرگی  تخصصی  شرکت های  نیازمند 
مالی، تحقیقاتی و اجرایی داشته باشند تا تامین به موقع 
انجام شود. بنابراین کار گروهی بسیار منسجم الزم است. 
در آینده ایران هم ناخودآگاه به این سمت پیش می رود و 
بخش های اجرایی ما باید به صورت واقعی و بدون حمایت 
بخش نفت به کار خود ادامه دهند و در این دنیا رقابت 
کنند. در بحث فیلتر، ما در رقابت سخت و شانه به شانه با 
شرکت های عظیم چینی و اروپایی هستیم و چون عمیق و 
تخصصی کار کرده ایم، اعتماد مشتریان را جلب کرده ایم.

چه    نیازمند  بخش  این  در  سرمایه گذاری 
عرصه  در  می توان  چگونه  و  است  زیرساخت هایی 

بین الملل به رقابت پرداخت؟
شرکت های  با  بخواهیم  ما  اگر  سرمایه گذاری،  بحث  در 
مطرح دنیا رقابت کنیم، باید ابتدا بستر مورد نیاز را ایجاد 
نماییم. بنابراین قبل از این که وارد سرمایه گذاری شویم، 
باید مقیاس سرمایه گذاری اقتصادی را متوجه شویم. اکثر 
قسمت ها در داخل کشور در حال حاضر اشباع هستند. 
در بخش موکت نیدل پانچ، باید شرکت های بزرگ و مطرح 
دنیا را الگو قرار دهیم. از آنجایی که ما تکنولوژی جهانی را 
ندیده ایم عمده فروش ما در موکت نیدل پانچ به کشورهای 
افغانستان، عراق و پاکستان محدود می شود. ما با صادرات 
به این کشورها نمی توانیم ادعا کنیم که جهانی شده ایم. 
جهانی شدن زمانی است که بتوانیم در تمام کشورهای 
دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم. برای مثال صنعت 

پتروشیمی  ما در بازارهای جهانی مطرح است و برای همین 
می تواند فروش داشته باشد. در بحث کفپوش کشور بلژیک 
به عنوان رفرنس است. پس برای سرمایه گذاری در این 
حوزه، ابتدا باید مقیاس جهانی، حجم تولید و حجم بازار 

قابل دسترس را تعریف کنیم. 
همان طور که قباًل گفته شد صنعت نانوون سومین گام 
نانوون  از نفت و پتروشیمی است. اگر ما در صنعت  بعد 
شرکت های  مثاًل  دهیم،  منسجمی انجام  سرمایه گذاری 
باالی ۱00 میلیون دالر را به صورت مستقل و یا به صورت 
توانایی های  و  کنیم  ایجاد  موجود  شرکت های  ادغام 
دارد  وجود  داخلی  های  شرکت  بین  در  که  پراکنده ای 
تجمیع کنیم، می توانیم با حرکتی منسجم وارد بازارهای 

جهانی شویم. 
پیش بینی من این است که طی مدت کوتاهی شرکت هایی 
برای  راهی  نتوانند  اگر  می کنند،  تولید  باند  اسپان  که 
صادراتشان پیدا کنند گرفتار می شوند. بنابراین در بخش 
سرمایه گذاری ما باید به سمت محصوالتی برویم که برای 
رسیدن به آنها به تالش تحقیقاتی نیاز بوده باشد. مثاًل 
را  کارخانه ای  می توان  سرعت  به  باند،  اسپان  مورد  در 
راه اندازی نمود. سهولت دستیابی به این تکنولوژی نشان 
می دهد که رقبای شما نیز به همان آسانی می توانند وارد 
این بازار شوند، در نتیجه با تعدد رقبا مواجه هستیم. حال 
آنکه چنانچه در زمینه کاالیی به مدت چند سال تالش و 
تحقیق کرده باشید، رسیدن به آن برای سایرین سخت و 
هزینه بر است. به این منظور اگر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی 
و کارخانه های نوآوری، در این زمینه ها مطالعه و تحقیق 
کنند، برای مثال در زمینه فیلتراسیون که دنیایی بسیار 
گسترده است، شرکت های خارجی نمی توانند به سادگی 

وارد بازار ما شوند. 
شاید یکی از راه های توسعه سرمایه گذاری در بخش بی 
بافت این باشد که ما به حلقه زنجیره جهانی وصل شویم، 
چون اگر بخواهیم محصوالتمان را در اروپا بفروشیم حتمًا 
باید رجیستر شده باشیم و تاییدیه داشته باشیم. به این 
ترتیب با اتصال به شرکت های مطرح که تاییدیه های الزم 
را دارند و تحت لیسانس آنها کار کردن منجر به توسعه بازار 
آنها در کشور می شویم. تنها کاری که باید انجام دهیم این 
است که کاالیی با همان کیفیت و قیمت پایین تر به آن 
زنجیره عرضه کنیم و به این ترتیب وارد شبکه شویم و بعد 
از اینکه چند سال با این برندهای معتبر جهانی کار کردیم، 
می توانیم پایه ریزی الزم جهت ایجاد و توسعه برندهای 
خودمان را انجام دهیم. روشی که بسیاری از کشورهای 

جهان در زمینه توسعه بازار انجام دادند.
تهیه و تنظیم: سمیه علی بخشی
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لطفًا توضیح مختصری در خصوص توانمندی ها   
نساجی  صنعت  در  البرز  استان  پتانسیل های  و 

بفرمایید. 
استان البرز استانی است که پتانسیل و زیرساخت های 
بوده  مهیا  انقالب  از  پیش  نساجی  صنعت  برای  آن 
نماید،  حمایت  را  استان  این  دولت  امروز  اگر  و  است 
در  کشور  استان های  بهترین  از  یکی  می تواند  البرز 
از  البرز  استان  باشد.  پوشاک  و  نساجی  تولید صنایع 
نیروهای توانمند، با استعداد و نخبه فراوانی برخوردار 
است که با پشتیبانی و حمایت دولت قادرخواهند بود 
در خلق فناوری روز نقش آفرینی کنند و بستر را برای 

رقابت تنگاتنگ با برندهای روز دنیا فراهم آورند.
و  نساجی  همگن  صنایع  انجمن  نیز  اساس  برهمین 
انجمن های  قدیمی ترین  از  یکی  البرز  استان  پوشاک 
توانسته است  و  است  نساجی  حوزه  در  البرز  استان 
مختلف  دولت های  در  خود  فعالیت  سال   9 طی 
همکاری و ارتباط بسیار صمیمانه و نزدیکی را با وزارت 
صنعت داشته باشد. نزدیکی این انجمن به وزارتخانه 
و  آرامش  احساس  خصوصی  بخش  که  شد  باعث 
در  بتواند  و  باشد  داشته  دولت  به  بیشتری  نزدیکی 

تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها همراهی نماید.

انتظار شما به عنوان رئیس تشکل و مدیرعامل یک   
واحد تولیدی از دولت سیزدهم چیست؟

ضمن تبریک به رئیس جمهور محترم، توقع بنده به عنوان 
یک فعال اقتصادی در صنعت نساجی و پوشاک کشور از 
دولت سیزدهم، توجه و نگاه ویژه به صنعت نساجی کشور 
به خصوص استان البرز است و تقاضای استان در رابطه 
با ایجاد شهرک نساجی و پوشاک با اشتغالی حدود 30 
هزار نفر را محقق نماید. دولت باید به دو موضوع توجه 
داشته باشد؛ ابتدا اینکه دولت باید نگرش خود را در حوزه 
روابط بین الملل و روابط خارجی عوض کند تا ما بتوانیم با 
کشورهای منطقه و همسایه ارتباط داشته باشیم. دومین 
موضوع در حوزه اقتصاد و مبارزه با فساد و قاچاق کاال 
است؛ امروز نساجی وضعیت بسیار خوبی دارد؛اگر ما 
بخواهیم این صنعت را ارتقا بدهیم و از آن استفاده کنیم، 
اولین کار این است که جلوی قاچاق کاال را بگیریم.  وقتی 
در  تولید  بخش  طبیعتًا  شد،  گرفته  کاال  قاچاق  جلوی 
صنایع نساجی به سمت پیشرفت می رود و ما می توانیم 
از این پیشرفت استفاده کنیم و اقتصاد کشور را دگرگون 
در  بیمار  اقتصاد   یک  عنوان  به  امروز  که  آنچه  و  کنیم 
جامعه  وجود دارد، می تواند یک اقتصاد شکوفا و پایدار 
شود. بدین ترتیب صنعت نساجی توقع دارد که دولت 
این تصمیم گیری ها و  را در  سیزدهم بخش خصوصی 
بهسازی  و  نوسازی  در  و  دهد  شرکت  سازی ها  تصمیم 

صنعت نساجی اهتمام ویژه ای داشته باشد.

تهیه و تنظیم: آتوسا ایزدی پارسا

قاچاق کاال، مانع پیشرفت 
صنعت نساجی

یداله مالمیر
نایب رییس اتاق بازرگانی استان البرز و

 رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، 
پوشاک و چرم البرز

مدیرعامل شرکت ایران راکتیو

مجموعه ایران راکتیو از سال ۱3۷۲ فعالیت  خود را در زمینه نساجی آغاز کرده است. این مجموعه امروز با حدود ۱00 
نفر پرسنل جوان در بخش بافندگی، رنگرزی و چاپ فعال است و توانسته است در زمره صنایع بزرگ موفق کشور قرار 
بگیرد. در دو سال  گذشته،  علی رغم همه محدودیت ها و فشارهای اقتصادی، این مجموعه با تالش فراوان به توسعه 
و گسترش فعالیت های خود پرداخته و امید می رود که در ماه های آتی فاز توسعه خود را به اتمام رسانده و با حداکثر 

ظرفیت به تولید بپردازد. 
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در مقالـه قبـل بـه صـورت خالصـه و بسـیار سـاده از 
انـواع مـواد تعاونـی متـداول در صنعت نسـاجی ایران 
و شـرایط اسـتفاده از آنهـا نـام برده شـد. در این مقاله 
سـعی بـر آن اسـت بـه ارایـه توضیحـات بیشـتری در 

مـورد مـواد تکمیـل نسـاجی پرداخته شـود.

-صابون ها
دسـته ی  سـه  بـه  نسـاجی  صنعـت  در  صابون هـا 
آنیونیـک، نانیونیـک و کاتیونیـک تقسـیم می شـوند. 
خاصیـت  بـا  صابون هایـی  مـوارد  ای  پـاره  در  البتـه 

می شـوند. تولیـد  نیـز  نانیونیـک  آنیونیـک 
منفـی  بـار  دارای  آب  در  آنیونیـک  صابون هـای 
می باشـند. ایـن صابون هـا قابلیت اسـتفاده در دمای 
معمـواًل  و  دارنـد  را  قلیـا  کنـار  در  همین طـور  و  بـاال 
نیـز در کنـار آن نـه تنهـا خاصیـت خـود را از دسـت 
نمی دهنـد بلکـه خاصیـت پـاک کنندگی آنهـا معمواًل 

می شـود. هـم  بیشـتر 
صابون هـای نانیونیـک در آب بـی بـار هسـتند، ایـن 
صابون هـا بـه دلیل بی بـار بودن دارای مزیت هسـتند 
چـرا کـه در کنـار مـواد بـاردار دیگـر بـه راحتـی قابـل 
اسـتفاده هسـتند و در صورت باقی ماندن مقداری از 

آن هـا در پارچـه در مراحـل بعـد و در کنـار مـواد دیگر 
دارای  صابون هـا  ایـن  نمی آورنـد.  بوجـود  مشـکلی 
خاصیتـی بـه نـام نقطـه ی ابـری شـدن هسـتند. در 
ایـن دمـا آنهـا بهترین عملکـرد خود را دارنـد و محلول 
آنهـا در دمـای باالتـر از نقطـه ی ابری شـدن شـروع به 
کـدر شـدن نمـوده و بـه صـورت نامحلـول در می آید و 
خـواص خـود را از دسـت می دهنـد. بـه همیـن دلیـل 
ایـن صابون هـا بسـیار مناسـب شستشـو در دماهـای 

پاییـن و بـدون قلیا هسـتند.
مثبـت  بـار  دارای  آب  در  کاتیونیـک  صابون هـای 
صابون هـای  بـه  نسـبت  صابون هـا  ایـن  و  هسـتند 
آنیونیـک و نانیونیـک خاصیت پـاک کنندگی کمتری 
مناسـب  پارچـه  اولیـه  شستشـوی  بـرای  و  دارنـد 
نیسـتند. گاهـی اوقـات نیز بـه عنوان صابون پسشـور 
تولیـد می شـوند کـه بـه دلیـل بـاال بـودن قیمـت بـه 

می گردنـد. اسـتفاده  نـدرت 
انــواع صابون هــای  بــه  بــا توجــه  بــه طــور کلــی 
دارنــد  نســاجی وجــود  در صنعــت  کــه  مختلفــی 
انتخــاب هــر یــک بایــد بــا توجــه بــه شــرایط پارچــه، 
ماشــین آالت و رونــد کار پارچــه در طــول خــط تولیــد 
ــرف  ــرای مص ــه ب ــواردی ک ــاًل در م ــرد؛ مث ــام  گی انج

مواد تکمیل در نساجی؛ صابون و آنزیم
زهرا  رهنمایی

شرکت طاووس بهرنگ فرین
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ــه  ــرض پارچ ــدن ع ــم نش ــی ک ــا حت ــر و ی ــرژی کمت ان
نیازمنــد شستشــو در دمــای پاییــن هســتیم می تــوان 
در  و  کــرد  اســتفاده  نانیونیــک  صابون هــای  از 
ــار  ــا ناچ ــت و ی ــاد اس ــی زی ــزان کثیف ــه می ــی ک مواقع
ــک  ــای آنیونی ــتیم صابون ه ــا هس ــتفاده از قلی ــه اس ب
ــگام  ــال در هن ــوان مث ــه عن ــتند. ب ــر هس ــب ت مناس
پخــت پارچــه  صابونــی بایــد انتخــاب شــود کــه حتمــًا 
در دمــای بــاال و در کنــار قلیــای قــوی پایــدار باشــد و 

ــد. ــظ کن ــود راحف ــواص خ خ
از  بعـد  شستشـوهای  بـرای  را  صابون هـا  از  برخـی 
رنگـرزی و یـا چـاپ اسـتفاده می کننـد و هـدف از آن، 
پارچـه اسـت.  بـر روی  نکـرده  رنگـزای عمـل  زدودن 
اسـتفاده از صابـون مناسـب در ایـن مرحلـه می توانـد 
مراحـل شستشـوی پارچه بعد ا ز رنگـرزی و یا چاپ را 

بـه شـدت کاهـش دهد. 
بحـث بعـدی در انتخـاب صابـون، میـزان کـف ایجـاد 
شـده توسـط آن اسـت ایـن کـف بـه برطـرف شـدن 
آلودگـی هـا کمـک می کنـد امـا کـف بیـش از انـدازه 
در برخـی دسـتگاه هـا حرکـت پارچـه را دچار مشـکل 

می کنـد.

 -آنزیم ها
بسـیار گسـترده  نسـاجی  آنزیم هـا در صنعـت  بحـث 
اسـت و بسـیاری از تکمیـل هـای نسـاجی در حـال 
زیـرا  اسـت  انجـام  قابـل  آنزیم هـا  وسـیله  بـه  حاضـر 
سـطح  روی  بـر  شـده  کنتـرل  صـورت  بـه  آنزیم هـا 

می کننـد. عمـل  خاصـی 
پرزسـوزی، آهارگیـری، سنگشـور و ... مراحلـی اسـت 
وسـیله  قدیمی بـه  هـای  روش  بـر  عـالوه  امـروزه  کـه 
آنزیم هـا نیـز قابـل انجـام اسـت و امـروزه اسـتفاده از 

آنزیـم فراگیرتـر شـده اسـت.
اول  هسـتند  خصوصیـت  دو  دارای  آنزیم هـا  همـه 
  pH آنکـه در دمـای خاصـی عمـل می کننـد و دوم در
دو  ایـن  محـدوده ی  از  بیـرون  و  معینـی  و  مشـخص 

هسـتند. فعـال  غیـر  آنزیم هـا  پارامتـر 
هنـگام انتخـاب آنزیـم در هـر پروسـه ای بسـته به دما 
و pH فرآینـد بایـد دقیقـًا آنزیـم مناسـب آن محـدوده 
ی دمایـی و pH را انتخـاب کـرد. در برخـی مـوارد در 
حساسـیت  کـه  آنزیم هایـی  انتخـاب  امـکان  صـورت 
کمتـری نسـبت بـه pH دارنـد یعنـی در یـک محدوده 
pH فعال هسـتند و یا در یک محـدوده دمایی فعالند، 
پاییـن  شـدت  بـه  را  تولیـد  خـط  در  خطـا  احتمـااًل 
مـی آورد و در صـورت امـکان آنزیم هایـی بـا محـدوده 
از پروسـه های  بـرای هـر کـدام  pH بیشـتر  و  دمایـی 

اسـت. منا سـب تر  نامبـرده 
رمق کشـی  فرآینـد  نـوع  بـه  توجـه  بـا  نیـز  آنزیم هـا 
مـداوم، نیمـه مـداوم و ... بایـد انتخاب شـوند. برخی 
فقـط مناسـب روش هـای ر مق کشـی هسـتند و برخی 
بـرای هـر دو روش توصیـه می شـوند. این نیـز نکته ای 
اسـت که در دیتاشـیت آنزیم هر شـرکتی نوشـته شده 
و بـا توجـه بـه همه جوانب بایـد انتخاب مناسـب آنزیم 

گیرد. صـورت 
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ریسندگی را می توان به سه بخش تقسیم کرد: پیش-
و   )spinning( ریسندگی   ،)pre-spinning( ریسندگی 
پساریسندگی )post-spinning(. عملیات دوک  پیچی 
ماسوره یکی از الزامات واحد ریسندگی است و نامگذاری 
عملیات دوک  پیچی به عنوان مقدمات بافندگی منطقی 

به نظر نمی  رسد. 
ماسوره  از  دوک  پیچی  ماشین سازی  معروف  برند  سه 
)اتوکنر( شامل کمپانی  های ساویو)ایتالیا(، موراتا)ژاپن( 
و اشالفهورث)آلمان( می  باشند. در این مقاله به معرفی 
جدیدترین توسعه  های تکنولوژیکی در ماشین اتوکنر هر 
یک از این کمپانی  ها پرداخته خواهد شد. این توسعه 
یافتگی  ها در اتوکنر شامل توسعه در ارگونومی، انعطاف 
کاهش  جهت  اتوماسیون  بهره  وری،  و  تولید   پذیری 
نگهداری،  و  تعمیر  سهولت  نیاز،  مورد  انسانی  نیروی 
آلودگی صوتی، مصرف انرژی، کاهش ضایعات و کاربر 

پسند بودن ماشین می  باشد.

 Process ماشین   ارئه  با   )Murata( موراتا   -1
 Coner II Qpro Plus

گرفتن  با  انتها،  تا  شروع  از  یکنواخت  پیچش   ۱-۱
بازخورد  سریع  از میزان کشش نخ از ماسوره تا بسته نخ 

توسط مدول PC و اعمال تغییرات در تنسور

 توسعه  فناوری های جدید در ماشین  آالت دوک  پیچی 
)cone winder(

قاسم حیدری
کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نساجی
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۱-۲ عملکرد اتوماتیک سنترینگ ماسوره جهت حداکثر 
داشتن  بدون  ماسوره  روی  از  نخ  کردن  باز  در  سرعت 
کوچکترین تنشن اضافه و غیرنرمال و همچنین حرکت 
دقیق و با حفاظت کامل بالن گیر سیستم بال-کن در 

امتداد طولی ماسوره

1-3 سیستم بال-کن
هر واحد اتوکنر مجهز به یک مکانیزم مجزا به نام بال-کن 
شده است که در طول ماسوره همانند یک سیستم آنتی 
بالنینگ باال و پایین می  رود. این مکانیزم جهت کنترل 
تنشن نخ و بالن حاصل از باز شدن نخ از روی ماسوره 
است. بدین ترتیب، با مهار کردن نخ در سر ماسوره در 
زمان  های بهینه از گره  افتادن نخ در هنگام باز شدن از 
ماسوره جلوگیری می  شود و ضایعات ساکشن یا مکش 
ماسوره  یابی  سرنخ  راندمان  و  یافته  کاهش   دستگاه 

افزایش می  یابد.

۱-4 واکس زنی با موتور مجزا با حرکت مثبت چرخشی. 
تا ضخامت 3 میلیمتر واکس قابل مصرف می  باشد و 
درصورت نبودن واکس، هشدار اتمام واکس نمایش داده 

شده و موتور واکس زنی متوقف می  شود.

1-5 استفاده از درام با شیار چندگانه جهت جلوگیری 
از ایجاد الگوی پیچش و روبان )آنتی پترنینگ(

بدین منظور با استفاده از درام با شیار چندگانه )مثاًل 
تلفیق درام با شیار ۲ و ۲/5( هنگامی که قطر بسته نخ و 
قطر درام ضریبی از هم می  شوند، ثابت درام توسط یک 
بوبین تعبیه شده در جلوی درام به مقدار کمتر انتقال 

می  یابد.
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1-6 جمع  آوری مجزای پرز و سرنخ در محفظه  های 
مجزا

و  مختلف  ماشین های  بین  شبکه  ایجاد  امکان   ۷-۱
بررسی شرایط سایر ماشین ها در یک ماشین و انتقال 
اطالعات الت بین ماشین های مختلف تحت عنوان یک 

شبکه واحد
۱-۸ امکان دراگ و دراپ کردن در صفحه مانیتور

۱-9 سنسور نخ ساکشن آرم بر روی کاور درام تعبیه شده 
است تا طول نخ الزم جهت تشخیص سرنخ یابی صحیح 

کاهش یابد.

و دماغه  و اسپالیسر  ۱-۱0 حرکت مجزای موتور درام 
ساکشن جهت بهینه  سازی عملیات پیوند زنی اسپالیسر
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با  ۱-۱۱ رفع عیب عدم تشخیص واحدهای غیرفعال 
پنل راهنمای هوشمند برای اعالن داف و هشدار خطا

۱-۱۲ انتقال دو مرحله ای بسته نخ داف شده از یونیت 
تا ریل انتقال بسته نخ برای جلوگیری از صدمه دیدن 

بسته نخ

۱-۱3 سنسور ویبره غیرنرمال کرادل

ابتدای شروع پیچش  ۱-۱4 نگه داشتن دقیق نخ در 
و در انتهای ماسوره در زمان بهینه شده جهت کاهش 
ضایعات و جلوگیری از گره  افتادن در هنگام پیوند زدن 
و جلوگیری از مصرف بیشتر نخ ماسوره در لوله مکش 
نخ  بین  تماس  کاهش  با  ترتیب  بدین  ماسوره.  سرنخ 
آخرین الیه در حال باز شدن با نخ های الیه های پایین تر 
از پوست کندن نخ روی ماسوره )sloughing( جلوگیری  

می  شود.

۱-۱5 سنسور متر کردن دقیق نخ:سنسور فتوالکتریک 
با  نخ  بسته  بر روی  پیچیده شده  نخ  غیرتماسی طول 

تلرانس کمتر از 0.3% درصد
کاهش  کردن  حداقل  با  انرژی  مصرف  کاهش   ۱6-۱

فشار در بلوور
۱-۱۷ دافر اتوماتیک با سرعت 5۲متر در دقیقه در ۱0 

ثانیه
انتقال و تغذیه اتوماتیک  موراتا ادعا می  کند که اولین 
ماسوره در ماشین اتوکنر را در سال ۱9۸3 ارائه نموده 

است.
۱-۱۸ نوار نقاله بای پس ماسوره خالی جهت جلوگیری 

از توقف واحد تغذیه ماسوره

سرنخ  دادن  قرار  بر  عالوه  ماسوره  سر  پیچش   ۱9-۱
داخل ماسوره

سرنخ  بهتر  کردن  پیدا  جهت  بغل  از  ساکشن   ۲0-۱
ماسوره بد شکل )ماسوره های نصفه و یا دمبلی شکل(
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۱-۲۱ تجهیزات ماسوره لخت کن

۱-۲۲ اتصال بین دو ماشین جهت تمام کردن سریع 
داف یک ماشین رینگ

۱-۲3 تغذیه دو نوع نخ به یک ماشین با سیستم تغذیه 
دوبل

۱-۲4 ماسوره گذاری دوبل با سرعت باال

AutoConer6 2- اشالفهورث با
اشالفهورث ادعا می  کند که ۲میلیون و 400 هزار واحد 

اتوکنر ساخته و فروخته است.
۲-۱ اصول ایرودینامیکی در طراحی دهانه ساکشن آرم 
جهت پیدا کردن بهتر سرنخ با کمترین مکش و کمترین 

ضایعات و بیشترین راندمان

۲-۲ سنسورهای تشخیص نخ با دقت باال

۲-3 خود تنظیم شوندگی فاصله ساکشن آرم تا بسته 
نخ. در هنگام عدم سرنخ یابی در اولین تالش ساکشن 
آرم با فاصله پیش فرض دهانه ساکشن آرم از بسته نخ، 
در دومین تالش ساکشن آرم، فاصله دهانه تا بسته نخ 

به صورت هوشمند کم و زیاد می  شود.
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۲-4 همیاری دافر در هنگام پیدا نکردن سرنخ توسط 
ساکشن آرم. با تجهیز دافر به نازل دمش هوا، درصورت 
پیدا نکردن سرنخ توسط ساکشن آرم بدلیل چسبیدن 
سرنخ به بسته نخ، دافر با دمیدن هوا بر روی بسته نخ، 
پیدا کردن سرنخ توسط ساکشن آرم بدون نیاز به اپراتور 

را فراهم می  کند.

مکش  ایجاد  با  نخ  حرکت  مسیر  در  تراپ  یارن   5-۲
از  را محیا می سازد.  نخ  آشغال  و  پرز  گردبادی، مکش 
نگه داشت  رزرو  پیوند زدن، عملیات  طرفی در هنگام 
نخ اضافی مورد نیاز در پیوند را با حلقه کردن نخ اضافی 
در یارن تراپ برعهده دارد. مسیر لوله یارن تراپ جهت 
بستن مسیر لوله به موتور قطع کننده مکش مجهز شده 
و در مواقع غیر الزم، مکش قطع و افت مکش کاهش 

می  یابد.

۲-6 تعویض سریع تر ماسوره با تعبیه کردن شفت رزرو 
ماسوره بعدی

انواع مختلف دوک  دافر در هندل کردن  توانایی   ۷-۲
آموزش نحوه گرفتن دوک های مختلف  و  های خالی 

توسط وارد کردن اطالعات دوک در ایفورماتور
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۲-۸ شناسایی دوک های خالی با چرخش غلط توسط 
سنسور دافر

۲-9 دافر X-چنج با سرعت 43 متر بر دقیقه و مدت 
ثانیه ای. درصورت خالی بودن مگزین دوک  داف ۱0 

خالی از مگزین واحد کناری دوک بر می دارد.

اعمال  گیت  جدید  روش  به  نخ  تنشن  اعمال   ۱0-۲
تنشن

۲-۱۱ سنسور مانیتورینگ واکس
خودکار  کردن  کالیبره  با  هوشمند  ۲-۱۲اسپالیس 

ساکشن آرم نخ ماسوره و بوبین جهت اسپالیس بهتر

۲-۱3 کنترل تنشن نخ در یک سکشن و ارتباط تنشن 
بین واحدها

۲-۱4 کنترل بالن با اسپید استر FX: جهت حداقل 
کردن تنشن بریک با کاهش نیروی گریز از مرکز منفی
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تولید  و  سرعت  افزایش  و  انرژی  سازی  ذخیره   ۱5-۲
موتور  تکنولوژی خاص  با  اکو-درام  با سیستم حرکتی 
بعلت  بیشتر(  تولید )%6  بلبرینگ، حداکثر ظرفیت  و 
سرعت  کم،  پارگی  باال،  شتاب  سیکل،  زمان  کوتاهی 

باالی پیچش. کاهش زمان  های آف-تایم تولید.
هوای  کاهش  جهت  جت  مولتی  از  استفاده   ۱6-۲
فشرده مصرفی توسط کنترل دمش های نظافتی یونیت

Eco PulsarS با )Savio(3- ساویو
3-۱ قابلیت قرارگیری واحد واکس  زنی قبل و یا بعد از 

چشمی کلینر نخ

واحد  هر  برای  نیاز:  اندازه  به  ساکشن  مکانیزم   ۲-3
به صورت مجزا متناسب با نوع سیکل و مرحله سیکل. 

اوپتیمم مقدار ساکشن مجزا از سایر یونیت  ها
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3-3 به  کارگیری داست کالکتور و کمپکتور ضایعات در 
خود ماشین

اسپالیسر،  آرم،  ساکشن  در  حرکتی  استقالل   4-3
ساکشن سرنخ یابی ماسوره، موتور اعمال تنشن و فن 

ساکشن در هر یونیت
3-5 مجزا بودن کاتر چشمی کلینر نخ از  چشمی کلینر 
نخ جهت کات کردن نخ در موقعیت وسط بسته نخ و 

سرنخ یابی راحتتر توسط ساکشن آرم.

3-6 مکانیزم جدید اعمال تنشن
3-۷مکانیزم تغذیه اتوماتیک دوک خالی

4- نتیجه گیری
 cone( در این مقاله، نوآوری  های تکنولوژیکی دوک پیچ
هریک  گردید.  ارائه  مختلف  کمپانی  های   )winder
نوآوری  های  مختلف،  ایده  های  با  کمپانی  ها  این  از 
رفع  جهت  نوآوری  ها  این  نموده اند.  ارائه  متنوعی 
کاستی  های مدل های قبلی و توسعه کیفیت و کمیت 
دوک  پیچی و کاهش هزینه های آن ارائه شده است. در 
بررسی های تکنولوژیکی و فنی، فاکتور قابلیت اطمینان 
تکنولوژی های  مقایسه  برای  که  می گردد  مطرح  نیز 
به  نهایت  در  گردد.  بررسی  باید  مختلف  کمپانی  های 
موثر  و  موفقیت  میزان  تئوریکی،  بررسی های  از  غیر 
بودن هریک از این نوآوری  ها به صورت عملی نیز باید 
مورد بررسی قرار گیرد. این نکته نیز حائز اهمیت است 
مباحث  در  ارزیابی های دقیقی  است  بعضًا ممکن  که 
آنها  از  هریک  رتبه بندی  و  نگیرد  صورت  تکنولوژیکی 
ماشین  آالت  از  هریک  قیمت  نشود.  انجام  به درستی 
از فروش و  با خدمات پس  نیز مقوله دیگری است که 
دردسترس بودن قطعات و میزان دردسترس بودن دانش 
فنی تکنولوژی  های بکاررفته، مورد بحث قرار نگرفت. در 
مقاالت بعدی به بررسی بیشتر تکنولوژی های مختلف در 

ماشین  آالت ریسندگی پرداخته خواهد شد. 
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چکیده
از ارتباط و گفت و گو  هنر از دیرباز شکل اسرارآمیزی 
بوده است، یعنی هنرمند همواره قصد داشته تا چیزی را 
بازگو کند که از راه های معمول ارتباط، مانند حرف زدن 
و نوشتن نمی  توانسته است بیان نماید. او تالش می کند 
مفهوم و پیامی را انتقال دهد که ورای مکالمات روزمره 
باشد. بنابراین واژگانی بصری یا شنیداری ابداع می کند 

و در معرض تفسیر انسان ها می  گذارد.
با وجود چنین تعریف به ظاهر ساده ای، فیلسوفان و هنر 
ارائه تعریفی مشخص  پژوهان سال ها است که درگیر 
بنا بر عقیده و نگرش خود،  تا کنون  از هنر هستند و 
نظریه های گوناگونی را ارائه داده اند. هنرمندان در طول 

تاریخ برای بیان حس درونی خود، به خلق آثار هنری 
هنری  های  سبک  راستا  همین  در  پرداختند.  زیادی 
جدیدی نیز پدید آمد که هر سبک هنری مربوط به دوره 
خاصی از تاریخ است و بر اثر حوادث و رویداد های آن 
از  عصری،  هر  هنرمندان  است.  آمده  وجود  به  زمان 
مهمترین افرادی هستند که به بهترین شکل به بیان 
تأثیر  همیشه  هنرمندان  اند.  پرداخته  دوران  آن  تاریخ 
گذارترین قشر هر اجتماع بوده و هستند و با سبک های 
بر  اند.  شده  نیز  مختلف  تحوالت  ایجاد  باعث  خود 
همین اساس در این مقاله به معرفی چهار سبک هنری 
پرداخته  انبوه  تولید  و  دکو  آرت  دادائیسم،  مدرنیسم، 
شده و ویژگی های هر یک مورد بررسی قرار گرفته است.

سبک های مدرنیسم، دادائیسم، آرت دکود و تولید انبوه
هاجر دولتی، روژین شجاعی

دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
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مدرنیسم
نوگرایی یا نوین  گرایی، که از آن به نام  های تجددگرایی 
فکری  گرایش  معنی  به  می  شود،  یاد  نیز  مدرنیسم  یا 
و رفتاری به پدیده  های فرهنگی نو و پیشرفته تر و کنار 
نوگرایی  قدیمی است.  سنت های  از  برخی  گذاشتن 
جامعه  در  )راسیونالیسم(  خردگرایي  گسترش  فرآیند 
یا  نوگرایی  است.  مدرنیته  بستر  در  آن  تحقق  و  غرب 
که  فرهنگی  جنبش  های  از  گستره  ای  مدرنیسم، 
نوزدهم  قرن  اواخر  در  غربی  جامعه  تغییرات  در  ریشه 
اوایل قرن بیستم دارند را توصیف می  کند. این واژه  و 
مجموعه ای از جنبش های هنری، معماری، موسیقی، 
ادبیات و هنرهای کاربردی را که در این دوره زمانی رخ 

داده  اند، دربردارد. 
از  انسان  استفاده  معنای  به  فکری،  نوگرایی، جریانی 
دانش، فناوری و توان تجربی خود برای تولید، بهبود و 
تغییر محیط است. درکل پیدایش مدرنیسم در غرب را 

می  توان واکنشی ضد سنت و دین مسیحیت دانست.
بر اساس دیدگاه پژوهشگران تاریخ، تجدد یا مدرنیته ای 
که ما از آن نام می  بریم یک شیوه زندگی است، که تقریبًا 
از میانه قرن شانزدهم میالدی به این سو در گوشه  های 
مختلف جهان شکل گرفت. با اینکه خاستگاه و منشاء 
پیدایش مدرنیسم کشورهای اروپایی و به طور مشخص 
کشور فرانسه است، نقش شرق را در تجدد نباید نادیده 

گرفت.
در عرصه هنر، نوگرایی، به صراحت ایدئولوژی رئالیسم 
را رد می  کند و در یک رویکرد انتقادی به کارهای گذشته 
از طریق بازنویسی، تجدید نظر، تقلید مسخره  آمیز در 
اشکال جدید، الحاق و تکرار به گسترش مفاهیم و خلق 
هنری می  پردازد. هر چند در مورد تاریخ آغاز مدرنیسم در 
عرصه هنر توافق نظر بین تاریخ  نویسان و متفکران وجود 
ندارد، اما به شکل خاص قرن بیستم، محمل شکوفایی و 

اوج مدرنیسم در هنر است.

www.prosperoustextile.com
شماره 64
1400 شهریور 

33
مقاله

دادائیسم
دادا، دادائیســم، داداگــری یــا مکتــب دادا، مکتبــی 
اســت پــوچ  گــرا و هیــچ انــگار کــه در ســال  هــای پــس 
از جنــگ جهانــی اول در غــرب رواج داشــت. دادائیســم 
جنبشــی فرهنگــی بــود کــه بــه زمینــه  هــای هنرهــای 
طراحــی  و  تئاتــر  ادبّیــات،  موســیقی،  تجّســمی، 
ــتین  ــش در نخس ــن جنب ــوط می  شــد. ای گرافیــک مرب
نــام گرفــت؛ واژه  روزهــاي پیدایــش   خــود، »دادا« 
ــان  ــات زب ــا از اصطالح ــي ی ــي  معن ــي ب دادا اصطالح
کــودکان اســت و حکایــت از آن دارد کــه فرهنــگ اروپــا 
ــده  ــي ش ــي ته ــي واقع ــه معن ــر گون ــان از ه در آن زم
ــر  ــه هن ــتن ب ــرام گذاش ــاي احت ــه ادع ــاني ک ــود. کس ب
ــاز  ــد از آغ ــته بودن ــتند نتوانس ــته را داش روزگاران گذش
ــود  ــه ناب ــتاقانه ب ــد و مش ــري کنن ــزرگ جلوگی ــتار ب کش
ــال  ــان ح ــد. در هم ــوده  ان ــغول ب ــر مش ــردن یکدیگ ک
هنرمنــدان فــراري از جنــگ بــا زبانــي تلــخ بــه تمســخر 
تمــام ارزش هــاي آن چیــزي برخاســتند که در نظرشــان 
یــك فرهنــگ دیوانــه بیــش نبــود. بــه گفتــه ی مورخــان 
ایــن مکتــب، »دادا از دل آن چیــزي زاده شــد کــه خــود 
از آن نفــرت داشــت.« و »دادا بــا همــه چیــز، حتــي دادا 

ــا هــر آنچــه ســازمان یافتــه و  مخالــف اســت.« یعنــي ب
رســمي شــده، مخالــف اســت. از آن جــا کــه هنرمنــدان 
ایــن ســبک افــکار پــوچ گرایانــه داشــتند، تفســیر آثــار 
ــان در  ــدگان  ش ــت و آفرینن ــوار اس ــیار دش ــي بس دادای
ــري  ــکارا غیرهن ــه آش ــا روحی ــن ب ــت ممک ــن حال بهتری
یــا حتــي ضدهنــري در ذهــن، بــه آن هــا نزدیــك 

مــي  شــوند. 
ولتر«  »کاباره  زوریخ  در  دادائیستی  فعالیت  های  مرکز 
بود، کلوپ شبانه ای که در فوریه  ۱9۱6 به وسیله  هوگو 
بال، شاعر و موسیقی دان آلمانی، تأسیس شد. خواندن 
شعرهای بی  معنا همراه با موسیقی گوش  خراش، از 
تابستان  در  بود.  کلوپ  این  معمول  برنامه  های  جمله 
۱9۱6، لفظ »دادا« به جای نام ولتر، که نویسنده بزرگ 
اخالق و طنزپرداز بود، برای نامیدن کار و هدف این گروه 
برگزیده شد. اعمال و رفتار غیر متعارف در این کلوپ 
شبانه موجب شکایت ساکنان اطراف آن شد. در نتیجه، 

در ۱9۱۷ به اجبار تعطیل گردید. 
بادر،  یوهانس  میتوان  جنبش  این  نامي  از هنرمندان 
جورج گرس، کورت شویترس، مارکس ارنست، من ري 

و مارسل دوشان را نام برد.
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آرت دکو
آرت دکو مربوط به دنیای فانتزی و بی قید است. یعنی 
عصر طالیی۱930-۱9۲0. این سبک، هنر انسان های 
نوکیسه ای است که از قبل جنگ جهانی اول به رفاه 
مرفه  طبقه  هنر  بودند.  رسیده   بادآورده  های  پول  و 
مدپرست جدیدی است که در عین حال محافظه کار 
هستند. نماد فرهنگی طبقه رو به رشدی است که فهم 
هنر نوین، رادیکال و انقالبی برایش آسان نیست، ولی 
دوست دارد که امروزی باشد. در عین حال معتقد است 
تزیینات و طراحی صنعتی و طراحی  که هنر رسمی، 
به طور عام، الزم است با زمان حرکت کند و درس های 

بسیاری را از هنر نوین فراگیرد.
آرت دکو مشخصه ی دسته ای از هنرهای تزیینی دقیق 
و تولیدات صنعتی است، و قابلیت های کاربردی فراوان 
نیز دارد. بدین معنی که پوستر و تصویرسازی برای کتاب 
و طراحی لباس، به میزان زیادی در ربع اول قرن بیستم، 
در  آرت دکو همچنین  تأثیر گرفته است.  این شیوه  از 
زمینه نقاشی، طراحی، جواهرآالت، آثار فلزی و حتی 

وسایلی چون جاروبرقی و اتومبیل نیز مطرح می شود.
این هنر، سبک غالب بین دو جنگ جهانی ۱939 - 
بودن،  تزیینی  بر  اصلی  تأکید  برخالف  است.   ۱9۱۷
در زمانی هویت خود را آشکار ساخت که بحران های 
اقتصادی و سیاسی و راهپیمایي هاي ناشي از گرسنگي 
و جنگ سیاسي بین کمونیسم و فاشیسم بر جهان حکم 

فرما بود. 
هنری که تحت عنوان آرت دکو، طی سالهای ۱9۲0 
مطرح شد، استحقاق توجه و تفکر بیشتری دارد، زیرا 
این هنر، به طور نیرومندانه، در زمان خود شکوفا شد، و 

نه تنها در فرانسه، که زادگاه اکثر شیوه های هنری مدرن 
است، بلکه در اکثر کشورهای اروپایی چون انگلستان و 
همچنین آمریکا و امریکای التین، به شکوفایی رسید. 
آرت دکو، هنری است غیر سیاسی که سازمان تبلیغاتی 
مشخص و معینی ندارد، همچنین هیچ تئوری محکم و 

سازمان یافته زیباشناختی برای حمایت از خود ندارد.
اوایل  در  دکو،  آرت  سبک  در  مطرح  هنرمندان  اکثر 
شدن  مطرح  هنگام  و  بودند  شده  متولد  دهه ۱۸۸0، 
این سبک، یعنی سال های ۱9۱۸، هنرمندانی کاماًل 
شناخته شده بودند. بسیاری از آنها نقاشانی بودند که 
به وسیله جنگ ریشه کن شده و هیچ تابعیت ملی ویژه 
ای نداشتند. این هنرمندان بخش مهمی از ارزش های 
زیباشناختی خود را در گذشته های دور یافتند و آن را 
کالسیک  سبک  در  مطرح  سنتی  ساختار  و  قالب  در 
گنجاندند. عالوه بر ارزش های اخذ شده از گذشته، این 
افراد از هنر مدرن نیز غافل نماندند، بلکه معتقدند که 

اصواًل هنر الزم است که با زمان حرکت کند.
از هنرمندان معروف این سبک مي توان یوژف چاکي، 

تامارا د لمپیکا و ریموند هود را نام برد.

تولید انبوه
توزیع  و  تولید  ابتدایی  وسایل  صنعتی  انقالب  اگرچه 
صنعت مد و فروش جزئی آن را جهت مصرف توده مردم 
در  زنانه  آماده  و  پوشاک حاضر  از ۱۸90  و  کرد  فراهم 
میان طبقات متوسط و کسانی که در بیرون از منزل کار 
می کردند محبوبیت یافت، اما پس از پایان جنگ جهانی 
اول بود که بازار پوشاک حاضر و آماده به شتاب واقعی 

خود دست پیدا کرد .
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پوشاک  کارخانجات  اول،  جهانی  جنگ  جریان  در 
و  توسعه  برابر  در  پیش تر  که  کوچکی  های  تولیدی  و 
گسترش عملیات خود در عرصه بازار بی ثبات پوشاک 
زنانه مقاومت کرده بودند، به منظور تولید یونیفورم های 
نظامی استاندارد استفاده شدند. آنها در روند این ماجرا 
فناوری های جدید را به کار گرفتند، شیوه های موجود 
را اصالح کردند و بهبود بخشیدند، ظرفیت های تولید 
مؤثرتری  و  باثبات  تر  به صنایع  دادند،  افزایش  را  خود 
تبدیل، و در مجموع، از وضعیت بهتری برخوردار شدند 
تا برای جهان پس از جنگ، پوشاک حاضر و آماده قابل 

تهیه و باکیفیتی فراهم کنند.
کامـاًل  پیشـرفت  هایـی  چنیـن  پذیـرش  بـرای  بـازار 
آمـاده بـود؛ هزینـه هـای زندگی پاییـن و شـمار کارگران 
حقـوق بگیـر افزایـش یافتـه بـود و زنـان، تاحـد پیـش پا 
افتـاده ای از آزادی هـای نوظهـور خـود در محـل کار یـا 
اوقـات فراغتشـان بهره مند می شـدند. انتشـار مجالت 
مختـص زنـان بـا مسـائلی در زمینـه سـالمتی، زیبایی و 
مـد رونـق یافـت و تمایـل افـراد را بـه سـبک هـای تـازه و 
قابـل تهیـه برانگیخـت. ایـن صنعـت سراسـر جدیـد که 
بـه تهیـه و تولید پوشـاک حاضـرو آمـاده مـد روز در تمام 
سـطوح بـازار اختصـاص یافتـه بود، توانسـته بـود از این 
جریـان سـود الزم را کسـب کند. کار برخـی طراحان مد 
و لبـاس، کـه در گذشـته صرفـًا به شـخصی دوزی لباس 
بـرای افـراد محـدود بود، اینـک در قالب پوشـاک حاضر 
و آمـاده، تنوع می یافـت. بانوان طبقات مرفه و متوسـط 
می  توانسـتند بـا مراجعـه بـه قسـمت پوشـاک حاضـر و 
آمـاده فروشـگاه هـای بـزرگ، اجناس حاضـر و آمـاده را 

بـا قیمت های نسـبتًا مناسـب مسـتقیمًا  از خـود تولید 
کننـدگان تهیـه کننـد. اگرچـه اکنـون جامـه هـاي مـد 
روز و رایـج بـا قیمـت هـاي متنـوع از منابع گوناگـون در 

هستند.  دسـترس 
عمده  مراکز  و  نام  صاحب  ای  زنجیره  های  فروشگاه 
را  اولیه  الگوهای  و  ها  جامه  اصلی  نمونه  فروشی، 
مستقیمًا از سالن های طراحی مد و لباس، با هدف کپی 
برداری از آنها می خریدند. دیگران نیز در چنین رقابتی 
که بی اندازه نیازمند تخصص و تبحر بود، در سالن ها 
حاضر می شدند، طراحی ها را به خاطر می سپردند و 
طرحی را که آماده کپی کردن بود می کشیدند. عالوه 
بر این، انتشار مجالت تخصصی اهل فن در این دوره  
پوشاک  ای  کارخانه  محصوالت  یافت.  رونق  یکباره  به 
حاضر و آماده، نه جایگزین استفاده از البسه دست دوز 
با قیمت های ناچیز و بهره کشی استثمارگرانه و نفرت 
بازار  وجود  مانع  نه  و  شد،  کش  زحمت  قشر  از  انگیز 
خرید  که  توجهی  قابل  اکثریت  برای  خانگی  پوشاک 
پوشاک حاضر و آماده فراتر از وسع مالی شان به شمار 
می رفت. با وجود این، قیمت های رو به کاهش ماشین 
های خیاطی خانگی، توزیع الگوهای کاغذی باب روز 
از مدل  برداری  زمینه کپی  در  که  و سهولتی  امکان  و 
های جدید فراهم آمد، همگی سبب شدند مد، که در 
به شمار  اقلیتی محدود  انحصاری  تنها حق  آغاز قرن 
می رفت، کم وبیش به لذتی در دسترس برای همگان 

تبدیل شود. 
از هنرمندان این عرصه مي توان درتا، ویندزمور، دورویل 

و فروشگاه هادسون را نام برد.
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مقدمه
در دنیـای نسـاجی، انسـان برای رسـیدن بـه آرمان های 
خـود بـرای تولیـد پارچـه، بـه خالقیـت و نـوآوری انـواع 
نـخ، ترغیـب شـده، کـه در ایـن راسـتا نخ هـای فانتـزی 
)زیـر مجموعـه ی نخ هـای نو ظهـور( با جذابیـت بصری 
باالیـی همـراه بوده اسـت. در حـال حاضر ایـن نخ ها در 
زمینـه ی تولید منسـوجات، کاربردی گسـترده تر دارند. 
در ایـن میان، "بوکله" نوعی از نخهای فانتزی که بسـیار 
نـرم، زیبـا و بـه شـکل مـوج دار و لوپـی، دیـده می شـود، 
نظـر طراحـان پارچـه و لبـاس را بـه خـود جلـب کـرده 
اسـت. بوکلـه یـا بـوکل، ایـن نـخ حلقـه ای زیبـا در بافت 

پارچـه های زمسـتانی جایـگاه خاصی پیدا کرده اسـت 
و بسـیار مـورد تقاضا می باشـد.

در این نوشتار تا حدی سعی شده است که بتوان تاثیر 
نخ های بوکله را بر دنیای نساجی و طراحی پارچه و لباس 
به صورت تحلیل مقاله های مرتبط و همچنین به شکل 

مفهومی بررسی کرد.
در این تحقیق از روش گردآوری و برای گردآوری مطالب 
از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. در 
نگاهی اجمالی به صنعت نساجی و بافندگی به بررسی 
نخ های بوکله پرداخته شده است و سپس کاربرد آنها را 

در بافت پارچه و لباس بررسی خواهد شد.

 شناخت ساختار و روش تولید نخ بوکله 
و کاربرد آن در طراحی پارچه و لباس

کیاندخت امانی
کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس، مدرس دانشگاه علمی کار بردی

چکیده
از ابزار های مهم طراح لباس برای طراحی، آگاهی داشتن و شناخت مواد اولیه مورد استفاده در تولید پوشاک و نیز موارد 
استفاده آنها است. در دنیای مواد نساجی که به طور منظم و نا محدود در حال گسترش اند، نخ های فانتزی جایگاه 
خود را پیدا کرده اند و می توان این دسته را به عنوان مجموعه ای از  نخ های بسیار زیبای تزئینی معرفی کرد. در میان 
نخ های فانتزی، نخی به اسم بوکله وجود دارد که فرآیند تولید آن نسبت به نخ های دیگر کمی پیچیده تر است و از نظر 
ظاهری و ساختاری نیز بوکله، تفاوت هایی با نخ ساده دارد. ماشین آالت بافت این نخ، متنوع است و به دو صورت دستی 
و الکترونیکی انجام می پذیرد. از این نخ، پارچه های تزئینی زیبایی بافته می شود که زیر دست بسیار نرمی را ایجاد 
می کنند. پارچه های بوکله به طور کلی از پشم یا پنبه ساخته می شوند و چندین رنگ یا سایه در آنها ترکیب می شود. 
در این پژوهش، تا حدودی به شناخت ساختار، روش تولید و ماشین آالت بافت این نخ  و نیز کاربرد آن در بافت پارچه و 

طراحی لباس، به دلیل ظاهر تزئینی بسیار زیبای آن، پرداخته می شود.

کلمات کلیدی:
نخ فانتزی، نخ بوکله، ساختار نخ، بافت نخ، پارچه بوکله، ماشین آالت بافت.
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نخ بوکله
بوکله یا بوکل واژه ای فرانسوی و به معنی حلقه است و در 
زبان انگلیسی به آن بوکلی می گویند و به معنی حجیم 
و ضخیم است. نخ بوکله نوعی از نخ های نوظهور است. 
که  است.  حلقه دار  یا  و  گره دار  ظاهری  دارای  نخ  این 
در دسته ی نخ های تزئینی)فانتزی( جای می گیرد. با 
توجه به روش های بافت این نخ، سطح آن نرم، منظم و 
یا نامنظم است. نخ بوکله و یا حلقه ای، شامل ترکیبی از 
فرآیند الیه گذاری)چند الکنی( خاص است و نتیجه آن 
تولید نخ های موجدار و لوپی شکل است. پارچه تولید 
زیاد  و  با دانه های کم  این نخ دارای زیردستی  از  شده 
در سطح پارچه بوده و سطح بافت تکسچره می باشد. 
نمونه  و  فروته  فریز،  بوکله،  نخ  از  نمونه ای   ۱ تصویر 

پارچه های آنها را نشان می دهد. ]۱3[�

-ساختار نخ بوکله
با حلقه هایی فشرده که در فواصل نسبتًا  این نوع نخ 
می شود،  مشخص  می زند  بیرون  نخ  بدنه  منظمی از 
همان طور که در تصویر ۲ نشان داده شده است. بیشتر 
آنها سه الیه هستند. نخ شامل سه جز: هسته ، افکت 
و چسب )نخ احاطه کننده( است. در تصویر 3 نشان 
داده شده که نخ افکت در حلقه ها به دور نخ هسته یا پایه 
پیچیده می شود، و سپس الیه سوم یا احاطه کننده بر 
روی الیه افکت چرخانده می شود تا حلقه ها را در جای 
خود نگه دارد. تکه های جداگانه ممکن است فیالمنت 
)رشته ای( یا ریسیده شده )نخ ریسی( باشد. ویژگی های 

این نخ ها اثر نهایی طراحی را تعیین می کنند ]۱[�

 

تصویر 2- نمایی از نخ بوکله   - نمایی از نخ بوكله2 ريتصو

 

 - ساختار نخ بوكله3 ريتصو
تصویر 3- ساختار نخ بوکله  

روش های تولید نخ بوکله
همان طور که گفته شد نخ های بوکله سه الیه هستند که 
بافت با چرخاندن یکی از سه الیه که شل تر از دو مورد 
دیگر است، ایجاد می شود. هنرمندان باید از الیافی را 
می کنند،  انتخاب  بوکله  نخ  پروژه های  ایجاد  برای  که 
رسیدگی  عدم  صورت  در  زیرا  کنند،  مراقبت  بیشتر 
شکافته  است  ممکن   ،)4 شل)تصویر  رشته ی  دقیق، 
شود و بر روی سوزن های بافندگی یا قالِب قالب بافی، 

گیر کند ]۱4[� 
برای تولید نخ های بوکله مانند تمام نخ های فانتزی از 

 

تصویر 1- بافت مشابه نخ بوکله ، فریز و فروته   - بافت مشابه نخ بوكله ، فریز و فروته1 ريتصو
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سه روش چرخش یا پیچش حلقه، دوک توخالی و روش 
ریسندگی روتر انتها باز استفاده می شود ]۱5[� 

 

-عدم رسیدگی دقیق و پارگی در a- 4 ريتصو
 -بافت با دقت و صحیحbبافت  

تصویر a -4-عدم رسیدگی دقیق و پارگی در بافت  b-بافت   
با دقت و صحیح

ماشین های بافت نخ بوکله
نخ بوکله با دو ماشین سنتی )دستی( و مدرن )ماشینی( 

ساخته می شود. 

سنتی)دستی(
در ماشــین ســنتی، بوکلــه بــا چــرخ اســپینر کــه اکثــرًا 
ــن  ــوند. در ای ــد می ش ــتند)تصویر 5( تولی ــی هس چوب
ــم  ــه ه ــب ب ــن ترتی ــت بدی ــته و افک ــخ هس ــد دو ن فرآین
تابیــده می شــوند؛ ابتــدا نــخ هســته از دوک تغذیــه بــه 
ــت را  ــخ افک ــپس ن ــود و س ــپینر رد می ش ــرخ اس دور چ
ــه دور خــود  ــه صــورت شــل تر و در حالتــی کــه هــم ب ب
ــه دور نــخ هســته می چرخــد، بافتــه می شــود.  و هــم ب
پــس از اینکــه ایــن مرحلــه انجــام شــد نخــی دیگــر بــا 
نــام باینــدر )احاطــه کننــده( کــه بــه معنی چســباننده و 
یــا نگهدارنــده اســت، دو نــخ هســته و افکــت را در جــای 
ــخ  ــه ن ــل تهی ــر 6 مراح ــد. تصوی ــت می کن ــود تثبی خ

ــا دســتگاه اســپینر نشــان داده اســت. بوکلــه را ب

 

تصویر 5- اسپینر چوبی   - اسپینر چوبی5 ريتصو

 

 - مراحل تهیه نخ بوكله با اسپینر چوبی6 ريتصو
تصویر 6- مراحل تهیه نخ بوکله با اسپینر چوبی  

مدرن)ماشینی(
در بافــت ماشــینِی نــخ بوکلــه عمدتــًا از روش هالــو 
اســپیندل اســتفاده می گــردد. نمونه ی تولید ماشــینی 
ــر روی  ایــن نــخ و بســیاری از نخ هــای نوظهــور دیگــر ب
ــپیندل  ــک اس ــه از ی ــزی ک ــان فانت ــتگاه های چرخ دس

ــوند. ــد می ش ــد، تولی ــتفاده می کنن ــی اس توخال
 یــک نــخ هســته از دوک توخالــی عبــور می کنــد و نــخ 
واقــع شــده روی دوک توخالــی از آن جــدا شــده و به دور 
ــوان بیــش از  ــخ افکــت را می ت نــخ هســته می پیچــد. ن
حــد تغذیــه کــرد تــا اثــر حلقــه ای در نــخ بولکــه ایجــاد 
ــج  ــزی رای ــای فانت ــه و نخ ه ــخ بوکل ــر ۷ ن ــود. تصوی ش
ــی را  ــی معمول ــپیندل توخال ــتگاه اس ــن دس و همچنی

نشــان می دهــد ]۱5[�

 

 - دستگاه هولو اسپیندل و  ترسیماتی از نخ هاي فانتزي رایج7 ريتصو
تصویر 7- دستگاه هولو اسپیندل و  ترسیماتی از نخ های   

فانتزی رایج
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 در تصویــر ۸ یــک نــوع ماشــین مــدرن بافــت نــخ بوکلــه 
و مراحــل آن بــه روش مــدرن ماشــینی نشــان داده 
شــده اســت. برخــی از ایــن نخ هــا )بوکلــه( کــه از نظــر 
مشــخصات ســاختاری متفــاوت هســتند، بــا اســتفاده 
از ایر-جــت تکســچرینگ )بافــت جت-هــوا( تولیــد 

�)9 می شــوند)تصویر 

 

تصویر 8- یک نوع ماشین مدرن بافت نخ بوکله و مراحل    يني مدرن بافت نخ بوكله و مراحل آن به روش مدرن ماشني نوع ماشک- ي8 ريتصو
آن به روش مدرن ماشینی

 

 - ایر- جت تکسچرینگ9 ريتصو
تصویر 9- ایر- جت تکسچرینگپارچه بوکله  

تولید پارچه بوکله از دهه ۱930 آغاز شد که کوکو شنل 
معروف طراح مد، پارچه توئید )تصویر ۱0( ارزان را کشف 
کرد و در طرح های خود شروع به استفاده از پشم خشن 

کرد. پس از بیست سال، شنل فرم جدیدی از این مواد 
را آزمایش و بوکله را تولید کرد. از طرح ژاکت بوکله ی او 
در لباس مردانه الهام گرفته شده است. پس از گذشت 
برای  مد  صنعت  در  هم  هنوز  بوکله  پارچه  سال ها، 

بسیاری از موارد استفاده می شود. 

 

تصویر 10- کوکو شنل طراح مد معروف و نمونه ای از پارچه    - كوكو شنل طراح مد معروف و نمونه اي از پارچه توئید10 ريتصو
توئید

نرمی بسیار پارچه بوکله به دلیل الیافی مانند پنبه ، پشم  
و یا سایر الیاف مصنوعی می باشد که در آن به کار رفته 
است. نرمی بوکله باعث می شود پارچه آن بسیار راحت 
و لطیف باشد. بوکله، هم به نخ جدید و گره اِی نامنظم 
از  یا بافته شده  اشاره دارد و هم به پارچه های بافتنی 
در  کلی  طور  به  بوکله  پارچه های  می شود.  اطالق  نخ 
رنگ  چندین  و  می شوند  ساخته  پنبه  یا  پشم  از  قدیم 
بافته  پارچه های  در  می شود.  ترکیب  آنها  در  سایه  یا 
شده، از ساختار های بافت آزاد و باز برای جلوه دادن به 
نخ های  باالی  تراکم  استفاده می شود.  نخ  ویژگی های 
حلقه  )افکت(  جلوه  شدن  تر  برجسته  باعث  بوکله، 
می شود. حلقه های نامنظم ذاتی نخ، بافت کرکی کاماًل 
می کند)تصویر  تولید  پارچه  سطح  روی  را  برجسته ای 
۱۱(. از پارچه های بوکله معمواًل در لباس، کت و شلوار 

و ژاکت استفاده می شود. 

 

تصویر 11- برخی از انواع پارچه بوکله   - برخی از انواع پارچه بوكله11 ريتصو
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تصویر 12- در نظر گرفتن زاپاس در هنگام خرید، برش و    - در نظر گرفتن زاپاس در هنگام خرید، برش و دوخت پارچه بوكله12 ريتصو
دوخت پارچه بوکله

این  می شود.  بافته  شل  صورت  به  اغلب  پارچه  این 
انعطاف پذیری اضافی و خاصیت سست بودن، پردازش 
و دوخت آن را در مقایسه با پارچه های خیلی سفت و 
با بافت  با این حال، پارچه های  پایدار دشوار می کند. 
محکم برای کار راحت تر هستند و در عین حال پوشیدن 
آنها راحت نیست. پارچه بوکله دارای نخ های شل است 
و ضمن تولید هر چیزی از آن، باید خطوط را با زاپاس 
باشید.  داشته  مناسب  الگوی  و  اندازه  تا  ببرید  بیشتر 
بنابراین، هنگام خرید پارچه بوکله، باید چند سانتی متر 
اضافه تر بخرید زیرا بخشی از پارچه هنگام برش هدر 

می رود)تصویر ۱۲(�

روش بافت پارچه بوکله
معمول  بافت  ماشین  طریق  از  بوکله  پارچه های  بافت 
لووم  می شود.  انجام  )تصویر ۱3(  لووم  یا  تاری-پودی 
و  معمولی  پارچه های  اکثر  بافندگی  در  پودی(  )تاری 
خاص به صورت مشترک استفاده می شود. برای تولید 
پارچه  های حلقه ای یا بوکله، معمواًل از دو سیستم نخ 

تار و یک سیستم نخ پود استفاده می  شود. یک سیستم 
از نخ های تار با نخ   های پود بافته می شود و ساختمان 
زمینه پارچه را تشکیل می  دهد. سیستم دیگر نخ تار، 
حلقه   ها  این  که  می رود  کار  به  حلقه ها  تشکیل  برای 
نگهداری  زمینه  ساختمان  توسط  محکم  صورت  به 

می  شوند ]۱3[�
عملیات بافت پارچه عبارتست از: در ماشین بافندگی 
به دلیل وجود  باشد.  تار وجود داشته  نخ  باید دو چله 
زمینه  تار  نخ  بافندگی،  طول  در  زیاد  کشش  اختالف 
دارای کشش باالیی می باشد. نخ های تار حلقه، تحت 
یک  به  باید  بافندگی  ماشین  کمی هستند.  کشش 
مکانیزم حرکت دفتین مخصوص، مجهز باشد ]۱3[. به 
طوری که دو ضربه ابتدایی شانه، کوتاه و نخ های پود در 
فاصله  ای حدود 4 میلی متر از لبه پارچه قرار می  گیرند 
اما در ضربه سوم دفتین، تمام پودها به طور همزمان 
زیاد  کشش  تحت  زمینه،  تار  نخ  می شوند.  کوبیده 
می باشد که باعث می شود پود لیز خورده و به لبه پارچه 
برسد. نخ های تار حلقه، که تحت کشش کمی می باشند 
شل هستند و به سمت باال و پایین پارچه رانده می  شوند 
که حلقه ها را در رو و یا رو و پشت پارچه ایجاد می کنند. 
دفتین  ضربه های  طول  اختالف  به  حلقه ها  ارتفاع 

بستگی دارد ]۱3[�

ماشین های بافت پارچه بوکله)لووم(
همان طور که گفته شد بافت پارچه بوکله به وسیله لووم 
به روش تاری پودی انجام می شود که به دو دسته سنتی 

و مدرن تقسیم بندی می شود.

 

تصویر 13- مراحل بافت پارچه بوکله با دستگاه لووم )تاری پودی(   - مراحل بافت پارچه بوكله با دستگاه لووم (تاري پودي)13 ريتصو
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سنتی
لووم سنتی به مرور زمان و با پیشرفت های تکنولوژی 
از دستگاه دستی چوبی به لووم های برقی ارتقاء پیدا 

کرد)تصویر ۱4(� 

 -لووم برقی(پاور لووم)b-لووم دستی 14a  ريتصو

 -لووم برقی(پاور لووم)b-لووم دستی 14a  ريتصو
تصویر a 14 -لووم دستی b-لووم برقی)پاور لووم(  

مدرن
دســته  دو  بــه  خــود  کــه  مــدرن  دســتگاه های  از 
تقســیم  دایــره ای  و  اتوماتیــک معمولــی  لووم هــای 
اســتفاده  بوکلــه  پارچــه  بافــت  بــرای  می شــوند، 

 �)۱5 می شــود)تصویر 
مکانیــزم بافــت در لــووم معمولــی تخــت را در تصویر ۱6 
مشــاهده می کنیــد کــه طریقــه ی بافــت پارچــه ســاده 
ــد  ــم همانن ــه ه ــه بوکل ــت پارچ ــد؛ باف ــان می ده را نش
ــتگاه  ــزای دس ــماتیک اج ــد و ش ــاده می باش ــه س پارچ

لــووم در تصویــر قابــل مشــاهده اســت.

 

  -لووم دایرهايb-لووم اتوماتیک معمولی(تخت) و a- 15 ريتصو

تصویر a -15-لووم اتوماتیک معمولی)تخت( و b-لووم    -لووم دایرهايb-لووم اتوماتیک معمولی(تخت) و a- 15 ريتصو
دایره ای

 

  - مکانیزم بافت در لووم معمولی(تخت) و شماتیک اجزاي دستگاه لووم16 ريتصو

 - مکانیزم بافت در لووم معمولی(تخت) و شماتیک اجزاي دستگاه لووم16 ريتصو
تصویر 16- مکانیزم بافت در لووم معمولی)تخت( و شماتیک   

اجزای دستگاه لووم

a

c

b

d
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موارد استفاده از پارچه بوکله
برخی از موارد استفاده پارچه بوکله در ذیل آورده شده 

است.

طراحی داخلی
ــی و  ــی، رو بالش ــرای روتخت ــتر ب ــه بیش ــه بوکل از پارچ
ــل  ــه دلی ــه ب ــن پارچ ــود. ای ــتفاده می ش ــی اس روفرش
لطافــت و نــرم بــودن بــرای پتــو بســیار مناســب اســت. 
بــه ویــژه بــا وزن متوســط، بــرای دکوراســیون منــزل نیــز 
ــه   ــه خان ــتری ب ــت بیش ــه جذابی ــود ک ــتفاده می ش اس
می بخشــد ]۱6[. برخــی از مــوارد اســتفاده در تصویــر 

۱۷ مشــاهده می شــود.

لباس
ماننــد  لبــاس  مختلــف  انــواع  بــرای  پارچــه  ایــن 
و  شــلوار  و  کــت  کوتــاه،  لبــاس  کــت،  پیراهــن، 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــیار م ــی بس ــاس مجلس ــرای لب ب

. گیــرد می 

مبلمان
فرش  و  صندلی  مانند  مختلف  مبلمان  برای  بوکله 
انتخابی عالی است. مبلمان ساخته شده با این پارچه، 
پارچه  این  این،  بر  عالوه  است.  راحتی  بسیار  گزینه 
بهترین روکش برای مبلمان با گوشه های خمیده است 

که لبه های آن را پارچه نرم تکمیل می کند

نتیجه گیری
نخ بوکله معمواًل دارای ساختاری چند رشته ای متشکل 
از سه جز است: هسته، نخ اثر )افکت( و بایندر )احاطه 
کننده(. این اجزا می توانند از یک نوع الیاف یا ترکیبی 
از چند الیاف تشکیل شوند. در پارچه های بوکله نیز این 

قاعده حاکم است.
و  زیبا  نرم،  بسیار  که  فانتزی  های  نخ  از  نوعی  بوکله 
طراحان  نظر  می شود،  دیده  لوپی  و  موج دار  شکل  به 
پارچه و لباس را به خود جلب کرده است. نرمی بوکله 
باعث می شود پارچه آن بسیار راحت و لطیف باشد و در 

پارچه های زمستانی جایگاه خاصی پیدا کرده است.

 

 رو بالشیe--رو تختی   b,c-پتو a,d- 17 ريتصو
تصویر a,d( -17.پتو( -)b,c .رو تختی(  -)e.رو بالشی(  

www.prosperoustextile.com
شماره 64
1400 شهریور 

43
نوآوری

روش های  از  استفاده  با  اسپیسر  پارچه  های  تاکنون، 
رو  این  از  می شدند.  ارزیابی  ها   پارچه  سایر  آزمون 
بسیاری از خصوصیات مهم این منسوج مورد توجه قرار 
نگرفته  بود. بر همین اساس اولین آزمون استاندارد ملی 
برای منسوجات اسپیسر تحت نظارت موسسه فناوری 
نساجی )ITA( در RWTH آخن آلمان و از طریق  وزارت 

اقتصاد و انرژی و طبق دستورالعمل 
WIPANO )انتقال دانش و فناوری از 
طریق ثبت اختراعات و استانداردها( 
و تحت حمایت مالی پروژه مشترک 
برای  )استانداردسازی   NormATex

منسوجات اسپیسر( انجام شد.
سه  پارچه های  اسپیسر  منسوجات 
بعدی هستند که پشت و روی پارچه 
هم  از  دهنده  فاصله  نخ های  توسط 
جدا  می شود و ساختاری منعطف و 

سرشار از حفرات متنوع را ایجاد می نماید که عالوه بر 
استحکام باال و انعطاف پذیری مطلوب، امکان عبور هوا 
و رطوبت را به خوبی مهیا می نماید. این پارچه منحصر 
بفرد خواص ویژه ی متعددی هستند که باعث می شود 
آنها را جایگزین سایر مواد غیرنساجی نمایند. منسوجات 
اسپیسر به دلیل خواص ویژه  ای که دارند با پارچه  های 

معمولی و تخت متفاوت هستند.
تاکنون منسوجات اسپیسر طبق استانداردهای مربوط 

یا سایر  تاری   یا حلقوی  و  تاری-پودی  پارچه  های  به 
مواد غیرنساجی مورد آزمایش قرار می گرفته اند و این 
پارچه  های  آزمایش  برای  ویژه  الزامات  استانداردها 
اسپیسر را در نظر نمی  گیرند. بنابراین، مقایسه عینی 
بین منسوجات اسپیسر با یکدیگر یا با سایر منسوجات 
معمول  در همه زمینه  های کاربردی ممکن نخواهد بود.
بررسی  استاندارد،  جدید  روش  در 
خواص ویژه منسوجات اسپیسر مورد 
این  از  است.  گرفته  قرار  ویژه  توجه 
طریق امکان آزمایش استاندارد این 
ویژگی  ها و در نتیجه مقایسه کمی و 
کیفی بین موارد زیر فراهم می  شود:

۱. منسوجات اسپیسر با یکدیگر 
۲. منسوجات اسپیسر و منسوجات 

تخت و دو بعدی
مواد  و  اسپیسر  منسوجات   .3

غیرنساجی
سند استاندارد تعریف شده DIN 60022-1، پارچه  های 
اولین  نمونه،  آماده  سازی  روش  و  شرایط  اسپیسر- 
شامل  و  است  استانداردها  جدید  سری  در  استاندارد 
الزامات اصلی جهت تعیین و روش آماده سازی نمونه 

منسوجات اسپیسر  به طور یکسان است.

تهیه و تنظیم: هانیه محمدی

DIN60022-1 استاندارسازی پارچه  های اسپیسر توسط
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جهانی  شبکه  سازمان  دیگر  عبارتی  به  یا   WTiN  
اطالعات نساجی، رویداد مجازیInnovate ۲0۲۱ خود 
را برگزار می کند و طی یک هفته شرکت های پیشرو در 
صنعت نساجی و پوشاک آخرین دستاوردها و نوآوری 
خود را برای متخصصان صنعت نساجی ارایه می دهند. 
این رویداد در تاریخ ۲9-۲5 اکتبر ۲0۲۱ در یک پلتفرم 
فناوری منحصربه فرد از ویژگی های مختلف برای اتصال، 
آموزش و تشویق بیش از ۱0،000 مبتکر از کل زنجیره 
ارزش تولید پارچه و پوشاک، از تولیدکنندگان مواد اولیه 

گرفته تا برندهای جهانی، برگزار می شود.
غرفه   ۲00 حدود   ،۲0۲۱ سال  نمایشگاه  ویترین  در 
گذار بین المللی در زمینه های مختلف فناوری تولید، 
و  محصوالت  بافت  بی  منسوجات  و  فنی  منسوجات 
خدمات خود را نمایش می دهند- فضای جدیدی برای 
به  رشد،  به  رو  بخش  این  در  خریداران  نیازهای  رفع 

نمایشگاه اضافه شده است. 
برخی از اولین ثبت نام کنندگان غرفه عبارتند از: 

Beaver Paper Group ، BenQ Materials ، 
Computer Generated Solutions )CGS( ، Dupont 
، Groz-Beckert ، KISCO ، Mahlo ، Oerlikon ، 
Weko  و Taiwan Textile Federation�

 Mark Jarvis ، مدیر عامل سازمان  WTiN  می گوید: 
"ما معتقدیم رویداد سال گذشته در بازار نساجی و پوشاک 
که بدون نمایشگاه ها و کنفرانس های مهم آن برگزار شد، 
می خواهیم  ما  امسال،  نمایشگاه  در  بود.  ضرورت  یک 
حتی پیشنهادات بیشتری به شرکت کنندگان خود ارائه 
دهیم، ما می خواهیم جامعه نساجی و پوشاک را گرد هم 
آوریم، آنها را از آخرین نوآوری ها و ترندها مطلع کنیم و به 
آنها فرصت شبکه سازی و نمایش آخرین محصوالتشان 
را بدهیم. Innovate همچنان به ارائه یک بستر پیشگام و 
اشتراک دانش برای پیشبرد سرمایه گذاری ها و تصمیمات 

اقتصادی این صنعت در سال ۲0۲۲ ادامه خواهد داد."
گذشته،  سال  موفق  رویداد  دنبال  به  اساس  همین  بر 
انداز  چشم  تقویت  برای  مشورتی  کمیته  یک   WTiN
اشتراک  به  برای  موثر  بستر  یک  ایجاد  در   Innovate
این  داد.  تشکیل  ایده  ارایه  و  جلسات  دانش،  گذاری 
کمیته تعدادی از بهترین و پرشورترین فعاالن صنعت را 
در عرصه نساجی و پوشاک، با ماموریت شکل دادن به 
رویداد Innovate در جهت منافع این صنعت گردآوری 
کرده است. با استفاده از توصیه های کمیته، این پلتفرم 
پیشرفته و نوین، با ترکیب تعامل موثر و تاثیر متقابل، به 

تجربه یک نمایشگاه مجازی انرژی می بخشد. 

 »Innovate« دومین دوره رویداد مجازی 
برگزار می گردد.
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- پنج ویژگی اصلی رویداد:
اجالس  :اولین   WTiN استراتژیک  اجالس  یک   •  
سازماندهی   ۲0۲۱ اکتبر   ۲6-۲۷ در  را   Innovate
تأثیر  مورد چگونگی  در  استراتژیک  بینشی  تا  می کند 
ارائه  آینده  بر تحول صنعت در پنج سال  محیط کالن 
در  پیشرو  نظران  صاحب  زنده  های  سخنرانی  دهد. 
خصوص موضوعاتی مانند سیاست دولت، فناوری های 
پارادایم، انعطاف پذیری زنجیره تامین، اقتصاد دورانی 
پوشش  را  تجاری جدید  و سرمایه گذاری در مدل های 

می دهد.
 • نمایش ها و سمینارهای زنده محصوالت: غرفه داران 
ویژگی های بارز محصوالت و راه حل های خود را در طول 
نمایش ویدئویی زنده به مشتریان و سرمایه گذاران بالقوه 
غرفه داران  به  جدید  کاماًل  ابزار  این  می دهند.  نشان 
اجازه می دهد تا از پلتفرم Innovate برای نمایش آخرین 
تکنولوژی هایشان به متخصصان نساجی و پوشاک در 

سطح جهانی استفاده کنند.
می توانند  غرفه داران  زنده:  تعامل  و  ریزی  برنامه   •  
در  چت  و  صوتی  ویدئویی،  یکپارچه  عملکردهای  با 
صاحب  بازدیدکنندگان،  با  واقعی  طرفه  دو  مکالمات 
و  سمینارها  جلسات،  در  تجاری  ارتباطات  و  نظران 

بحث های میزگرد شرکت کنند.
کننده  توصیه  پلتفرم  یک  هوشمند:  های  توصیه   •  
مرتبط  بازدیدکنندگان  با  را  غرفه داران  که  هوشمند 
و  کاربر  رفتار  طریق  از  بالعکس.  و  می دهد  مطابقت 
یاد  الگوریتم  پلتفرم،  بر روی  انجام شده  جستجوهای 
می گیرد که تطابق های تجاری کاماًل مرتبط را فراهم 

کند. 
•  قطب نوآوری: یک ویترین نوآوری که بازدیدکنندگان 
را قادر می سازد تا نوآورانه ترین فناوری ها و راه حل های 

به  همچنین  کنند.  مشاهده  نزدیک  از  را  غرفه داران 
سرعت  به  تا  می دهد  را  امکان  این  بازدیدکنندگان 
مورد  در  تا  کنند  تعیین  غرفه داران  با  را  خود  جلسات 

راه حل ها بیشتر بدانند.

 چرا Innovate 2021؟ 
اگرچه نمایشگاه های حضوری در برخی از نقاط جهان 
در حال بازگشت هستند، اما محدودیت های سفر هنوز 
نقش مهمی در حضور آنها دارد. Innovate ۲0۲۱ این 
ای  شبکه  های  فرصت  که  داشت  خواهد  را  ظرفیت 
مشابه رویدادهای حضوری را در اختیار نوآوران صنعت 
قرار دهد، توانایی نمایش آخرین محصوالتشان را داشته 
صنعت  آینده  در  را  جهانی  روند  که  حالی  در  باشد، 

نساجی و پوشاک رقم می زند.
ارتباطات  بازاریابی،  مدیر   ،André Wissenberg
 " می گوید:   Oerlikon عمومی روابط  و  سازمانی 
Innovateامسال بار دیگر نقطه عطفی برای رویدادهای 
دیجیتالی در صنعت ما خواهد بود. این رویداد از نظر 
زمان و موضوعات بسیار متمرکزتر خواهد بود، با اجرای 
زنده متعدد و تعامل بیشتر.Oerlikon  در حال حاضر 
پنج  طی  و  است  مهم  نمایشگاه  این  شروع  انتظار  در 
روز منتظر مشتریان و مخاطبان جدید در بازار جهانی و 

مجازی هستیم."
 ،Beaver Paper مدیرعامل گروه ،Tobias Sternbeck
 Innovate ۲0۲0 می افزاید: "نمایشگاه تجاری مجازی
یک تجربه بی نظیر و موفق بود که راهی را برای ارتباط 
و تعامل با مشتریان در طول همه گیری به ما پیشنهاد 

کرد." 

ین شجاعی تهیه و تنظیم: روژ
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دستگاه بوبین تمیز کن فالیر 
شرکت شرق نساج

نیمچه نخ باقیمانده روی بوبین های فالیر، قابل استفاده مجدد در پروسه ی ریسندگی است. بدین منظور، از 
بوبین تمیز کننده های  دستی یا اتوماتیک، استفاده می شود. این دستگاه ها، نیمچه نخ را از روی بوبین ها باز و 

آن را به الیاف کاماًل باز شده تبدیل می کند که قابل استفاده مجدد در پروسه ریسندگی است.
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شدگی  بــاز  میزان  در  موثر  ــوارد  م
الیاف نیمچه نخ توسط دستگاه :

نوع الیاف: میزان باز شدگی الیاف پنبه 
نظیر  مصنوعی  الیاف  از  بیشتر  بسیار 

ویسکوز، پلی استر می باشد.
نمره نیمچه نخ: نمرات ضخیم تر قابلیت 

باز شدگی بیشتر دارد.
تاب نیمچه نخ: تاب باال تاثیر منفی بر باز 

شدگی الیاف دارد.
سرعت برگردان نیمچه نخ: سرعت پائین 
تر باعث باز شدگی بهتر الیاف می شود. 

مجزا  خروجی  دو  به  مجهز  دستگاه   -
است. یک مسیر به داخل مخزن، و مسیر 

دوم برای اتصال
مستقیم به هر قسمت از خط حالجی 

است.

نکات: 
- در مورد نیمچه های پنبه صد در صد، 
الیاف  بهینه سرعت دستگاه،  تنظیم  با 

بدون آسیب و ایجاد
امکان  لذا  و  شده  باز  کامل  بطور  نپ، 
انتقال مستقیم الیاف به آخرین دستگاه 
تغذیه به کاردینگ، هماهنگ با سیستم 

شوت فید می باشد. 
- در مورد نیمچه های الیاف مصنوعی، 
)حداقل(  به  مخزن  الیاف  است  الزم 

آخرین زننده حالجی
انتقال داده شود. 

به  که  ایست  بگونه  دستگاه  ساختار   -
بنابراین  زند.  نمی  آسیبی  هیچ  الیاف 
تمام الیاف حاصل از آن بطور کامل قابل 
برگشت به پروسه اصلی تولید با انتخاب 

محل درست ورود، است.

جهت کسب اطالعات 
بیشتر با شرکت شرق نساج 

تماس حاصل فرمایید.
05137657161
05137624128
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بر  علی الخصوص  روتاری  چاپ  های  دغدغه  از  یکی 
روی پارچه های ظریف، مورد مصرف در لباس و پرده، 

جلوگیری از موئره است. به تصویر زیر دقت کنید:

خطوط نیمه پنهان قابل مشاهده در تصویر فوق، همان 
اثر موئره Moiré معروف است که از تداخل دو ساختار 
همان  می کند.  سومی ایجاد  الگوی  و  تشکیل  منظم 
اثری که در نگاه کردن به پارچه های راه راه چشم را آزار 
می دهد. این اثر زمانی رخ می دهد که ساختار حفره ای 
منظم شابلون و ساختار شبکه ای رستری با هم تداخل 
 Moiré کنند. شرکت اشتورک هلند برای جلوگیری از اثر
در چاپ روتاری، اقدام به تولید شابلون جدیدی به نام 
رندم ®RandomScreen کرده است که در آن حفره های 
ایجاد شده در شابلون برخالف انواع معمول موجود در 
بازار از نظم خاصی پیروی نمی کنند. موقعیت هر حفره 
فقط کمی خارج از خط است و ریسک تداخل با شبکه 

رستری را حذف می کند.

 moiré به طور معمول در جایی که اندازه نقاط رستری 
می شود  مشهود تر  شطرنجی  ساختار  و  می شود  کمتر 
رخ می دهد. حتی در زمان حکاکی شابلون، در بعضی 

شابلون  مش های  با  شده  حکاکی  نقاط  قسمت ها 
مطابقت دارند و در بعضی نقاط دیگر این گونه نیستند. اثر 
moiré به شکل یک الگوی راه راه مورب قابل مشاهده 

است، همان طور که در شکل ۱ نشان داده شده است.

  Moiré شکل۱. اثر

اثرات Moiré در نساجی
می تواند   )moiré( موئره  آمدن  به وجود  دیگر  عامل   
الگوی بافت پارچه باشد. برخی از منسوجات بافتنی، 
یا   )georgette( ابریشمی جورجت  ظریف  پارچه های 
ریون javanaise تمایل به این اثر بیشتر است. در چنین 
را  نتایج   RandomScreen® رندم   شابلون  شرایطی، 
مش  ترتیب  به  و 3  شکل ۲  مقایسه  می بخشد.  بهبود 

خطی)Penta( و ®RandomScreen را نشان می دهد.

شکل2. اثر موئره در شابلون 125   

شکل 3. رفع اثر موئره با استفاده از شابلون رندم  

راه حل شرکت اشتورک هلند برای از بین بردن موئره 
)Moiré( در چاپ روتاری
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)Rosette Pattern(الگوی گل
با نگاهی به جزئیات ساختارهای تکراری در یک قسمت 
Moiré، می  توانید الگویی را پیدا کنید که بعضًا به عنوان 
الگوی Rosette توصیف می شود. جایی که نقاط رستری 
در اطراف یک نقطه مرکزی همچون گلبرگ های گل قرار 
طرح های  معیوب شدن  موجب  الگو،  این  اند.  گرفته 
هندسی در چاپ می شود. برای درک بهتر به تصاویر زیر 

دقت کنید:

شکل4. اثر rosette با استفاده از شابلون 125 به وضوح قابل   
دیدن است.

شکل5. با استفاده از شابلون رندم RandomScreen در همان   
پارچه و همان طرح، اثر rosette از بین رفته است.

کنتراست باال در چاپ
Random-  سـاختار هندسـی مـش در شـابلون رنـدم
®Screen متفـاوت از شـابلون های معمـول اسـت و از 

تکنولـوژی Nova در تولیـد آن اسـتفاده شـده اسـت. 
ایـن امـر منجر به بهبـود و افزایـش جریان عبـور خمیر 
بنابرایـن  می شـود.  پارچـه  روی  بـه  شـابلون  از  چـاپ 
شـاهد تضـاد بیشـتر در طرح هـای هندسـی بـر روی 
پارچـه خواهیـم بـود که منجر بـه نمایش جـذاب طرح 

شـد. خواهد 
شکل های 6 و ۷  این تفاوت را به نمایش گذاشته است. 

شکل 6. چاپ با شابلون 125  

  RandomScreen  شکل 7. چاپ با شابلون رندم

RandomScreen® مزایای
شابلون رندم ®RandomScreen اشتورک هلند مکمل 
با مش های  از شابلون های این شرکت  طیف وسیعی 
در  حکاکی  مشکالت  رفع  حل  راه  است.  متفاوت 
طرح های شطرنجی و هندسی و جلوه های moiré در 

طرح های ترام می باشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شرکت 
ماناشگرد پایا تماس حاصل فرمایید.
تلفن: 44832256-44827380
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ITMA ASIA + CITME 2022, Asia’s 
leading business platform for textile 
machinery, will return to Shanghai for 
its 8th combined exhibition. It will be 
held from 20 to 24 November 2022 at 
the National Exhibition and Convention 
Centre. Online space application has 
commenced on www.itmaasia.com. 
Owned by CEMATEX (European 
Committee of Textile Machinery 
Manufacturers), the Sub-Council of 
Textile Industry, CCPIT (CCPIT-Tex), 
China Textile Machinery Association 
(CTMA) and China Exhibition Centre 
Group Corporation (CIEC), the 
combined exhibition is set to continue 
to be the leading-edge exhibition for 
global textile machinery manufacturers 
to extend their reach into Asia’s vibrant 
textile manufacturing hub, particularly 
China. 
Mr. Ernesto Maurer, president of 
CEMATEX, enthused, “Since its launch 
in 2008, ITMA ASIA + CITME has 
grown from strength to strength to be a 
part of the transformation journey of the 

textile manufacturing industry in China. 
We are gearing up preparations for the 
combined exhibition and are spurred to 
deliver yet another successful exhibition 
for the textile industry. China is one of 
the few countries that is still experiencing 
positive growth. Hence, we would like to 
invite textile machinery manufacturers 
to seize the opportunities provided by the 
combined exhibition.”
China’s economy is projected to increase 
5.7 percent next year, according to the 
International Monetary Fund. With 
China planning to move up the value 
chain, machinery manufacturers can 
look forward to plenty of business and 
networking opportunities at ITMA ASIA 
+ CITME 2022.
Mr. Wang Shutian, honorary president 
of China Textile Machinery Association 
(CTMA), shared, “China’s 14th 
Five-Year Plan has set the direction 
for building our economy into a 
manufacturing powerhouse that 
emphasises technological innovation, 
promotes industry collaboration and 

Space application kicks off for 
ITMA ASIA + CITME 2022
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prioritises sustainability. In line with this 
plan, ITMA ASIA + CITME remains 
committed to be the most effective 
business platform for buyers to explore 
advanced manufacturing technologies.”
The last edition of ITMA ASIA + 
CITME 2020 wrapped up successfully 
in June 2021. Grossing over 160,000 
square metres of exhibition area, the 
combined exhibition hosted 1,237 
exhibitors from 20 countries and 
regions and attracted visitorship of 
about 65,000 from 30 countries and 
regions over 5 days.
Mr. Charles Beauduin, Chairman, 
ITMA Services, which co-organises the 
combined exhibition, remarked, “The 
2020 edition was successfully staged 
despite challenges brought about by the 
coronavirus pandemic. Both exhibitors 
and visitors surveyed were happy with 
their participation, proving once again 
that the combined exhibition has become 
the preferred platform for solution 
providers eyeing China and the regional 
market.”
He added, “As more countries step 

up vaccination programmes and ease 
travel restrictions, business communities 
are looking forward to face-to-face 
interactions at trade exhibitions - the 
ideal platforms to meet, greet and 
conclude deals.”
Online space application for the next 
edition will close on 10 March 2022. 
Interested exhibitors may visit www.
itmaasia.com or email itmaasiacitme@
itma.com for more details.
ITMA ASIA + CITME 2022 is 
organised by Beijing Textile Machinery 
International Exhibition Co Ltd and 
co-organised by ITMA Services. Japan 
Textile Machinery Association is a 
special partner of the show.

contact
Daphne Poon

ITMA Services
Phone: +65 94789543

Email: daphnepoon@itma.com
Christine Tang

Beijing Textile Machinery International 
Exhibition Company

Phone: + 86 10 85229646
Email: tangrong@ccpittex.com
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That was the finding of the second 
round of Messe Frankfurt’s customer 
survey. Known as the Customer Care 
Campaign (CCC), the survey was 
first conducted in autumn 2020 and 
then repeated in spring 2021. The goal 
was for local sales partners to contact 
Messe Frankfurt’s customers during the 
coronavirus pandemic, inform them of 
trade fair cancellations and support their 
efforts to participate in current and future 
trade fairs – all while invigorating Messe 
Frankfurt’s sales network.
With its Customer Care Campaign 
(CCC), Messe Frankfurt put its sales 
network to work with the explicit 
purpose of gathering information on 
the pandemic’s impact straight from the 
source and learning about key details in 
different countries and regions to assist 
Messe Frankfurt’s planning.
Companies expressed clear approval of 

the additional digital benefits offered 
by hybrid trade fair formats during the 
pandemic in particular. However: people 
want – and need – in-person trade fairs. 
Wolfgang Marzin, President and Chief 
Executive Officer of Messe Frankfurt, 
shared his interpretation of the findings: 
“This is a clear vote of confidence for 
in-person events. Only 3 percent of 
respondents wanted to see events move 
entirely online. In fact, 67 percent of 
our customers would like events to take 
place solely in person, with another 30 
percent expressing a preference for 
hybrid formats. In total, 97 percent of 
our customers remain convinced that in-
person events are an essential component 
of trade fairs.”
Marzin added that: “We first conducted 
this survey back in 2020, and not only 
were our customers eager to share their 
views, but there was also a sharp rise 

97 percent of companies want to continue par-
ticipating in trade fairs
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in confidence been the first and second 
surveys. Many of our customers saw their 
financial situations improve markedly 
during this time. There has also been an 
increasing readiness to take part in trade 
fairs nationally and internationally, both 
today and in future. Both of these factors 
have made us very optimistic here at 
Messe Frankfurt. Our customers are still 
here.”

RailLog Korea, July 2021 / © Messe 
Frankfurt
The response rate was also impressive
59,000 companies took part in this 
survey. They were asked not only to 
answer the questions posed by our 
sales partners, but as part of the second 
survey this spring they were also 
called on to participate in a more in-
depth market research survey. Mirko 
Schubert, Vice President International 
Sales Management at Messe Frankfurt: 
“The fact that more than 70 percent of 
customers surveyed provided us with 
qualified feedback is a sensational result 
that breaks all of our records.”
With their latest campaign, our sales 
partner network demonstrated yet again 
their extraordinarily close ties with our 
customers. Analysis of the results has 
given Messe Frankfurt valuable first-
hand knowledge that will benefit our 
trade fair concepts and planning. Both 
Messe Frankfurt and its sales partners 
see further reasons for optimism in 
the findings, because very few of our 
customers have left the market during 
the pandemic. And our customers are 
ready for in-person trade fairs to return.

Background information on Messe 
Frankfurt

The Messe Frankfurt Group is the 
world’s largest trade fair, congress 
and event organiser with its own 
exhibition grounds. The Group employs 
approximately 2,450 people at its 
headquarters in Frankfurt am Main and 
in 29 subsidiaries around the world. 
The company generated annual sales of 
approximately €257 million in 2020 after 
having recorded sales of €736 million 
the previous year. Even in difficult times 
caused by the coronavirus pandemic, 
we are globally networked with our 
industry sectors. We have close ties 
with our industry sectors and serve our 
customers’ business interests efficiently 
within the framework of our Fairs & 
Events, Locations and Services business 
fields. One of the Group’s key USPs is 
its closely knit global sales network, 
which extends throughout the world. 
Our comprehensive range of services 
– both onsite and online – ensures that 
customers worldwide enjoy consistently 
high quality and flexibility when 
planning, organising and running their 
events. We are expanding our digital 
expertise with new business models. 
The wide range of services includes 
renting exhibition grounds, trade fair 
construction and marketing, personnel 
and food services.
Headquartered in Frankfurt am Main, 
the company is owned by the City of 
Frankfurt (60 percent) and the State of 
Hesse (40 percent).

Contact
Markus Quint

Phone: +49 69 75 75-5905
website: www.messefrankfurt.com

Email: markus.quint@essefrankfurt.
com 
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however, labour costs, especially for 
sewing machinists, became too high in 
many countries in Europe.
As a result, companies began moving 
their operations, first to nearby lower-
wage countries and then inevitably 
to Asia and the Far East, which is the 
main destination for Svegea’s collarette 
machines for knitwear today. At the same 
time, the company’s expertise has been 
increasingly turned to the development of 
bespoke machines for the production of 
special technical textiles and tailor-made 
units for specific niche applications.
Resilience
The recent Covid-19 situation is now 
leading to the reshoring of certain niche 
textile production operations in Europe – 
most notably in face masks and medical 
gowns, but also fast fashion items 
– following the realisation that total 
dependence on overseas suppliers with 
long lead times is unwise.
From the early 1990s until just recently, 
however, only the most resilient garment 

manufacturing companies with highly-
automated processes and strong brands 
retained production in Europe.
This makes Svegea customer Triteks 
Trejd somewhat unique.
Founded in 1994, this family-owned 
business employs over 280 people at its 
plant in Prilep, North Macedonia, where 
high quality cotton fabrics are expertly 
converted into the products of the Tritex 
Underwear brand.
The Prilep operation encompasses the 
processing of fabrics, design, cutting, 
sewing, quality control and packing 
in a fully integrated workflow. “We 
constantly monitor market and fashion 
trends, and our team of designers creates 
collections that meet the needs of the 
most demanding consumers,” says Plant 
Manager Dejan Naumoski. “Our high 
quality cotton fabrics are chosen through 
a stringent selection process and we work 
to the relevant ISO 9001 standards.”
With around 200 sewing machinists, 
the Tritex product range encompasses 

www.nasajimovafagh.com
Volume13 - Issue 64

July 2021

47
Association

briefs, boxers, slips, t-shirts, pyjamas 
and body slips which are primarily sold 
to countries within the European Union, 
as well as the domestic market.
The company has also just completed the 
digitalisation of its full production via the 
in-house DPC-SYS system, installing 
around 200 industrial PCs linking each 
of its workstations and departments.
E-commerce
“This was a nice challenge, and we 
now have all data in real time across 
all of our operations,” says Dejan. “Of 
course, we also make the most of the 
benefits that our country has to offer,” 
“The business climate here is relatively 
stable, there are qualified and productive 
workers, the textile industry is highly 
flexible to the market’s needs, and the 
country’s proximity to EU countries, 
as well as well-developed transport and 
logistics, are certainly a big plus. We 
also have a very efficient e-commerce 
operation which is essential in today’s 
marketplace.”

Triteks Trejd currently operates three 
of the latest Svegea collarette cutting 
machines and is highly satisfied with 
their performance, as well as the service 
provided by the Swedish company.
“In recent years, Triteks Trejd has 
replaced its original Svegea collarette 
machines with our latest highly-
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“I am very privileged to be joining the 
BTMA,” said Jason Kent. “I believe 
there are many generational changes 
ahead that our members must face and 
the BTMA needs to be ready and capable 
of supporting such challenges.”
 “As I see it, we have three initial 
goals in providing better business 
outcomes for our members through 
active engagement in addressing 
industry skills deficits, ensuring we 
are at the forefront of the industrial 
digitalisation revolution, and 
leveraging opportunities brought about 
through innovation and the associated 
global focus on sustainability.”
“We have so many great people in our 

members, associates and colleagues that 
our opportunities are considerable. With 
people at my forefront of attention, I want 
to waste no time in engaging with our 
members over these coming months to 
communicate the BTMA Group’s vision 
in more depth and to also establish more 
comparatively our goals, challenges and 
distinctions.”
Founded in 1940, the British Textile 
Machinery Association actively 
promotes British textile machinery 
manufacturers and their products to the 
world. The non-profit organisation acts 
as a bridge between its members and the 
increasingly diverse industries within the 
textile manufacturing sector.
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Founded in 1952, Svegea of Sweden 
– a member of TMAS, the Swedish 
textile machinery association – has over 
60 years of experience in exclusively 
designing, manufacturing and installing 
the highest quality collarette band cutting 
machines worldwide.
These are used by garment manufacturers 
around the world for the production 
of tubular apparel components such 
as waistbands, cuff and neck tapes and 
other seam reinforcements.

Much has changed, of course, since the 
company’s formation, when its earliest 
technologies had operational speeds of 
around 360 metres per hour. 
Today, Svegea’s most productive 
collarette machine has an output of 
20,000 metres per hour.
Garment manufacturing was also still 
a dominant industry across Europe in 
the first decades of Svegea’s existence, 
largely enabled by such automatic 
machine production. Inevitably, 

Swedish automation boosts Tritex sewing 
operations
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good fibers. The operator automatically 
receives a recommendation for the ideal 
setting via the machine’s display and can 
implement it with just a few clicks.
The CL-X is the perfect and sustainable 
solution to meet today’s demand for 
productivity, cleaning and energy 
efficiency. 

CL-X features at one glance
• Continuous production of 1,600 

kilograms per hour for present blow 
room configuration.

• 30% energy saving compared to the 
current benchmark.

• Integrated WASTECONTROL 
for automatic adjustment 
recommendation of waste excretion 
to avoid unnecessary fiber loss.

• 2.60 m long cleaning section.
• New and improved grid geometry 

for better separation and gentle tuft 
treatment.

• Material draft due to 10 % higher 
speed of second opening roller 
for reliable and consistent fiber 
transport.

• Optimal cleaning level and minimal 
fiber loss due to individual and 
stepless grid adjustment for each 
opening roller by motor.

• Gentle tuft treatment with adjustable 
opening roller speed.

• Synchronized lot management 
(automatic lot change for up to three 
lots).

• Connection possibility for a waste 
box (for waste analysis).

• Lower cost of ownership.

About Trützschler
The Trützschler Group is a German textile 
machinery manufacturer headquartered 
in Mönchengladbach, Germany. The 
family business is divided into the 
business units Spinning, Nonwovens, 
Man-Made Fibers and Card Clothing. 
Machines, installations and accessories 
for spinning preparation, the nonwovens 
and man-made fiber industry are 
produced in nine locations worldwide. 
In addition to four factories in Germany, 
Trützschler has production sites in China 
(Jiaxing, Shanghai), India (Ahmedabad), 
USA (Charlotte) and Brazil (Curitiba) 
as well as a development location in 
Switzerland (Winterthur). The company 
has a worldwide service network with 
service companies and centers in all 
important textile processing markets. 
For more information visit: www.
truetzschler.com

Further visual footage
Scan the QR code and check out our new 
CL-X video on YouTube:

Contact
Trützschler GmbH & Co. KG  

Postfach 410164  
D-41241 Mönchengladbach

Website: 
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The British Textile Machinery 
Association (BTMA) has announced 
that Jason Kent has been appointed as 
Chief Executive Officer of the BTMA 
Group, which also includes subsidiaries 
nw texnet and The Textile Recorder 
(Machinery & Accessories) Exhibitions 
Ltd (TREX), effective from Monday 
23rd August 2021.
Jason has been a non-executive member 
of the BTMA board for over eight years 
and brings a wealth of experience with 
him, having spent 35 years working in 
the carpet tufting machinery industry.
As a time-served mechanical technician 
engineer, he ascended through a series of 
positions of greater responsibility with 
Cobble Blackburn until its acquisition in 

2013 by the Vandewiele Group, where he 
undertook the role of Managing Director 
for the tufting machinery business.
He also studied part-time for his MBA 
back in 2011 and is also a Chartered 
Fellow of the Chartered Management 
Institute.
“Jason is the right person for leading 
the BTMA into the future,” said Alan 
Little, BTMA’s Association Director. 
“Jason’s textile machinery background, 
business development skills and 
extensive knowledge of the BTMA 
and its members will help in delivering 
the strategic vision of the board. The 
current BTMA staff look forward to 
working alongside Jason to assist him in 
achieving his goals”.

BTMA elects new CEO
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Double the production rate, with lower 
energy consumption per kilogram of 
fiber material – that might sound like a 
contradiction, but the new Trützschler 
pre-cleaner CL-X makes it possible. 
It gently and reliably removes coarse 
contaminants like leaf debris, stalks 
or seeds from cotton with minimum 
loss of good fibers. The pre-cleaner 
CL-X provides more efficiency and 
lays the foundation for a high-quality 

end-product before the cotton is further 
processed in mixers and fine cleaners.
The new CL-X especially meets 
the urgent demand for lower energy 
consumption. Energy efficiency is not 
only important for environmental and 
regulatory reasons. Due to rising energy 
prices, it is becoming an increasingly 
decisive factor for the competitiveness 
of spinning mills.

The new Pre-Cleaner CL-X:
Higher productivity and lower energy 
consumption

 ^ Inside the new Pre-Cleaner CL-X
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“During the development process, our 
main focus was on optimizing the fiber 
air flows. This is the area where we 
achieved the breakthrough. By forcing 
the air flow over two rolls, we have 
found a solution that allows lower power 
consumption at the opening rolls,” says 
Robert Többen, Head of Mechanical 
Engineering at Trützschler. “The fact 
that this flow is in the form of a spiral is 
also reflected in the name CL-X: The ‘X’ 
comes from the Greek word for spiral, 
Helix.”
In comparison with the current 
benchmark, the CL-X saves up to 30 
% energy (see chart 1). In addition to 
the optimized flow, an integrated air 
separator contributes to reducing the 
transport air by ensuring that only excess 
air has to be removed, rather than all 
of the air. Less exhaust air means less 
energy consumption.

 ^ Chart 1: Energy savings CL-X vs. current 
benchmark

The CL-X also provides significantly 
increased productivity. At a maximum of 
1,600 kilograms per hour, the production 
rate from one CL-X corresponds to the 
rate achieved by two CL-P models. This 
gives customers the flexibility to operate 
at high or low productivity rates with one 
machine. 
On top of this, the new CL-X is 

characterized by its excellent cleaning 
results. Trials conducted at a Turkish 
customer have shown that it reached 
a nearly three times better cleaning 
efficiency compared to the benchmark 
(US cotton, see chart 2). The improved 
grid geometry enables better separation 
and gentler tuft handling. Furthermore, 
a 2.60 m long cleaning section provides 
a maximum degree of opening and 
cleaning tufts.

 ^ Chart 2: Cleaning efficiency CL-X vs. current 
benchmark

The lot management system enables 
direct, automated coordination with the 
Bale Opener BO-P. The speeds of the 
opening rollers and the position of the 
grid bars – and thus the intensity of the 
cleaning – are automatically adjusted to 
the changing material fed (lot). 
Due to the stepless and individual 
adjustment of grid devices for each 
opening roller, the machine can react 
to a wide variety of impurities. A 10 % 
higher speed of the second opening roller 
causes different speeds along the grids, 
while different sizes of waste can also be 
separated. 
The WASTECONTROL waste sensor 
is now also integrated into the CL-X 
and makes sure that waste is reliably 
separated during production, which 
avoids unnecessary loss of valuable 
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The Corona Virus also had an impact 
on the 130th Annual General Meeting 
(AGM) of Rieter Holding Ltd., 
Winterthur, on Thursday, April 15, 2021.
Based on Article 27 of Regulation 3 on 
measures to combat the Corona Virus 
(COVID-19), the Board of Directors 
of Rieter Holding Ltd. decided that 
shareholders can exercise their voting 
rights exclusively by authorizing the 
independent proxy.
Shareholders therefore could not attend 
the Annual General Meeting in person. 
The AGM was held on the premises of 
Rieter Holding Ltd. at the company’s 
headquarters in Winterthur.
At the Annual General Meeting of Rieter 
Holding Ltd. on April 15, 2021, the 
independent proxy represented a total of 
2 084 shareholders who hold 63.6% of 
the share capital.
The shareholders approved the 
proposal of the Board of Directors not 
to distribute a dividend in view of the 
negative business result. In addition, 
they approved the proposed maximum 

total amounts of the remuneration of the 
members of the Board of Directors and 
of the Group Executive Committee for 
fiscal year 2022.
The Chairman of the Board, Bernhard 
Jucker, and the members of the Board of 
Directors This E. Schneider, Hans-Peter 
Schwald, Peter Spuhler, Roger Baillod, 
Carl Illi and Luc Tack were confirmed 
for an additional one-year term of office. 
Stefaan Haspeslagh was newly elected 
to the Board of Directors for a one-year 
term of office.
Furthermore, This E. Schneider, Hans-
Peter Schwald and Bernhard Jucker, 
the members of the Remuneration 
Committee who were standing for 
election, were also each re-elected for a 
one-year term of office.
Shareholders also adopted all other 
motions proposed by the Board of 
Directors, namely the approval of the 
annual report, the financial statements 
and the consolidated financial statements 
for 2020, and formal approval of the 
actions of the members of the Board 

Rieter Annual General Meeting 2021
• All motions approved 
• Outlook updated
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of Directors and those of the Group 
Executive Committee in the year under 
rev

Outlook Updated
As already communicated at the Results 
Press Conference on March 9, 2021, 
Rieter expects the market recovery to 
continue in 2021. The company expects 
an order intake exceeding CHF 500 
million in the first half of 2021. For the 
first half of 2021, Rieter still anticipates 
that sales will be below break-even point. 
For the full year 2021, Rieter expects an 
operating profit.

About Rieter
Rieter is the world’s leading supplier of 
systems for short-staple fiber spinning. 
Based in Winterthur (Switzerland), the 
company develops and manufactures 
machinery, systems and components 
used to convert natural and manmade 
fibers and their blends into yarns. Rieter 
is the only supplier worldwide to cover 
both spinning preparation processes 

and all four end spinning processes 
currently established on the market. 
Furthermore, Rieter is a leader in the 
field of precision winding machines. 
With 15 manufacturing locations in ten 
countries, the company employs a global 
workforce of some 4 420, about 21% of 
whom are based in Switzerland. Rieter is 
listed on the SIX Swiss Exchange under 
ticker symbol RIEN.

Contact
Rieter Holding Ltd. Rieter Management 

AG
Investor Relations
Media Relations
Kurt Ledermann

Chief Financial Officer Phone:  +41 52 
208 70 15

Fax: +41 52 208 70 60
Email:investor@rieter.com

Relindis Wieser
Head Group Communication 

Phone: +41 52 208 70 45
Fax:+41 52 208 70 60

Email:media@rieter.com
 www.rieter.com
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mean that there are now significant 
gains to be made in the retrofitting 
of the latest automatic drives and 
control systems to machines, going 
far beyond the basic replacement of 
spare parts.

Home textiles leader
Wülfing GmbH, founded in 1885, is 
one of the oldest but also the most 
modern home textiles companies 
in Germany, with its main weaving 
and finishing operations located in 
Borken, North Rhine-Westphalia, 
and a further jacquard weaving mill 
in Steinfurt, as well as with a making 
up and packaging plant in the Czech 
Republic.
The family-owned company’s 
extensive home textiles portfolio 
– spearheaded by the well-known 
Dormisette brand of bed linen – is 
supplied both to a wide range of 
retailers, discounters and catalogues, 
as well as to airlines hotels, retirement 
homes and other public institutions.
In addition, Wülfing is also a 
specialist in African damask fabric 
weaving at the production site in 
Steinfurt. 
All told, the company has over 500 
employees and with 160 weaving 
machines in continuous operation 
has an annual capacity of 60 million 
square metres of cotton fabrics – 
roughly the area of 8,400 football 
pitches. In addition, 200,000kg of 
high quality 95% cotton yarns are 
always in stock, with 15,000kg 
processed into fabrics on a daily 
basis.
“Our particular strength is in wide-
width weaving and the development of 

customer-specific ranges,” says Gerd 
Schulte-Mesum, Wülfing’s Borken 
plant manager. “We have fully-
integrated production in Germany 
on the most modern machines and 
flexibility is fundamental to our 
continued success. The fast-moving 
market demands ever-increasing 
innovation, service and the rapid 
implementation of new ideas.”

Fabric stability
At its Borken plant, Wülfing has 
employed a Monforts sanforizing 
line since 2009 to guarantee the 
required dimensional stability and 
shrink-fastness of its high quality bed 
linen. With a working width of over 
three metres, the sanforizing process 
is a central pillar in the production of 
typical wide-width cotton fabrics for 
home textiles.
In 2017, the company was able 
to acquire a second Monforts 
sanforizing line from another 
company which, although built in 
2005, had been virtually unused. It 
was overhauled and installed behind 
a Monforts equalizing frame of a 
similar age.
“Unfortunately, the two machines 
had to be operated separately via 
individual controls and did not 
represent an integrated unit,” says 
Schulte-Mesum. “This resulted in 
deficits in the desired productivity 
and in the control technology.”
Wülfing consulted with Monforts on a 
number of upgrade options and opted 
for a completely new joint control 
system to merge the two machines, 
as well as a new connecting inlet, a 
tensioning and damping field and a 
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steaming unit. 
“Monforts provided a 
fast and precise erection 
and commissioning of 
the technology in spite 
of the difficult pandemic 
circumstances,” says 
Schulte-Mesum. “The 
result has been an 
increase in production 
speeds by 20% and 
enhanced uniformity in 
fabric width through a 
much improved guidance 
system. 
“We are also achieving 
energy savings as a 
result of the new control 
and drive technology 
and operation has been 
simplified and improved 
as a result of the unified 
control. We benefit from 
simplified access for 
maintenance work such 
as the grinding of the 
rubber blanket, but most 
of all we have greatly 
improved our flexibility 
and now have two almost 
identical Monforts 
sanforizing lines.”
“It’s been a pleasure to 
work with the team at 
Wülfing on this project, 
which demonstrates 
what is possible in 
the modification and 
upgrading of Monforts 
machines already in 
operation,” adds Thomas 
Päffgen, Monforts Area 
Sales Manager.
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“Essentially we want to provide a climate 
positive result simply from everyone 
wearing clothes. The goal now is to turn 
this into a mainstream concept.”

Caretakers
“Our photosynthetic coating is a living 
layer of photosynthetic microorganisms 
that we embed into textiles,” explained 
Dian-Jen Lin of the Post Carbon Lab in 
London which has worked with Azgard 
9 on the development. “What this 
means is that it absorbs carbon dioxide 
from the atmosphere and releases 
oxygen during both its production and 
the user phase.
“It’s radical because like a plant, textiles 
treated with microbial pigmentation 
have basic survival needs and require an 
adjustment in mentality and behaviour 
by the consumer. They have to adopt a 
caretaker role, but we’ve developed the 
coating so it responds to artificial light 
and only needs a little moisture – you 
can hang it up after you shower and the 
humidity will be enough.”
“It is really inspiring to see such 
innovations continue to emerge 
from the denim sector,” said 
Monforts Marketing Manager Nicole 
Croonenbroek. “Monforts has a leading 

position in the field of denim finishing 
with its well proven range for resource-
efficient and economical processing 
and our partners are constantly setting 
themselves new goals in respect of 
sustainable production – and more 
importantly, going beyond them. We 
work closely with them to constantly 
optimise processing parameters and 
achieve further savings in energy, 
water and raw materials throughout 
the dyeing and finishing stages of 
production as their partner for value 
added finishing.”
The key vertically-integrated users of 
Monforts equipment present at Première 
Vision Digital Denim Week included 
AGI Denim (Pakistan), Azgard 9 
(Pakistan), Berto (Italy), Bossa (Turkey), 
DNM (Turkey), Kilim (Turkey) and Orta 
(Turkey).

Contact
Nicole Croonenbroek

A. Monforts Textilmaschinen GmbH & 
Co. KG

Blumenberger Strasse 143-145, 
D-41061 Mönchengladbach, Germany

Phone: int + 49 (0)2161 401 408
Website: www.monforts.com

Email:  marketing@monforts.de

 ^ A modern Monforts denim finishing range.
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Family-owned German home textiles 
leader boosts production with a 
complete finishing line upgrade.
For leading European textile 
manufacturers, adapting quickly to 
changing and highly uncertain market 
conditions has long been a necessity. 
The need for flexibility has only been 
intensified since the onset of the 
Covid-19 pandemic.
Monforts has been able to assist 
its customers all along the way 
through this difficult period, not 

least with its MORE – Monforts 
Original Replacement Equipment – 
programme.
The Monforts commitment to 
customer service is based on four 
principles – helpful, accurate, fast and 
reliable. The company has established 
a reputation for quickly and efficiently 
dispatching spares and components 
where they’re needed worldwide.
Monforts machines are known for their 
robustness and long service life, but 
major advances in digital technology 

Wülfing gets much MORE from 
Monforts
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Many took the opportunity to showcase 
their latest activities at Première Vision’s 
Digital Denim Week, held from July 5-9.

Holistic 
The new Naveena Denim Mills 
(Pakistan) Holistic collection, for 
example, employs a suite of sustainable 
materials such as organic cotton and 
post-consumer and post-industrial 
waste cotton that has been shredded and 
recycled at its in-house unit in Pakistan. 
Hemp and Tencel provide sustainable and 
aesthetic qualities to the collection and 
the company is replacing conventional 

elastane with Roica’s Cradle-to-Cradle 
certified degradable option and polyester 
with CiClo – a material developed by 
re:newcell of Sweden that repurposes 
discarded cotton textiles, such as worn-
out denim jeans, through a process akin 
to recycling paper.
“At Naveena, we constantly ask 
ourselves how we can create lasting 
social and environmental impact while 
designing new products and services 
for the market,” said Aydan Tuzun, 
Naveena’s Executive Director of Global 
Sales and Marketing. 
According to Première Vision experts, 

Could tomorrow’s textiles act like trees?
Monforts customers shine at Première 
Vision Digital Denim Week 
Denim manufacturers employing trusted Monforts technologies continue to lead 
the field when it comes to sustainable fabric manufacturing, rapidly adopting 
every new advance in fibres, dyes and chemicals, as well as process and supply 
improvements and recycling options into their operations.

 ^ Azgard 9’s innovative fabric absorbs carbon dioxide while simultaneously producing oxygen. © Azgard 9
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denims featuring blends with bio-sourced 
fibres such as nettle and kapok are now 
being used to attain softer handles, a 
lighter feel and natural waterproofing, 
avoiding the need for additional finishing 
treatments. Both are highly insulating 
fibres, while thanks to its almost silk-
like visual and tactile advantages, soy 
fibre is an eco-friendly alternative and 
biopolymers made from corn, beet and 
sugar cane are all emerging as potential 
new solutions.

Open secrets
Supply chain transparency is also 
becoming increasingly important, 
and Turkey’s Bossa is now sharing 
information on its dyes, energy 
sources and recycled content use with 
its customers. For organic cotton in 
particular, Bossa provides QR codes with 
which brands can identify the names 
of individual farms and their locations, 
as well as details such as the origins of 
specific seeds and the use of irrigation by 
growers.
“We believe that if we are doing 
something good, it shouldn’t be a 
best-kept secret, and we are also 
sharing this information with other 
denim manufacturers,” said Per Besim 
Özek, Bossa’s Strategy and Business 
Development Director. “Traceability 
is already an expectation rather than 
a differentiator since brands want to 
see the data. Some retailers will even 
establish ultimatums, asking suppliers to 
prove specific targets have been met, in 
order to retain their business.”
Turkey’s Orta’s new Denim Route – 
inspired by the historical Silk Road for 
trade between the East and West – is an 
interactive supplier map detailing the 

regions from which it sources cotton, 
dyestuff, chemicals and various fibres 
to complement its other transparency 
initiatives.
Via a dedicated app, the Denim Route 
shares three years’ of LCA (life cycle 
assessment) data on each of the 
company’s fabrics featured. By scanning 
the QR code on a product’s hangtag, 
users can pull up the data for detailed 
information.
More than just a label saying that garment 
are ‘ethically-made’ or ‘sustainably-
sourced,’ transparency of sourcing back 
to the first steps of the supply chain, the 
processes and the companies involved 
are becoming a consumer mandate, the 
company says.

Game changer
Meanwhile, a living and breathing piece 
of clothing that absorbs carbon dioxide 
while simultaneously producing oxygen 
was introduced at Digital Denim Week 
2021 by Azgard 9 (Pakistan) .
Treated with microbial pigmentation, 
this garment – which is currently being 
analysed by all of the company’s global 
customers, from large luxury fashion 
groups like LVMH to fast fashion brands 
like Zara – basically behaves like a plant 
or tree.
During its life cycle, it will improve 
the immediate environment of the 
wearer and produce approximately 
the same amount of oxygen as an oak 
tree. In addition, the garment is water 
resistant and breathable, with advanced 
antimicrobial and anti-odour properties.
“While brands are thinking about their 
next collections, we have been thinking 
about collections of and for the future,” 
said Azgard 9 CEO Ahmed Shaikh. 
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Fibre Extrusion Technology Ltd, UK 
has completed the installation and 
commissioning of a new FET Laboratory 
Spunbond system for the University of 
Leeds.
FET has built an excellent reputation 
in melt spinning technology over 

three decades, with expertise in 
nonwoven processes for difficult 
to process materials. This step 
represents a significant technological 
development and a continuation of 
the company’s drive for innovative 
excellence.

 FET installs new Spunbond system at 
University of Leeds
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This FET spunbond system is now an integral part of 
the research facilities of the CCTMIH (Clothworkers’ 
Centre for Textile Materials Innovation for Healthcare), 
led by Prof. Stephen Russell based in the School 
of Design, University of Leeds, who commented 
“The new spunbond system is perfectly suited to our 
academic research work, and is already proving itself 
to be extremely versatile and intuitive to use”.
 This spunbond system complements existing research 
lab facilities at the university, which covers all areas 
of fibre and fabric processing, physical testing and 
characterisation. It forms part of a wider investment 
in facilities to support fundamental, academic research 
on ‘future manufacturing’ for medical devices, where 
the focus is on studying small-scale processing of 
unconventional polymers and additive mixes to form 
spunbond fabrics with multifunctional properties. 
 Key to this research is developing the underlying 
process-structure-performance relationships, based on 
the measured data, to provide detailed understanding 
of how final fabric performance can be controlled 
during processing.   As a rule, many exciting materials 
developed in academic research struggle to progress 
beyond the bench, because of compatibility issues 
with key manufacturing processes such as spunbond. 
By leveraging mono, core-sheath and island-in-the-sea 
bicomponent technology, the Leeds University team 
is working with polymer and biomaterial research 
scientists, engineers and clinicians to explore the 
incorporation of unusual materials in spunbond fabrics, 
potentially widening applications. 
 FET has built on its melt spinning expertise to develop 
a true laboratory scale spunbond system and is currently 
working on a number of other such projects globally 
with research institutions and manufacturers. 

Contact 
David Stead

FET Ltd, Treefield Industrial Estate, Gildersome, 
Leeds,LS27 7JU, United Kingdom

Phone: 01274 615356
Website: www.projectmarketing.co.uk
Email: dstead@projectmarketing.co.uk
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decades, BRÜCKNER has been the 
market leader for the finishing of knitted 
fabric. Especially for very fine and elastic 
fabric, special line configurations and 
technological know-how are necessary 
to be able to produce a high-quality end 
product. During the drying and heat-
setting process, for example, extremely 
accurate and uniform temperature 
distribution over the entire length and 
width of the dryer is essential. In the 
BRÜCKNER stenter this is achieved, 
among other things, by the alternating 
arrangement of the thermal zones every 
1.5 meters and by the proven split-flow 
air system. 
Besides these advantages, the machine 
operators at ARIKAN also appreciate the 
easy control of BRÜCKNER lines. The 
visualization is intuitively designed and 
offers many intelligent auxiliary systems 
for an optimized production process. 
Also the very good accessibility of the 
line for maintenance and cleaning is 
also a plus point. In addition, significant 
energy savings can be achieved with just 
a few changes to the machine parameters. 
Sophisticated software provides machine 
operators with valuable information for 
this purpose.
With all these advantages, the decision 
for another BRÜCKNER stenter in 
2019 was an easy one to make. The 
management at ARIKAN attaches great 
importance to energy saving, especially 
in the fabric finishing department. The 
drying process is one of the most energy-
intensive in the entire process chain, 

therefore the biggest savings can be made 
here. These have a direct impact on the 
manufacturing costs of the textiles and 
thus on competitiveness in the market. 
In the meantime, talks are already in 
progress for another BRÜCKNER line 
which will include a very special feature: 
a combined heating system for the dryer. 
For many customers - and so also for 
ARIKAN in Turkey - e.g. steam energy 
is available free or very cheap. With the 
combined heating system developed by 
BRÜCKNER it is possible to use this 
steam energy for heating up the dryer 
and thus to achieve significant savings. 
If the available steam is not sufficient 
for a running process, it is automatically 
switched over to gas heating. This 
mode of operation does not only have 
an effect on the energy costs, but also 
makes a considerable contribution to 
environmental protection. BRÜCKNER 
has been offering combined heating 
systems for many years, depending 
on the customer’s requirements and 
the available resources. Thanks to the 
development over many years of these 
combined systems and to a sophisticated 
software, the changeover to another 
energy source is nowadays carried out 
without any problems. 
During the last years a close friendship 
has developed between the companies 
ARIKAN and BRÜCKNER. The 
Turkish BRÜCKNER agency INTER 
TEKSTIL is always the link between the 
two family companies. 
Production manager Harun Bilginer 
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(Photo) is very satisfied: “The 
BRÜCKNER brand stands for quality, 
efficiency and innovation. What we 
also appreciate very much is the open 
exchange, the professional contact 
with customers and the good service. 
Of course, the representative in many 
countries also plays an important role. 
With INTER TEKSTIL BRÜCKNER is 
well represented in Turkey. We feel very 
well looked after, they simply take care. 
This is not a matter of course.” 
Soon when the latest line has been 
put into operation, a total of seven 
BRÜCKNER stenters will produce high-
quality knitwear for the whole world at 
ARIKAN. 

 ^ Production manager Harun Bilginer



liquor ratio of this machine. The figure 
describes the ratio of water and the 
fabric weight by which operation of the 
machine is possible in theory. A ratio of 
1 : 5 means that for filling of the machine 
with 1 kg of fabric, 5 litres of water are 
re- quired. The less water is necessary 
(i.e. the smaller is the liquor ratio) the 
higher is saving in water and energy 
since smaller water volumes have to be 
heated.
In their company brochures some dyeing 
machinery manufacturers engage a 
real competition regarding the liquor 
ratios. It is questionable as to whether 
process safety and care of material are 
sufficiently taken into consideration. The 
German manufacturers of rope dyeing 
machines use realistic figures: optimum 
process safety and careful material 
transport are ensured. 

 ^ Monforts

Technology know-how saves energy
With the appropriate technology the 
process steps finishing and drying can 
be combined very well. In the socalled 
wet-in-wet process a softener is applied, 
using a combined water extraction and 
application system, which gives the T-shirt 
an agreeable soft touch and prepares it 
for makingup with highperformance 
sewing machines. Subsequent drying 
in a stentering machine stabilises the 
edges and enables for setting material 
width and weight. The German manu- 
facturers of stenters guarantee maximum 
energy efficiency, highprecision material 
guiding and minimum loss of material 
during drying of cotton single jersey 
for T-shirts. The excellent  machinery 
quality is characterized e.g. by extremely 
low maintenance inter- vals for the fabric 
transport systems and highly efficient 
machinery insulation to avoid energy 
losses.

Top rating for German technology
Roland Berger Strategy Consultants, 
one of the world’s leading consultancies 
had awarded best ratings to the German 
textile technology for increase of energy 
efficiency. According to Roland Berger, 
further development of German textile 
technology should result in an about 15 
per cent higher efficiency until 2020. 
This product-specific comparison along 
the overall process chain even proves 
that German technology already today 
reaches more.

Contact
Phone:+49 69 6603 1366
Fax:+49 69 6603 2366

Website: https://machines-for-textiles.
com/blue-competence/stories
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Quality, efficiency and good service - this is 
what makes BRÜCKNER successful in Turkey

The Turkish family-owned company 
ARIKAN Mensucat Industry and 
Trade Inc. was founded in 1993 and 
is located in Kahramanmaraş, one of 
the southernmost cities of the country. 
In addition to the classic textile trade, 
ARIKAN was involved in yarn 
production in the early days and initially 
built a spinning mill. This was followed 
in 2008 by the construction of a knitting 
mill, and a few years later the dyeing 
and finishing divisions were added. In 
the Kahramanmaraş region, ARIKAN 
is one of the oldest companies ever and 
has been developed into a solid and 
successful textile company. Today, the 

family-owned company employs around 
1,500 people and finishes around 55 
tons of knitwear every day. In addition 
to many well-known Turkish fashion 
manufacturers, ARIKAN also supplies 
international manufacturers in Europe, 
Russia, the Gulf States and other leading 
international markets.
The German machinery manufacturer 
BRÜCKNER supported the Turkish 
company from the very beginning. 
From the foundation of the dyeing and 
finishing plant, BRÜCKNER supplied 
three stenters for the finishing of the 
high-quality knitted fabric in 2014. 
Two more lines followed in 2016. For 

 ^ One of the many BRÜCKNER stenters at ARIKAN 



preparation and spinning, German 
technology guarantees optimum energy 
efficiency, e.g. with the production of 
more than 1000 kg/h in the blowroom, 
more than 150 kg/h in the card and 1000 
m/ min delivery speed in the drafting 
process. 

Rotor spinning machines have got the 
knack
Modern rotor spinning plants are mainly 
characterised by highly automated 
machines which enable economic 
handling of the most different fibre 
raw materials from virgin cotton over 
blends and regenerates up to 100 per 

cent chemical fibres. Production reaches 
a rotor speed of more than 150,000 rpm 
and delivery speeds of 300 m/min.
On such machines knit- ting yarns, as 
they are normally used for T-shirts, can 
be produced with very high process 
efficiency. Even raw fibre qualities which 
could cause a minor spinning stability 
can be transformed into high quality 
yarns in a most economical way using 
the suitable spinning media and spinning 
parameters. In addition, latest machine 
generations have a further optimised 
package builtup, so that perfect dye 
packages  like those only known from 
ring spun yarn up to date can be produced 
in one single process step. Throughout 
the last years the rotor spinning machines 
have been optimised consequently 
regarding quality, operator ergonomics, 
energy consumption and efficiency so 
that they offer today more and more 
an alternative to the conventional ring 

 ^ Saurer Schlafhorst
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spinning machines. This is mainly due 
to cut of process steps compared to the 
ring spinning procedure, the high degree 
of automation, the use of spinning agents 
corresponding to the fabric and the 
integrated quality monitoring.

Less friction saves energy during 
knitting
The single jersey circular knitting ma- 
chine uses relative movement technol- 
ogy: Latch needle and knock-over sink- 

er make a relative movement to each 
other to form the loop. In this way the 
relative movement technique has the 
advantage that smaller angles for nee- 
dle clearance can be used. The results are 
less wrapping points of the yarn and a 
reduced friction of the needle.

Liquor ratio 1 : 5 (dyeing) and 1 : 6.5 
(rinsing)
Textile finishing processes need much 
water and heating energy. With latest 
state of the art technology and process 
management, the finishing process of a 
cotton T-shirt offers several possibilities 
to reduce this consumption significantly 
for both dyeing and drying. One index 
to describe the water consumption of 
a discontinuous dyeing machine is the 

 ^ Brueckner
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in Shanghai – Huaneng Shidongkou 1 
and 2) and would not have to be replaced 
by gas power plants as scheduled for 
2016. And they underline an additional 
advantage: Using German machinery 
technology for jersey production of the 
global demand for cotton T-shirts, the 
annual quantity of water that 2 million 
inhabitants of Shanghai consume can be 
saved every year.

Basis for the calculation of 
sustainability
Beside the consumption of electrical 
energy, the energy required for com- 
pressed air and suction air, thermal energy 
and water consumption have been taken 
into consideration for the calculation of 
sustainability. Has not been taken into 
consideration the cultivation of cotton, 

which represents 38 per cent of the 
energy consumption and the making-up 
(covering 2 per cent of the overall energy 
balance).
The eco study mentioned at the beginning 
had defined the energy consumption 
necessary for the production of a T-shirt 
on the basis of the machinery standard in 
the 1980s and 1990s in most cases. For 
the process steps spinning preparation, 
yarn manufacturing, fabric production 
and washing, bleaching, dyeing and 
finishing the investigation lists an energy 
requirement of 19.9 kWh per kilogram 
of jersey fabric. This worldwide average 
is unlikely to have decreased rapidly. A 
glance at the worldwide installed rotor 
spinning capacities proves: Nearly 68 
per cent of the of the worldwide installed 
OE-rotor capacities in 2004 had more 
than 10 years and in 2011 still a good 
half of them. 
As early as 2004 the energy efficiency of 
German machinery clearly exceeded
– as expected – the values stated in 
the eco study. In the balance sheet ma- 
chinery of VDMA member companies 

 ^ Rieter Ingolstadt
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consumed that time only 6.0 kWh/kg 
(2014: 4.3 kWh/kg) per kilogram of
T-shirt fabric from spinning to finish- 
ing.

More reference criteria
In order to assure that such a compari- 
son of sustainability is comparable, all 
parameters, processes and machinery 
technology for the manufacture of the 
jersey fabric had to be defined exactly. 
Starting point was a medium staple 
cotton. Yarn manufacture begins at 
the spinning preparation with fully 
automatic bale pluckers. The fibre 
material is opened fully-automatically,
blended and cleaned. Carding machines, 
pre-drawing machines and drawing 
machines follow downstream. The 
calculation example is based on a softly 
twisted yarn with a yarn count of Ne 30, 
which is produced on a rotary spinning 
machine with a rotor speed of 150,000 
rpm. The yarn produced this way is 
wound on a package of up to 350 mm 
diameter within the same process step. 
The yarn is knitted on singlejersey 
circular knitting machines with a 
diameter of 34 inches and a machine 

 ^ Mayer & Cie

gauge of E 28.
With the following finishing process 
the knitted fabric is dyed as desired 
(in this example black dyeing with 
reactive dye stuffs); at the same time its 
processing properties and its functional 
characteristics are improved.
Finishing is made on the rope, which is 
slit before drying.
The dyeing itself comprises the process 
steps pre-bleaching, dyeing and washing 
of the T-shirt material. All over the world 
in most cases so-called rope dyeing 
machines ( jet dyeing machines) are 
used. Making-up and drying are further 
process steps, which the fabric has to 
pass for becoming a T-shirt. At the end 
of the finishing process mechanical pre-
water extraction, tentering and stentering 
machines are used to dry the fabric.

Leverage effect of saving energy and 
water in detail
How can these enormous energy savings 
be generated even with the option to 
further increase them?
German technology is globally leading 
with regard to highly efficient productivity 
and outstanding quality; they guarantee 
beside a high productivity as the most 
efficient way to save energy – at the 
same time maximum process availability. 
As the automated machines run with 
long service intervals, energy is saved 
in reasonable amounts. For the spinning 
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German Technology:
Higher Energy Efficiency – Higher Profits
28 per cent less energy consumption for production of cotton T-shirts

In the scope of their sustainability efforts, 
the German manufacturers of textile 
machines, components and accessories 
have reduced the energy consumption by 
28 per cent and the water consumption 
by 33 per cent for the production of jersey 
fabric during the last decade. From yarn 
manufacturing to finished jersey fabric – 
German technology makes energy bills 
shrink.
The saving effects applied to the 
production of one T-shirt per year 
for each inhabitant of the earth are 

enormous: If the worldwide produc- tion 
of cotton T-shirts was made completely 
on German state-of-the- art technology, 
the output of the coal power plants in 
Gaojing Beijing and Guohua Beijing 
with a total output of 1000 megawatt 
could be saved every year!
 The person, who orders cotton T-shirts 
today, which have been produced on 
German latest state-of-the-art textile 
machinery will become the benefactor 
of environment. This is because hardly 
any retailer knows: the jersey fabrics 
manufactured, dyed and finished on 
energetically optimized machines of 
German manufacturers are produced 
with 28 per cent less energy than with the 
predecessor technology of ten years ago. 
If the machinery standard of the 1980s 
and 1990s is taken as a basis, even 78 per 

 ^ Truetzschler
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cent less energy is necessary.
Applied to 1,000 T-shirts and using 
German latest technology, the quantity 
of energy required for the process 
steps yarn production, circular knitting, 
washing, bleaching, dyeing and 
finishing can be reduced by 2,725 kWh 
compared to the machinery standard at 
the end of the twentieth century, which 
has been analysed in the eco study of 
2002. Drivers of the superlight BMW 
i3 electric car with carbon passenger 
compartment would be delighted about 
such a power asset. With a consumption
of 12.9 kWh/100 km they could drive 
about 21,000 km.

Quantity of energy saved means to 
supersede coal power plants Cotton 
T-shirts are basic garment, worn under 
shirts in the office or as casual clothing. 
If everyone of the seven billion people on 
the globe bought one single cotton T-shirt 
per year, 1.24 million tons of jersey fabric 
would have to be knitted worldwide. If 

all T-shirt manufacturers of the world 
made use of today’s progress in German 
technology, huge saving potentials could 
be obtained: Under the theme “World 
population multi- plied by one T-shirt 
per year” and “German technology 2014 
compared to machinery standard 20 
years ago” engineers from Germany have 
calculated the possible energy saving of 
19,354,000 million watts per hour and 
the water consumption reduced by 127 
Mio. m3 and searched for comparisons: 
In total 14 coal power plants with an 
average output of 600 MW each could 
be completely turned off (among them 
e. g. the four power plants in Beijing 
– Gaojing, Shijing- shan, Huaneng 
Gaobeidian and Guohua as well as two 
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There’s no need to don uncomfortable 
smartwatches or chest straps to monitor 
your heart if your comfy shirt can do a 
better job.
That’s the idea behind “smart clothing” 
developed by a Rice University lab, 
which employed its conductive nanotube 
thread to weave functionality into regular 
apparel. 
The Brown School of Engineering lab 
of chemical and biomolecular engineer 
Matteo Pasquali reported in the American 
Chemical Society journal Nano Letters 
that it sewed nanotube fibers into athletic 
wear to monitor the heart rate and take a 
continual electrocardiogram (EKG) of the 
wearer. 
The fibers are just as conductive as metal 

wires, but washable, comfortable and 
far less likely to break when a body is in 
motion, according to the researchers.
On the whole, the shirt they enhanced 
was better at gathering data than a 
standard chest-strap monitor taking 
live measurements during experiments. 
When matched with commercial medical 
electrode monitors, the carbon nanotube 
shirt gave slightly better EKGs.
“The shirt has to be snug against the chest,” 
said Rice graduate student Lauren Taylor, 
lead author of the study. “In future studies, 
we will focus on using denser patches of 
carbon nanotube threads so there’s more 
surface area to contact the skin.”
The researchers noted nanotube fibers 
are soft and flexible, and clothing that 

Flexible carbon nanotube fibers woven into 
clothing gather accurate EKG, heart rate
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incorporates them is machine washable. 
The fibers can be machine-sewn into 
fabric just like standard thread. The 
zigzag stitching pattern allows the fabric 
to stretch without breaking them.
The fibers provided not only steady 
electrical contact with the wearer’s skin 
but also served as electrodes to connect 
electronics like Bluetooth transmitters to 
relay data to a smartphone or connect to 
a Holter monitor that can be stowed in a 
user’s pocket, Taylor said. 
Pasquali’s lab introduced carbon 
nanotube fiber in 2013. Since then the 
fibers, each containing tens of billions 
of nanotubes, have been studied for use 
as bridges to repair damaged hearts, as 
electrical interfaces with the brain, for use 
in cochlear implants, as flexible antennas 
and for automotive and aerospace 
applications. Their development is also 
part of the Rice-based Carbon Hub, a 
multiuniversity research initiative led by 
Rice and launched in 2019.
The original nanotube filaments, at about 
22 microns wide, were too thin for a 
sewing machine to handle. Taylor said a 
rope-maker was used to create a sewable 
thread, essentially three bundles of seven 
filaments each, woven into a size roughly 
equivalent to regular thread.
“We worked with somebody who sells 
little machines designed to make ropes 
for model ships,” said Taylor, who at first 
tried to weave the thread by hand, with 
limited success. “He was able to make 
us a medium-scale device that does the 
same.”
She said the zigzag pattern can be 
adjusted to account for how much a 
shirt or other fabric is likely to stretch. 
Taylor said the team is working with Dr. 
Mehdi Razavi and his colleagues at the 

Texas Heart Institute to figure out how to 
maximize contact with the skin.
Fibers woven into fabric can also be used 
to embed antennas or LEDs, according 
to the researchers. Minor modifications 
to the fibers’ geometry and associated 
electronics could eventually allow 
clothing to monitor vital signs, force 
exertion or respiratory rate.
Taylor noted other potential uses could 
include human-machine interfaces 
for automobiles or soft robotics, or as 
antennas, health monitors and ballistic 
protection in military uniforms. “We 
demonstrated with a collaborator a few 
years ago that carbon nanotube fibers 
are better at dissipating energy on a per-
weight basis than Kevlar, and that was 
without some of the gains that we’ve had 
since in tensile strength,” she said. 
“We see that, after two decades of 
development in labs worldwide, this 
material works in more and more 
applications,” Pasquali said. “Because 
of the combination of conductivity, good 
contact with the skin, biocompatibility 
and softness, carbon nanotube threads are 
a natural component for wearables.”  
He said the wearable market, although 
relatively small, could be an entry point for 
a new generation of sustainable materials 
that can be derived from hydrocarbons 
via direct splitting, a process that also 
produces clean hydrogen. Development 
of such materials is a focus of the Carbon 
Hub.  
“We’re in the same situation as solar cells 
were a few decades ago,” Pasquali said. 
“We need application leaders that can 
provide a pull for scaling up production 
and increasing efficiency.”

www.nanomagazin.co.uk
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Unifi’s Repreve recycled fibre reduces 
the global warming potential by 42%, 
according to its first Higg Materials 
Sustainability Index (MSI) score.
Unifi, a manufacturer of synthetic 
and recycled performance fibres, 
has received its first Higg Materials 
Sustainability Index (MSI) score for 
its Repreve fibre, which is made from 
recycled plastic bottles.
The Higg MSI study confirms that 
Repreve reduces the global warming 
potential (GWP) by 21% compared 
to generic, mechanically- recycled 
polyester and 42% compared to 
conventional virgin polyester.
“We’ve been working with the 
Sustainable Apparel Coalition (SAC), 
the backing organisation for the Higg 
MSI, for a number of years and truly 
admire the work it is doing to ensure that 
traceability, quality and environmental 

impact claims are verified,” says James 
Cooper, sustainability manager, Unifi.
“Unifi believes sustainability starts with 
transparency of our Repreve product, 
and the Higg MSI scores provide an 
extra level of accuracy of and clarity to 
the impact of our product. We’re most 
excited about the visibility this gives our 
customers as it presents a more visible 
and verifiable pathway to reducing 
their environmental impact and carbon 
footprint.

 ^ The Higg MSI also measures eutophication, fossil 
fuels, water scarcity and chemistry

Recycled polyester reduces global warming 
potential by 42%

 ^ Unifi will continue to improve the environmental impact of its Repreve fibre

www.nasajimovafagh.com
Volume13 - Issue 64

July 2021

17
News

To receive a Higg MSI score, Unifi 
provided its own internal data to the SAC 
through submission of an externally 
conducted Life Cycle Assessment 
(LCA) study (a tool that measures 
the environmental impacts over the 
whole life cycle of a product or service, 
including emissions and consumption of 
material resources) that adhered to ISO 
14040/14044 standards. This provided 
a carbon dioxide equivalent (CO2e) 
impact for Repreve and allowed the 
SAC to assign a Higg MSI GWP score. 
The Higg MSI scores are based on an 
LCA reviewed by the global, multi-
stakeholder non-profit alliance for the 
consumer goods industry, Sustainable 
Apparel Coalition, and its technology 
partner, Higg Co.
The primary factors contributing to the 
GWP score are emissions though the 
combustion and consumption of fossil-
based energy sources. However, there are 
other variables that contribute to climate 
change included in the background 
data, also measured in CO2e that 
ensures the Higg MSI GWP score is as 
comprehensive an estimate as possible.
“The Repreve score is a combination 
of background Higg MSI data and data 
from our process, specifically for the 
energy and fuel used within our scope,” 
Cooper explains. “The background data 
for generic virgin and mechanically 
recycled PET from the Higg MSI is 
from GaBi, one of the largest internally 
consistent life cycle inventory databases 
available.

“While efficiency and manufacturing 
processes are key, they are one of 
multiple variables that contribute to 
the GWP of a material. The difference 
highlighted with this analysis is in our 
known process data and the estimated 
background data provided by GaBi.”
Beyond the global warming potential, the 
Higg MSI also measures environmental 
impact in nutrient pollution in water 
(eutrophication), water scarcity, use of 
fossil fuels (abiotic resource depletion), 
and chemistry.
In future, Cooper says that Unifi will 
continue to improve the environmental 
impact of its Repreve fibre. In fact, 
lowering its environmental impact is 
a continuous pursuit for the company, 
he says. “We continue to prioritise and 
invest into research and manufacturing 
technology that will both lower impact 
and drive production efficiency,” 
Cooper adds. “We also anticipate further 
advancement with our regional energy 
grids, especially in North Carolina, US, 
to aid us in further reducing carbon 
footprint.”
The Higg MSI scores are used to 
communicate credible data about a 
product’s performance and validate 
sustainability progress. These results 
serve as a public scorecard for sharing 
the profile and data of a product’s 
environmental impact, which provides 
designers and consumers alike with 
information to make sustainability-based 
purchasing decisions.
www.wtin.com
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Question 1: Please tell us more about 
Innovate virtual event by WTiN and 
what the aim of WTiN is for holding 
this event?
In this pandemic landscape, our aim is to 
bring the whole of the textile & apparel 
value chain together to discover how we 
can innovate to build a stronger, more 
resilient, more sustainable and more 
profitable value chain. The industry 
was hit hard last year with the onset of 
the pandemic and we need to ensure the 
industry doesn’t suffer like this again. 
Innovation is the key to becoming 
more resilient and more flexible. The 
event looks at innovation in textile & 
apparel production technology and 
innovation in materials.
The live, virtual event runs for five days 
from 25-29 October and will allow 
exhibitors and visitors to network, 
discover innovations and forge lasting 
partnerships. For more information 

visit: https://innovate.wtin.com/

Question 2: What sections of textile are 
covered in this event?
The event covers the whole of the textile 
value chain from raw materials through 
to the finished end product. Exhibitors 
can showcase their products and services 
within two sectors : Product Technology 
and Technical Textiles.

Question 3: Would you please explain 
the facilities of this event and its 
benefits for exhibitor?
Although physical trade shows are 
beginning to return in some parts of the 
world, travel restrictions are still playing 
a major role in their attendance. Innovate 
2021 will have the capacity to provide 
industry innovators with the same 
networking opportunities as physical 
events, the ability to showcase their 
latest products, all while understanding 

Prosperous Textile Journal 
Interview with Mr Mark Jarvis, Managing Director, World Textile Information 
Network (WTiN)
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the global trends shaping the future of 
the textile industry. The online platform 
includes: 
• A Strategic  Summit – WTiN 

is organising the first Innovate 
Summit on 26-28 October 2021 to 
deliver strategic insight into how the 
macro environment will influence 
industry transformation over the 
next five years. LIVE speeches 
from key opinion leaders will cover 
topics, such as: government policy, 
paradigm technologies, supply 
chain resilience, circular economy, 
and investing in new business 
models. 

• Live Streams   –  Exhibi tors 
will be able to show live video 
demonstrations of products to 
potential customers and investors. 
This brand-new tool will allow 
companies to utilise the Innovate 
platform to showcase their latest 
technology to a global reach of 
textile professionals.

• Innovation Hub - Innovation 
showcase to highlight the most 
innovative products from exhibitors

• Exhibition – Browse through 
interactive exhibitor booths 
designed for viewing exclusive 
innovative content showcasing 
innovation in product technology 
and technical textiles. See the 
growing exhibitor list here: https://
innovate.wtin.com/exhibitor-
directory/ 

• Concierge - Match with the right 
exhibitors and engage in discussions 
on common topics. Our “in-person” 
concierge team will help you find 
the right exhibitors based on your 
specific requirements.

• Connect - Expand your contact 
network by participating in 
networking and connecting with 
like-minded professionals.

Question 4: How many exhibitors 
were participated in previous 
innovative textile event and what is 
your estimation for this edition?
Last year’s event had over 100 
exhibitors. With the return to in-person 
events starting this year, the number of 
exhibitors is expected to drop. Currently 
we have over 60 exhibitors and this 
number continues to grow in the lead up 
to the event. 

Question 5: Which sectors of Iran 
textile industry can take part or visit 
the event?
All textile technology (machinery) 
OEMS, technical solution providers, 
technical textile manufacturers, 
associations, along with textile and 
fashion universities can participate 
in Innovate. Our common thread is 
innovation in the textile value chain. 

Question 6: Last words....
We welcome exhibitors and visitors 
across the world and the textile value 
chain to exhibit/visit our event. We have 
worked really hard over the past year 
to deliver an event that will offer all the 
benefits of an in-person event, with live 
networking and innovation showcases. 
WTiN has built the platform itself, with 
feedback from last year’s (2020) event, to 
ensure our exhibitors and visitors get the 
most out of attending. Visitor registration 
is open and is FREE to attend. Register 
your free pass here: https://innovate.
wtin.com/registration/ 
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Nobody could ever think that such a pandemic virus could be 
canceled the entire world’s in-person meeting and influence the 
whole trading plans. All industries were shocked and those who 
had suitable infrastructure could pass this challenge successfully. 
Companies turned to virtual communication to maintain contact 
with their customers. The second breakdown in communication 
was occurred by canceling all the physical events. 
Despite all the failures and crises that occurred, the creative idea of 
holding virtual exhibitions was very significant. This idea opened 
a window to the new platform of reconnecting the communication 
between companies and customers. In this regard, World Textile 
Information Network(WTiN), is launching its second virtual 
event entitled Innovative- a week of innovation for textile industry 
professionals. The event will take place virtually on 25-29 October 
2021 with a feature-rich technology platform to connect, educate 
and enthuse over 10,000 innovators from the entire textile & 
apparel manufacturing value chain, from raw materials producers 
to global brands.
This is the best opportunity for companies and also specialists to 
enhance their business profits and improve their manufacturer’s 
sustainability. To see the latest innovations and trends, register 
for free at Innovate 2021 and experience live demonstrations, live 
panel discussions, one-to-one audio & video chat. 

Amin Meftahi 
 Amin Meftahi

Managing Director
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