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رسمقاهل

انجمن ماشینسازی نساجی ایران از ابتدای تأسیس تا به امروز ،مسیر
موفقیتآمیزی را به لطف خداوند متعال طی نموده است و در یک دهه فعالیت
خود با همت و تالش اعضای خدوم و توانای خود امکان صادرات ماشینآالت
ً
نساجی و پوشاک به بازارهای منطقه و فرامنطقه ای را مجددا فراهم نموده
است .شروعی دوباره برای حضوری فناورانه در بازارهای جهانی .البته مشکالت
متعددش هم باید به جان خرید اما قصد نگارنده از نگارش این سطور مخاطبی
خاص است که باید با دقت به این عرایض گوش دهد و برای حل آن فکری اساسی
نماید .صنعت ماشینسازی نساجی در دوران تحریمهای فلج کننده و بعد از آن
که به تحریم برانداز اقتصادی معروف شد کوشید تا در حد توان به ساخت داخلی
قطعات ،تجهیزات و ماشینآالت بپردازد و از این رو توسعه نسبی خوبی را نیز پیدا
کرد .اما نکته مهم قوانین دست و پا گیر کار در حوزه ماشینسازی است .اغلب
ماشینسازی ایران هویت حقیقی دارد و واحدهای کوچکی هستند که در بیرون
از شهرها و در حاشیه آن به طراحی و ساخت ماشینآالت میپردازند و در حوزه
دریافت برخی مجوزها همچون جواز فعالیت صنفی ،پروانه بهرهبرداری و...
نواقص متعددی دارند که بر اساس قوانین موجود در کشور به عنوان واحد صنفی
شناخته نمی شوند و باید برای آن فکری عاجل نمود .از طرف دیگر در موضوع
مالیات نیز دردسرهای مختص خود را دارند .به عنوان مثال قیمت تمام شده یک
ماشین یا تجهیز به سنوات خدمات پس از فروش آن بستگی دارد و با تورم ،این
هزینهها هر سال باالتر میرود اما بخش ماشینسازی از قیمت فروش ماشین باید
مالیات کامل را پیش پیش پرداخت نماید در حالی که هزینههای تعمیر و خدمات
پس از فروش همواره بعد از تولید است و ماشین ساز قبل از هزینه مالیات آن را
پرداختمینماید.
همچنین به علت حقیقی بودن بیشتر بدنه ماشینسازی نساجی کشور امکان
حضور در نمایشگاههای داخلی با توجه به قوانین جدید منتفی شده است و
عالوه بر آن برای حضور در نمایشگاههای خارجی نیز هیچ تسهیالتی از دولت
دریافت نمیگردد که با تغییر نگاه به ماشینسازی و ایجاد فضای کسب و کار جدید
با همکاری انجمنهای تخصصی میتوان زمینه شفافشدن بیشتر اقتصاد این
حوزه و ارایه خدمات حمایتی به این صنعت را بهتر از قبل فراهم نمود.
امید است روند رو به رشد صنعت ماشینسازی کشور با درایت معاونت علمی
رییس جمهور ،وزرای صنعت ،معدن و تجارت و همچنین وزیر کار ،رفاه و امور
اجتماعی با سرعت بیشتری به مسیر خود ادامه دهد.
و من الله التوفیق
مدیرمسئول
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دانشمندان فرهیخته و گرانقدر،
آقایان دکتر مجید منتظر و دکتر علی اکبر مرآتی
بدینوسیله قرار گرفتن نام شما اساتید برجسته دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه
صنعتی امیرکبیر را در فهرست اسامی دانشمندان برتر جهان ،در سال  2021که توسط
توسط سازمان علمی  Elsevierو دانشگاه استنفورد انجام شد را به جامعهی علمی و
صنعتی کشور تبریک و تهنیت عرض می نماییم .سالمتی ،توفیق روزافزون و عزت
دائم را برای شما و سایر اساتید زحمتکش صنعت نساجی و پوشاک ایران اسالمی از
درگاه ایزد منان مسالت داریم.
انجمن ماشین سازی نساجی ایران
نشریه بین المللی نساجی موفق
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www.nasajimovafagh.com
شماره 65
آبان 1400

ضرورت اجرای بدون تبعیض ماده  141قانون تجارت
مهندس علیرضا حائری
عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران
و عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران
موضوع انحالل یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع
شود .هرگاه مجمع مزبور رأی به انحالل ندهد ،باید
در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده  6این قانون،
سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد".
همانگونه که مشاهده میگردد ،چنانچه شرکتی
زیانده بوده و زیان انباشته آن بیش از نصف سرمایه
شرکت باشد ،قانون رأی به انحالل و یا اصالح فوری
ساختارهای مالی آن میدهد و هرگونه مسامحه در این
مورد را منتفی میداند .قانونی مترقی که متاسفانه در
برخی موارد و با برخی دخالتها از اجرای آن درباره
بعضی از بنگاههای اقتصادی ممانعت میگردد که زیان
آن متوجه تمامی اقتصاد کشور میگردد .البته ذکر این
نکته نیز ضروری میباشد که هرگونه تعطیلی و یا توقف
ً
مقطعی تولید در یک بنگاه اقتصادی لزوما ورشکستگی
نیست و حتما باید مصداق دقیقی از ماده  141قانون
تجارت باشد.
ً
حال چنانچه مجموعه بنگاههای اقتصادی را مثال در
صنعت نساجی و پوشاک یک کشور ،یک کلونی زنده از
اعضا آن تعریف کنیم ،طبیعی است که همه ماهه و یا
همه ساله تعدادی از این اعضا از بین میروند و تعدادی
دیگر که البته با مقتضیات زمانه همسو هستند متولد

هر بنگاه اقتصادی مانند یک ارگانیسم زنده عمل
میکند و دارای مراحل مختلف حیات از قبیل تولد،
بلوغ ،جوانی ،افول و مرگ میباشد و از این منحنی
پیروی مینماید ،البته که میتوان با روشهایی دوره
جوانی و شکوفایی هر بنگاه اقتصادی را استمرار بخشید
و عمر بنگاه را افزایش داد .روشهایی از قبیل بهروزرسانی
مداوم خطوط تولید ،اصالح ساختارهای انسانی و
مالی ،تولید محصوالتی مطابق میل و سلیقه بازار و در
یک کالم ،تولید کاالی با کیفیت و با قیمت تمام شده
مناسب .بدیهی است چنانچه این اصالحات و نوآوریها
در زمانهای مناسب در یک بنگاه اقتصادی به وقوع
نپیوندد ،آنگاه دوران افول آغاز شده و مرگ این بنگاه
حتمی خواهد بود.
ً
مرگ بنگاههای اقتصادی که اصطالحا ورشکستگی و
انحالل آن واحد نامیده میشود در قانون تجارت و تحت
ماده  141آن پیشبینی و شرایط آن بشرح ذیل تعریف
شده است.
ماده  141قانون تجارت
"اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت
از بین برود ،هیات مدیره مکلف است بالفاصله مجمع
عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا
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ً
زیان انباشته بیشتر در آن واحد اقتصادی شده ،ثانیا
نقدینگی بانکها را که بهصورت تسهیالت و بهصورت
دستوری در اختیار ایشان قرار داده شده است را حبس
و بهصورت مطالبات معوق و غیرقابل وصول در میآورد.
ً
ضمنا باعث ایجاد رقابتی ناسالم و نابرابر با واحدهای
مشابه دیگر در بخش خصوصی و یا حتی دولتی
میگردد و در نهایت نیز به بودجه مردم و دولت فشار وارد
مینماید.
هرگونه حمایت غیراصولی از واحدهای ورشکسته
اقتصادی تحت هر عنوان و به هر دلیل ،باعث اخالل در
نظام اقتصادی کشور شده و ظلم آشکار به سایر بنگاهها
و واحدهای تجاری و صنعتی است و نهادهای قانونی
و نظارتی نباید در اجرای این ماده قانونی لحظهای
درنگ نمایند .در این بین نقش موسسات حسابرسی
رسمی بسیار قابل توجه و تعیینکننده است و ایشان
میبایست بدون اغماض واقعیات مالی را افشا نموده و
در گزارشات خود هیات مدیره و صاحبان سهام و سایر
نهادهای قانونی و نظارتی را به رعایت کامل ماده 141
قانون تجارت وادار نمایند.
لذا اجرای دقیق و بدون مالحظه ماده  141قانون
تجارت در مورد لزوم انحالل واحدهای زیانده و یا اصالح
فوری ساختارهای مالی آن واحد ،میتواند کمک شایان
توجهی به سالمسازی محیطهای اقتصادی نموده و
باعث رونق کسب و کارهای پیشرو گردد .ازاین رو نباید
از اجرای دقیق و بدون تبعیض آن واهمه ای به خود راه
بدهیم.

میشوند .بهشرطی این کلونی رو به جلو حرکت میکند
و پیش میرود که اعضا تازه متولد شده سالمتر ،قویتر و
باهوشتر بوده و در مجموع با کیفیت و ظرفیت باالتری
به تولید و کسب و کار بپردازند.
پس همانطور که پیشتر آمد ،مرگ تعدادی از این
واحدهای صنعتی و اقتصادی نه تنها نباید باعث نگرانی
و تشویش شود ،بلکه این پاکسازی طبیعی میتواند
منجر به سالمسازی محیط و رشد و اعتالی واحدهای
باقیمانده که توانستهاند خودرا با شرایط موجود وفق
دهند گردد.
بدیهی است که هر گونه دخل و تصرف دولتها در
جلوگیری غیرقانونی از مرگ واحدهایی که مستحق
ورشکستگیوانحاللهستند،بدوناصالحساختارهای
مالی آن بنگاه ،در درجه اول ظلم به همان واحد و در
مراحل بعدی ظلم به واحدهایی است که توانستهاند
در زمان مناسب نسبت به اصالح ساختارهای تولیدی
و تکنولوژیکی خود اقدام نموده و خود را با شرایط روز و
بازار مصرف وفق دهند.
در شرایط اقتصادی امروز شاهد هستیم که دولتها
ً
بعضا بنا بر مالحظات سیاسی ،از واحدهای زیانده که
ً
بعضا مشمول ماده  141قانون تجارت هستند حمایت
کرده و بدون آنکه نسبت به اصالح ساختارهای مالی و
یا اصالح خطوط تولیدی آن و تنوع سبد محصول آن
ً
اقدامی بنمایند ،صرفا با تزریق نقدینگی و یا تسهیالت
بانکی و یا سایر حمایتهای دیگر ،زمینه فعالیت بیشتر
ً
آن بنگاه را میسر میسازند که این امر اوال باعث ایجاد
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هدف برند سرژه تولید و
عرضهی کاالی باکیفیت و قیمت
مناسب ایرانی است
مهندستیموری
مدیرعامل برند سرژه
ً
لطفا توضیحاتی در مورد تاریخچه برند سرژه
بفرمایید؟
واحد تولیدی ما از سال 1380بهصورت حرفهای فعالیت
خود را در بخش طراحی و تولید عمده پوشاک زنانه آغاز
کرد و محصوالت ما بهصورت عمده وارد بازار شدند .در
سال  ،1397تیم ما تصمیم گرفت به فعالیت در زمینه
خرده فروشی پوشاک بپردازد و خط تولید برند سرژه در
ُ
همان سال راهاندازی شد و نام اصیل و ایرانی "گردیه"
را برای بخش عمده فروشی برگزیدیم .تمامی مراحل
زنجیره از جمله تامین ،طراحی ،تولید و توزیع در خود
مجموعهانجاممیشودومفتخریمبانیروهاییمتخصص
و مجرب از معتبرترین مراکز مد همکاری کنیم .در حال
حاضر دفتر مرکزی برند سرژه در تهران است و کارخانه
سرژه نیز در شهر قدس دایر میباشد.

سلیقه بازار ،کاالیی نو و جدید عرضه کنیم ،خوشبختانه
موفق به تحقق این امر شدهایم و با تاسیس چندین
شعبه فروش در ایران همواره ارتباط نزدیک و تنگاتنگ
خود با مشتریان را حفظ نمودهایم؛ بحث تامین سلیقه
مشتریان عزیز برای واحد تولیدی ما از جایگاهی بسیار
ویژه برخوردار است ،بهمنظور تحقق این هدف تالش ما
بر آن است که از دانش و تجربهی افراد زبده ،مجرب و
تحصیل کرده در مدارس معتبر مد دنیا ،برای آموزش
به بخش طراحی برند سرژه بهره بگیریم .این امر سبب
بهروز بودن محصوالت سرژه شده است و تقریبا تمام
موارد پوشاک زنانه را در بر میگیرد.
به نظر جنابعالی ،برندهای داخلی چه اقداماتی
را برای توسعه کمی و کیفی خود باید انجام دهند؟
به عقیده بنده ،انجام کارهای تحقیقاتی ،بازدید از ماشین
آالت و خطوط تولید برندهای معتبر جهان ،باعث ایجاد
فرصت و بستری مناسب برای رشد ،ترقی ،بهروز رسانی و
توسعهی برندهای داخلی است .اهمیت رقابت برندهای
ایرانی با برندهای معتبر و روز دنیا مسالهای مهم است
که الزم به یادآوری نیست ،همچنین مخاطب باید بتواند
کاالی ایرانی را با کاالهای خارجی مقایسه کند که همین
امرموجبتولیدمحصوالتیباکیفیتمیشود.

شما دارای تحصیالت دانشگاهی در این حوزه
هستید ،این دانش باعث ایجاد چه تفاوتی در این
برند با سایر برندها شده است؟
همانطوری که بر کسی پوشیده نیست ،داشتن
تحصیالت دانشگاهی در بخشهای مختلف این
حوزه نظیر دوخت ،طراحی پارچه ،بخشهای مختلف
مهندسی صنایع مثل تحلیل و برنامه ریزی فرایندها
و ...حائز اهمیت است .امروزه دانش در بخشهای
مختلف تولید تا فروش و برندسازی حرف اول را می زند
و افرادی که به صورت غیرعلمی برخورد می نمایند دچار
مشکالت متعددی در سازمان خود شده اند .همچنین
شناخت دقیق مواد اولیه و تامین مناسب آنها نیز در این
میان از اهمیت باالیی برخوردار است.

ضمن تشکر از شما،اگر کالم پایانی برای مخاطبان
محترم نشریه دارید بفرمایید؟
هدف برند سرژه تولید و عرضهی کاالی باکیفیت و
قیمت مناسب ایرانی است که منجر به توسعهی صنعت
مد و پوشاک ایران شود ،در پایان امیدوارم مطالب گفته
شده در این مصاحبه ،مورد توجه مخاطبان و دوستان
عزیزمان در این حوزه قرار بگیرد و گامی در راستای
بهبود و توسعه هر چه بهتر و بیشتر این صنعت باشد.
تهیه و تنظیم :هاجر دولتی

نوآوریهای برند سرژه که باعث انس گرفتن نسل
جدید با این برند شده است چیست؟
سعی ما همیشه برآن بودهاست که با شناخت دقیق
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توسعه صنعت خردهفروشی یکی از زیرساختهای ارتقای تولید ملی است.
گفتگوی صمیمی با جناب آقای شاهین رهنما
مدیرکل خرده فروشی برند السیمن

ً
لطفا توضیحاتی دربارهی خانواده بزرگ السیمن
به ما بفرمایید؟
السیمن از تجربهای حدود نیم قرن برخوردار
است و موسسان این برند سابقهی درخشانی را در
حوزه صنعت پوشاک در عرصه ملی و بینالمللی
دارند .این برند توسط برادران الیاسی ایجاد شد
که در سال  1393در شهرک صنعتی پرند اقدام
به ایجاد کارخانه ال سی من نمودند و این برند از
آن زمان تا به امروز در حوزههای مختلف طراحی،
تولید و توزیع از برندهای موفق کشور محسوب
می شود .تیم ما یک مجموعهی  600نفری است که
بالغ بر  400نفر از پرسنل در کارخانه و حدود 200
نفر دیگر نیز در شعب فروش ،دفاتر ،بخش طراحی و
 ...مشغول بهکار هستند ،و این نوید را نیز همین جا
ً
میدهیم که به لطف خدا حدودا  100نفر پرسنل
جدید در سال  1401به مجموعه ما اضافه شود؛
چراکه موضوع اشتغال برای ما بسیار حائز اهمیت
است.
ال سی من به دنبال خلق تجربه و ارزش متمایز برای
مشتریان است .ایجاد ارتباط مبتنی بر احترام ،ایجاد
حس خوب ،جلب اعتماد ،اصالتبخشی و استمرار
در اصول و استانداردها جزء ارزشهای سازمان ما
محسوب می شود.
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همانطور که میبینیم تبلیغات این برند مطرح
ایرانی شامل پیامهایی حاوی :همدلی ،نشاط،
شادی ،جوانی و شور زندگی است ،نحوهی
سیاستگذاری برند شما چیست؟
صنعت خرده فروشی نبض اقتصادی هر کشور
است .یعنی اگر این صنعت بهینه کار کند میتوانیم
بگوییم اوضاع اقتصادی آن کشور خوب است .در
دنیا ،شرکتهای خرده فروشی جزو شرکتهای بزرگ
محسوب میشوند .در حال حاضر مبحث مورد توجه
ما انقالب صنعتی چهارم است ،در انقالب صنعتی
چهارم بهواسطهی بهرهگیری از تکنولوژی و فناوریهای
نوین در حوزه هوش مصنوعی ،زیست فناوری ،ارتباط
تولید و بازار مصرف مبتنی بر داده و دیجیتال مارکتینگ
شاهد کاهش ضایعات ،سرعت تولید باالتر و آسیب
کمتر به محیط زیست هستیم که خوشبختانه آن را در
دستور کار خود قرار دادیم .سالیان سال است که توجه
و تمرکز مجموعه ما تولید و عرضهی کاالهایی با کیفیت
و قیمت مناسب است .رضایت مشتریان برای ما بسیار
حایز اهمیت است ،به همین مخاطر بررسی چرخهی
تولید محصوالتمان از زمان تولد تا فروش همواره مورد
ارزیابی قرار میگیرد و در پی آن هستیم که با جمعآوری
اطالعات بهروز بازار و تحلیل دادههای جدید صنعت
پوشاک قادر به پاسخگویی نیازهای روز مشتریان باشیم.
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آیا سبد محصوالت ال سی من رو به گسترش
است؟
از نظر من تقاضای بازار برای تولید و عرضهی پوشاک
با طراحیهای جدید و بهروز در سطح مطلوبی است،
برندها و صاحبان صنایع میتوانند به توسعهی
محصوالت خود در دستهبندیهای گوناگون بپردازند
و تنوع محصوالتشان را بسته به نیاز گسترش دهند
که این خود باعث رشد ،ترقی و باالرفتن سطح کیفی
محصوالت و رقابتی موثر و کارآمد میشود .مجموعه
ما هم از این قانون مستثنی نیست و به دنبال طراحی
و دوخت پوشاک در دستههای گوناگون هستیم که
نمونههای جدید تولید شده را میتوانید در صفحه
مجازی برند ما مشاهده کنید و عالوه بر آن در آینده نیز
خبرهای خوشی را از این برند میشنوید.

امکان دسترسی سریع و گستردهتر به دنیای اطالعات
افق جدیدی را فراروی متخصصان و مدیران گشوده
است.
برند ال سی من دارای امکانات به روز و دارای تجهیزات و
ماشینآالت مجهز است و فضا و فرهنگ سازمانی نیز به
شدت پویا و مبتنی بر دانش است .تیم تحقیقاتی ما در
حوزهی بازاریابی و سایر بخشها مطابق استانداردهای
روز دنیا عمل میکند و به عقیده بنده راز و رمز پایداری
برندهای ایرانی توجه و ارزشگذاری به متغیرها و الزامات
صنعت خردهفروشی است و البته موضوع نوآوری و
خالقیت را نباید فراموش کنیم و مهمتر اینکه توجه به
فروش آنالین نیز بخشی از این الزامات میباشد .البته
سازمانها بدون داشتن استراتژی مشخصی در استفاده
از مدیریت دانش نمیتوانند بهرهای از این کارکردها
داشته باشند و میبایست در این خصوص سیاستهای
راهبردی تدوین گردد.

علم و دانش در مجموعه ال سی من از چه
جایگاهی برخوردار است؟
باید بپذیریم دانش در دنیای پیشرفته امروز به سرعت
در حال تبدیل شدن به مزیت رقابت اصلی سازمانها
میباشد .روند اوج یافتن نقش دانش ،نوآوری و
فناوریهای نوین در ایجاد مزیتهای راهبردی و اهمیت
یافتن ارزش منابع دانش در اداره سازمانها موجب
شده است تا مقوله مدیریت دانش در قلب سیاستهای
راهبردی سازمانها جای گیرد .دانش میتواند فرصت
مناسبی برای سازمانی باشد که به خوبی آن را شناخته
و مدیریت میکند و در عین حال ،تهدیدی جدی برای
سازمانی قلمداد شود که تحوالت محیط را نمیشناسد
و یا نمیخواهد بشناسد .در عصر حاضر ،اطالعات
و دسترسی موثر به آن یکی از عناصر کلیدی پیشرفت
و توسعه محسوب میشود ،به گونهای که تمامی
فرآیندهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی،
آموزشی و زیستی به شدت نیازمند اطالعات میباشند.
پیشرفتهای سریع در فناوری اطالعات و ارتباطات و

کالم پایانی...
در پایان این نکته را الزم به ذکر میدانم ،توسعه صنعت
خردهفروشی یکی از زیرساختهای ارتقای تولید ملی
است .بایستی زیرساختهای خرده فروشی و اصالح
زنجیره ارزش صنعت پوشاک که به تبع آن کاهش هزینه
تمام شده و ارتقاء کیفیت محصوالت برای مصرف کننده
و موجب گردش بیشتر در مجموع صنعت خرده فروشی
را به همراه خواهد داشت ،مورد بازنگری اساسی قرار
دهیم .ارزشگذاری در باب انضباط اقتصادی ،مالی
و همچنین سرمایهگذاری در زیرساختهای درون
سازمانی با در نظر گرفتن الزامات انقالب صنعتی چهارم
بهویژه در بخش انفورماتیک سازمانها بسیار ضروری
است و البته مهمتر ایجاد ارزش درون سازمانی در بخش
مدیریت سرمایه انسانی و همچنین آموزش مداوم در
همه دپارتمانهای سازمان را مدنظر داشته باشیم.
تهیه و تنظیم :آیدا خلف خانی
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حضور با شکوه صنعت فرشماشینی در تهران
سیزدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی فرشماشینی تهران از تاریخ 16لغایت
 19آبان ماه با استقبال چشمگیر برندهای مطرح و بازدیدکنندگان برگزار شد.
نشریه بینالمللی نساجی به عنوان رسانه تخصصی صنعت نساجی ،فرش و پوشاک میکوشد تا با انعکاس
رویدادهای مهم داخلی و خارجی این صنعت ،بستر مناسب جهت اطالع رسانی صحیح را فراهم آورد .حضور
بیش از  100کارخانه و شرکت فعال در حوزه صنعت فرشماشینی و حضور پرشور بازدیدکنندگان از اقصی
نقاط کشور و کشورهای منطقه حکایت از جایگاه ویژه این رویداد در حوزه ملی و بینالمللی دارد .بر همین
اساس این نشریه به بیان دیدگاهها و نظرات برخی شرکتهای حاضر در نمایشگاه پرداخته است.
مستربچ ،منسوجات بیبافت،منسوجات فنی و الیاف
استیپل پلیپروپیلن دستهبندی میشوند و این شرکت
با حضور در این رویداد مهم میکوشد تا با تعامل با سایر
بخشهای صنعت نساجی و فرش کشور زمینه همکاری
و توسعه فعالیتهای خود را بیش از پیش فراهم آورد» .
همچنین ایشان در ادامه به محصوالت جدید نگین رز
اشاره کرد و افزود« :گروه نگین رز در بخش منسوجات
فنی دو نوآوری جدید در زمینه منسوجات بیبافت
آنتیاستاتیک و الیههای تفلونایز در بخش منسوجات
بیبافت به ثبت رسانده که از امسال در نمایشگاههای
داخلی و خارجی مختلف ارایه شده و مورد توجه
بازدیدکنندگان نیز قرار گرفته اند » .مهندس اله وردی
در پایان به کیفیت مطلوب و سطح باالی نمایشگاه
پرداخت و گفت« :کیفیت محصوالت ارائه شده توسط
شرکتکنندگان در نمایشگاه امسال از سطح کیفی
باالیی برخوردار بوده و این مهم حکایت از رشد کیفی
صنعت فرش و کفپوش در سالهای اخیر دارد و زمینه را
برای توسعه محصوالت جدید و صادرات فراهم میآورد.

رضا اله وردی(مدیر عامل شرکت نگین رز) ضمن اشاره
به محصوالت نگین رز در نمایشگاه افزود« :محصوالت
شرکت نگین رز در گروههای اصلی موکت و کفپوش،
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» هر چند به دلیل شرایط خاص و محدودیتهای ناشی
از ویروس کرونا ،تعداد و کمیت شرکتهای حاضر در
نمایشگاه کاهش داشته است.

اطالعاتی از بازدیدکنندگان ندارند و همین مساله کار را
برای برنامهریزی و پیگیریهای بعدی مشکل مینماید
و امید داریم برای سال آینده این مساله برطرف گردد».

مهدی ضابطی ،مدیرعامل شرکت فرش ماهور ،با اشاره
به شرایط خاص کشور و جهان به علت وجود پاندمی
کرونا گفت« :برخالف انتظار ،نمایشگاه امسال نسبت
به ادوار قبل از شرایط بسیار خوبی برخوردار بود و از
ابتدای مراحل ثبت نام تا اختتامیه مدیریت نمایشگاه
و شرکتکنندگان بسیار پخته و حرفهای عمل نمودند و
همین مساله موجب شد تا شاهد برگزاری یک نمایشگاه
تخصصی باکیفیت باشیم.؛ در این دوره از نمایشگاه
رشد چشمگیری در طرح و نقش و نحوه نمایش و ارایه
محصوالت شاهد بودیم و امیدوارم این رشد در دورههای
بعدی نیز ادامه داشته باشد ».وی در ادامه به نقد
برخی نواقص موجود در نمایشگاه پرداخت و افزود:
«فرش ماهور در دهه گذشته در رویدادهای بینالمللی
مختلفی همچون نمایشگاههای دموتکس آلمان و
ترکیه و ایتما حاضر بوده و میکوشد تا با استانداردهای
بینالمللی حرکت نماید ،حداقل امکاناتی که انتظار
می رفت نمایشگاه بینالمللی تهران فراهم نماید سامانه
ثبت نام بازدیدکنندگان بود که متاسفانه از آن غفلت
شد و شرکتهای حاضر در نمایشگاه هیچگونه آمار و

جعفر ضابطی ،مدیرعامل شرکت فرش رویال گلد،
ضمن تشکر از بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان
نمایشگاه به دالیل استقبال خوب از این دوره
اشاره کرد و بیان داشت« :نمایشگاه امسال جزء
نمایشگاههای موفق دورههای مختلف این رویداد
مهم بوده است و شرکتکنندگان و بازدیدکنندگان
حاضر در آن از رضایت قابل قبولی برخوردار بودند؛
به نظر بنده دالیل اصلی این اتفاق به دو موضوع
ً
برمیگردد؛ اوال دوسال پیش ،نمایشگاه برگزار نشد و
سال قبل هم به علت شیوع ویروس کرونا و همهگیری
آن نمایشگاه به صورت کامل شکل نگرفت و با توجه
به محدودیتهای سفر با کمبودهایی مواجه شد.
اما انجام واکسیناسیون و رعایت شیوهنامههای
بهداشتی کمک بزرگی به رفع موانع و آرامش عمومی
جامعه برای حضور در این رویداد داشت؛ همچنین
نزدیکی زمان نمایشگاه به ایام عید و انتقال زمان آن
از شهریور به آبان ماه ،باعث تحرک بیشتری در شبکه
توزیع و تولید فرشماشینی برای تامین نیازهای آخر
سال بازار داشت».
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کشور گفت« :یکی از مهمترین بخشهای صنعت
نساجی کشور در حوزه اشتغال ،ارزآوری و کارآفرینی،
صنعت فرشماشینی است که بخش قابل توجهی از
صادرات و سهم زیادی از تولید منسوجات در کشور را به
خود اختصاص داده است و با ماشینآالت بهروز و ارایه
محصوالت با کیفیت ،کوشیده است تا به حفظ ثبات
اقتصادی و رونق تولید در کشور کمک نماید .ایشان
در ادامه به کیفیت نمایشگاه فرشماشینی امسال
نیز اشاره کرد و افزود« :امسال برخالف تفکر برخی از
کارشناسان ،نمایشگاه از لحاظ کمی و کیفی بسیار باال
بود و همه شرکتهای حاضر در نمایشگاه با محصوالت
جدید و با آمادگی خوبی در این رویداد مهم بینالمللی
حاضر شدهاند؛ کیفیت باالی محصوالت و نوآوریهای
ارایه شده در این دوره ،عامل مهمی در استقبال بیشتر
مخاطبان عمومی و تخصصی نمایشگاه است و حضور
چشمگیر بازرگانان بینالمللی در این دوره میتواند نوید
بخش صادرات موفق در ماههای آینده باشد و امیدوارم
این مهم اتفاق بیافتد».

سعید منزوی زاده ،مدیر عامل شرکت تولیدی صنعتی
رسول اصفهان قالی سلیمان ،با اشاره به سابقه فعالیت
شرکت قالی سلیمان گفت« :این شرکت تولیدی از سال
ً
 1360فعالیت خود را آغاز کرده است و تقریبا چهار
دهه است که در زمینه ریسندگی و بافندگی مشغول به
کار است .این شرکت در زمینه ذوبریسی نخ پلیاستر
و پلیپروپلین هم فعالیت دارد و همواره میکوشد تا با
استفاده از ظرفیتهای علمی و فنی خود ،عالوه بر
ارتقاء کیفی محصوالت ،زمینه تولید محصوالت نوآورانه
را نیز فراهم نماید .وی استقبال مردم از نمایشگاه را
کمنظیر توصیف کرد و بیان داشت« :امسال با وجود
کرونا و مشکالت متعدد ناشی از آن ،استقبال خوبی
از نمایشگاه صورت گرفت و این موضوع بیانگر رونق
بیشتر بازار فرشماشینی ایرانی است و ما امیدواریم
شرکتهای ایرانی بتوانند از این فرصت در راستای
توسعه فعالیتهای خود نهایت استفاده را ببرند».

حمید صابر ،رئیس هیئت مدیره شرکت فرش آراد،
ضمن گفتگو با نساجی موفق به جایگاه این رویداد در
صنعت فرشماشینی اشاره نمود و اذعان داشت« :فرش
آراد دومین سالی است که در این نمایشگاه حضور دارد؛
این شرکت فعالیت خود را از سال  1378با نام فرش
مجلل آغاز کرده و به تولید فرشهای  500شانه با تراکم
 1000با کیفیت باال پرداخته و ماشینآالت خود را در
سال  1394بهروز رسانی کرده و در حال حاضر نیز فرش
آراد مجهز به دستگاه  700 HCPشانه با تراکم 2550
و همچنین دستگاه  1500 HCPشانه است ».وی در
ادامه به حضور پرشور بازدیدکنندگان در نمایشگاه اشاره

علیرضاضابطی،عضوهیئتمدیرهشرکتبوستانترمه،
ضمن اشاره به جایگاه فرشماشینی در صنعت نساجی
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کرد و گفت« :این دوره از نمایشگاه با وجود کرونا و رکود
نسبی در کشور از استقبال قابل توجهی برخوردار بوده و
واکسیناسیون عمومی و همچنین رعایت شیوهنامههای
بهداشتی نیز در رونق آن نقش بسزایی داشته است
و امیدواریم این رویداد زمینه رونق هرچه بیشتر بازار
فرشماشینی داخل را فراهم آورد».

میثم خداوردی ،مدیر عامل شرکت فرش عمارت،
با اشاره به سابقه شرکت فرش عمارت بیان داشت:
«بیش از  40سال است که این شرکت در حوزه فرش
فعالیت دارد و از سال  1395به طور اختصاصی به
تولید فرشهای  700شانه کالسیک و وینتیج با
کیفیت باال پرداخته است ».وی در ادامه به استقبال از
نمایشگاه فرش تهران پرداخت و گفت« :به نظر ،این
دوره از نمایشگاه باشکوهتر از دورههای قبل برگزار شد
و همچنین این نکته را باید یادآور شد که رقابت سالم
داخلی زمینه را برای فعالیت هرچه گستردهتر فرش
ایرانی در بازارهای خارجی فراهم میکند».
محمد بهشتی،مدیرعامل شرکت فرش بهشتی ،با تکیه
بر توانمندیهای صنعت فرش ماشینی کشور گفت:
«ایران در حوزه صنعت فرش از جایگاه ویژهای در عرصه
بینالمللی برخوردار است و شرکتهای پیشروی قابل
توجهی نیز در کشور وجود دارند که با برنامهریزی و
شناخت درست از فضای داخلی و بینالمللی با تولید
محصوالت نفیس و پرمخاطب ،زمینه اشتغال و ارزآوری
را با هم ایجاد نمودهاند و فرش بهشتی نیز در این میان
تالش دارد تا با ارایه محصوالت جدید و استفاده از دانش
فنی روز دنیا نیاز مشتریان در داخل و خارج از مرزهای
کشور را به خوبی تامین نماید ».وی در ادامه نیز به سطح
کمی و کیفی نمایشگاه پرداخت و افزود« :ضمن تشکر
از بازدیدکنندگان غرفه این شرکت ،امسال نمایشگاه از
کیفیت خوبی برخوردار بود و واکسیناسیون سراسری
را میتوان از عوامل موفقیت این دوره از نمایشگاه
دانست؛ به عالوه استقبال کم نظیری نیز از غرفه این
شرکت در سطح داخلی و بینالمللی صورت پذیرفت
که میتواند بستر مناسبی را برای صادرات محصوالت به
بازارهای بینالمللی مهیا نماید».

مهدی صابر،عضو هیئت مدیره شرکت خاطره کویر
کاشان ،با تاکید بر موفقیت این دوره از نمایشگاه
فرش تهران گفت« :این دوره از نمایشگاه با وجود
محدودیتهای کرونا از استقبال خوبی برخوردار بود و
تنوع و کیفیت محصوالت تولیدی توسط شرکتکنندگان
این دوره از نمایشگاه نسبت به سالهای قبل رشد قابل
توجهی داشته است و امید میرود که سال به سال
محصوالت باکیفیتتری ارائه شود تا زمینه برای فعالیت
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مرتضی طالبی ،مدیر عامل شرکت مهترنج ،ضمن ابراز
خرسندی از حضور بازدیدکنندگان و عموم مردم از
نمایشگاه گفت« :این شرکت تولیدی واقع در کاشان،
بالغ بر چهل نفر پرسنل داشته و بیشتر زمینهی
فعالیتاش بر روی تولید فرشهای اکریلیک و BCF
است؛ شرکت مهترنج برای چهارمین سال است که در
نمایشگاه فرشماشینی بینالمللی تهران حضور دارد و
امسال را میتوان یکی از موفقیتآمیزترین و پربارترین
این سالها دانست».

در سطح بینالمللی آمادهتر گردد .همچنین همکاران
شرکتکننده در رویداد تالش خوبي را براي ایجاد تنوع
در طرح و رنگ نشان داده بودند و عالوه بر آن شاهد
حضور برندهاي مطرح در این نمایشگاه بودیم که باعث
استقبال هرچه بیشتر بازرگانان ،تجار و متخصصان این
صنعت از نمایشگاه شد؛ روي هم رفته نمایشگاه امسال
با توجه به شرایط کرونا و مشکالت اقتصادي در کشور با
کیفیت قابل قبول و باالیي برگزار شد».

حامد رحیمی ،مدیر عامل شرکت فرش خاقانی ،در
ابتدا به معرفی فرش خاقانی پرداخت و بیان داشت:
«برند فرش خاقانی مدت شش سال است که در کاشان
فعالیت خود را آغاز نموده است و در طول این مدت نیز
با تمرکز بر ارایه محصوالت با کیفیت و بهروز کوشیده
است تا زمینه توسعه بازار خود را فراهم آورد .در حال
حاضر نیز بر روی فرشهای فانتزی  BCFبا تراکم
 1500شانه موفقیتهایی را داشتهایم و از استقبال
خوبی نیز برخوردار بوده است ».ایشان در ادامه به
کیفیت نمایشگاه امسال اشاره نمود و گفت« :این دوره
از نمایشگاه فرشماشینی تهران از کیفیت قابل قبولی
برخوردار بوده است و علی رغم وجود کرونا شاهد حضور
بازدیدکنندگان تخصصی بودیم و امیدوارم با رونق گرفتن
بازار داخلی زمینه رشد صنعت فرشماشینی در کشور
بیشتر فراهم گردد».

www.0100pooshak.com

فربد مستوفی ،مدیر فروش و تبلیغات شرکت فرش
فرهی ،ضمن معرفی مجموعه فرش فرهی بیان
داشت« :مجموعه کارخانجات فرش فرهی در واقع
یکی از کاملترین خطوط تولید انواع فرش ماشینی را
در کشور دارد و در طول سالهای اخیر با حضور دائمی
خود در نمایشگاههای مختلف ملی و بینالمللی و
ارایه محصوالت نوآورانه با کیفیت کوشیده است نقش
خود را به عنوان یک برند ایرانی معتبر در بازار جهانی
فرش به درستی ایفا نماید ».ایشان در ادامه به حضور
پررنگ متخصصان در این رویداد بینالمللی اشاره
کرد و افزود« :استقبال متخصصان و بازرگانان در
نمایشگاه امسال عالی بود و با توجه به تخصصی بودن
این رویداد ،بهتر است تولیدکنندگان ،صنعتگران،
طراحان ،واردکنندگان و صادرکنندگان این حوزه با
ورود کارشناسانه و دقیق خود به نمایشگاه زمینه تولید
و صادرات انواع کفپوش در کشور را بیش از پیش مهیا
نمایند».
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با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه بین المللی
فرش ماشینی تهران گفت «:نمایشگاه بین المللی
فرش تهران به عنوان یک رویداد مهم و استراتژیک
در صنعت فرش داخل و منطقه مطرح است و
سالها است که شرکتهای مختلف با حضور در این
نمایشگاه در قالب غرفه گذار و یا بازدیدکننده در
جریان آخرین دستاوردهای این صنعت قرار می
گیرند ».ایشان در ادامه به سطح نمایشگاه سیزدهم
پرداخت و افزود «:این دوره نمایشگاه نیز با وجود
پاندمی کرونا و همچنین شرایط سخت سفر برای
فعاالن این حوزه ،بسیار پربار و موثر برگزار شد و
بازدیدکنندگان تخصصی زیادی در این نمایشگاه
حاضر بودند؛ این مساله باعث ارتقا سطح توقع
بازار و سرمایه گذاری بیشتر در حوزه تحقیق و
توسعه خواهد شد و زمینه نوآوری هرچه بیشتر در
بخشهای طرح ،رنگ ،تکمیل و شکل فرش را در
آینده نزدیک فراهم می آورد».

امیر حیدری ،مدیر فروش و بازرگانی شرکت فرش
آسایش ،با تاکید بر حضور چشمگیر صنعتگران
و متخصصان از نمایشگاه فرشماشینی تهران
افزود« :با وجود رکود دو سال اخیر در بازار کشور
و همچنین عدم برگزاری نمایشگاههای تخصصی
در دوران کرونا و همچنین شرایط سخت اقتصادی
که در کشور وجود دارد اما استقبال پرشور و بسیار
مناسبی از نمایشگاه بینالمللی فرش تهران شد و
بازدیدکنندگان تخصصی ،تجار و بازرگانان بینالمللی
در این رویداد مهم حضور داشتند و امیدوارم با
توجه به سطح باالی نمایشگاه و توانمندی صنعت
فرشماشینی کشور امکان صادرات و توسعه بازارهای
بینالمللی برای این صنعت اصیل فراهم گردد».
مهندس فرشید خورشیدی مدیرکارخانه فرش تهران
با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه بین المللی
فرش ماشینی تهران گفت «:نمایشگاه بین المللی
فرش تهران به عنوان یک رویداد مهم و استراتژیک
در صنعت فرش داخل و منطقه مطرح است و سالها
است که شرکتهای مختلف با حضور
مهندس فرشید خورشیدی مدیرکارخانه فرش تهران

تهیه و تنظیم :سمیه علی بخشی
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برای نخستین بار در کشور؛
استانداردهای نساجی با مشارکت صنعت به روز رسانی میشود
ماهر و متخصص مورد نیاز صنایع و دستیابی به تعریف
مشخص از مشاغل مرتبط فراهم می آورد.
وی تصریح کرد :با تعریف مشخص و برداشت یکسان
از فعالیت ها در پوشش استاندارد ها  ،بستر برای یاری
رسانی به فعاالن عرصه نساجی به ویژه در بحث تامین
و جذب نیروهای کارآمد در رشته های مرتبط فراهم
خواهدشد.
رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی ،پوشاک
و چرم البرز گفت :در مسیر استاندارد سازی از نظرات و
پیشنهاد های کارشناسان مجرب و متخصص حوزه های
ششگانه نساجی و پوشاک استان بهره مند خواهیم
شد.
وی تاکید کرد :تشکیل کارگروه های مختلف در زمینه
نساجی ،پوشاک و چرم و برنامه ریزی برای ساماندهی
آن با هدف بررسی و ثبت استاندارد های مورد نظر در این
صنعت الزم و ضروری است.
رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی ،پوشاک
و چرم البرز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای به عنوان
تنها سازمان کشور نام برد که مجوز گواهینامه های
مهارتی تحت نظارت سازمان جهانی کار را صادر میکند
و گواهینامه های صادره توسط این سازمان از اعتبار

رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی ،پوشاک
و چرم البرز از به روز رسانی استاندارد های نساجی در
بستر تولید با همکاری مشترک انجمن نساجی البرز و
آموزش فنی و حرفه ای استان برای نخستین بار در
کشور خبر داد.
یداله مالمیر گفت :خبرگان و کارشناسان مجرب انجمن
تخصصی صنایع همگن نساجی  ،پوشاک و چرم البرز ،
اداره کل فنی و حرفه ای البرز را در به روز رسانی و تهیه و
تدوین استاندارد های جدید یاری می دهد.
وی افزود :برای کسب نتایج مطلوب از اجرای این طرح
 ،انجمن نساجی البرز کارگروه هایی متشکل از افراد
متخصص و خبره صنایع نساجی ،پوشاک و چرم استان
البرز را ساماندهی میکند تا در مسیر استاندارد سازی
های مرتبط با این صنایع  ،تالش وافری را در دستور کار
قرار دهند.
وی به روز رسانی و نیز تدوین استاندارد های جدید در
حوزه های مرتبط با نساجی را گامی مهم در بهره وری و
پویایی این صنایع عنوان کرد.
مالمیر گفت :با توجه به نقش محوری مهارت آموزی
در صنایع نساجی ،به روز رسانی و تدوین استاندارد
های جدید آموزشی بستر مناسبی را برای تامین نیروی
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مالمیر با اشاره به انبوه پایان نامه های دانشجویان نخبه
در رشته های مرتبط با صنعت گفت :این پایان نامه ها
در شرایطی در بایگانی دانشگاه های کشور بدون استفاده
رها شده است که می تواند تحولی شگرف در صنعت
کشور ایجاد کند.
وی افزود :طی یک سال اخیر در پوشش تعامل صنعت
و دانشگاه  ،در این زمینه حرکت های کمرنگی انجام
شده که انتظار صنعت نساجی در رهایی از وابستگی ها
را برآورده نمیکند ،لذا ضروری است دراین راستا اقدامات
و برنامه ریزی های کارآمدی انجام پذیرد.
مالمیر افزود:امروزه نبود زمینه مناسب شغلی برای
بسیاری از دانش آموختگان سبب شده تا این قشر
تحصیلکرده به شغل های کاذب روی آورند.
وی ادامه داد :برای رفع این معضل باید مراکز آموزشی
عالی به نحوی برنامه ریزی کنند که این سرمایه های
ارزشمند انسانی بیشترین بازده را برای جامعه و اقتصاد
کشور در بر داشته باشند.
مالمیر با اشاره به اشتغالزایی ،صادرات محوری و ارزآوری
باالی صنایع نساجی ،پوشاک و چرم کشور گفت :یکی از
راهکار های مهم در مسیر توسعه این صنایع توجه خاص
مراکز فنی و حرفه ای کشور به آموزش و تربیت نیروی
ماهر و کارآمد است.
وی تصریح کرد  :انجمن نساجی در راستای امضای
تفاهم نامه ای با فنی حرفه ای استان البرز تا کنون حرکت
های موثری را در جهت تامین نیروهای ماهر مورد نیاز این
صنایع تجربه کرده است.
مالمیریادآور شد :استان البرز در بحث مهارت های فنی و
تربیت نیروی انسانی ماهر و کار آزموده از ظرفیت باالیی
برخوردار است.

جهانی برخوردار است.
بستر برای اشتغال مهارت آموزان در صنعت البرز فراهم
است
مالمیر ضمن استقبال از تاسیس رسمی مرکز آموزش
های کارآفرینی و مدیریت مهارت های کسب و کار در
البرز  ،از آمادگی صنعت استان برای جذب نیروهای ماهر
و متخصص در رشته های مورد نیاز بخش های تولید ،
کشاورزی و خدمات خبر داد.
وی با اشاره به افتتاح دپارتمان کار آفرینی و مدیریت
مهارت های کسب و کار استان البرز در هفته اخیر ،این
گونه اقدامات را در تامین نیروی انسانی بخش تولید و
صنعت بسیار با اهمیت عنوان کرد.
وی گفت :در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد کشور که
دولت در بحث سرمایه گذاری های مکفی با مشکل
مواجه است ،بخش خصوصی وظیفه می داند در حمایت
از کسب و کار ها و ایجاد اشتغال و کارآفرینی وارد صحنه
شود.
وی ریشه اصلی بروز چالش نیروی انسانی بیکار در استان
را ناشی از عدم تمایل این نیروها در کسب مهارت های
فنی و تخصصی عنوان کرد و افزود :کارخانه های استان
همواره با مشکل کمبود نیروی ماهر مواجه هستند.
وی اظهار داشت :در صورتی که جمعیت دانشجویان
فارغ التحصیل دانشگاه ها آموزش های فنی و حرفه ای و
کار گاهی را فرا گیرند ،عالوه بر ایجاد اشتغال پایدار برای
آنان  ،این عزیزان در پویایی صنعت استان نیز نقش آفرین
خواهند بود.
رییس انجمن صنایع همگن نساجی  ،پوشاک و چرم البرز
استفاده از پایان نامه های دانشجویان نخبه را راهگشای
پویایی صنعت نساجی عنوان کرد.
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دستگاه اتوماتیک سنگزن کاتس بومی سازی شد.
که خطوط تولید بسیار حساس و دقیقی دارند را پاسخگو
باشد .بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعات تجربی
دستگاه سنگ زن کاتس ،این دستگاه باعث بهبود
عملکرد کیفی و همچنین باالرفتن سطح استاندارد
محصوالت تولیدی شده است و بر پایه نظر کارشناسان
این حوزه عملکرد دستگاه با دستگاههای مشابه ساخت
برندهای اروپایی برابری دارد .همچنین این دستگاه
دارای ویژگیهای دیگری است که شاید نتوان آنها را
در دستگاههای دیگر مشاهده کرد .درصد خطای این
دستگاه بسیار پایین بوده و در حد  0.01درصد است.
همچنین این دستگاه دارای خدمات پس از فروش است
و در صورت بروز هرگونه خطا و مشکل شرکت تولیدکننده
قادر به انجام ارئهی کلیه خدمات است.
تهیه و تنظیم :آتوسا ایزدی پارسا

دستگاه اتوماتیک سنگ زن کاتس ،یکی از ماشینآالت
مورد نیاز در حوزه تعمیر و نگهداری ریسندگی نساجی
است که از اهمیت بسزایی در کاهش هزینه های تولید
برخوردار است .فناوری ساخت این ماشین در اختیار
کشورهایصاحبنامبودهوکارخانجاتریسندگیمجبور
به واردات آن و یا استفاده از خدمات بخشهای دیگر در
حوزه ترمیم و نوسازی غلتکهای کاتس ریسندگی
هستند .بر همین اساس متخصصان ایرانی توانستند
دانش فنی این دستگاه را در داخل کشور بومی سازی
کرده تولید نمایند .این دستگاه قادر به انجام عملیات
ترمیم غلتکهای کاتس ریسندگی برای انواع الیاف نظیر
الیاف کوتاه(استیپل) ،الیاف بلند تا طول  60سانتی متر
و نخهای فیالمنت است .کیفیت عملکرد این دستگاه در
سطح بسیار مطلوب است و قادر است نیاز کارخانجاتی
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مشکل ممنوعیت ترخیص مواد اولیه صنایع نساجی از
گمرک البرز برطرف شد.
ترخیص نیازهای صنعت نساجی به خوبی انجام می
شود.
رییس انجمن صنایع همگن نساجی ،پوشاک و چرم
البرز گفت :خوشبختانه این چالش که با اعتراض به
حق تولیدکنندگان همراه شده بود با همت و تالش
مسووالن در اسرع وقت مرتفع شد .درصورتی عدم رفع
این چالش ،تولیدکنندگان مجبور بودند برای ترخیص
کاالهایشان ضمن مراجعه به خارج از استان ،دوری
مسافت ،بروکراسیهای اداری ،اتالف وقت و سرگردانی
را تحمل کنند.
وی از استاندار سابق ،اعضای شورای گفت و گوی دولت
و بخش خصوصی البرز و معاون فنی گمرک جمهوری
اسالمی ایران و رییس گمرک استان که برای رفع مشکل
پیش روی فعاالن صنایع نساجی ،پوشاک و چرم؛
استان البرز را یاری دادند تشکر کرد .استان البرز در
حوزه صنایع نساجی ،پوشاک و چرم حدود  200واحد
صنعتی فعال دارد.

یداله مالمیر ،رییس انجمن صنایع همگن نساجی،
پوشاک و چرم البرز  ،از رفع مشکل حاد ممنوعیت
ترخیص پارچه و مواد اولیه این صنایع از گمرک منطقه
ویژه اقتصادی پیام در این استان خبر داد.
ایشان رفع این مشکل را نتیجه رایزنیهای شورای گفت
و گوی دولت و بخش خصوصی البرز ،پیگیری های
مستمر انجمن نساجی استان و کسب موافقت معاون
گمرک جمهوری اسالمی ایران عنوان کرد که در مدت
کمتر از سه هفته برطرف شد.
مالمیر این اقدام شایسته را نشانه تالش موثر مدیران
اجرایی در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری در
بحث مانع زدایی و پشتیبانی از تولید و تولیدکنندگان
دانست و بیان داشت :ممنوعیت موقت ترخیص
کاالی مورد اشاره در گمرکات البرز در پی صدور
بخشنامه سراسری مورخ سوم آبان ماه سال جاری
گمرک جمهوری اسالمی به وجود آمد بود که البته
اجرای این بخشنامه مشمول استان البرز نشد و اکنون
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انواع مواد تعاونی متداول در صنعت نساجی
زهرارهنمایی
مدیرعامل شرکت طاووس صنعت
اما آنچه که در مورد دیسپرسکنندهها باید مد نظر قرار
بگیرد ،آن است که برخی از دیسپرسکنندهها عالوه بر
خاصیت دیسپرسکنندگی خاصیت یکنواختکنندگی
و آنتیاولیگومری هم دارند( .الیاف پلیاستر تقریبا
 0/5درصد دارای اجزایی است با وزن مولکولی کم
ً
که به آنها اصطالحا اولیگومر میگویند ).الیگومرها در
ً
دمای تقریبا  100درجه سانتیگراد به صورت کریستال
در میآیند که غیر محلول در آب هستند و به آسانی با
رنگزای دیسپرس رنگرزی میشوند و در دمای زیر 100
درجه بر روی سطح کاال رسوب میکنند که این رسوبات
باعث کاهش ثبات شستشویی و سایشی و زیر دست
خشن و نامطلوب میشود).

در مقاله قبل به صورت خالصه و بسیار ساده از انواع
مواد تعاونی متداول در صنعت نساجی ایران و شرایط
استفاده از آنها نام برده شد .در این مقاله سعی بر آن
است که به صورت مفصل تر در مورد هر دسته از مواد
صحبتکنیم.
دیسپرسکنندهها
رنگزاهای دیسپرس در آب نامحلول هستند و بنابراین
تمایل آنها نسبت به حمام رنگرزی از تمایل آنها به
کاالی مورد رنگرزی کمتر است .لذا باید با کنترل
میزان دیسپرس شدن رنگزا در حمام رنگرزی؛ نسبت
انتشار رنگزا را از حمام به لیف کنترل کرد تا رنگرزی
ً
یکنواختتری انجام شود .برای این منظور معموال
از سطحفعالهای بیبار که به آنها دیسپرسکننده
میگویند استفاده میشود.
دیسپرسکنندهها در صنعت نساجی به دو صورت
مایع و پودری یافت میشوند ،که البته نوع پودری هم،
ً
هنگام مصرف حتما باید به صورت محلول درآمده و
استفاده شود .نوع پودری به دلیل آنکه احساس میشود
ناخالصی ندارد و خریدار در واقع ماده خالص خریداری
میکند ،بسیار مورد توجه است .اما باید در نظر داشت
که امروزه دیسپرسکنندههایی نیز تولید میشوند که
ً
ذاتا و بدون اضافه کردن آب به صورت مایع هستند
که البته انتخاب هر نوع دیسپرسکننده باید با توجه
به شرایط تولید و با نظر کارشناس انجام گیرد .برخی
دیسپرسکنندههای مایع موجود در بازار در واقع همان
دیسپرسکننده های پودری به صورت محلول هستندکه
برخی شرکت ها با توجه به شرایط کاری خود استفاده از
آنها را ترجیح میدهند.
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کریر
به دلیل آنکه الیاف پلیاستر آبگریز هستند و همچنین
در زنجیرهای مولکولی پلیاستر گروهای فعال آن
چنانی مشاهده نمیشود .رنگرزی پلیاستر در شرایط
معمول الیاف دیگر قابل انجام نیست .بنابراین برای
رنگرزی پلیاستر از روشهای متداول رنگرزی دیگر
الیاف نمیتوان استفاده کرد .بهترین روش برای
رنگرزی پلیاستر رنگرزی آن در درجات حرارتی باالی
جوش است ==که تحقیقات بهترین دما را  130درجه
ً
سانتیگراد میداند .اما گاها بنا به دالیلی از جمله
محدودیتهای ابعادی پارچه ،مخلوط بودن آن با سایر
الیاف که دمای  130درجه سبب آسیبزدن به جزء دیگر
ً
شود و یا گاها در مخلوطها به دلیل شید بسیار روشن
رنگ که شاید از لحاظ اقتصادی در تولید ،رنگرزی پارچه
در دمای  130درجه و مصرف انرژی و زمان به صرفه
نباشد ،ناچار هستیم در درجات حرارتی پایینتر رنگرزی
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ً
این موضوع معموال در دیتاشیت مواد ذکر شده است.
استفاده از ضدکف در خمیر چاپ هم باید به گونهای
باشد که سبب گرفتگی شابلون در حین چاپ نشود.

را انجام دهیم .برای جبران درجه حرارت پایین به جهت
رسیدن به شید مورد نظر استفاده از موادی به نام کریر
ضروری است.
کریرها ساختارهای متفاوتی دارند و بسته به نوع
ً
ساختار گاها فرار نیز هستند .کریرها با دو مکانیزم عمل
میکنند .اولی کریرهایی که در آب حل میشوند و به
فرم محلول در آب به کانالهای الیاف نفوذ میکنند و
فواصل بین زنجیری را افزایش میدهند و به همین دلیل
سبب نفوذ آسانتر رنگزای دیسپرس به لیف میشوند.
دومی کریرهایی که در آب نامحلولند و به صورت فیلمی
یا الیهای اطراف الیاف را احاطه میکنند .این الیه قادر
است رنگزای پلی استر را در خود حل کند و با این کار
رنگزا راحتتر به لیف نفوذ میکند.
پس از کار با کریر حتما بایستی کریر به طور کامل از
پارچه خارج شود چرا که بقایای آن در لیف سبب کاهش
ثبات نوری حتی تا  2درجه اسکیل آبی میشود .به
همین دلیل عملیات شستشوی بعد از رنگرزی در دمای
 70درجه بسیار حائز اهمیت است.
رنگزاهایی که برای رنگزری با کریر مناسبند رنگزاهای
 Low Energyو  Medium Energyهستند و بهتر است
در زمانی که به دالیلی ناچار به استفاده از کریر هستیم
از این دو نوع رنگزای دیسپرس استفاده شود که نتیجه
درستی حاصل شود.
امروزه از نوع خاصی از کریرها نیز در جهت ایجاد
یکنواختی در دمای  130درجه استفاده میشود ،اما
ً
آنچه باید حتما مورد توجه قرار بگیرد مقدار کریر است
چون مانند بسیاری از مواد تعاونی استفاده زیاد از کریر
خاصیت عکس دارد و باعث کاهش عمق رنگی میشود.

ضد شکستگی
پارچههایی با احتمال شکستگی ،یا باید به صورت عرض
باز مورد عملیات قرار میگیرند که این حالت ایدهآلترین
است و یا اگر ناچار به عملیات طنابی هستیم از موادی
استفاده کنیم که تا حد زیادی امکان شکستگی پارچه
را کاهش دهد .ضدشکستها موادی هستند از نوع
روانکننده .این مواد سبب کاهش اصطکاک و لیز
خوردن الیههای پارچه بر روی هم میشوند .بنابراین در
حالتی که پارچه به صورت طنابی در دستگاه در حرکت
است ،به جهت همین خاصیت لیزخوردگی ،الیههای
پارچه مدام از روی هم لیز میخورند و بنابراین احتمال
شکستگی روی پارچه در یک محل ،به دلیل جابهجایی
محل تاخوردگی ،به شدت پایین میآید.
از انواع پارچههایی که احتمال شکستگی باالیی حین
عملیات دارند میتوان به برخی پارچهها از جنس
پلیاستر نظیر مخمل و یا شانل و انواع پارچههای %100
ویسکوز اشاره کرد .برخی از این پارچهها عالوه بر
ً
ضدشکستگی گاها نیازمند برخی عملیات آمادهسازی
فیزیکینیزهستند.
نفوذدهنده
از نفوذدهندهها برای خیسکردن پارچه و در نتیجه
جذب بهتر آب و رنگ در عملیاتهای مختلف نساجی
ً
استفاده میشود .مثال در هنگام پخت پارچهی پنبهای
به دلیل خامبودن پارچه ،زمانی طول میکشد تا آب به
پارچه نفوذ کند و خیس شود .نفوذدهندهها با کاهش
کشش سطحی آب ،سبب نفوذ سریعتر آب به داخل
پارچه میشوند .بنابراین در عملیاتهای مختلف قابل
استفاده هستند .اما در مورد عملیاتهای مداوم و یا
نیمه مداوم که پارچه باید در مدت زمان بسیار کوتاهی
به مواد آغشته شود ،استفاده از نفوذدهندهها بسیار
ضروری است .در عملیاتهایی که به صورت رمقکشی
انجام میشود به دلیل آنکه پارچه زمان الزم برای ترشدن
را دارد ،استفاده از نفوذدهنده میتواند وابسته به شرایط
کاال و عملیات باشد .اما در عملیات مداوم و نیمه مداوم
که بخش آغشتهسازی به صورت مداوم انجام میشود،
ً
حتما ملزم به استفاده از نفوذدهندهها هستیم تا
عملیات جذب رنگ و مواد به شکل سریعی انجام بگیرد
و به نتیجه مطلوب برسیم.

ضد کف
در بسیاری از عملیات به دلیل حرکت پارچه و یا مواد مورد
استفاده ،کف در سیستم ایجاد میشود .البته وجود کف
در بسیاری از موارد سبب بهبود عملیات میشود اما این
ً
کف گاها به قدری زیاد است که سبب ایجاد مشکل در
عملیات میگردد .در چنین مواقعی استفاده از یک
ضدکف مناسب بسیار کمک کننده است .همچنین در
حین عملیات چاپ وجود کف سبب ایجاد اشکاالتی در
چاپ میشود .لذا استفاده از ضدکف در خمیر چاپ
ً
نیز گاها مورد نیاز است .در همه موارد ذکر شده باید از
ضدکفی مناسب با توجه به شرایط استفاده شود.
در سیستم رنگرزی اگر رنگرزی به صورت رمقکشی و
در دمای باال انجام میشود حتما باید از ضد کفی که
توانایی تحمل دمای باال را داشته باشد ،استفاده کرد.
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نرمکنندهها در صنعت نساجی
2
فاطمه حاجیان  ،1زهرا طادی بنی
 1کارشناس تحقیق و توسعه شرکت نساجی حجاب شهرکرد
 2مدیر تحقیق و توسعه شرکت نساجی حجاب شهرکرد

یک نرمکن ،ماده اي شیمیایی است که زیردست
پارچه را تغییر میدهد ،به طوریکه هنگام لمس کردن
احساس مطلوب و خوشایند حاصل میشود .این
احساس خوشایند ترکیبی از حس صاف بودن (همچون
ابریشم) و نرمی ولطافت است .همچنین یک پارچه
نرم شده آویزش بهتری داشته و برای افزایش زیبایی
ظاهری محصول ،افزایش استحکام ،کاهش گسستگی
نخ هنگام دوخت و بهبود مقاومت در برابر سایش و
جرخوردگی استفاده میشود .به طور کلی بیشترین
مادهی تکمیلی که در صنعت نساجی استفاده میشود
ً
نرمکنها هستند و تقریبا هیچکدام از محصوالت
نساجی بدون آغشته شدن با نرمکنها از ماشینآالت و
امکانات تولیدی خارج نمیشوند.
نرمکندههای نساجی معموال به عنوان امولسیون آب با
محتوایجامدبین 15تا 25درصدبهبازارعرضهمیشوند
و از حالت شبه آب (مانند روغن ماشین) تا حالت نیمه
جامد و خمیری (مانند واکس ها ) را در بر میگیرند.
روغنهای دارای ویسکوزیته کمتر زیر دست نرم و
ابریشمی در پارچه ایجاد مینمایند و آویزش بهتری
حاصل میشود .اگر خاصیت ابریشمی و آویزش پارچه
حایز اهمیت باشد این روغن ها انتخاب میشوند .تقریبا
همهی نرمکنها خصوصیات فیزیکی پارچه را بهبود
میبخشند .وقتی بهبود عملکرد دوزندگی  ،کاهش
پارگی و سایش مدنظر باشد و انعطاف پذیری و حالت
ابریشمی پارچه اهمیت چندانی نداشته باشد ،واکس
های سخت یا نیمه جامد مثل پارافین یا پلی اتیلن
مناسبمیباشند.
بهبود مقاومت جرخوردگی ،مقاومت سایشی و بهبود
کیفیت دوخت همگی به کاهش ضریب اصطکاک
مربوط میشوند .نرمکنها مانند روانکنندههای الیاف
عمل میکنند و ضریب اصطکاک بین الیاف  ،نخها و
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بین پارچه و یک شی(مانند دست انسان ) را کاهش
میدهند .پارگی و جرخوردگی پارچه تابعی از پارگی
نخها در یک زمان مشخص است که به هنگام تأثیر
نیروهای پارگی بر پارچه رخ میدهد .نرمکنها باعث
میشوند نخها روی همدیگر به راحتی لیز بخورند و
بنابراین چندین نخ که باهم یک دسته نخ را تشکیل
میدهند در نقطه ی پارگی واقع شده ودر این صورت
جرم بیشتری از الیاف در معرض مقاومت قرار میگیرند
و نیروی الزم برای پارهکردن یک دسته نخ بیشتر از نیروی
الزم برای گسستن یک نخ تکی است.
مشکالت دوخت بر اثر اصطکاک یک سوزن که به سرعت
روی پارچه حرکت میکند ،ایجاد میشود .اصطکاک
باعث گرم شدن سوزن و نرم شدن مواد گرمانرم موجود
بر الیاف ميشود .این مواد نرم شده در سوراخ سوزن
انباشته ميشوند و عبور نخ خیاطي را محدود مینمایند
و در نتیجه پارگي بیشتری در نخ خیاطی ایجاد میشود.
یک نرمکن میزان گرم شدن سوزن را کاهش ميدهد ،در
نتیجه میزان پارگي نخ کمتر میشود.
خصوصیات نرمکنها:
رنگ ()Color
برخی نرمکنها از همان ابتدا تیره رنگ است در حالی
که برخی دیگر وقتی در معرض نور ،حرارت ،اکسیژن،
ازن ،اکسیدهای نیتروژن و  ...قرار میگیرند تیره رنگ
میشوند .این مسئله ممکن است در مورد شیدهای تیره
مشکلساز نباشد ولی در مورد شیدهای روشن وسفید
باید از آنها اجتناب شود.
بو ()Odor
برخی نرمکنها با گذشت زمان بو آزاد میکنند.
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نرمکنهای بر پایهی چربی بوی ترشیدگی نامطبوع
ایجاد کرده و تا حد امکان باید از مصرف آنها اجتناب
کرد(.میزان نامطبوع بودن به عمر چربی بستگی دارد)

حاصل از حیوانات ،چربیها و روغنهای گیاهی
مواد خام پتروشیمی بر پایهی نفت خام و گاز طبیعی
چربيها و روغنهاي طبیعی به راحتی قابل
امتزاج(مخلوط شدن) با آب نمي باشند ،بنابراین براي
قابل استفاده شدن ،باید از نظر شیمیایي اصالح
شوند تا در آب دیسپرس گردند به غیر از چندین مورد
ً
استثنا ،نرمکنها عمدتا از اسید آمین چرب متراکم شده
 1،2،3،4تشکیل شدهاند .اسیدهای چرب دنبه (چربی
گوشت) که دارای قسمتهای مساوی از استئارین و
ً
پالمیتین اسید هستند ،معموال به عنوان اسیدهای
چرب استفاده میشوند.
مواد خام بر پایه نفت خام ،توسط هیدروکربنهاي
حلقوی و خطی تولید میشوند که ميتوانند به
نرمکنهاي موثري تبدیل شوند .هیدروکربنهایي مانند
روغن معدني و پارافین ،روانکنندههاي موثر هستند و
همچنین به عنوان نرمکن نیز در مبحث انحالل پذیری
آب عمل میکنند .در انحالل پذیریی =هیدروکربن ها
ميتوانند اصالح شوند ،درنتیجه قابل امتزاج در آب
میشوند و بسیار مفید واقع میگردندِ .اتیلن و پروپیلن
نیز آغازگرهای خوبی براي تولید پایه مواد نرمکن
ميباشند.
ً
تقریبا همه سطح فعال ها نرمکن هستند ،اگرچه همه
نرمکنها سطح فعال نیستند .سطح فعالها مولکول
با دو گروه انتهایی هستند که یک گروه انتهایی،
چربيدوست و دیگری آبدوست مي باشد .گروه چربي
دوست به طور معمول یک زنجیر هیدروکربني بلند است
که هسته اصلی بیشتر روانکنندهها میباشد .جزء یوني
باعث حاللیت در آب میشود (یک ویژگي ضروري براي
کاربردنرمکنها).
نرمکنندههای نساجی با توجه به ویژگی یونی آنها
به سه گروه اصلي آنیوني ،کاتیوني ،و غیریوني تقسیم
میشوند.

رنگ پس دادن ()Bleedibg
برخی روانکنندهها و نرمکنها حاللهای خوبی برای
رنگزاهای سطحی هستند ،به خصوص رنگزاهای
دیسپرس مستعد برای حل شدن در نرمکنها میباشند.
رنگها از نخهای تیرهتر برای لکهگذاری به نخهای
روشنتر در مجاورت خود مهاجرت میکنند که منجر به
ایجاد حالتهای نواری شکل روی پارچه میشود.
لکهگذاری ()Spotting
ّفرار بودن نرمکنها نیز حائز اهمیت است .نرمکنهایی
که نقطه دود (( )Smoke Pointدمایی که در آن از سطح
روغن ،دود متصاعد میشود و بوی تندی به مشام
میرسد و در این دما شروع به تجزیه شدن میکند) پائین
دارند ،میعان میشوند و بر روی پارچه چکه میکنند
که لکه هاي نامطلوبی ایجاد مي نمایند .دود حاصل
از حرارت دادن روغنها و واکسها ،به صورت قطرات
روغن معلق در هوا میباشند .این قطرات هنگامی که
با سطوح سردتر تماس مییابند میعان شده و در نهایت
چکهمیکنند.
چرک شدن()Soiling
نرمکنهاي کاتیونی تمایل به جذب چرک ها دارند که
برطرف کردن آنها استفاده را مشکلتر مینمایند .این
تمایل باید با فرآیندهای آزادسازی چرک ،جبران شود.
ثبات نوري()Light fastness
نرمکنهاي خاص ،ثبات نوري برخی از رنگزاهاي
مستقیم و راکتیو را کاهش ميدهند .این مسئله باید
تحت کنترل قرار گیرد و جبران شود.
انتخاب نرمکنها:
با توجه به موارد ذکر شده و خصوصیات پارچه و رنگرزی
آنها ،باید نرمکن مناسب را بر اساس کاربرد انتخاب
نمود .هیدروکربنهایی که بین  8تا  20کربن دارند
موثرترین گروه مولکولی مورد استفاده در نرمکنهای
نساجی هستند .از نظر تجاری دو دسته ی مهم از مواد
خام وجود دارد که ارزان است و به مقدار زیاد در دسترس
است:
مواد خام مشتق شده از چربیها  ،تری گلیسیرید

مقاله
37

شارژالکتریکی

فعالیتیونینرمکنندهها

بدون شارژ

غیر یونی

در phاسیدی کمی مثبت

شبهکاتیونیک

در phاسیدی بسیار مثبت

کاتیونیک

مثبت بدون توجه به ph

چهارظرفیتی

وابسته به  phمثبت یا منفی

آمفوتریک

منفی

آنیونی

www.0100pooshak.com

www.nasajimovafagh.com
شماره 65
آبان 1400

نمونههاییازانواعنرمکنندههاوساختارشیمیاییآنها

ویژگيهاي نرمکنهاي آنیونی
نرمکنهايآنیونی،قابلیتانعطافوتاشدن(Pliability
 )and Flexibilityپارچه را بهبود میدهن=د ،ولی
زیردست پارچه ابریشمی نمیشود .این مواد بیشتر
روي پارچه هایي که توسط فرآیندهای مکانیکي (مانند
خارزنی ،سانفرایزه کردن و تراش دادن سطح پارچه) قرار
میگیرند ،به کار میروند.

نرمکنهای آنیونی
نرمکنهاي آنیوني و یا مولکول هاي سطح فعال آنیونی
یک بار الکتریکی منفي روی مولکول دارند که از
گروههاي زیر بدست ميآیند.
 -1کربوکسیالت (،)-COO−
-2گروه سولفات ( )-SO3−یا
-3یک گروه فسفات()-PO4
سولفاتها و سولفوناتها ساختار اکثر نرمکنهاي
آنیوني را تشکیل مي دهند .برخي فسفاتها و به میزان
کم کربوکسیالتها ،به عنوان نرمکن استفاده میشوند.

مزایا
-1بیشتر نرمکنهاي آنیونی ثبات خوبي را در برابر
حرارت نشان مي دهند و برخی نیز نسبت به زرد شدن
مقاوممیباشند.
 - 2نرمکنهاي آنیونی مانند مواد ضد کف برای
فرآیندهای تولید کف ،زیانآور هستند.
-3نرمکنهاي آنیونی ویژگی تر کنندگی دوباره دارند و
براي پارچههایي که باید آب را به خوبی جذب نمایند(
مانند حوله حمام) ترجیح داده ميشوند.
-4عامل پیشگیریکننده از چین و چروک در فرآیندهای
رنگرزی
 -5افزایش عملکرد یکنواختکننده ها و کارایی آنتی
استاتیک
-6به عنوان چربی آهار نیز از آنها استفاده میشود.

تفاوت سولفاتها و سولفوناتها
سولفوناتها با سولفاتها متفاوت هستند .یک
سولفونات ( )SO3H-CH2-دارای اتم گوگرد است که
به طور مستقیم به اتم کربن متصل شده است ،در حالي
که در سولفات ( )O-SO3H-CH2-گوگرد به وسیله
یک اکسیژن به کربن متصل شده است.
این پیوند متفاوت ،پایداری مولکول را نسبت به آبکافت
تغییر ميدهد .سولفاتها به سهولت آبکافت ميشوند
و به الکل اولیه و سولفوریک اسید تبدیل میشوند ،در
حالي که سولفوناتها نسبت به آبکافت بسیار مقاوم
میباشند.
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معایب
-1درجه نرمکنندگی توسط نرمکنهای آنیونی در
مقایسه با نرمکنهای کاتیونی و برخی از نرمکنهای
غیر یونی ،پائینتر است .به طور کلی ،نرمکنهای
آنیونی باید بیشتر مصرف شوند ،در حالیکه نرمکنهای
کاتیونی و بعضی از نرمکنهای غیریونی ،زیردست نرم تر
و َپرمانند به پارچه میدهند.
-2نرمکنهای آنیونی پایداری و ثبات محدود نسبت به
شست و شو و خشک شویي دارند.
 -3این نرمکنها قابل رمق کشي ازیک حمام نیستند و
باید به صورت فیزیکي روي پارچه ته نشین شوند.
 -4نرمکنهای آنیونیک نسبت به سختي آب و حضور
الکترولیتها در حمام فرآیندهای مختلف حساس
هستند .همچنین در برخی از حمام ها که دارای
امولسیونهاي کاتیوني پایدار شده هستند ،سازگار
نمیباشند و با آنها تشکیل کمپلکس میدهند.

وجود ميآورند .این نیروها باعث ميشوند که نرمکنهای
کاتیونی در یک حالت آرایشیافته جذب سطح الیاف
شوند ،دنباله مثبت مولکول نرمکن ،جذب سطح لیف
ميشود و دنباله هیدروکربنی را مجبور به آرایش یافتگی
به سمت بیرون مینماید.
با قرارگرفتن نرمکن کاتیونی بر سطح کاال ،لیف دارای
انرژي کم و غیرقطبي و بنابراین لیف دارای کمترین
ضریب اصطکاک ممکن میباشد.
نرمکنهای کاتیونی با گروه عاملي آمین
آمینهاي زنجیر بلند در  pHقلیایي و خنثي ،قابل
حل در آب نمیباشند .با این حال وقتي که به نمک
اسیدشان تبدیل ميشوند ،دارای بار الکتریکی مثبت
میشوند و قابل حل در آب ميگردند .این مواد در
شرایط اسیدي رمقکشي میشوند و نرمکنهای موثری
میشوند .بار الکتریکی مثبت روی یک ماده آب گریز،
متناسب با تعداد گروه های آمین میباشد ،در نتیجه
جاذبه اجزاء مثبت به سطح لیف با افزایش تعداد گروه
های آمین افزایش مییابد.
روشهاي مختلفی براي تولید نرمکنهاي کاتیونی
دارای گروههاي عاملي آمین وجود دارد .یک روش،
تبدیل اسیدهاي چرب به آمینهایي با یک یا دو گروه
چربی میباشد .این مواد واسط ميتوانند به عنوان
نرمکنعملنمایندویابرايتولیددیگرمشتقاتاستفاده
شوند .روش دوم ،تولید آمینواسترها یا آمینوآمیدهاي
اسیدهاي چرب میباشد .در ادامه جزئیات تعدادي از
این ترکیبها بیان میشود.
نمک هاي آمونیوم چهارظرفیتي(کوآتها) ،مشتقات
بسیار با اهمیت اسیدهاي چرب هستند .بار الکتریکی
کاتیوني این نمک ها در همه  pHها ثابت میماند .این
مواد عالوه بر نرمکنندگی ،الکتریسیته ساکن را روي
پارچه هاي مصنوعي کاهش ميدهند و همچنین از

نرمکنندههای کاتیونی
نرمکنهاي کاتیونی ،مولکولهاي یوني هستند که
دارای یک بار الکتریکی مثبت در قسمت وسیعی از
مولکول میباشند .مهمترین آنها از نیتروژن تشکیل
شدهاند که یا به صورت یک آمین یا به شکل یک نمک
آمونیومچهارظرفیتيمیباشند.
آمین در  pHهاي اسیدي بار الکتریکی مثبت کسب مي
کند ،بنابراین به عنوان یک ماده کاتیونی در  pHکمتر
از  7عمل مینماید .نمکهاي آمونیوم چهار ظرفیتي
ماهیت کاتیوني خود را در تمام  pHها حفظ ميکنند.
یک ویژگي مهم نرمکنهاي کاتیونی این است که این
مواد از آب به همه الیاف رمق کشی میشوند .الیاف
هنگامي که در آب قرارمیگیرند ،یک بار الکتریکی
سطحی منفي کسب میکنند .در واقع یک میدان
الکترونی براي جذب اجزاء دارای بار الکتریکی مثبت به
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) را بهبود میدهند .همچنین خواص آنتیاستاتیک
(ضد الکتریسیته ساکن) الیاف مصنوعي را نیز تقویت
ميکنند .این مواد با بیشتر فرآیندهای رزیني سازگار
هستند و براي پارچههایي که قرار است پرزدار یا
مخملنما شوند ،مناسب میباشند.

رشد باکتريها نیز جلوگیري مي نمایند .به همین دلیل
این ترکیبها به عنوان مواد ضدالکتریسته ساکن و ضد
میکروب و باکتری نیز به کار میروند.
نرمکنهای کاتیونی که دارای دو دنباله چرب C18
متصل به نیتروژن میباشند ،زیردست بسیار نرم و
َپرمانند به منسوجات ميبخشند .نرمکنهای کاتیونی
که ساختار دی-تالو آمین دارند ،به عنوان ماده کمکی
برای آبکشی ،شست و شو و خشککردن خانگی
استفاده ميشوند و به خوبي نرمکنهاي درون کارخانه
ها عمل مینمایند.

معایب
نرمکنهای کاتیونی با مواد کمکي آنیونی سازگار نیستند
و مقاومتی ضعیف در برابر زرد شدن دارند.
این مواد ممکن است شید رنگي را تغییر دهند و یا بر
ثبات نوري برخی از رنگزاها تاثیر بگذارند.
نیتروژن ترکیبات کاتیونی ،میتواند کلر حاصل از
حمامهاي سفیدگري را جذب کند و کلر آمین تشکیل
دهد .این مواد بر چرکزدائی ( )Soilingو عوامل چرک
زدا( )Soil Removalتأثیر میگذارند و امکان دارد
در برخی از پارچهها ویژگی ضدآب به وجود آورند که
نامطلوبباشد.
در هنگام کاربرد مواد مذکور بر روی سطح منسوجات،
با توجه به قرارگیری گروههای آبگریز به سمت خارج ،
سطح منسوج دارای حالت آب گریز شده و خصوصیات
ترشوندگی آن افت میکند.

ویژگیهای نرمکنهای کاتیونی
مزایا
نرمکنهاي کاتیونی با غلظت بسیار کم ،زیردست
بسیار نرمَ ،پرمانند و ابریشمی به بسیاری از پارچه ها
ميبخشند و از حمامهای رنگرزي و آبکشی رمقکشی
میشوند .این نرمکنها از محلول های اسیدی نیز
رمقکشیمیشوند.
نرمکنهاي کاتیونی مقاومت جرخوردگي ،مقاومت
سایشی و قابلیت دوخت پارچه (Fabric Sew Ability
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نرمکنندههای آمفوتریک
ً
فرموالسیون های مبتنی بر مواد آمفوتریک معموال برای
محصوالت خاص با کاربرد های خاص مناسب است.
محصوالت آمفوتریک زیردست خوبی به پارچه میدهند
ً
و معموال با رنگ سفید منسوج سازگار میباشند .پارچه
خواص آبدوستی و ضد استاتیک عالی پیدا کرده و
در این ترکیبات الیههای بسیار ضخیم هیدرات بر روی
گروههای کاتیونیک و آنیونیک ساختاری ،سبب ایجاد
خواصمذکورمیشود.همچنیناینترکیباتدرمقایسه
با ترکیبات کاتیونیک مشابه ،مشکالت زیست محیطی
کمتری ایجاد مینمایند .عالوه بر این نرمکنندههای
آمفوتریک به پوست بسیار حساس هستند و اغلب
تجزیهپذیر است.کاربرد اصلی نرمکنندههای آمفوتریک
در محصوالت پارچهای و بهداشتی است.

خوبی برخوردارند اما عدم دوام ( ثبات شستشویی کم)
و خاصیت دوخت پذیری نامناسب پارچه های تکمیل
شده کاربرد آنها را محدود نموده است.
نرمکنهاي غیریوني را مي توان به سه گروه تقسیم
نمود:
مشتقات ِاتیلناکسید؛
سیلیکونها؛
واکسهاي هیدروکربن با ساختار پارافین یا پلي ِاتیلن.
نرمکنهایي که دارای ساختار ِاتیلن اکسید هستند،
در بسیاري از موارد ،سطح فعال میباشند و میتوان
ساختار آنها را اصالح نمود تا گروه وسیعي از مواد را
تولید نمایند .سیلیکونها را نیز ميتوان تغییر داد و انواع
مختلفي از محصوالت را تولید نمود .امولسیونهاي
واکس پلي ِاتیلن ،چه به صورت پلیمرهاي با دانسیته
باال و یا با دانسیته پائین ،از نظر تجاري در دسترس
میباشند .انواع مختلفی از امولسیونکنندهها را
میتوان هنگام تولید امولسیون استفاده نمود ،در نتیجه
ساختار شیمیایی مواد را میتوان تغییر داد تا نیازهای
مختلف در صنعت مرتفع شوند.
امولسیونهای پلیاتیلن
امولسیونهاي پلي ِاتیلن به خوبی خشک ميشوند
و فیلم های واکسگونه سخت تشکیل میدهند.
هنگامیکه امولسیون بر الیاف به کار برده ميشود،
پوششی واکسگونه بر روي سطح الیهگذاری میکنند
که ضریب اصطکاک آن را کاهش ميدهد .این پوشش
ها محافظت خوبی در برابر برش سوزن و پارگي نخ
ایجاد مینمایند و مقاومت سایشي و مقاومت در برابر
جرخوردگی را تقویت ميکنند.

نرمکنندههای غیریونی
نرمکنندههای غیریونی هیچ بار الکتریکی را حمل
نمیکنند و بنابراین خنثی هستند .استفاده از این مواد
در غلتکهای پد منگل (فرایند تکمیل منسوجات)
ضروری میباشد .نرمکنهای غیریونی از اولین مواد
تکمیلی مورد استفاده محسوب میشود .آنها سطح
فعالهای محلول در آب بوده که قابل یونیزه شدن
نمیباشند و اغلب جهت تکمیل پارچههای سفید گرد
ً
و تختبافت خصوصا سلولزی بکار میروند.
نرمکنهای مذکور به علت غیریونی بودن قادر به استفاده
ً
همزمان در محیط های آنیونی و کاتیونی بوده و ترجیحا
در فرآیند سفیدگری همراه سفیدکننده بکار میروند.
اگرچه نرمکنهای غیر یونی مشکالت زرد شدگی در
پارچه های سفید را ایجاد نمینمایند و از ثبات حرارتی

نرمکنهای غیر یونی اتوکسیله شده
بسیاری از ساختارهای آبگریز گلیکولدار شده پلي
ً
ِاتیلنی ،ذاتا روغني یا واکسگونه هستند و به عنوان
نرمکنهای غیریوني و روانکنندههای الیاف عمل
ميکنند .این مواد اجزاء تشکیلدهنده ترکیبهای
افزوده شده به فیالمنتها پس از تولید میباشند ،به این
علت که دارای عملکرد دوگانه میباشند و قادر هستند
هم به عنوان روانکننده و هم به عنوان آنتی استاتیک
عمل نمایند .عالوه بر این ،به آساني در فرآیندهاي پائین
رونده برطرف ميشوند(�)Spin Finish
دو روش مهم براي تولید این مواد وجود دارد:
اتوکسیالسیونمستقیمساختارهایآبگریز؛
واکنش دادن اسیدهاي چرب با پلي ِاتیلن گالیکولها.
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روش اول مشتقهای اصلی دارای یک گروه چرب
را تولید میکند ،درحالیکه روش دوم مخلوطي از
مشتقات دارای یک و دو گروه چرب را تولید مینماید.

نام سیلیکونها معروف هستند) ،به صورت رزینهاي
سه بعدی و االستومرهایی با وزن مولکولي باال نیز تولید
نمود.

شیمی سیلیکون
برای درک نقش سیلیکونها به عنوان نرمکنهاي
پارچه ،الزم است شیمي تولید این مواد پلیمري
بررسی شود .سیلیکون ها ()Siliconesپلیمرهاي
ُ
پليسیلوکسان هستند و در گروه مواد ارگانومتالیک
قرار ميگیرند .عنصر سیلیکون به عنوان یک فلز تعریف
میشود و به فراوانی در طبیعت به صورت سیلیکا
( )Silica()SiO2یافت ميشود .سیلیکون شبیه کربن
میباشد ،به این دلیل که چهار ظرفیتي است و با سایر
عناصر ،پیوندکوواالنس تشکیل ميدهد .ترکیبهای
چهار ظرفیتي ساده آن را سیالن ( )Silanesمینامند.
سیلیکون با کربن یک پیوند کوواالنس تشکیل
میدهد که منجر به تولید گروهي از مواد ميشود که
به عنوان ارگانوسیالن شناخته ميشوند .براي مثال
متیلکلرید با سیلیکون واکنش مي دهد و مخلوطي از
سیآلنها را تشکیل میدهد .دي متیلديکلروسیالن،
پليسیلوکسانهای خطي را تشکیل میدهد که
روغنهای شفاف در آب میباشند و دارای روانکنندگي
عالی هستند .ویسکوزیته روغن با وزن مولکولي تغییر
ميکند .با استفاده از مونومرهای مناسب و گروههاي
واکنش پذیر ،میتوان پليسیلوکسانها را (که بیشتر به

نرمکنهای سیلیکونی
نرمکنهای سیلیکونی دارای اهمیت زیادی برای
شرکتهای تولیدکننده هستند.خاصیت نرمکنندگی
و یکنواختکنندگی حاصل از سیلیکون ها از همهی
گروههای نرمکنندهی دیگر بیشتر است .میتوان
امولسیونهای میکرو و نیمه میکرو را با دستورالعملهای
امولسیونکنندهی مخصوص با استفاده از سیلیکون
های آمینو تهیه کرد .اندازه ی کم ذرات در امولسیون
های میکرو و نیمه میکرو اجازه میدهد مواد افزودنی
به هستهی الیاف نفوذ کرده و به این ترتیب به خوبی
توزیع میشوند .میکروامولسیونهای سیلیکونی به
پارچه ها نرمی فوق العاده و یکنواختی سطحی متمایز
بدون داشتن ظاهری چرب میبخشد .ویژگیهای
تکنولوژیکی پارچه با استفاده از سیلیکونها بهبود
یافته (مانند مقاومت در برابر سایش و چین خوردگی)
و قابلیت دوخت و االستیسیته پارچه را بهینه میکند.
ساختمان شیمیایی نرمکننده سیلیکونی شامل زنجیر
خطی بلند حاوی اتم های سیلیکون و اکسیژن است.
ً
معموال دو گروه آلی مثل متیل به هر اتم سیلیکون
متصل است .بنابراین میتوان گفت که این ساختمان
در اصل پلی سیلیکون میباشد .سیلیکون ها از
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این سیالها در آب شفاف هستند و با گذشت زمان و
حرارت دادن تغییر رنگ نمیدهند .این مواد زیردستی
نرم و ابریشم مانند را در پارچهها ایجاد مینمایند.
سیالهاي ديمتیل در پارچهها عالوه بر نرمی ،تا حدی
ویژگی دفع آب نیز ایجاد مينمایند .تصویر زیر نمایی از
آرایش یافتتگی سیال های دی متیل بر روی سطح لیف
است.
سیلیکونهاي دارای گروه عاملی آمین Amino
Functional Silicons
سیلیکونهاي دارای گروه عاملي آمین در  pHهاي
اسیدي کاتیوني ميشوند و از حمامهاي آبکي(حمامی
که قسمت اعظم آن آب است) رمق کشي ميگردند.
سیلیکونهاي دارای گروه عاملی اپوکسي Epoxy
Functional Silicones
گروه هاي عاملي اپوکسي را میتوان توسط افزودن
گروه های مناسب به زنجیر اصلی پلیمر سیلیکون،
به این پلیمر اضافه کرد .واکنشپذیری اپوکسي باعث
ایجاد پیوندهای عرضي دارای توانایی واکنش دادن با
هیدروکسیلهای لیف میشود .این نرمکنها نسبت به
شست و شوي مکرر پایداری زیادي دارند.
از لحاظ بعد و اندازه ،نرمکنهای سیلیونی به دو دسته
تقسیم میشوند :
نرمکنهایمیکروسیلیکونی
میکروسیلیکونها از امولسیونهای با اندازه ذرات

گرانترین نرمکنندهها در صنعت نساجی میباشد.
افینیته این نرمکنندهها کم میباشد بنابراین از روش
پد برای کاربرد آنها استفاده میشود .در این روش
کاال در حمام حاوی نرمکننده قرار گرفته و سپس
آبگیری شده و در حرارت معینی خشک میگردد.
این گروه از نرمکنندهها سازگاری خوب با انواع رنگ ها
و مواد تکمیلی دارند بنابراین در طی رنگرزی یا عملیات
تکمیلی میتوان از آنها استفاده نمود .این گروه از
نرمکنندهها بسیار سازگار با دیگر مواد تکمیلی در طی
فرآیندهاینساجیهستند.
سه نوع مختلف از پلیمرهاي سیلیکوني به عنوان
نرمکنهاي نساجي شناخته میشوند.
سیالهای دي متیل امولسیونی Emulsified
Dimethyl Fluids
سیالهاي واکنشپذیر امولسیونی را که داراي گروه
هاي  Si-Hمیباشند و این گروهها در سر تا سر پلیمر به
صورت یکنواخت پخش شدهاند.
نوع سوم داراي گروههاي عاملي آمینو یا اپوکسي
میباشد که بر زنجیر اصلی پلیمر جای گرفته اند .بیان
شده است که سیلیکونهای دارای گروههای عاملی
آمین و اپوکسی  ،نرمترین زیردست ممکن را ایجاد
مینمایند و کارایی اتوي دائم روي پارچههاي پنبهاي را
بهبودمیبخشند.
سیالهايديمتیل
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مانند میکروها اغلب آبگریز بوده و نسبت به آنها
از دوام کمتری برخوردارند .در شکل  15تأثیر مقدار
سیلیکون (ماکرو و میکرو) روی نرمی منسوج تکمیلی
آورده شده است.
زرد شدگی بر اثر مصرف نرمکنهای سیلیکونی :
اگرچه نرمکنهای دارای بنیان اتیلن دیآمین زیردست
بسیار عالی ایجاد مینمایند اما ضعف آنها در ایجاد زرد
شدگی در پارچه است .درجه زرد شدن با افزایش گروه
های آمینوی پلیمر افزایش یافته و با زمان و درجه حرارت
اعمال شده برای خشک کردن پارچه ارتباط مستقیم
دارد.
با این توضیح مشخص می شود که پدیده زرد شدگی
به عنوان یک مشکل مهم به هنگام استفاده از
رزینهای ضد چروک مطرح است ،زیرا برای ایجاد
پلیمریزاسیون در این رزینها به حرارت بیشتری نیاز
داریم ،لذا برای فرآیند رمقکشی و جذب در جایی که

کوچکتر از  80نانومتر به نام میکروامولسیون
تشکیل شدهاند .این امولسیونهای ریز قادرند
به آسانی به داخل نخ نفوذ کرده و بین الیاف
مستقل قرار گیرند و بدین سبب منجر به نرمی
داخلی بسیار خوبی در منسوجات میشوند.
نرمکنهای مذکور اغلب آبگریز بوده و در پارچههای
سفید زرد شدگی فنلی ایجاد مینمایند.
سیلیکونی
ماکرو
نرمکنهای
ماکروسیلیکونها از امولسیونهای با اندازه
ذرات  120نانومتر به نام ماکروامولسیون تشکیل
یافتهاند .این امولسیونها قادر به نفوذ به داخل
نخ نبوده و تنها بر روی سطح آن قرار میگیرند و
زیردست سطحی بسیار خوبی ایجاد مینمایند.
نرمکنهای مذکور تا حد زیادی از چروکپذیری پارچه
جلوگیری کرده ،سبب بهبود دوختپذیری پارچه و
افزایش ثبات سایشی آن میگردند .ماکرو سیلیکونها
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معایب
سیلیکونها موادی آب گریز هستند .این ویژگي ،آنها را
به عنوان نرمکنهای حوله ،نامناسب ميسازد.
سیلیکونها در مقایسه با نرمکنهاي هیدروکربنی
گرانترمیباشند.
سیلیکونهاي دارای گروه عاملي آمین بر اثر حرارت
دادن و گذشت زمان تغییر رنگ میدهند.
امکان دارد این مواد در رنگرزي مجدد ()Redying
ضایعات کاالهای با کیفیت ،اخالل ایجاد نمایند.
نرمکنندههایچندمنظوره
یک نرمکنندهی مدرن باید چند منظوره باشد.
محصوالتی که فقط براساس اسید آمین چرب متراکم
ساخته شدهاند امروزه در عمل کمتر یافت میشوند.
عالوه بر ایجاد زیردست نرم ،نرمکنندههای چند منظوره
باید اهداف دیگری مانند آبدوستی ،قابلیت دوخت،
ضد استاتیک ،یکنواختی سطحی ،ثبات ابعادی و
شستوشویی و غیره داشته باشند .این نرمکنندهها
حاوی مواد افزودنی بیشتری هستند .با انتخاب فرمول
مناسب ،می توان خواص را در بسیاری از زمینهها
گسترش داد.

تنها خشک کردن مورد نیاز باشد موضوع زرد شدن
کمتر مطرح است .بخشی از زرد شدن به علت اکسید
شدن گروه رادیکال آمینو در حضور هوا و حرارت و
کاتیونهای فلزی میباشد .در این فرآیند که از گروه
آمینو ،گروه های آزو و آزوکسی تشکیل می شود،
اعتقاد بر این است که مواد فوق عامل ایجاد پدیده
زرد شدگی هستند.
مزایا
سیلیکونها روغن های شفاف در آب هستند که در برابر
حرارت و نور پایداری دارند و موجب تغییر رنگ پارچه
نمیشوند.
آنها زیردستی نرم و صاف را ایجاد ميکنند و براي
کاالهاي سفید ترجیح داده ميشوند.
این مواد مقاومت سایشي و جرخوردگی را تقویت
ميکنند و کیفیت دوخت و دوز پارچهها را بهبود
میبخشند.
سیلیکونهاي دارای گروه عاملي آمین درجه DP
کاالهاي پنبه اي را افزایش میدهند.
سیلیکونهای دارای گروه عاملي اپوکسي بسیار پایدارتر
میباشند.
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نوآوریهای تکنولوژیکی کاردینگ
تروشلر()Trutzschler

قاسم حیدری ،کارشناس ارشد نساجی

چرا به عملیات موازی کردن الیاف در ریسندگی،
کاردینگ گفته میشود؟ جواب این سوال را میتوان در
تصویر زیر ریشهیابی کرد .ایده ساخت ماشین کاردینگ
از الگوبرداری از عملیات شانهکردن الیاف توسط
سرخپوستان با استفاده از کاکتوسها طراحی شده
است ".کاردینگ" نیز از ریشه التین "کاکتوس" اقتباس
شده است.

optimizer
 دو درصد ذخیرهسازی در مواد اولیه مصرفی توسط Waste-controllerبهینه سازی هوشمند خروج
ضایعات.
 کنترل فوری کیفیت توسط مکانیزم Nep-controllerو سیستم My-mill
 اپراتوری آسان توسط سنسور  RFIDو صفحه نمایشتاچ اسکرین و LED
 -افزایش تولید بهعلت بهینه سازی عرض ماشین

ماشین کاردینگ از اولین روزهای پیدایش (1780م ).تا
به امروز تغییرات و تحوالت تکنولوژیکی متنوعی را تجربه
کرده است .در این مقاله به توسعههای تکنولوژیکی اخیر
ماشین کاردینگ تروشلر پرداخته خواهد شد .آخرین
مدل ماشین کاردینگ عرضه شده تروشلر 19i TC ،می
باشد که بعنوان یک جهش کوانتومی در کاردینگهای
خود بهینه شونده ( )Self-optimizingمعرفی شده
است و برای آن ،مزایای زیر بیان شده است:
 40درصد نواقصی کمتر نخ( )IPIبهعلت سیستمT-Goو بهینهساز فواصل توسط سیستم Gap-

سیستمهای کنترلی مختلف در کاردینگ ،وظیفه
کنترل ،مانیتورینگ و اعمال اصالحات توسط سیستم
لولینگ را برعهده دارند.کنترل تغذیه (،)Directfeed
کنترل کویلر ،کنترل حالجی (،)Contifeed
مونیتورینگ مکش سیستم مکش و سیستم هوای
فشرده ،کنترل بهینه فواصل ( ،)Tconبهینه سازی
عملیات تیکرین ( )Waste controlو . ...با استفاده
از این سیستمهای کنترلی ،ادعا میشود که ضریب
نایکنواختی فتیله تولیدی به زیر  0.5درصد کاهش
یافته است.
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ماشین روشن و گرم (فیلر سرد و فیلر تحت شرایط تولید)
متفاوت است و ممکن است تا 10هزارم اینچ (حدود
25صدم میلیمتر) با هم تغییر کند و فرق داشته باشد.

در ادامه ،هریک از نوآوریهای تکنولوژیکی بهصورت
مجزا و مفصل بیان خواهد شد.
 -1سیستم  T-CONجهت تنظیم اولیه فواصل
بخشهای قبل و بعد از فلتهای دورانی
فیلر فواصل تأثیر بسزایی بر روی کیفیت نخ دارد .در
کاردینگ ،دما تأثیر بسزایی بر فواصل دارد و به همین
دلیل دانستن شرایط دمایی کاردینگ بسیار حائز
اهمیت است .فیلر در شرایط خاموش ماشین کارد با

شرایط کاری ماشین کاردینگ نسبت به دمای سرد و دمای گرم

نیروی گریز از مرکز سیلندر نیز تأثیر بسزایی در تغییر
فواصل ماشین در حال کار نسبت به ماشین متوقف
دارد .برای تنظیم فواصل بین بخشهای عملیات
کاردینگ قبل و بعد از فلتها ،فیلر آماده Tconمورد
استفاده قرار گرفته است .به دلیل اینکه فیلر کنونی
کاردینگ در صفحه نمایش نشان داده میشود به آن
«فیلر الکترونیک» نیز گفته میشود.

شکل-2تفاوتتنظیمدرشرایطسردوگرمکاردینگ

حذف احتمال آسیب دیدن پوشش های سیلندر و سیگمنت ها با کاهش فواصل ،عدم تاثیر پذیری موفقیت فیلرزنی از
تجربه فرد فیلرزن ،امکان تنظیم مجدد فواصل متناسب و مساوی با مقادیری که قبال بوده و تغییر داده شده ،تغییر سریع
شرایط تولید و پیشنهاد هوشمند بهینه سازی فواصل از مزایای این سیستم است.

شکل-3سنسورسنجشگرماوبرقراریاتصال
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 -3کنترل فواصل فلت ها از سیلندر
چهار عدد سنسور بر روی کمان سیلندر برای اندازهگیری
فواصل سیلندر کاردینگ از فلتها مورد استفاده قرار
گرفته است.

اندازه گیری دمای وایر سیلندر با استفاده از سنسور غیرتماسی

شکل-4پیشنهادهوشمندبهینهسازیفواصل

 Tconفاصله انداز مانند گیج فیلر نازکی است که بین
خم کناره سیلندر کاردینگ و سگمنتهای کاردینگ
قرار میگیرد.

 -4اندازهگیری الکترونیکی فواصل فلتها از
سیلندر توسط تجهیزات فلت کنترل TC-FCT
با تعویض سه فلت با فلت کنترلر ،امکان تنظیم
فواصل تمام فلتها از سیلندر محیا می شود .تنظیم
فواصل توسط سیستم اندازهگیری فلت به راحتی
قابل کنترل است .با یک بار تنظیم اولیه و فیلر زدن
فواصل فلت از سیلندر ،تغییرات به راحتی توسط
اهرم یا سروموتور تعبیه شده قابل انجام است.
اسکیل مندرج اهرم و یا موتور فلت کنترلر ،نسبت
تنظیمات جدید نسبت به تنظیمات اولیه را نشان
می دهد.
 -5سیستم تنظیم دقیق فلت ()PFS
پس از تنظیم فواصل فلت و سیلندر ،جهت نزدیککردن
و یا دورکردن تمامی فواصل ،با استفاده از اهرم تعبیه
شده ،تنظیمات کل فلتها نسبت به سیلندر قابل تغییر
است.

تی-کنبارنگهایمختلفاسپیسرباضخامت2هزارماینچ
یا5صدممیلیمتر2،4،6-و8هزارماینچ

 -2افزایش تعداد نقاط قابل تنظیم فواصل فلت
متحرک و سیلندر
تعداد نقاط قابل تنظیم بین فلت متحرک و کمان
سیلندر از  6اسپیندل به  8تا افزایش یافته است تا امکان
تنظیمات بهتر و دقیقتر محیا گردد.

-1کمان فلزی منعطف
-2ریل پالستیک-مخصوص مقاوم در برابر سایش
-3اهرمتنظیم
-4میله های آلمینیومی دقیق فلت
 -5تسمه دندانه دار حرکت فلت
 -6اسکیل تنظیم فاصله
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 -6دقت خود-بهینه کنندگی فواصل تا 3هزارم
اینچ

مراحل انجام بهینه سازی هوشمند فاصله:
 قبل از استارت حرکت سیلندر ،یک عملیاتچککردن فعال میشود.
 بعد از استارت سیلندر و رسیدن به سرعت تنظیمشده ،اندازهگیری رفرنس انجام میشود.
 بعد از شروع تغذیه مواد ،بعد از افزایش دمای ماشین،ً
اندازهگیری فواصل مجددا انجام میشود.
 یک همسطح سازی دائمی متناسب با اطالعات T-CONتنظیم میشود.
بعد از توقف ماشین و استارت مجدد ،و بعد از هرگونه
عملیات تعمیر و نگهداری و هرگونه تعویض وایر و
ً
سنگزنی ،عملیات مجددا تکرار میشود.

وقتی الیاف پنبه مسیر خود را از عدل تا نخ طی میکند،
کیفیت نخ تولیدی بیشتر به فاصله بین پوشش سیلندر و
فلتها بستگی دارد .هرچقدر فاصله بین سیلندر و فلت
کمتر شود ،کیفیت نخ تولیدی یبیشتر میشود.

باسیستم  T-GOحداقل فاصله 3هزارم اینچ بهصورت
اتوماتیک حتی درصورت تغییر شرایط تولید تنظیم
میشود .حتی تکنسینهای باتجربه هم نمیتوانند به
گیج 3هزارم اینچ در شرایط سرد ماشین برسند .بهعلت
نیروی گریز از مرکز در سیلندر و خار سیلندر و افزایش
دما و انبساط حاصل از افزایش دما در وایرها ،فیلر زنی
کمتر از 3هزارم اینچ بهصورت دستی وقتی ماشین
کاردینگ متوقف و سرد است نمیتواند محقق گردد.
نزدیک کردن فواصل بدون مکانیزم  T-GOبیفایده
است .با سیستم خودبهینه شونده ،میتوان به بهترین
کیفیت نخ که تاکنون ارائه نشده و پتانسیلهای تولیدی
باالیی دست یافت.
ضخامت کاغذ 4هزارم اینچ است یعنی  0.1میلیمتر

تنظیم فواصل میتواند تحت تأثیر خصوصیات مواد،
سطح تولید ،سرعت سیلندر و شرایط محیطی مثل دما
باشد .در شکل زیر دو نوع سروو موتور مورد استفاده
جهت تنظیم فواصل نشان داده شده است.
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-7نپ-کنترلر
یکی از مهمترین وظایف کاردینگ ،کاهش نپ توسط
خارج کردن آن توسط فلتها می باشد .از طرفی تنظیم
فواصل بگونهای باید انجام شود که خود کاردینگ
نیز باعث افزایش نپ الیاف تغذیه شده به کاردینگ
نگردد .بدین منظور سیستم مانیتورینگ شمارش تعداد
نپهای وب تولید شده از کاردینگ ارائه گردید که شامل
دوربین و فلش کنترل نپ است.

تشخیص صدمهدیدگی پوششها و یا تنظیمات غلط
با بدست آوردن چگونگی توزیع نپها در طول عرض
ماشین ،از سایر مزیتهای این سیستم است.
-8اپراتوری آسان
کار کردن با مانیتور ماشین ،به آسانی استفاده از یک
موبایل تاچ هوشمند می باشد.
جهت تعیین میزان سطح دسترسی به اطالعات و
تنظیمات ماشین ،از چیپ شناسایی سطح دسترسی
استفاده شده است.

ً
این دوربین هر متر از وب را اسکن میکند و سریعا
افزایش بیش از حد مورد قبول نپ را شناسایی میکند.
این دوربین باالی غلتک تیکاپ وب بر روی یک پروفایل
نصب گردیده که در تمام عرض ماشین حرکت میکند
و هر  20ثانیه از وب درحال عبور عکس تهیه میکند.

توسط ال ای دی نمایشگر وضعیت ،اپراتور می تواند
مرحله عملیاتی ماشین و یا پارامترهای کیفی را در یک
ال ای دی با اندازه بزرگ مشاهده کند.

نپهای شناسایی شده شامل گلوله الیاف و ضایعات
گیاهی و ذرات پوشیده پنبه دانه است.
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ً
ماشین را کامال هوشمندانه مینماید.
درصورت بروز خطا در عملکرد کاردینگ ،سنسورهایتشخیص دهنده با همراهی سیستم نرمافزاری قادر به
شناسایی محل بروز خطا هستند .بدین ترتیب ،بر روی
صفحه نمایش ،نه تنها سنسور عامل بروز خطا نمایش
داده میشود بلکه محل بروز خطا نیز بهصورت گرافیکی
نشان داده میشود.
اسپکتوگرام جرمی فتیله نمایش داده میشود.راهنمای عامل پیک های اسپکتوگرام بر روی دیاگرامانتقال حرکت نمایش داده میشود تا علت بوجود آمدن

نرمال سبز :عملکرد نرمال ،درصد پرشدن بانکه ،ضریب
تغییرات فتیله خروجی ،یکنواختی تغذیه توده الیاف.
هشدار نارنجی :تعویض بانکه در حال انجام ،نداشتن
بانکهخالی.
زرد چشمک زن :تعویض بانکه در حال انجام.
قرمز :خطای عملکرد ،توقف.
تنظیم ال.ای.دی بر روی سایر مدها مانند مد نمایش
فشار شوت فید نیز میسر است.
-9منویهوشمند
منوی صفحه نمایش شامل موارد زیر است که کاربری

-10سیستم ساکشن موثر با ذخیره انرژی
با بهینهسازی جریان هوا در داخل داکتهای هوا ،سیستم فیلتراسیون هوا(فیلتر پلن) با ظرفیت پایینتر ممکن شده
است .ساکشن منفی  740پاسکال و جریان هوای عبوری مورد نیاز  4200مترمکعب در ساعت ،ساکشن دائمی در تمام
نقاط مربوطه فراهم گردیده است که نسبت به سایر کاردینگها بمراتب پایینتر است.
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و آلیاژ بهینه شده
 -6فن داخلی سیرکوله کردن جریان هوای چرخشی
بسته
 -7شانه خروج هوا با خاصیت خود تمیز شوندگی شانه
و توده الیاف
-8سینیمنعطفتغذیهسنسو-فید
-12سینیمنعطفتغذیهسنسو-فید()Sensofeed
در کاردینگهای متداول چون فید رول و غلتک تحویل
با هم کار میکنند امکان اعمال درفت اشتباه در هنگام
تغذیه وجود دارد .در سیستم سینی منعطف تغذیه ،وب
الیاف به واحد پیش-بازکنندگی وب-فید با سینی تغذیه
منعطف درونی (سنسو-فید) تغذیه میشود .از آنجا
توده الیاف فشرده شده به نوک سینی تغذیه چاقویی
شکل راهنمایی میشود .در نوک سینی یک تغییر شکل
االستیک در طول ناهمواری های توده الیاف بوجود می
آید .این تغییر شکل چند هزارم میلیمتر است و و بر روی
کل تغییر شکل سینی تاثیر می گذارد .تصحیح مقادیر
کنونی یک اولینگ با طول موج کوتاه بهمراه دارد .اصول
عملیات لولینگ ،منعطف بودن سینی تغذیه میباشد.

عیوب پریودیک تشخیص داده شود.
تغییرات یکنواختی نمره فتیله خروجی و تغذیه الیافورودی نیز نمایش داده میشود تا تنظیمات و کنترل
بهتری بر روی تغذیه مواد داشت.
در منوی سرویس امکان اجرا کردن تک تک اجزابهصورت مجزا و با سرعت دلخواه میسر میباشد تا
عملیات سرویس و نظافت و بازرسی بتواند دقیق صورت
گیرد.
پارامترهای الت نیز ذخیره و نمایش داده میشود.-11تغذیه یکنواخت الیاف به کاردینگ (Direct
)feed
کیفیت فتیله کاردینگ از تغذیه الیاف شروع میشود.
شوت فید تغذیه کاردینگ باید یک بالشت یکنواخت نه
تنها در عرض تغذیه نماید بلکه این یکنواختی در طول
فرآیند تولید کاردینگ باید حفظ شود.

-13غلتک بازکننده مالیم(جنتل) با پینهای با
طراحی و آلیاژ بهینه شده ()Web feed
بهعلت استفاده از آلیاژ فوالدی مخصوص ،دوام بیست
برابری این پین ها تامین شده است.

-1کانال باالی کاردینگ با قابلیت تغذیه الیاف با حجم
باال
 -2شبکه مشبک جدا کننده هوا از الیاف
 -3فید رول الکتریک
 -4سینی بخش بخش جهت نیپ(گرفتن) مناسب تر
توده الیاف تغذیه در سراسر عرض سینی.
 -5غلتک باز کننده مالیم(جنتل) با پین های با طراحی
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 3لیکرین سوزنی برای الیاف پنبه با سرعت تولید باال
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 3لیکرین با وایرهای خاردار برای مخلوط پینبه و الیاف
مصنوعی
 1لیکرین بزرگ برای الیاف مصنوعی.

-1فید رول
 -2اسالید تنظیم حرکت با چاقویی در یک مسیر دورانی
به دور مرکز غلتک سوزنی
 -3با این اهرم موقعیت چاقویی تنظیم میشود.
فاصله چاقویی تیکرین وقتی کاردینگ درحال کار است
نیز قابل تنظیم است .با چرخش و تنظیمات کمانی،
فاصله چاقویی از سوزنها در همه پوزیشن ها مساوی
باقی می ماند.

-14سیستم تنظیم دقیق چاقویی
تنظیمات محیطی زاویه باالیی چاقویی جهت کسب
فاصله بهینه نسبت به سوزن ها و کنترل میزان ضایعات
تیکرین اعمال میشود.

یک استپ موتور کوچک جهت تنظیم هوشمند این
فاصله در نظر گرفته شده است که توسط تاچ اسکرین
قابل تنظیم است .مقادیر مناسب فواصل با الت قابل
ذخیره سازی است.
 -15سیستم کنترل ضایعات()waste control
مهمترین ناحیه تمیزکنندگی الیاف ناحیه تیکرین است
ولی جهت تمیز شوندگی بهتر ،ممکن است الیاف بسیار
خوبی بعنوان ضایعات خارج شود .برای بررسی ضایعات
خارج شده از کانال مکش ضایعات تیکرین ،سنسور
بررسی حجم الیاف و ضایعات محتوی آن درنظر گرفته
شده است.
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-16بهینه سازی ابعاد ماشین کاردینگ

با افزایش عرض کاری کاردینگ تا حد مطلوب ،ساکشن
بیشتر کاردینگ محقق و کیفیت باالتر میرود و نواقص
نخ کمتر و تولید افزایش مییابد .جهت باالنس کیفیت و
تولید ،با استفاده از تجزیه و تحلیل عددی ،شبیه سازی و
آزمایشات تجربی این حد مطلوب شناسایی شده است.

سیستم کنترل ضایعات بهترین استفاده از مواد اولیه
با کمترین ضایعات در ناحیه تیکرین(مهمترین ناحیه
تمیزکنندگی) را ممکن میسازد .بهطوریکه اگر الیاف
بسیارخوبی بعنوان ضایعات خارج شوند ،توسط سرور
موتور مجددا فاصله چاقویی تنظیم میشود .در این
سیستم خودبهینه شونده ،درصد الیاف خارج شده در
حین کار اندازهگیری میشود و بهینه سازی درحین
تولید تغییرات اعمال میشود.

-1فید رول
-2تنظیم حرکت های اسالیدها با چاقویی ها در یک
مسیر گرد دور مرکز غلتک سوزنی.
 -3موتور رگوالتور مقدار ضایعات.
 -4ساکشن دائمی ضایعات.
برای بررسی میزان صرفه جویی اقتصادی بوجود آمده
توسط این سیستم ،میتوان این گونه در نظر گرفت که
درصورت استفاده  20000تن در سال ،سیستم waste
 controlبا ذخیره سازی 4دهم درصد جلوگیری از
خروج الیاف خوب  320عدل پنبه در سال صرفه جویی
میکند .برای قیمت هر کیلو 0.7دالر حدود 111هزار
دالر در سال میشود.
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-17استفاده حداکثری از پیرامون سیلندر
کیفیت در پیرامون سیلندر محقق میشود .با تعداد
اپتیمم فلتها با خارج کردن نپ و الیاف کوتاه نقش
بسیار مهمی در این راستا دارند .در ناحیه پیش-
کاردینگ آماده سازی اولیه مناسب توده الیاف تغذیه
شده به سیلندر صورت می گیرد .از طرفی پری اوپنینگ
بیشتر باعث افزایش چگالی کاردینگ و تولید بیشتر
میشود .تعداد سگمنتهای پست-کاردینگ بیشتر،
موازی شدن بیشتر الیاف و فتیله تمیزتر را تضمین
میکند.
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-18انعطافپذیری در بکارگیری المانهای نظافتی و کاردینگ و کاور
برای خارچ کردن ضایعات همراه الیاف از یک چاقویی و هود مکش میتوان بهره گرفت ،برای انجام عملیات کاردینگ می
توان از المان های کاردینگ دوقلو (با دو سگمنت کاردینگ) بهره مند شد و در صورت عدم نیاز به عملیات کاردینگ و یا
خروج ضایعات ،می توان از کاور استفاده کرد .در کاردینگ جدید تروشلر  10المان در نظر گرفته شده است که برای 8
تا از آنها ،ترکیب از این  3المان متناسب با میزان تولید و ایاف و کیفیت مد نظر در نظر گرفت.

-19فتیلهگیری سریع و راحت
با استفاده از یک نازل پنوماتیکی در کندانسور وب،
عبور دادن فتیله از کندانسور و کویلر به راحتی صورت
میپذیرد.
با توجه به بهینهسازیهای انجام شده ،عرض
1.28متر و قطر 1.30متر ،محیط سیلندر تا
4.1متر افزایش و سطح سیلندر  5.3مترمکعبی
با نواحی فعال کاردینگ  3.7مترمکعب را فراهم
میسازد.

-1غلتکبرداشت
-2پروفایل کنترل نپ
-3غلتک های اسکوایزینگ
-4تسمهانتقال
-5وسیلهپیوندپنوماتیک
-6سنسور کیفیت (دیسک مانیتور)
-7هود بزرگ برای دسترسی بهتر

از دیگر مزایای این المانها ،جابجایی و تعویض سریع
آنهامیباشد.
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 -20نمایش مقادیر کیفی
تغییرات حجم توده الیاف تغذیه شده ،نمره فتیله،
نایکنواختی فتیله ،اسپکتوگرام ،تعداد و فرکانس نقاط
ضخیم و تعداد نپ – اجزای کثیف – قطعات پنبه دانه در
صفحه مانیتور نمایش داده میشود و اگر مقادیر کیفی
اندازهگیری شده بیش از حد تعیین شده شود کاردینگ
بهصورت اتوماتیک متوقف میشود.

کاردینگ استفاده شده است .راندمان باال  ،مصرف کم،
داشتن حداکثر سرعت و دقت باال در سرعت پایین از
مزایای دیگر این الکتروموتورهاست.

-23پر کردن و داف بانکه
در فضای بسیار کوچک ،بجای حرکت بانکه ،کویلر
بهصورت خطی با سرعت باال از روی یک بانکه پر شده
بر روی بانکه خالی رزرو منتقل میشود .بدین ترتیب
بهعلت عدم انتقال و جابجایی اتوماتیک بانکه ،امکان
استفاده بدون خطر و صدمه بانکه های بزرگتر ممکن
میشود و با افزایش ابعاد بانکه ،کاهش فضای مورد
نیاز دپوی بانکه ها محقق میشود .سرعت باالتر داف
و کاهش کمتر سرعت تولید در لحظه داف دیگر مزایای
این روش عنوان شده است.

-21کنترلیکنواختیفتیله
کنترل یکنواختی فتیله در  4مرحله انجام میگیرد:
تغذیه کاردینگ ها( :)contifeedجریان مواد تغذیه
دهنده به کاردینگ بهصورت پیوسته کنترل میشود.
تولید خط کاردینگ ها به تولید آخرین ماشین حالجی
وابسته است و یکنواختی فتیله به تغذیه مناسب وابسته
است.
لولینگ تغذیه ( :)directfeedهموژنیزه کردن اضافی
توسط دو کانال تغذیه توده الیاف دایرکت-فید تامین
میشود .تغذیه کنترل شده فشار به کانال باال و پایین از
نایکنواختیفتیلهجلوگیریمیکند.
لولینگ طول بلند :دیسک-مانیتورینگ سرعت غلتک
تغذیه اندازهگیری و توسط یک سنسور کنترل میشود.
و تمامی اسپکتوگرام ها را تهیه و نمایش می دهد.
لولینگ طول کوتاه :برای طول فتیله کمتر از 1متر
توسط سنسوفید ضخامت توده الیاف تغذیه شده اندازه
گیری میشود و بر روی سرعت فید رول اعمال میشود.

-22الکتروموتورهای بدون نیاز به پروسه تعمیر و
نگهداری ()maintenance free
موتورهای بدون نیاز به تعمیر و نگهداری تعبیه شده بر
روی دافر و دافینگ وب و تعویض بانکه ،بدون زغال و
پروانه خنک کننده می باشند و بر روی بیش از  25هزار
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-24تمهیدات تعمیر و نگهداری آسان
عالوه بر مکانیزم هایی که بهصورت مفصل توضیح داده
شد ،تمهیدات دیگری نیز جهت تعمیر و نگهداری سریع
و آسان ارائه شده است.
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-25کاهش فشار سطحی بر سطح پایه
حداکثر فشار سطحی بر سطح پایه تا  33نیوتن در
سانتیمتر مربع کاهش یافته است.
-26مانیتورینگ انرژی مصرفی و کاهش مصرف
انرژی
مصرف انرژی به 1کیلوات انرژی به ازای  15کیلوگرم در
ساعت کاهش یافته است.

در ماشین های کاردینگ ارائه شده جدید ،درب ها بهراحتی و بدون هیچ ابزاری در کمتر از چند دقیقه قابل
باز شدن است .موتورها در سمت راست ماشین قرار
گرفته اند.

تمهیدات حفاظتی و ایمنی توسط سیستم قفلمحافظ مرکزی انجام می گیرد.
تجهیزات تمیزکنندگی فلت ها و تجهیزات داف وب درکمترین زمان قابل باز شدن هستند.
بهعلت عدم اتصال مکانیکی کویلر به کارد ،نظافت واوپراتوری و دسترسی راحت است.
سهولت در باز کردن و بستن هودهای ساکشن-ریموت کنترل فلت حرکت فلت در توقف کاردینگ

-27سیستممانیتورینگکارخانه
با استفاده از سیستم مانیتورینگ حالجی و کاردینگ
تروشلر ،مدیر کیفیت می تواند بدون وقفه حتی در راه،
از تغییرات کیفیتی آگاه شود و قبل از تولید محصول با
کیفیت پایین ،از وقوع آن جلوگیری کند و تغییرات مد
نظر را اعمال کند.
آیا مقادیری هست که از رنج کیفیت مورد نظر خار شده
باشد؟
آیا صدمه به پوششی بوجود آمده است؟
آیا تغییراتی در مواد اولیه پنبه بوجود آمده است؟
آیا تعمیر و نگهداری ویژه پوشش ها مورد نیاز است؟
-28سیستمMagnotop
فلت های متحرک که تعدادشان  84عدد می باشد.
تروشلر جهت اتصال موقت بین نوار پوشش های خاردار
فلت متحرک به میله فلت متحرک از از آهنربای نئودیوم
بهره گرفته است.

میله آلومینیومی فلت -2 ،باریکه نوار پوشش -3 ،الیه نازک
پوشش محافظ و چسب -4 ،آهنربای نئودیمیم -5 ،نوار باریکه
فلزی
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ها بسهولت انجام میشود.
-31سادهسازی در حرکت فلت ها
میلههای فلت بطور مستقیم با بادامک دورانی در
ارتباطند و دو تسمه دندانهدار راهنمایی ایمن آنها را
برعهده دارند .پینهای فلزی سخت در انتهای میله فلت،
در طول یک مسیر نوار باریکه پالستیکی مخصوص سر
میخورد.
از مزایای این سیستم اتصال پوشش خاردار به میله
فلتها ،تعویض پوشش آسان و سریع فلت توسط پیچاندن
یک سر نوار ،امکان انجام عملیات بهصورت تکنفره،
بدون نیاز به کارگاه فلت با تجهیزات در آوردن و پرس
کردن فلت های متحرک ،عدم نیازی به یک ست میله
فلت متحرک رزرو ،عدم نیاز به سنگزنی پس از پرس
پوشش ها به میله فلتها و در نتیجه افزایش طول عمر
خار پوشش ها می باشد.
-29پروفایل آلومینیومی سبک بهینه شده میله
فلت
در ساخت میله ها از پروفیل آلمینیوم با وزن سبک و
استحکام باال با طراحی سطح مقطع بهینه ،حداکثر
استحکام ممکن محقق شده است .دوفیله سمت راست
و چپ نوار نیز ارتفاع پروفیل میله را افزایش می دهد و
استحکام خمشی میله های فلت را در جهت نیروهای
کاردینگ را بهبود می بخشد.
-30جازدن بدون ابزار فلت ها
با طراحی تسمه پیندار فلت ،جازدن و خارج کردن فلت
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-1پروفیلفلت
 -2سطح قرار گرفتن فلت
 -3پین های ضد سایش فلز سخت سرخوردن
 -4ساپورت پالستیکی
-5نمد نظافتی اسالید پالستیکی
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سیستم های تولید پارچه پالر و انواع آن
مهشید طاهری ،روژین شجاعی
گروه طراحی لباس ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران جنوب
مقدمه
پالرتک ارائه دهندهی برترین راه حلهای نوآورانه و
پایدار نساجی و اولین فناوری پارچه مهندسی شده برای
کاهش ریزش الیاف است .شرکت پالرتک ،پارچههای
پایدار مهندسی محیط زیست را در سال  1993طی
فرایند بافتن پشم مصنوعی از بطریهای پالستیکی
بازیافتی شروع کرد و بیش از یک میلیارد بطری را تا به
امروز بازیافت کرده است .در حال حاضر این شرکت،
عایق  %100بازیافت شده  Power Fillرا به بازار معرفی
کرده که در ساخت عایق استفاده میشود و تأثیرات
زیست محیطی را به میزان قابل توجهی کاهش داده
است .پارچههای پالر با ترکیبی از کرك مصنوعی و یك
الیه پنبه طراحی شدهاند که جذب رطوبت بدن و انتقال
آن به سطح بیرونی لباس بسیار کم است .در این تحقیق
به بررسی پارچه پالرتک و انواع آن پرداخته شده است.
تاریخچه پارچه پالرتک
تاریخچه پالرتک با تشکیل شرکت مالدن میلز در
سال  1906آغاز میشود .این شرکت تولید کنندهی
منسوجات ،طی  75سال زندگی خود به طور مداوم در
آستانه ورشکستگی بوده است و فقط در دهه  1980به
موفقیت تجاری چشمگیری دست یافته است .تولید
پشم مصنوعی گوسفند و جانوران دیگر در سال 1981
برای اولین بار توسط این شرکت انجام شد که در مقایسه
با پشم طبیعی چند مزیت بارز داشت که اصلیترین آن
مقرون بهصرفه بودن آن است .این اختراع جدید میلز
خیلی زود محبوب شد و طرفداران خود را پیدا کرد.
دراوایل سال 1981با همکاری پاتاگونیا که در آن زمان

یک شرکت کوهنوردی بود ،مالدن میلز پالرتک را با نام
چینچیال راه اندازی کرد .در آن زمان ،چینچیال نامی بود
که برای نوع خاصی از پشم مورد استفاده قرار میگرفت
و پاتاگونیا و مالدن میلز امیدوار بودند که این نام تجاری
تاثیر خوبی روی مشتریان داشته باشد.
در اوایل دهه  ،1990چینچیال به پالرفلیس تغییر نام
یافت و تبدیل به نامی بسیار محبوب برای اسکی بازان
شد .مالدن میلز ساالنه بیش از  10میلیون دالر در
نوآوری پشم مصنوعی سرمایه گذاری کرد و در سال
 ،1991خط تولید پالرفلیس با نام (Polartec Climate
 )Control Fabricsشناخته شد.
پالرتک با حمایت مالی از بازیهای المپیک زمستانی
 1992و راه اندازی خطوط بازیافتی پشم گوسفندی،
همچنان به روند شهرت خود ادامه داد تا اینکه
کمیسیون ایمنی محصوالت مصرفی تلویزیونی ایاالت
متحده ،این شرکت را به حوادث اخیر آتش سوزی
پشم مصنوعی پیوند داد و بهصورتی عجیب ،کارخانه
اولیه میلز در همان سال سوزانده شد و شرکت را با
شکستهای چشمگیری روبرو کرد .پرداخت بدهیها،
شرکت مالدن میلز را در سال  2001به ورشکستگی
دیگری وادار کرد ولی در سال  2005و هنگامیکه کنگره
ایاالت متحده 21 ،میلیون دالر را برای خرید لباس
پالرتک برای سربازان آمریکایی اختصاص داد ،خصارت
وارد شده به این شرکت جبران شد .مالدن میلز پایان
ورشکستگی نهایی خود را در سال  2007اعالم کرد و با
عنوان  LLCدوباره سازماندهی شد و از آن زمان تاکنون
هیچ عقب گرد مالی قابل توجهی نداشته است .پالرتک
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موارد استفاده از پارچه
مهمترین مورد استفاده پارچه پالرتک در صنعت پوشاک
است .پالرتک که در اصل بهعنوان جایگزینی برای
کتهای پشمی رایج شده بود ،اکنون کاربرهای متنوعی
نظیر :استفاده در ژاکت ،شلوار ،پیراهن ،کاله و ...
پیدا کرده است .انواع خاصی از پشم پالرتک به منظور
رطوبت زدائی طراحی شده اند و بهعنوان الیههای پایه
استفاده میشوند .شرکت پالرتک در سالهای اخیر تنوع
محصوالت موجود در کاتالوگ خود را به طور قابل توجهی
افزایش داده است ،این شرکت در حال حاضر پارچههای
ً
ضد آب نیز تولید میکند که معموال در بارانی ،دستکش
و کاالهای ضد آب مورد استفاده قرار میگیرد.

کارخانه اصلی خود در الرنس را در سال  2016تعطیل
کرده است ولی این شرکت همچنان عمده محصوالت
خود را در ایاالت متحده تولید میکند .در سالهای
اخیر ،پالرتک به طور چشمگیری تولیدات خودرا متنوع
کرده تا توان رقابت با رقبای خود را داشته باشد.
ساختار پارچه
در حال حاضر پالرتک صدها نوع پارچه مختلف تولید
میکند و تولیدات آن فقط به پشم گوسفند محدود
نمیشود .پارچه پشم مصنوعی ساخته شده توسط
پالرتک ،با استفاده از یک فرایند جهانی صرف نظر از
زیرگروه آن ساخته می شود:
تولید پلی استر
امروزه بسیاری از انواع پشم پالرتک با استفاده از مواد
بازیافتی مانند بطریهای پلی اتیلن ترفتاالت ذوب
شده ( )PETساخته میشوند ،بههمین شکل پارچه
پلیاستر جدید نیز میتواند با واکنش اسید ترفتالیک
با اتیلن گلیکول تحت حرارت زیاد ساخته شود .در
این روش ،مایعی چسبناک تشکیل شده و از طریق
یک سیستم نخ ریسی ،اکسترود شده و الیاف تشکیل
میشوند .دستگاه اسپینرت میتواند جهت تولید الیاف
با اشکال خاص به صورت سفارشی ساخته شود و شکل
حفرههای آن تغییر کند.

power air
انواع پارچه پالرتک
قیمـت پارچـه پالرتک بسـته به نـوع زیر دسـت پارچه
مـورد نظـر متفـاوت اسـت .پارچـه کالسـیک پالرتـک
ً
نسـبتا ارزان اسـت ولـی انـواع دیگـر ایـن پارچـه کـه
خاصیـت ضـد آب یـا ضـد آتـش دارنـد ممکـن اسـت
قیمت باالتری داشـته باشـند .اکنون شـرکت پالرتک
چندیـن نـوع پارچـه مختلف تولیـد می کنـد و هر یک
از ایـن محصـوالت ویژگیهای منحصر به فـردی دارند.
پارچـه هـای الیـه پایه پالرتـک محصوالت تولید شـده
در گـروه الیـه پایـه پالرتـک از جدیدتریـن محصوالتی
اسـت کـه این شـرکت تولید کرده اسـت و این شـرکت
بـا ایـن شـکایت مبنـی بـر اینکـه پارچههـای پالرتـک
رطوبـت زا نیسـتند یـا بـه ویـژه تنفـس نمی کننـد،
مخالـف هسـتند .محصـوالت ایـن دسـته شـامل
 Polartec Power Dry، Polartec Power Gridو
 Polartec Power Woolاسـت کـه ترکیبـی از پلـی
اسـتر و پشـم مرینـوس اصـل اسـت و مـورد توجـه
خـاص  Polartec Deltaقـرار گرفتـه اسـت و بـه دلیل
کاهـش میزان چسـبندگی ،بـرای فعالیتهای ورزشـی
در هـوای گـرم ایـده آل اسـت.

بافندگی
در مرحله بعدی ،یک ماشین بافندگی تاری پودی یا
بافندگی حلقوی در تاسیسات تولیدی پالرتک ،الیاف
پلی استر را با هم ترکیب میکند و پارچه ای تولید
ً
میکند که تقریبا به شکل ظاهری پشم گوسفند نزدیک
است.
رنگرزی
از سال  2010میالدی ،شرکت پالرتک برای رنگآمیزی
پارچههای تولیدی خود از یک روش اجاق گاز فشار 12
استفاده کرد.
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محافظ دیگر در برابر آب و هوا مانند  Power Shieldو
 Power Shield Proرا نیز تولید میکندWindBloc .
نمونهی دیگری از پارچه ضد آب و هوای  Polartecاست
و این منسوج ویژگیهایی نظیر عایق بودن  ،ضد آب و
ضد باد بودن را فراهم می کند.

پارچههای پالرتک دلتا
پارچه های عایق
منسوجات عایقی که شرکت پالرتک تولید میکند،
همگی به موجب تغییراتی در پارچه اصلی این برند
است .به عنوان مثال  ، Polartec Alphaنسخه کمی
به روز شده از پشم پلی استر اصلی این برند است و
 Polartec Alpha Directنیز گزینه مشابهی است که
دارای خاصیت رطوبت افزایی اضافی است.
سایر پارچه های این مجموعه شامل:
Polartec Hardface
Polartec High Loft
Polartec Power Air
Polartec Power Fill
Polartec Shearling Fleece
Polartec Thermal Pro
Polartec Wind Pro

پارچه های مقاوم در برابر شعله
پالرتک در سال 2003خط تولید پارچهای مقاوم
در برابر شعله را بهطور انحصاری برای ارتش ایاالت
متحده توسعه داد ،در آن زمان ،پارچه های مصنوعی
هنگام قرار گرفتن در معرض گرمای تولید شده توسط
انفجارهای  IEDتمایل به ذوب شدن داشتند .امروزه
پالرتک ضمن ادامه تأمین این پارچهها به ارتش ایاالت
متحده ،منسوجات مقاوم در برابر شعله آتش خود را در
محصوالت مصرفی گنجانده است .در اینجا چند نمونه
از پارچه های ارائه شده و مقاوم در برابر شعله که شرکت
پالرتک ارائه میدهد را معرفی میکنیم:
Polartec Power Dry FR
Polartec Power Grid FR
Polartec Power Stretch FR
Polartec Power Wool FR
Polartec Thermal Pro FR
Polartec Wind Pro FR
Polartec Power Shield FR

پارچه محافظ آب و هوا
پالرتک پارچهی  NeoShellخود را در سال 2011
بهعنوان رقیب مستقیم سایر محصوالت ضد آب مانند
 GORE-TEX ، OutDryو  Eventمعرفی کرد .از آن
زمان NeoShell ،در طیف گستردهای از محصوالت
ساخته شده توسط مارک های قراردادی پالرتک
گنجانده شده است .همچنین پالرتک چند پارچه

تغییرات وزن پشم
پشم مصنوعی گوسفند و دیگر جانوران در پالرتک
بهطور سنتی درجه بندی شده و با ضخامت میکرون
ارائه میشود .انواع معمول پشم با ضخامتهای
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ً
اما معموال قابل توجه است.
توانایی جذب رطوبت :به نوع پارچه بستگی دارد اما
ً
نسبتا ناچیز است.
تواناییهای نگهداری گرما :بستگی به نوع پارچه دارد
اما نسبتا خوب است.
تولید کننده پارچه :ایاالت متحده آمریکا
صادر کننده پارچه :ایاالت متحده آمریکا
درجه حرارت توصیه شده برای شستشو :بستگی به
ً
نوع پارچه دارد اما معموال با آب ولرم یا آب سرد شسته
میشود.
موارد مصرف :کت ،پیراهن ،بارانی ،جوراب شلواری،
جلیقه ،کاله ،ژاکت و...
*گری اسمیت ،مدیر عامل شرکت پالرتک ،میگوید:
"استفاده از تکنولوژی هوای محصور شده برای الیاف
بلند Polartec Power Air ،عملکرد پارچهها را در طول
عمر خود با توجه به قابلیت انعطاف پذیری ،راحتی و
پایداری بهشدت بهبود میبخشد .وی در ادامه افزوده
است :تازه شروع به درک پتانسیل ساخت این نوع پارچه
کردهایم و تولید این پارچه چیزی فراتر از حل یک مشکل
برای ماست و به ایجاد بستری جدید برای ساختارهای نو
کمکمیکند.

 200 ،100و  300میکرون طبقه بندی میشوند.
پشم مصنوعی اثرات منفی چشمگیری بر محیط
زیست دارد .پلی استر یک فرایند پتروشیمیایی است،
به این معنی که از روغن نفت تولید میشود و طی
فرآیند تولید پلی استر انواع آالیندههای محیطی آزاد
میشوند .مطالعات نشان میدهد که یک بار شستن
پشم پلی استر میتواند حدود یک میلیون میکروفیبر
را در منبع آب آزاد کند .پشم پلی استر تجزیه پذیر
نیست ،بنابراین قبل از تخریب دهها سال یا حتی
قرنها در محیط باقی میماند .پالرتک در سال 2005
برای کلیهی محصوالت خود گواهینامه OEKO-TEX
دریافت کرده است که نشان میدهد این شرکت از
فرآیندهای پایدار برای تولید منسوجات خود استفاده
میکند .محصوالتی که برندهای پوشاک با استفاده
از پشم مصنوعی تولید میکنند مجاز به دریافت
گواهینامههای بیشتر نیستند.
دسته بندی نهایی
ترکیب پارچه :الیاف مصنوعی طراحی شده برای تقلید
از پشم اصل همراه پلی استر.
قابلیت تنفس پارچه :به نوع پارچه پالرتک بستگی دارد
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شرکت خوشرنگ (دوزدوزانی) یکی از تولیدکنندگان مطرح در صنعت نساجی ایران است .این شرکت که متعلق به بخش
خصوصی است با بهرهگیری از انواع ماشینآالت گردبافی ،رنگرزی ،تکمیل و… قابلیت تولید طیف وسیعی از پارچههای
پلیاستر ،پلیاستر/الکرا ،پلیاستر/ویسکوز ،اسپان ،لمه و… را داراست .استفاده از مواد اولیه فوقالعاده و ماشینآالت
مدرن در فرآیند تولید ،باعث شده است که محصوالت نهایی شرکت خوشرنگ همواره از کیفیت باالیی برخوردار باشند.
شرکت خوشرنگ به منظور رعایت باالترین استانداردهای کیفیت ،با استفاده از بهترین منابع و قابلیتهایی که شامل
پرسنل بسیار ماهر ،ماشینآالت بهروز شده ،فناوریهای جدید و همچنین مواد اولیه باکیفیت است در سطح جهانی
رقابت میکند .شرکت خوشرنگ با کادری مجرب و آزمایشگاهی مدرن به کیفیت و تولید روزافزون و آیندهای خوشرنگتر
میاندیشد.

اطالعات تماس
دفتر مرکزی :تهران ،بازار بزرگ ،بازار خیاطها،
پالک .3
تلفن02155628887 :
www.khoshrang-co.com
info@khoshrang-co.com
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ویژگیهای محصول
پایه اصلی فیلترهای بیبافت ،الیاف مصنوعی مختلف
نساجی است و گروه صنعتی نگین رز با استفاده از الیاف
پلیاستر ،پلیپروپیلن ،نایلون ،آرامیدها ،مداکریلیک،
پلی اکریلو نیتریل و پلی ایمید قادر است پاسخگوی
نیازهای بخشهای مختلف صنعت در داخل و خارج
از کشور باشد .همچنین با توجه به موارد کاربرد انواع
فیلتر و ویژگیهای محیطی مانند نوع آلودگی ،میزان
خورندگی ،سمی بودن ،دما ،رطوبت و  pHمحیط
تکمیلهای مختلفی روی الیاف و الیههای بیبافت
صورت میپذیرد تا عالوه بر افزایش راندمان عملیات
جداسازی ،طول عمر و ماندگاری بیشتری در فیلترها
بوجود آید.

معرفی محصول
فیلتراسیون یکی از مهمترین عملیات فرآیندی در صنایع
مختلفی همچون سیمان ،گچ ،معادن ،فوالد ،آلومینیوم،
سرب و روی ،خودرو ،نفت و پتروشیمی ،کاشی،
سرامیک و نساجی است .طی عملیات فیلتراسیون،
مایعات و یا ذرات جامد با اندازههای مختلف جداسازی
شده و موجب پاکسازی و تصفیه هوا یا سایر مایعات
میگردد .بدین منظور از ابزارهای گوناگونی همچون
کاغذهای مخصوص ،غشاءهای پلیمری ،الیاف و انواع
پارچههای صنعتی استفاده میگردد .در این میان
الیههای بیبافت از جایگاه ویژهای برخوردار هستند.
این الیهها بهعلت تخلخل باال ،امکان عبور یکنواخت
هوا ،وزن سبک ،طول عمر باال ،قیمت مناسب و سرعت
باال در تولید یکی از کاربردیترین فیلترهای صنعتی
به حساب میآیند و در صنایع مختلف نیز بهکار گرفته
میشوند.
گروه نساجی نگین رز ،با توجه به توانمندی منحصر
به فرد در تولید انواع مواد اولیه و محصوالت صنعت
نساجی ،توجه ویژهای را در راستای تولید انواع فیلترها
نموده و توانسته است کالسهای متنوعی از آنها را
تولید نماید و در حوزههای ( )Dust filtrationپاالیش
گرد و غبار ( )Liquid filtrationتصفیه مایعات مختلف،
محصوالت دانش بنیان با کیفیتی را با استفاده از
گروه تحقیق و توسعه خود و همکاری با دانشگاهها و
مجموعههای علمی-پژوهشی به بازار عرضه نماید.
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خصوصیات فنی محصول
الیاف بکار رفته در فیلترها بر اساس دمای عملکرد ،به
چهار گروه کلی تقسیم میشوند:
-1دمای محیط :فیلترهای ساخته شده از این الیاف
در دمای کمتر از  60درجه سانتیگراد عملکرد باالیی
دارند.
-2دما بین  60و  130درجه سانتیگراد  :به فرآیندهای
فیلتراسیون مایعات و گازها بیشتر در این دما صورت
میگیرد.
-3دما بین  130و  200درجه سانتی گراد :الیاف
بهکار رفته در این نوع از فیلترها عملکرد مناسبی را در
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سوزن زنی شده است که با فعــالیت بالغ بر  130نفر
نیروی کار آمـــوزش دیده و مجرب ،محصـــوالتی
را شامل دیــوارپوش ،عایق های صوتی و حرارتی،
کفپوش و الیه های مخصوص خودرو و سایر کف
پوش ها تولید میکند .خط تولیدی در این بخش
شامل حالجی ،کاردینگ ،سوزن زنی چندمرحله
ای ،طرح زنی ،چاپ ،تکمیل و بسته بندی است.
وجود البراتواری مجهز به بهترین برندهای اروپایی
دستگاه های آزمایشگاهی در این بخش ،امکان تولید
محصوالتی با کیفیت باال و مـطابق با استــانداردهای
به روز را برای عرضه به بازارهای داخلی و خارجی فراهم
می سازد.
گذشت نزدیک به چهار
گروه صنعتی نگین رز ،پس از
ِ
دهه فعالیت صنعتی ،امروزه به یکی از پیشگامان در
حوزه ی تولید منسوجات فنی تبدیل شده است .ارائه ی
ایده های نوآورانه ،وجود امکانات تحقیق و توسعه ،بهره
مندی از کادر متخصص و آموزش دیده ،ایجاد ارتباط
مناسب با نخبگان و کارشناسان برجسته ی دانشگاه
و صنعت ،شرایطی را برای تولید محصوالت و ارائه ی
خدمات ممـــتاز توسط این شـــرکت فراهم ســاخته
است به گونه ای که قابل رقابت با سایر شرکت های
باکیفیت در عرصهی بین المللی باشد.
تالش یکپارچه و روزمره گروه تخصصی مجتمع صنایع
نساجی نگین رز ،همواره در جهت ارتقای سطح زندگی
بشر و بهره مندی از منابع و فرصت ها بوده و هست.
این مجتمع صنعتی باور دارد که با داشتن دانش و
استانداردهای فنی ،بهره گیری از تجهیزات به روز و
مناسب و انجام کار گروهی منسجم ،قادر خواهد بود
گامی بزرگ به سوی پیشرفت صنعتی کشور عزیزمان
بردارد.

دمای محدودهی  200درجه سانتیگراد از خود نشان
میدهند.
-4دمای باالی  200درجه سانتیگراد :با بهرهگیری
از الیاف پیشرفته و تکنولوژی منحصر به فرد فرآوری
فیلترهای بیبافت ،عملیات فیلتراسیون در دماهای
بیش از  200درجه سانتی گراد نیز میسر است و
جداسازی ذرات و سایر مواد با بازده استاندارد صورت
میپذیرد.
بهعالوه ،افزودن به مقاومت حرارتی سایر ویژگیهای
فیزیکی و شیمیایی تاثیرگذار مانند میزان نفوذ هوا
در منسوج ،مقاومت در برابر مواد شیمیایی ،اسیدها
و بازها ،استحکام ،مقاومت در برابر هیدرولیز شدن و
اکسیداسیون و ...نیز از موارد بسیار مهم در تولید انواع
کالسهای فیلتر در مجموعه نساجی نگین رز هستند.
درباره گروه صنعتی نگین رز
فعالیت این شرکت در سال  1372آغاز و در چهار بخش
آغاز گردید:
 .1رز موکت :این بخش با ظــرفیت تولید  16میلیون متر
مربع در سال توانایی تولید انواع موکت نمــدی ،چاپی و
طرح دار با عرض های مختلف از  2متر الی  4متر و وزن
های گوناگون را دارا می باشد.
 .2رز رنگ :این بخش با ظرفیت  300تن در سال ،قادر
به تولید انواع مستربچ های پایه ی پلی پروپیلن ،پلی
استر و پلی اتیلن است.
 .3رز الیاف :این بخش دارای دو خط تولید کامل و
پیشرفته ی الیاف پلی پروپیلن با ظرافت و طول متفاوت
به ظرفیت  15هزار تن در سال است.
 .4منسوجات بی بافت رز :این بخش مجهز به ماشین
آالت به روز و پیشرفته در تولید منسوجات بی بافت

اطالعات تماس
دفتر مرکزی :تهران ،خیابان شهید مطهری ،خیابان علی اکبری ،خیابان صحاف زاده ،پالک ،22طبقه اول
فکس86121809 :
تلفن4 -88515481 :
وب سایتneginrose.com :
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افزایش کیفیت چاپ روتاری ،بدون تغییر مراحل و تنظیمات دستگاه
در چاپ روتاری ،عوامل متعددی بر کیفیت و نتیجه نهایی چاپ تاثیر گذارند ،مانند خمیر چاپ و
نوع شابلون .هزینه ای که پرداخت میکنید نیز به این عوامل مرتبط میشود .شرکت SPGPrints
( اشتورک ) خبر خوبی در این مورد برای شما دارد .محصولی برای کاهش هزینه و بهبود کیفیت ،
بدون نیاز به تغییر در فرآیند چاپ که قطعا موجب افزایش رقابت پذیری شما در صنعت چاپ میگردد.
احتماال با نام شابلون رندوم  ®Randomscreenکه از تولیدات نسبتا جدید شرکت اشتورک هلند است
و اختراعی برای کاهش مصرف رنگ و افزایش کیفیت چاپ است ،آشنا هستید .توضیحات کامل در
زمینه این محصول در مجله شماره  64نساجی موفق در تاریخ شهریور ماه 1400به چاپ رسیده است
که پیشنهاد میشود پیش از خواندن این مطلب ،مطالعه شود.
یکنواخت در همه آنها شد و بنابراین رقابت در بازار بر سر
قیمت تمام شده چاپ باال گرفت .مشتریان برای چاپ
پارچه مورد نظر خود به سراغ تولیدکنندگانی میرفتند
که هزینه کمتری بابت چاپ میگرفتند چون عمال از
لحاظ کیفیت همگی یکسان بودند.

اینک شرکت اشتورک هلند ،شابلون ®RandomScreen
 Ecoرا به بازار معرفی کرده است.
این شابلون به منظور کاهش هزینه نهایی در چاپ
برای شما توسعه داده شده است .چیدمان تصادفی
سوراخهای شابلون و مقاومت و طول عمر بیشتر ،از
مهمترین ویژگیهای این شابلون نسبت به انواع
معمولی موجود در بازار با مش  125است که امکان
کنترل بیشتر بر فرآیند چاپ را به ارمغان می آورد .در
ادامه توضیح خواهیم داد که چگونه این امر در کیفیت
چاپ موثر است.

راه حل  :باال بردن کیفیت چاپ ،پائین آوردن
هزینه چاپ و در بهترین حالت ،هر دو!
تفاوت شرکتهای صاحب تکنولوژی و پیشرو با
شرکتهای کپی کار در اینجاست .شرکت اشتورک
هلند به تازگی نسخه جدیدی از شابلون با مش
 125و از خانواده رندوم به بازار ارائه کرده است .نام
آن RandomScreen® Eco:است و این شابلون،
ً
عمال نسخه بهروز شده گروه ®RandomScreen
است .تکنولوژی به کار رفته در آن از نوع  ،Novaدارای
سوراخهای منحنی شکل ،جهت بهبود انتقال خمیر
چاپ به سطح پارچه با کمترین فشار .این امر دو مزیت
به همراه دارد :اول ،خمیر را می توان بر سطح پارچه نگه
داشت که در چاپ پیگمنت بسیار حائز اهمیت است و
دوم ،حفرههای تکنولوژی  Novaاز سفیدک در سطح

طراحی مجدد شابلونهای مش 125
در دهه  ،1970تولید شابلون با مش  125توسط شرکت
اشتورک پیشرفت بزرگی بود .چنین کیفیت چاپی تا
آن تاریخ از چاپ روتاری دیده نشده بود .در حدی با
نیازهای اقتصادی و فنی مطابقت داشت که حتی تا به
امروز نیز ،از پر مصرف ترین شابلونها در صنعت چاپ
است.
مصرف یک نوع شابلون( مش  )125در طول سالهای
متمادی توسط اکثر شرکتهای چاپ ،باعث کیفیت
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چاپ جلوگیری کرده و هیچ سطحی را بدون اثر چاپ
باقی نمیگذارد .بنابراین ،در مقایسه با شابلون معمولی
مش  125که برای پوشش کامل رنگ نیاز به فشار
بیشتری در تیغه یا مگنت دارد ،مصرف رنگ به میزان
قابل توجهی کمتر میشود .کاهش مصرفی بین 15
تا  25درصد خمیر چاپ ! با توجه به اینکه بیش از 70
درصد هزینه چاپ مربوط به رنگ مصرفی است کاهش
مصرف  15تا  25درصدی در رنگ ،یک برد اقتصادی
است.
مزایای این شابلون در چاپهای راکتیو و دیسپرس نیز
ثابت شده است .شابلون  RandomScreen® Ecoبه
عنوان ابزاری در پروسه چاپ برای کنترل میزان نفوذ
رنگ در پارچه به کار میرود .این امر همچنین منجر به
صرفه جویی ،بهبود و ثبات در روند شستشو بعد از چاپ
میشود.

با افزایش فشار در تیغه ها امکانپذیر است.
ضخامت شابلون
این نوع شابلون نسبت به شابلون پنتا با مش 125
ضخیم تر است .ضخامت شابلون پنتا مش  125و
شابلون  RandomScreen® Ecoبه ترتیب  100و
 115میکرون میباشند ،به همین دلیل شابلونهای
 RandomScreen® Ecoدارای ثبات و طول عمر
بیشتری هستند .تنها ،تفاوت  15میکرونی در ضخامت
میتواند دو برابر ثبات بیشتر را تضمین کند .از جمله
مزایای بیشتر ناشی از ثبات باالتر ،سازگاری بهتر در
حین حکاکی ،عکاسی و چاپ است .به سادگی میتوان
گفت که این شابلون پس از خارج شدن از بسته بندی
بهتر از شابلونهای معمولی مش  125گرد میشود ،که
منجر به الککشی یکنواختتر میشود.

شابلونی نوین با پارامترهایی مشابه
شابلون جدید  RandomScreen® Ecoممکن است
مزایای زیادی داشته باشد ،اما بسیاری از شرکت ها
مشتاق به تغییر پارامترهای چاپ خود نیستند که شرکت
اشتورک این موضوع را به خوبی درک میکند.
با شابلون های  ،RandomScreen® Ecoدقیقا همان
شرایط چاپی را می توان اعمال کرد که در شابلونهای
معمولی مش  125استفاده میشود .به عبارت دیگر:
الزم نیست نگران تغییر فرآیندهای خود باشید .تنها
تغییری که در فرآیند ایجاد میشود ،خود شابلون است.
در ادامه به تعدادی از جنبههای این نوع شابلون که در
بهبود فرآیند چاپ نقش دارند اشاره میکنیم:

موقعیت حفره ها
همانطور که از نام شابلون RandomScreen® Eco
پیداست ،به صورت تصادفی قرار گرفته اند .چیدمان
تصادفی حفرهها موجب میشود تا از وقوع  moiréدر
چاپهای ترام ( سایه روشن) و تکرار اشتباهات در زمان
رستر کردن ترام ها جلوگیری شود.
کیفیت اثبات شده
متخصصان شرکت  ( SPGPrintsاشتورک) برای نشان
دادن ارزش این فناوری به مشتریان خود آزمایشات
متعددی را به همراه آنها انجام داده اند .این آزمایشها
با خمیرهای چاپی پیگمنت ،راکتیو و دیسپرس صورت
گرفته و اثر صرفه جویی بین  15الی  26درصدی محقق
شده است.
این آزمایش در ایران و در شرکتهای صاحب نام در
چاپ روتاری نیز انجام شده که نتایج مشابهی به دست
آمده است.
استفاده از شابلون  RandomScreen® Ecoمنجر به
صرفهجویی بیش از  25درصدی در خمیر چاپ شده
است .به نوبه خود ،این صرفهجویی در خمیر چاپ
منجر به صرفه جویی قابل توجهی در هزینهها میشود.
خمیر چاپ کمتر به معنی استفاده کمتر از منابع است.
با افزایش ثبات در شابلونها ،آنها برای استفاده مجدد
مناسب تر هستند.

شکل حفره
به طور کلی حفرههای شکل  Novaموجب کاهش
فشار چاپ (تیغه یا مگنت) میشود .در شابلون
 RandomScreen® Ecoاز تکنولوژی نوا با حفرههای
کوچکتر استفاده شده است که خود تضمینی بر این
امر است که نیازی به کاهش فشار در تیغه ها نمیباشد.
جریان خمیر چاپ با کمتر شدن فشار چاپ کاهش پیدا
نمیکند ،بلکه قطر حفره های شابلون هستند که جریان
خمیر چاپ را به میزان الزم محدود میکند .در صورت
نیاز به نفوذ کامل ،این امر نیز همانند شابلونهای دیگر
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سلسله دورههای صنعتی کاربردهای فناوری نانو در «صنایع نساجی و پوشاک» برگزار شد.
در انتهای این بخش نیز خانم مهندس شمس ،کارشناس
تحقیق و توسعه مجتمع صنایع نساجی نگین رز سپاهان،
پس از معرفی مجتمع صنایع نساجی نگین رز سپاهان،
استفاده از نانوذرات متخلخل در تولید عایق صوت را به
صورت علمی ارائه و ساز و کار عایق صوت رز سینتکس
تولیدی شرکت را توضیح داد.
در بخش دوم این روز ،ابتدا آقای مهندس زندی،
مدیرعامل شرکت طراوت افق زندگی ،نحوه اجرای مراقبت
تکاملی نوزادان نارس با پوشاک بهینه شده با فناوری نانو
را ارائه داد .سپس ،خانم دکتر رمضانی ،مدیر تحقیق
و توسعه شرکت فناوری نانو ساختار آسیا ،در ارائه خود
به معرفی منسوجات خودتمیزشونده پرداخت و ضمن
اشاره به نقش فناوری نانو در این محصوالت ،روشهای
ساخت و فرموالسیون آنها را نیز به صورت علمی توضیح
داد .وی در انتهای ارائه خود به محصوالت تولیدی این
شرکت نیز اشاره داشت .در انتها نیز ،آقای مهندس
اسفندیار ،مشاور تخصصی فناوری نانو در صنعت نساجی
و پوشاک ،به تبیین تجارب موفق کاربردهای فناوری نانو
در صنعت نساجی و پوشاک پرداخت .وی در ارائه خود
در ابتدا به تاریخچه فناوری نانو در محصوالت نساجی
اشاره داشت ،سپس در خصوص کاربرد نانوذرات نقره در
این حوزه پرداخت و در خصوص فرآیندهای مرتبط با این
ذرات توضیحاتی ارائه کرد؛ وی در انتهای ارائه خود نیز
دستهبندی در خصوص تحقیقات انجام شده در این حوزه
انجام داد.

در راستای ترویج صنعتی فناوری نانو ،سلسله جلسات
سخنرانی ،با عنوان دوره کاربردهای صنعتی فناوری نانو
«صنعت نساجی و پوشاک» با هدف معرفی توانمندی
های فناوری نانو ایران و جهان در صنعت نساجی و
پوشاک به شرکتها ،سازمانها ،جامعه صنعتی کشور و
عموم عالقمندان و فعاالن این حوزه با حمایت ستاد ویژه
توسعه فناوری نانو ،همکاری شرکتهای فناوری نانو،
تشکلها و انجمنهای صنفی حوزه نساجی و پوشاک و
با ارائه محققان و فناوران فعال در این حوزه ،در آبان ماه
 1400برگزار شد .در سومین نشست این رویداد که در 20
آبان برگزار شد ،در ابتدا ،آقای دکتر حجازی ،مدیر تحقیق
و توسعه شرکت دانشبنیان دیبا پژوهان و عضو هیئت
علمی دانشگاه صنعتی اصفهان ،موضوع منسوجات
فنی (منسوجات عمرانی) بر پایه فناوری نانو را ارائه داد؛
سپس شرکت دانش بنیان دیبا پژوهان سبز را معرفی کرد
و به توضیح توربین های بادی ،یاتاقان های خود روانکار
نانوکامپوزیتی ،ژئوتکستایل های حاوی نانومواد ترمیم
کننده بتن پرداخت و در انتها نیز به فرصتهای سرمایه
گذاری در شرکت دیبا پژوهان سبز اشاره ای داشت .در
ادامه آقای مهندس غروی ،مدیر فروش و بازاریابی ظریف
مصور ،موکتهای ضدباکتری بر پایه فناوری نانو تولیدی
این شرکت را برای حاضران معرفی کرد .سخنران بعدی
این نشست ،آقای جعفری اصل ،مدیرعامل فرش یادگار
کهن جی بود که در مورد خاصیت وکیفیت فرش دستباف
ضدباکتری نانویی تولیدی این شرکت را به ارائه پرداخت.
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collaborating to reduce the industry’s skills gap. The Summit
showed that the skills gap is not just prevalent in the US and
Europe as previously thought but is a global issue with large
manufacturing nations such as India struggling to find the
right skilled workers to meet the demands of the global textile
& apparel industry. Every industry, from fibres to printing,
is suffering from a skills gap. In particular, the nonwovens
industry – as discussed in a panel session hosted by David
Rousse, president, INDA is struggling to recruit new talent.
This is despite the boom in the nonwovens market with the
growth of medical applications for nonwovens and face
masks since the outbreak of the pandemic. With the growing
nearshoring trend across the industry, there is the worry that
without action, there will be no-one to fulfil the roles, or spark
innovation, in this movement.
All sessions from the Innovate Summit are available to live
stream and download here: Summit Schedule | Innovate |
Textile Innovation Week (wtin.com)
Mark Jarvis, managing director, WTiN, says: “Innovate 2021
has shown how fruitful and engaging live, virtual events
can be. We are honoured to have had so many visitors to
Innovate 2021 and importantly, so many fantastic exhibitors
and speakers who have helped to make the platform the rich,
engaging space it is today.
“This last week has made it clear that innovation is key for
our industry to thrive – in all areas of the industry and we plan
to do that with Innovate going forward. We are excited for the
next Innovate chapter, to be announced soon.”
The event was sponsored by Ricoh and the Innovate Summit
sponsored by Epson.
Innovate remains open until 30 November 2021. To view the
content for yourself, visit: https://innovate.wtin.com/

textile & apparel industry. On the third and final day of the
event, a panel of materials specialists (for both man-made
and natural fibres), hosted by Friedrich Weninger, managing
director, Dornbirn Global Fiber Congress discussed the
desperate need for enhanced sustainability in the fibres
market arguing that this must come from putting differences
and competition aside and collaborating.
•Collaboration
In fact, collaboration was discussed as a necessity for a
more sustainable textile & apparel industry by many at the
Summit. Not only that but necessary for future innovation,
too. For example, Leeds City Region in the UK and India
are collaborating to ensure greater innovation throughout
the textile & apparel industry, as well as in a bid to close the
growing skills gap. What’s more, a fireside chat from supply
chain technology company QIMA discussed how data and
transparency are key to futureproofing supply chains but
also, that supplier and buyer relationships are becoming more
entrenched. The discussion concluded that we must work
together to ensure our supply chains are streamlined and
more able to handle disruption, such as that at the beginning
of 2019 when the Covid pandemic broke out.
•Industry 4.0
Digitalisation, not surprisingly, was also a recurring theme. In
particular, how Covid accelerated digitalisation was assessed
(for example, in a panel session hosted by the ITMF and
others) as well as how it can help in futureproofing supply
chains by providing tools for authentication – as discussed
by Ian Cronin, Community Curator at the World Economic
Forum – transparency and traceability. It is thought that
digitising processes and technologies is enabling the
movement of manufacturing back to developed economies
and although there was hope among speakers that this
movement remains strong, it is appreciated that these markets
cannot compete with the backward linkages and manpower
of China. Additionally, digitalisation, it was discussed, can
be leveraged to improve sustainability strategies and supply
chain resilience (as mentioned by Joshua Hinkel, partner,
Bain & Company in a keynote presentation). However,
digitalisation also means the industry requires a new set of
skills.
•Skills gap
As well as part of addressing the need for collaboration, is
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Exhibitors
The event’s exciting exhibitor list
included Ricoh (Event sponsor), Epson
(Summit sponsor), Sun Chemical,
DuPont, AFFOA, ITMA, Oerlikon,
Velcro, Polygiene, Evonik, Kornit
Digital, Lubrizol, Dornbirn GCF,
Colorjet, BenQ Materials, Taiwan
Textile Federation, Loris Bellini, Roland
DG, and many more.
Show sponsor Ricoh said during the
show that the company was so happy
that “[the WTiN] team will get an open
invitation for Christmas dinner!”
Friedrich Weninger, managing director
of exhibitor Dornbirn Global Fiber
Congress, said: “It is a great show and
the potentials in terms of contacts one
could explore are excellent.”
Mike Wang, Specialist at Innovate
Exhibitor, Taiwan Textile Federation
(TTF), said: “We heard great feedback
from our exhibitors regarding how
WTiN had invited diverse visitors from
the technology industry to participate in
this great exhibition.
“Once again, thank you and we look
forward to joining your wonderful event
next time.”
The show also saw a number of launches
and announcements. For example,
Ricoh announced its partnership with
direct-to-garment (DTG) printing OEM
specialist Aeoon Technologies at the
event. The partnership, according to the
companies, aims to bring solutions to
the market that actively supports digital
print service providers with modular
growth strategies. It will allow Ricoh the
opportunity to extend its DTG offering
into higher productivity market segments
and further demonstrate a focus on
sustainability and cost-efficiency, Ricoh

says.
What’s more, ink specialist Sun
Chemical launched its Xennia® Pearl
pigment inks for high-speed industrial
applications at Innovate 2021. The
range, which includes inks for both
mid-viscosity and high-viscosity print
heads, has been developed following
a careful assessment of the market and
specific customer needs, particularly
the requirement for high fastness, multisubstrate compatibility, consistent colour,
and outstanding print performance.
[Sub-head] Innovate Summit
A highlight of Textile Innovation Week
was the Summit – which across the week
saw almost 3,500 attendees. The virtual
event saw live keynote presentations,
panel sessions, fireside chats and Q&As
with some of the industry’s major players
such as EURATEX, China’s National
Textile & Apparel Council and the World
Economic Forum, to name a few.
Throughout the conference a number
of themes came to the fore. These
included sustainability, collaboration,
the industry’s struggle with the skills
gap, supply chain issues and government
policy.
•Sustainability
A recurring theme throughout the textile
& apparel industry, sustainability was a
primary topic of conversation through
the Summit. Delegates heard a keynote
presentation from Xu Yingxin, vice
president, China National Textile &
Apparel Council on how China’s textile
& apparel sector aims to mitigate climate
change. For European policy, we heard
from Dirk Vantyghem, director general,
EURATEX, who discussed a new more
sustainable framework for the European
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Collaboration and innovation at Innovate 2021
WIIM Pro Sports: EMS was the highest
rated innovation in the Hub, followed
by DuPont™ Artistri® XITE P2700
pigment inkjet inks and Velcro’s patented
VELCRO® Brand SLEEK & THIN™
Fastener.
For more on any of these innovations
and other exciting innovations in the
Hub, you can still visit Innovate Hub
| Innovate | Textile Innovation Week
(wtin.com) until 30 November.
WTiN’s Innovate Pioneer certificate has
been awarded for entries to the Hub that
received the highest ratings.
Congratulations to this year’s Innovate
Pioneers:
Andersn Enterprises Ltd
Beaver Paper Group
Canapa Paper Technologies
Colorobbia España
DuPont
Evonik Operations GmbH
General Silicones
Kornit Digital
Makalot Industrial
Ricoh Company Limited
Roland DG
Velcro Europe, S.A.

World Textile Information Network’s
(WTiN) live virtual event, Innovate
2021: Textile Innovation Week, along
with the Innovate Summit, has been
hailed a great success by innovators,
exhibitors and visitors across the globe.
The live event has drawn to a close but
the online Innovate platform remains
open for visitors to enjoy the large variety
of rich content produced by exhibitors
and host WTiN, during the show.
The event, which took place from 25 to
29 October, saw over 60 exhibitors and
almost 10,000 visitors over the week –
higher than last year’s Innovate at the
height of the pandemic.
Live streams were hosted throughout
the week, which included product
demonstrations, technical presentations
and seminars – with over 15,000
participations. All are available to watch
until the end of November.
Innovate connected textile innovators
across the globe, and visitors had the
opportunity to review the exhibitors’
most innovative products and have their
say by rating them from Interesting to
Revolutionary. Makalot Industrial’s
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Deutsche Messe AG:
DOMOTEX cancelled
in January 2022

business travel is not expected to
recover in the short term,” adds WedellCastellano.
Just over a month ago, the organizers
wanted to stage DOMOTEX in the
southern part of the Hannover exhibition
grounds in a compact format as a ReStart event in three halls, thus giving the
industry a chance to meet physically after
almost two years of pandemic. WedellCastellano: “What was considered a
realistic and promising Re-Start scenario
a month ago, and was also well received
by the market, has proven to be no longer
feasible in recent days.”
The organizers are looking into a
DOMOTEX date later in the 2022
calendar year.

DOMOTEX will not take place in
January 2022. This was announced by
Deutsche Messe AG as organizer of the
leading trade show for carpets and floor
coverings.
“We have been fighting for DOMOTEX
together with the exhibiting companies
until the very end, and have been
in daily communication with the
industry for months,” says Sonia
Wedell-Castellano, Global Director
DOMOTEX, Deutsche Messe AG.
“DOMOTEX is particularly affected
by the impact of the Corona pandemic,
as the vast majority of DOMOTEX
exhibitors and attendees come from
abroad. However, given the current
pandemic situation, international

Contact
Deutsche Messe AG
Messegelände, 30521 Hannover, Germany
Onuora Ogbukagu
Phone.:+49 511 89-31059
E-mail: onuora.ogbukagu@messe.de
Website: www.messe.de
Report
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Ivonne Seifert the new
marketing director in
the textile division of
Messe Frankfurt
Ivonne Seifert was appointed Director
of Marketing Communication in the
Textiles & Textile Technologies Business
Unit of Messe Frankfurt with effect from
1 October 2021.
In her new position, Ivonne Seifert is
in charge of marketing communication
for the leading international trade fairs,
Heimtextil, Techtextil and Texprocess,
and the Neonyt and Value fashion fairs,
as well as communication activities for
the international brand management of
around 60 events worldwide covering
the entire value chain of the textile and
fashion industry. She replaces Thimo
Schwenzfeier, who is leaving Messe
Frankfurt after more than eight years, to
take up new professional challenges.
Her duties include the communication
activities relating to the successful
resumption of fairs in the textile
sector and the establishment of the
fashion brands of Messe Frankfurt as
part of the Frankfurt Fashion Week.
Additionally, she is responsible for
the further expansion of smart-datadriven marketing for the textile fairs
and the communication activities of the
worldwide Texpertise Network.
Ivonne Seifert joined Messe Frankfurt
ten years ago and, during this time, has

held a variety of positions in marketing.
She has extensive marketing expertise
in both the B2B and B2C fields. Over
the last seven years, Ivonne Seifert has
greatly intensified the international topvisitor marketing and augmented her
expertise in the consumer-goods and
textile segment. In this connection, she
paid particular attention to national and
international key-account retention for,
e.g., the Heimtextil, Ambiente, ISH and
Christmasworld fairs. Moreover, she
played a major role in establishing smart
data for new-customer acquisition in the
top visitor segment.
Before joining Messe Frankfurt, the
graduate in politics and media sciences
was marketing manager with Lagardère
Travel Retail Deutschland in Wiesbaden.
There, she was responsible for the
marketing and communication activities
for the German market with a particular
focus on POS marketing, key-account
management and press activities.
An enthusiastic globetrotter, Ivonne
Seifert developed her interest in the fair
and exhibition business while working in
the marketing department of the Toy Fair
in Nuremberg, where her duties included
exhibitor marketing, event management
and key-account management.

Report
www.0100pooshak.com

36

www.nasajimovafagh.com
Volume13 - Issue 65
Nov 2021

Apparel Fabrics & Fashion, since
2019. She is currently involved
in the launch of the new quality
mainstream fashion fair, Val:ue, and
a supplementary downstream event,
Apparel Sourcing in Fashion, both of
which will be held in association with
the Frankfurt Fashion Week.
Two other changes have been made
following the resignation of Thimo
Schwenzfeier who leaves the company
at his own request on 31 October
2021, to take up new professional
challenges.
He is followed in the position of
Neonyt Show Director by Bettina Bär
who has worked for Messe Frankfurt in
a variety of positions in the consumergoods fairs division since 2012, most
recently as Tendence Show Director.
In this connection she was, inter alia,
jointly responsible for the Ethical
Style Guide, in which ecologically
oriented exhibitors of the Tendence
trade fair were specially labelled and
promoted after having been selected
by an expert jury. Additionally, Bettina
Bär has been appointed co-director of
the new fashion fair, Val:ue, which
makes its debut during the Frankfurt
Fashion Week in January 2022 and is
set to be the corner stone of the quality

and mainstream fashion segment.
The
Marketing
Communication
Department has been headed by
Ivonne Seifert since 1 October 2021.
Accordingly, she is now in charge
of marketing communication for
the leading international trade fairs,
Heimtextil, Techtextil and Texprocess,
and the Neonyt and Val:ue fashion
fairs, as well as the communication
activities for the international
Texpertise Network. Ivonne Seifert
joined Messe Frankfurt ten years ago
and has held a variety of positions
in marketing. She has extensive
marketing expertise in both the B2B
and B2C fields.
All report to Olaf Schmidt, Vice
President
Textiles
&
Textile
Technologies, who is responsible
for the Texpertise Network at Messe
Frankfurt. With an unparalleled
portfolio of around 60 international
textile fairs, Messe Frankfurt is the
world market leader for trade fairs
in the textile sector. In 2019, the last
year before the pandemic, more than
23,000 exhibitors and over 600,000
visitors took part in events organised
by Messe Frankfurt around the globe.
The spectrum of fairs covers the whole
value chain of the textile industry.
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Messe Frankfurt restructures its Textile
Business Unit with personnel changes for
the Texpertise Network
Hendrik Müller-Giegler, who took
over this position in June 2021 from
Ricarda Quehl, who is currently on
maternity leave. With managerial and
international marketing experience
in the media and entertainment
industry, Hendrik Müller-Giegler,
joined Messe Frankfurt as Marketing
Communications Director in the
Entertainment, Media & Creative
Industries Business Unit in 2018.
A major role in the development
of the Frankfurt Fashion Week has
also been played by Claudia Franz,
who has extensive experience of the
international fashion and textile sector
and has been with Messe Frankfurt
as Director of Brand Management,
Interior & Contract Textiles and

With its Texpertise Network, Messe
Frankfurt leads the world market in
events for apparel fabrics, fashion,
home textiles, technical textiles and
textile processing. Now, there have
been a number of personnel changes in
the business unit, a division of Messe
Frankfurt that includes the Frankfurt
Fashion Week and is headed by Olaf
Schmidt, Vice President Textiles &
Textile Technologies.
The Frankfurt Fashion Week has
been enriching Messe Frankfurt’s
portfolio of textile events since the
announcement in May 2020. Due to
the pandemic, the first edition in July
2021 was held digitally as the FFW
Studio. The event was organised by
Frankfurt Fashion Week Director Dr
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The last ITMA exhibition, held in
Barcelona in 2019, featured exhibits
from the entire textile and garment
making value-chain, including raw
materials and fabrics. It drew a
record-breaking participation of 1,717
exhibitors from 45 countries and
visitorship of over 105,000 from 136
countries.

textile machinery exhibitions, ITMA
has a 70-year history of displaying
the latest technology for every single
work process of textile and garment
making. It is held every four years in
Europe.
About ITMA Services
Headquartered in Brussels with
a subsidiary in Singapore, ITMA
Services is the appointed organiser
of ITMA 2023 and future ITMA
branded exhibitions. It is managed
by professionals with extensive
experience in organising ITMA
and other major trade exhibitions
around the world. It aims to maintain
and expand ITMA’s unique selling
proposition and relevance to a global
audience.

About CEMATEX & ITMA
The
European
Committee
of
Textile Machinery Manufacturers
(CEMATEX) comprises national
textile
machinery
associations
from Belgium, France, Germany,
Italy, Netherlands, Spain, Sweden,
Switzerland and the United Kingdom.
It is the owner of ITMA and ITMA
ASIA. Considered the ‘Olympics’ of

Contact
Ms Cornelia Buchwalder CEMATEX
Phone: +41 44 384 48 12
Email: info@cematex.com
www.cematex.com
Ms Daphne Poon
ITMA Services
Mobile: +65 94789543
Email: daphnepoon@itma.com
www.itma.com
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nonwovens and composites industries
from AWOL Media, the session
covers the new technologies for the
production of advanced materials and
an overview of the current state of the
industry and what can be expected in
the near future.
The panel members are:
Lutz Walter, Secretary General,
European Technology Platform for the
Future of Textiles and Clothing (ETP)
Jerome Ville, CEO, Fibroline SA
Dr. Thomas Schmidt, Director of
Innovation and RSL, Huafeng Textile
Group

The panel comprises:
Jean-Marc Senecot, Global Head of
Research & Development, Porcher
Industries
Michael Kieren, Product Manager,
New Textile Technologies, Karl
Mayer Stoll R&D
Prof Yoel Fink, Professor of Materials
Science, Massachusetts Institute of
Technology (MIT)

Automation and Digital Future
Spotlighting on the digital future,
barriers to automation, and challenges
to creating a sustainable future for
the textile industry, the discussion is
moderated by Madelaine Thomas,
Content Lead, World Information
Textile Network (WTiN).
The panellists include:
Hayato Nishi, Public Relations
Manager, Shima Seiki USA
Jonas Larsson, Senior Lecturer,
Faculty of Textiles, Engineering and
Business, The Swedish School of
Textiles
Uwe Gansfort, Managing Director,
canda International, C&A FIT
(Factory for Innovation in Textiles)

Sustainability and Circularity
As circularity becomes more crucial
for the textile industry, the discussion
will zoom in on why the textile
industry needs to move towards more
circular model, the opportunities/
challenges around the implementation
of these solutions and the way forward.
It is moderated by John Mowbray,
Environmentalist
and
Founder,
Ecotextile News.
Panellists include:
Karla
Magruder,
Founder,
Accelerating Circularity
Petri Alava, CEO, Infinited Fiber
Baptiste Carriere-Pradal, Chairperson,
The Policy Hub
The series is available online
at www.itma.com with a new
panel discussion uploaded every
Tuesday till 23 November. Click
on this to view the first panel
discussion on Advanced Materials.

Innovative Technologies
Focusing on current smart textiles
trends and developments, and their
impact on textile manufacturing
technologies, the discussion is
moderated by Claudia van Bonn,
Editor-in-Chief, TextileTechnology,
dfv media group.

The world’s largest textile and garment
technology exhibition, ITMA will be
held at Fiera Milano Rho, Milan, from
8 to 14 June 2023. It is expected to draw
strong response. More details on stand
space application can be found on the
website. For participation enquiries,
please email: application@itma.com.
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NEW ITMALIVE SERIES FEATURES TEXTILE
INDUSTRY TRENDING TOPICS
8 prominent leaders of textile and
garment industry companies that had
remained agile and resilient during the
global coronavirus crisis.”
He added, “For this year’s series,
we are privileged to have established
leaders of the textile and garment
industry to share in-depth views,
create awareness to anticipate future
demand and ideas to future-proof their
business. Such discussions also create
a more vibrant community within our
industry.”
Each of the ITMAlive panel
discussions features three industry
members with the session moderated
by a key media representative.
The four panels are:

The second season of ITMAlive,
a content series created to support
the ITMA exhibition is launched
today. Comprising four industry
discussions, the new ITMAlive series
seeks to offer deeper discussions
amongst industrialists on trending
topics affecting the global textile and
garment industry.
The discussions are based on
ITMA 2023’s overarching theme of
Transforming the World of Textiles
and its focused areas: advanced
materials, automation and digital
future, innovative technologies, and
sustainability and circularity.
Mr Charles Beauduin, Chairman
of ITMA Services – organiser of
ITMA 2023, commented, “This new
season follows last year’s Forging
Ahead amidst a Pandemic series
which consisted of interviews with

Advanced Materials
Moderated by Adrian Wilson, Analyst
and Writer in technical textiles,
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^ The new TMAS board members (left to right) Sven Öquist, Jerker Krabbe and Semir Pavlica.

TMAS board. My job at Coloreel is to
build a global sales team and structure
with local presence in several markets
as the company continues to generate
industry excitement with its instant thread
coloring technology for more creative
and more sustainable embroideries.”
“I’m happy to welcome Jerker, Semir
and Sven to the TMAS board,” says
TMAS Secretary General Therese
Premler-Andersson. “They will bring
fresh perspectives and experiences and
an altogether new dynamic to the table.”

President of Sales in April this year.
He has an international background
with previous positions as Managing
Director/CEO for a number of Swedish
companies. He has also led the global
sales team at Polestar, the electrified
brand of Volvo Cars.
“We grew the company from being
a small privately-owned brand to
becoming Volvo Cars third best selling
accessory globally,” he says. “I think
I can contribute a lot of what I learned
on that journey to both Coloreel and the

Contact
Therese Premler-Andersson,
TMAS, Box 5510, 114 85 Stockholm,Sweden
Phone: +46 8-782 08 50
Website: www.tmas.se
Email: tmas@tebab.com
Association
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A new dynamic for the TMAS board
TMAS – the Swedish Textile Machinery Association – has appointed three new
members to its board.
Jerker Krabbe of Eton Systems, Semir
Paclica of Baldwin Technology and
Sven Öquist of Coloreel will contribute a
wealth of experience from a wide range
of industries to the association.
Jerker Krabbe joined Eton Systems –a
leader in intelligent overhead conveyor
systems – as CEO six months ago, and
has more than 25 years of commercial,
operational and international experience
within several well-known companies
such as Electrolux, Husqvarna, Gunnebo
and Assa Abloy, and most recently as
CEO of Sector Alarm AB.
“Eton Systems has implemented a
number of growth and innovation
strategies in recent years that have
contributed to the company’s leading
market position,” he says. “After six
months, I’m finally getting to grips with
the complexity of the textile industry and
happy to be contributing my commercial
experience to both Eton and the board of
TMAS. I want to continue to broaden my
knowledge within the textile industry,
but also learn and share my experiences
with the team.
“The textile machinery industry is
moving forward fast on a digitalization
journey which I believe will benefit

countries like Sweden,” he adds.
“There is a growing trend of reshoring
manufacturing back to developed
countries and therefore a need for further
automation. Here I think many members
of TMAS can contribute and really take
advantage of the change. It will also
be increasingly important to have an
environmentally positive footprint and I
think that is a huge opportunity for us as
an association to work together.”
Semir Pavlica has a master’s in
finance and started his career at the
SEB banking group before joining
Baldwin Technology five ago. He is
now managing the company’s process
improvement and performance.
“This is an exciting role as Baldwin
Technology continues to make inroads
with its game changing non-contact
spray technology for the textile finishing
sector,” he says. “I’m data driven, have
an analytical mind-set and an eye for
marketing, combined with a drive and
an enthusiasm to learn. I’m happy to be
contributing to improving the market
exposure of all TMAS members and the
targeted customer approach taken by the
association.”
Sven Öquist joined Coloreel as Vice
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by an innovative modification of the
classic tube weaving process.
The Walter Reiners Foundation
rewarded the doctoral thesis of
Dr. Martin Hengstermann with the
promotional prize in the dissertation
category, endowed with 5,000 euros.
The thesis deals with the production
of recycled carbon fibres. These
can be used to produce lightweight
components for motor vehicle and
aircraft construction or the wind
energy sector.

the parameters so that a textile product
can be reintroduced after use into the
economic cycle for a high-quality
application. For example, through
the appropriate use of materials and
finishing. We are looking for solutions
for resource-saving design, technology
and manufacturing processes.”
The award ceremony of the Walter
Reiners Foundation 2022 is to take
place again as a presence event. It
is planned for the end of June at the
Techtextil trade fair in Frankfurt.

New Prize Sustainability / Circular
Economy
The environmental conditions of
the textile industry and machine
construction are changing. Topics such
as climate protection and the circular
economy are becoming central. From
this perspective, the board of the Walter
Reiners Foundation has decided to
further develop the foundation’s prize
system.
In 2022, the foundation will for the
first time offer a prize with a focus on
design / sustainability. Peter D. Dornier,
Chairman of the Foundation, explained:
“Already in the design phase, one can set

Walter Reiners Foundation –
recruiting and promoting talent
The VDMA Textile Machinery
Association is actively involved
in promoting young engineers
through its Walter Reiners-Stiftung
foundation. Every year, the foundation
awards promotion prizes for the best
dissertation and diploma or master’s
thesis, as well as creativity prizes
for clever bachelor’s and semester
theses. By providing financial support
for university excursions to VDMA
member companies and to the leading
trade fair ITMA, it provides students
with regular insights into practice.

Contact
Nicolai Strauch
Phone: +49 69 6603 1366
Fax: +49 69 6603 2366
Email: nicolai.strauch@vdma.org
Website: https://txm.vdma.org
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^ The 2021 winners (from top left to right): Dr Martin Hengstermann, Irina Kuznik, Kai-Chieh Kuo.

Top young talent with cutting-edge topics
on 9 November as part of the AachenDresden-Denkendorf
International
Textile Conference.
With a creativity prize, endowed with
3,000 euros, the foundation honoured
the diploma thesis of Irina Kuznik, TU
Dresden. She used a creative approach
to realise solutions for processing
chitosan into fibre yarn.
Mr Kai-Chieh Kuo was awarded the
diploma/master’s thesis promotion
prize of 3,500 euros. With his master’s
thesis, which was written at RWTH
Aachen University, Mr Kuo contributes
to the production of vital components
used in medicine. The stents made
of ultra-fine yarns are made possible

The Chairman of the Walter ReinersStiftung foundation of the VDMA
Textile Machinery Association, Peter
D. Dornier has awarded prizes to
three successful young engineers.
The award-winning works provide
practical solutions on the topic of
circular economy. For example, the
recycling of carbon fibres, which
are used to produce lightweight
components for the automotive
industry. Or the environmentally
friendly production of yarns from
crab shells. Another topic was medical
applications: The processing of ultrafine yarns into stents for aortic repair.
The award ceremony took place online

Association
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•

•

•

energy input and high quality.
The mechanical engineering
companies have decided to focus
on this and accelerate progress
with prize competitions for young
talent, with the aim to generate
new stimuli for the entire textile
chain!
The VDMA textile machinery
manufacturers
support
collaborative textile research
both financially and with
their expertise. The member
companies
closely
monitor
projects and results regarding
the challenges of recycling,
before announcing them in the
industry and incorporating them
in company-specific development
programmes.
The
VDMA
mechanical
engineering companies invite
to actively tackle the challenges
of the textile circular economy
in expert forums and working
groups across all stages of the
value chain.
In VDMA, the sector will increase
its efforts to strengthen exchange
on existing and upcoming
regulations for the textile circular
economy in the sales markets.
In doing so, it aims to devise

suitable technical solutions for
the respective markets quickly
and efficiently.
VDMA Textile Machinery
Around 130 companies are members
of the association, covering over
90 percent of industry production
in Germany. Ten per cent of our
member companies are from Austria,
Switzerland and France. The German
member companies generate a
turnover of more than three billion
euros in Germany and one billion
euros abroad. The export rate is
around 90 per cent. Regina Brückner
from BRÜCKNER Trockentechnik is
the Chairwoman of the association.
Other Board members are: Johann
Philipp Dilo, DILO, Peter D. Dornier,
Lindauer DORNIER, Stefan Flöth,
A. MONFORTS, Arno Gärtner,
KARL MAYER, Dr Janpeter Horn,
HER-ZOG, Anton Kehl, SAURER
SPINNING,
Markus
Kleindorp,
MEMMINGER-IRO, Andreas Lukas,
ANDRITZ KÜSTERS, Benjamin
Mayer, MAYER & CIE, Eric
Schöller, GROZ-BECKERT, Georg
Stausberg, OER-LIKON TEXTILE,
Verena Thies (Deputy Chairwoman),
THIES,
Heinrich
Trützschler,
TRÜTZSCHLER.

Contact
Executive Board and Management,
VDMA Textile Machinery
Regina Brückner, Chairwoman of the Executive Board
Thomas Waldmann, Managing Director:
Lyoner Straße 18, 60528 Frankfurt am Main
Email: thomas.waldmann@vdma.org
Website: https://txm.vdma.org
Association
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themselves with the 12 Sustainability
Guidelines of the Me-chanical and
Plant Engineering Industry regarding
the use and production of sustaina-ble
components, plants and machinery,
also in their supply chains. The
textile machinery companies in the
VDMA create efficient and durable
products and take into account their
recyclability from development to
production and retrofitting to end-ofuse.

•

Textile machinery as a partner for
sustainable solutions
The VDMA textile machinery
companies orient themselves towards
a functioning circular economy and
are an indispensable partner for this
transition. The basic global needs
for clothing, protection and hygiene
must be met sustainably, while the
availability of textile products must
be guaranteed for more sustainable
technical applications ranging from
lightweight construction to medical
textile products!

•

•

The technology providers organised
in the VDMA Textile Machinery
Association work together to
develop the changes that are
needed. Important topics include
the following:
• For many years, textile machinery
companies organised in the
VDMA have been improving the
energy and resource efficiency
of their customers’ textile
processes using new machinery
and technologies. The Blue
Competence
sustainability
initiative clearly highlights this

•

throughout the whole of the
mechanical and plant engineering
industry. In addition, the textile
machinery
manufacturers
are redoubling their efforts
to illustrate implementation
solutions and technology offerings
for sustainable production and
business models for all interested
parties along the textile chain.
As part of the “Textile Machinery
Webtalk” events that started in
May 2021, various technology
webinars have been held on
the topic of recycling and
sustainability in the textile value
chain. From the second half of
2021, these webtalks have been
focussing on the challenges of a
circular economy under the title
“Sustainable Technologies for
a Circular Economy” (https://
en.indus-tryarena.com/vdmatextile-machinery/webinar).
The VDMA textile machinery
companies strongly support
the textile industry’s demands
on policymakers to implement
practicable,
technologically
open and competition-neutral
guidelines for the introduction of
a functioning circular economy.
The
textile
machinery
manufacturers organised in the
VDMA provide their customers
with cross-sector and crosscompany
support.
Textile
designers and engineers alike
are to develop new, sustainable
solutions with recyclable designs.
At the end of the product life cycle,
textile materials should remain in
the cycle with the lowest possible

Association
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VDMA companies are committed to
reducing the consumption of resources
in the textile value chain with highly
efficient technologies!
The goal is to utilise potential for
saving resources such as water,
energy and chemi-cals, to reduce CO2
emissions and promote recycling. To
this end, the mechanical engineering
industry provides the technical
prerequisites for the efficient further
use and reuse of textile raw materials,
be they natural or man-made fibres.
This issue will become ever more
important over the coming years.
We are committed to promoting the
responsible use of resources!

goals for the EU textile and clothing
industry into a sector-specific strategy.
Independent of this, value chainspecific raw material cycles should
also be observed.
The new framework and market
conditions must be practicable,
facilitating progress in the transition
towards sustainability of the textile
producing and processing industry, as
well as supporting the competitiveness
of the sector in the EU.
The circular economy must result
in sustainable economic growth in
the EU, with careful and realistic
targets and clear planning horizons
a requirement here, alongside
support for investments, research and
innovation.
The textile producing and processing
industry is a global and highly
competitive market that comprises
diversified and multi-stage value
chains around the world, as well as an
almost infinite product range. The EU
must strike the right balance between
necessary, yet also minimal, legislative
regulation. A successful transition
requires a level playing field which
sets out fair rules for sustainability,
thereby enabling European companies
to
nonetheless
increase
their
international competitiveness.

The VDMA and its members
• welcome the ambitious plans
of the EU with regard to
sustainability and climate policy,
as well as the bundling of goals
for the EU textile and clothing
industry into a sector-specific
strategy.
• declare their support for the
UN Sustainable Development
Goals as well as ecologically and
socially responsible company
management.
• support the transformation to a
functioning circular economy,
the textile machinery industry is
an indispensable partner in this
transition.

Textile machinery focusses on
sustainable components, machines
and plants
The VDMA textile machinery
manufacturers declare its support for
the UN Sustainable Development
Goals as well as ecologically and
socially
responsible
company
management. The companies align

The EU’s sector-specific textile and
clothing strategy
The VDMA and its members welcome
the ambitions of the EU to promote
climate protection and, in particular,
the approach of combining the
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Textile machinery for a sustainable
textile industry
VDMA Textile Machinery publishes position paper
Association emphasises that the new
framework must be practicable. Ms
Brückner said: “The EU must strike the
right balance between necessary, yet
also minimal, legislative regulation. A
successful transition requires a level
playing field which sets out fair rules
for sustainability, thereby enabling
European companies to nonetheless
increase
their
international
competitiveness.”
The complete position paper is as
follows:

In a position paper, the companies
organised in the VDMA Textile
Machinery Association welcome
the ambitions of the EU to promote
climate protection, in particular the
approach of combining the goals for
the EU textile and clothing industry
into a sector-specific strategy.
Up to now, the increasing textile
consumption around the world, due
to growing population and purchasing
power has been accompanied by a
rising use of resources. “The textile
machinery companies organised in
the VDMA are geared towards a
functioning circular economy. With
our highly efficient technologies we
are an indispensable partner in this
transition process”, explained Regina
Brückner, Chairwoman of the VDMA
Textile Machinery Association and
Managing Associate of Brückner
Trockentechnik.
In the new position paper, the executive
board of the VDMA Textile Machinery

The matter at hand
Discussions surrounding the clothing
and textile industries are heating up.
Textile consumption around the world
is increasing due to the growth in the
global population and purchasing
power. Up to now, this has been
accompanied by high and growing
resource consumption on the one hand,
and overproduction as well as leftover
stocks and waste on the other. The

Association
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direction, when sewing with a cloth
point. Leatherworking thus requires the
use of a cloth point which produces a
consistent seam pattern in all sewing
directions. Groz-Beckert offers a wide
variety of cutting points to allow for
different seam appearances. Whether
it’s the LR point for seams oriented to
the right, the P point for marked fancy
effects, or the S point for straight seams
– creativity knows no bounds.
GEBEDUR®
The titanium nitride coating
Demanding sewing processes, such
as the stitching of hard materials or
combinations of materials, often lead
to premature wear of sewing machine
needles.
The special GEBEDUR® coating from
Groz-Beckert gives the needle surface a
higher degree of hardness. The titanium
nitride coating makes the needle more
wear-resistant, particularly protecting
against damage around the point and
eye. This extends the service life of the
needle, ultimately leading to consistently
high seam quality and increased
productivity.

for a more consistent seam pattern. The
additional scarf chamfer on the left
side enables secure loop pick-up using
oscillating hooks.
Special application needle SAN® 12
For perfect 2-needle decorative seams
Varying and irregular seams are
among the problems known to crop
up on 2-needle machines. Yet when
manufacturing high quality leather
products, high value is placed on the
perfect pattern of fancy seams.
Irregular seams are caused by the
different threading directions and
loop pick-up of the left and right
needles. Groz-Beckert has developed
the special application needle SAN®
12 to improve the appearance of
these 2-needle decorative seams.
This is achieved by exactly orienting the
cutting geometry via a special flat on the
shank. The two seams are matched for a
more consistent appearance.
Cutting points
For creating different seam patterns on
leather
Because of the structure of leather seam
patterns vary, depending on sewing
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Sewing machine needles for leather
and technical textile
points, special application needles
tailored to need, and innovative
manufacturing methods lead to high
reliability and flawless sewing results.

Animal skins have been made into leather
for thousands of years. Leather was first
used as clothing and in living quarters
to ward off cold and other outside
influences. Most of the leather made
in the world today is used to produce
footwear, but the hard-wearing material
is also employed in the automotive and
furniture industries.
The processing of technical textiles
– that is, all textile-based products
made primarily for their technical and
functional properties and not for aesthetic
or decorative purposes – has played a
role in the textile world for only a few
decades. The special requirements of
this sector, such as the sewing of special
materials or material combinations, also
place high demands on production.
Sewing machine needles from GrozBeckert provide many benefits when
working with leather and technical
textiles. Different cutting and cloth

Special application needles SAN® 5.2
For the processing of technical textiles
Processing technical textiles often
involves extremely hard materials or
combinations of material. Penetration
resistance can be very high and lead to
various problems.
Groz-Beckert has been supplying
the SAN® 5 special application
needle for years, a reliable product
that reduces sewing problems when
working with technical textiles. The
upgraded SAN® 5.2 boosts process
reliability even more and delivers
additional advantages, especially for
multi-directional sewing applications.
The double groove at the point, for
instance, leads to better thread guidance
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and binds oily pollutants
in water. Thanks to a
sophisticated design of the
exhaust air scrubber, only
about 1 cbm of wastewater
is produced per week. The
oil-containing substances
extracted from the exhaust
air are separated from the
water by an oil skimmer
and disposed of separately.
An ECO-AIR electrostatic
precipitator is installed as a
third stage, which separates
the finest aerosols from
the exhaust air after the
air scrubber. Thus also the
visible smoke above the
outdoor stack disappears
and the exhaust air smell is
reduced to a minimum.
Due to this proven
BRÜCKNER
exhaust
air treatment system, the
company Feinjersey can
safely comply with the
prescribed emission limits.
The investment expenditure
as well as the operating costs
are clearly lower compared
to other processes such as
e.g. thermal afterburning
systems.
Contact
Brückner Textile
Technologies GmbH & Co.
KG
Benzstrasse 8-10, 71229
Leonberg, Germany
Phone: +49 7152 120
Fax: +49 7152 12 9254
Email: mail@bruecknertextile.com
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medical technology are all produced.
Modern machinery used at Feinjersey
ensures efficient use of resources. Water
and energy consumption as well as
pollutant emissions must be reduced to a
minimum - this is firmly anchored in the
company‘s philosophy. For this reason,
the Austrian textile manufacturer has
been certified with the Bluesign textile
seal. Bluesign is a sustainability standard
that covers the entire production chain
of textile products and sets strict criteria
with regard to the resources used. In
textile finishing in particular, the focus
is on minimising energy consumption
as this process is the most energyintensive in the entire process chain. For
this purpose, Feinjersey uses its own
photovoltaic system as well as heatrecovery and exhaust air purification
systems on all their stenters. By using
the excess heat from production, the
company‘s buildings are heated. All
six stenters at Feinjersey are made by
BRÜCKNER and are equipped with
three-stage heat-recovery and exhaust
air purification systems, some running
for more than 20 years. This shows very
clearly the innovative strength of the
company. For many years, Feinjersey
has taken environmental aspects into
account when equipping the production,
which is paying off for them today.
The latest BRÜCKNER line has a
working width of 4.20 m and is mainly
used for the finishing of highly elastic
and extremely sensitive knitted fabric. In
order to avoid yellowing on the fabric, the
stenter is equipped with an indirect gas
heating system. The knitting oil vapours
coming from the fabric during the heatsetting process are extracted from the
dryer and cleaned in a BRÜCK-NER

ECO-AIR exhaust air cleaning system
before being extracted to atmosphere.
The complete exhaust air treatment on
the newest stenter is carried out by a
multistage BRÜCKNER ECO-HEAT
and ECO-AIR system.
BRÜCKNER
ECO-HEAT
and
ECO-AIR system on the stenter at
FEINJERSEY
The first stage is an ECO-HEAT heatrecovery system air/air. Here, by means
of 12 plate heat exchangers, the exhaust
air heat is transferred to fresh incoming
air which is pre-heated and then fed
into the stenter for the drying process.
This increases the drying capacity and
reduces energy consumption. Exhaust
air pollutants generated during the
heat-setting process cause thin, hard
deposits to form on the heat exchangers
over time. The integrated, automatic
steam cleaning system keeps the heat
exchangers in good working order.
Every few weeks, the handy heat
exchanger modules are simply removed
for basic cleaning and replaced with
clean replacement modules. The dirty
heat exchanger modules are efficiently
cleaned in an ultrasonic cleaning bath,
as the units automatically programmed
steam cleaning process cannot keep
the heat exchangers 100% clean during
heat-setting processes. After ultrasonic
cleaning the modules can be used again
with full heat output being achieved and
the complete heat output being used
sustainably.
BRÜCKNER heat exchanger module
The second stage is an ECO-AIR exhaust
air scrubber fulfills two important tasks
at the same time: it cools the exhaust air
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Well prepared for the textile market of
the future with sustainable production
high quality standards and guarantees the
utmost care in every step of the process
chain. With approx. 250 employees and
annual sales of around 45 million euros,
the company knits, dyes and finishes
top-quality knitted fabrics as well as
elastic woven fabrics for a wide range
of applications. End products include
functional underwear for fashion and
sports, professional workwear, light
and luxurious day and nightwear,
shapewear, children‘s clothing and
much more. Feinjersey is also active
in the technical textiles sector. Among
other things, fabrics for the automotive
industry, laminating backings and
coating substrate for artificial leather or
foils, construction textiles or fabrics for

The
Austrian
textile
producer
FEINJERSEY and the German textile
machinery manufacturer BRÜCKNER
are connected by a long-standing
partnership. Both develop and produce
in Austria and Germany respectively,
have a high competence in their field and
offer their customers quality and firstclass service.
The Feinjersey Group is an
internationally operating textile company
and supplies the „global players“ of the
textile industry worldwide. The value
chain of the company, which is based
in Götzis, Austria, ranges from yarn
processing to the finished product. As
a fully integrated production company,
Feinjersey attaches great importance to
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Further gains for FET in the
Biomedical sector
Fibre Extrusion Technology of
Leeds, UK has now delivered nine
meltspinning systems to clients in
the biomedical sector since the onset
of the Covid-19 pandemic, with a
similar number currently on order
for 2021/22. This confirms FET’s
position as an acknowledged world
leader in meltspinning equipment for
the production of precursor materials
used in medical devices and the
default supplier for absorbable suture
production systems, with orders
virtually doubling year on year.
Managing Director Richard Slack
emphasised the long term planning
and execution that has contributed to
success in this industry. “FET has a
long tradition in the highly regulated
biomedical sector and we believe our
experience is unrivalled. We have
built a world leading reputation for
melt spinning medical grade polymers
in both synthetic resorbable and nonabsorbable polymers and FET is now
reaping the rewards of this initiative”.
Recent installations include a
multi-functional system that can
produce both multifilament and
monofilament
pre-cursor
fibres,
but nonwoven systems have been
particularly prominent, driven by the

burgeoning demand for FFP3 masks,
gowns and other medical products
required during the pandemic. These
have been sold to medical device
manufacturing companies across the
globe, including the Far East, USA
and Europe. Research organisations
have also invested in FET systems
for biomedical applications, the most
recent being the University of Leeds in
a laboratory scale Spunbond system.
The
FET
in-house
Process
Development Laboratory and ongoing
collaboration
with
biomaterial
polymer suppliers has helped to
optimise the biomedical melt spinning
technology. This Laboratory is at the
disposal of customers for all aspects of
confidential testing and evaluation. To
further increase this competitive edge,
FET will be opening a new Process
Development Laboratory and Visitor
Centre in early 2022.
Contact
DAVID STEAD
PROJECT MARKETING LTD
100 Carr Bottom Road, Greengates,
Bradford
BD10 0BD
Phone: 01274 615356
Website: www.fetuk.com
Email: dstead@projectmarketing.co.uk
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lightweight, strong, and have desirable
electrical properties. Electrospinning
is a technique by which solutions of
polymers are drawn into fibers using
an electrical charge. There are ongoing
efforts to add metals to electrospun
fibers to improve the electrostatic
potential
and
charge-trapping
capabilities. But this has led to
compromises being made between the
comfort and the output performance of
the material.
In a recent study, researchers from
the University of Fukui, Japan, and
Nanjing University, China have
developed an all-fibrous composite
layer TENG (AF-TENG) that can
easily be integrated with a normal
cloth. “With our work, we are aiming
to provide a new point of view towards
wearable energy harvesters and smart
textiles,” says Dr. Hiroaki Sakamoto,
the corresponding author for the study.
The AF-TENG contains a triboelectric
membrane made of two layers of
electrospun fibers – one of a material
called
polyvinylidene
fluoride
(PVDF) and the other of a type of
nylon. Silver nanowires cover these
layers. The researchers further added a
layer of electrospun polystyrene fibers
between the silver nanowires and the
triboelectric membrane.
The mechanical motion of the body
while walking or running causes the

triboelectric layers to gain a charge.
This way, the mechanical energy
is converted into electrical energy,
which can be used to power electronic
devices.
Normally, the charge buildup on the
triboelectric surface is gradually lost or
dissipated, reducing the surface charge
density and the output performance of
the nanogenerator. However, in this
case, the added polystyrene membrane
collects and traps the charge, retaining
the surface charge density of the AFTENG. The researchers used the AFTENG to light up 126 commercial
LEDs each rated at 0.06 Watt,
demonstrating the feasibility of the
nanogenerator. Moreover, according to
Dr. Sakamoto, “The power generation
device has flexibility and breathability
since all components are composed
of fiber materials. This device shows
great potential in harvesting the static
electricity from our clothes.”
While TENGs are currently limited to
power low-powered devices such as
LEDs and calculators, improvements
to the wearability and output
performance are integral steps towards
future wearable technology.
The Higg MSI also measures
eutophication, fossil fuels, water
scarcity and chemistry.
https://www.eurekalert.org/
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^ MADE OF ELECTROSPUN POLYVINYLIDENE FLUORIDE (PVDF) AND NYLON, SILVER NANOWIRES
(AGNWS) AND POLYSTYRENE (PS), THE NEW ALL-FIBROUS COMPOSITE NANOGENERATOR
(AF-TENG) CAN BE EASILY INCORPORATED INTO CLOTHING, ALLOWING IT TO POWER SMALL
ELECTRONICS THROUGH EVERYDAY MOVEMENTS

Smart textiles: High performance, breathable
fabric to power small electronics
can harness the motion of the body to
power electronics. Being wearables,
the emphasis is placed on the fabric
properties (such as the comfort of
the material) and the charge-carrying
capacity of the nanogenerators.
Generally, the triboelectric materials
chosen for the nanogenerator should
be safe, compatible with the human
body (biocompatible), flexible, and
breathable while being able to maintain
a high electrical output performance.
Among the many materials considered
for TENGs, electrospun fibers are
a promising candidate as they are

Scientists have created a new
triboelectric fabric that generates
electricity from the movement of the
body while remaining flexible and
breathable
The triboelectric effect is a
phenomenon where a charge is
generated on two dissimilar materials
when the materials are moved apart
after being in contact with each other.
Triboelectric nanogenerators (TENGs)
use this effect to convert mechanical
motion into electrical energy. The
compactness of TENGs allows them
to be used as wearable devices that
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Editorial
From December 5 to 8, 2021, Irantex opens its doors to textile
industry. After 2 years and restriction of Coronavirus, It will
be a valuable chance to have a face-to-face meeting. Irantex, an
international exhibition of Textile Machinery, Raw Materials, Home
Textile, Embroidery Machines & Textile Products experiences the
27th edition in Tehran.
With regard to the government for vaccinating about 80% of the
population, most of the exhibitions have been held. Being the most
important trade fair for textile and apparel, Irantex2021 brings
together yarn, machine and fabric producers, retailers, wholesalers,
designers, bedding retailers, and many other decision makers
together with a diverse range of products in textile– on site at one
meeting point.
Participation of a huge number of textile manufacturers especially
machine producers in different sections of textile represents the
ability and technical knowledge of Iranian young talented engineers
and experts. Hope in the near future, we can see more machine
producers in other sectors.
Prosperous textile journal invites you to visit its booth at Hall 7,
Booth 703.1.

Amin Meftahi
Amin Meftahi
Managing Director
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