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رسمقاهل
تحوالت سیاسی ماههای اخیر در سطح ملی و بین المللی ،زمینه ساز بروز مشکالت اقتصادی
متعددی در داخل کشور شده است .گرانی ،عدم هماهنگی دستگاههای اجرایی و از همه
مهمتر کارشکنی برخی افراد سودجو ،شرایط را به سمتی میبرد که زندگی روزمره و تولید
کشور با پیچیدگی های گوناگونی مواجه گردند.
در این میان صنعت ماشین سازی نساجی و پوشاک نیز با تمام توان در حال کار و توسعه
زیرساختهای خود در کشور و منطقه است؛ اما وجود مشکالتی چون عدم ثبات قیمت در
بازار و کمبود شفافیت در سازمانها و ادارات مربوطه ،لطمات زیادی را به صنایع کشور و مهمتر
از همه صنعت ماشین سازی زده است.
سالها است که رهبر معظم انقالب از تولید ملی دفاع نموده و این فریضه را برای نجات اقتصاد
و استقالل کشور واجب میداند اما هستند افرادی که به خاطر عدم وجود تجربه و یا خدای
ناکرده دنیاطلبی در ادای این مهم ملی و دینی کوتاهی میکنند.
این درحالی است که قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از
کاالی ایرانی از سال  1398مصوب و ابالغ شده است ،ولی با این وجود باز هم شاهد هستیم
که برخی افراد به طرق مختلف موفق به واردات دستگاههایی میشوند که نمونه مشابه آن
ً
در داخل ساخته می شود؛ ماشین آالتی که وارد میشوند اما به دلیل نقص فنی مجددا از
شرکتهای ماشین ساز داخلی برای تعمیر و نگهداری آنها دعوت می گردد.
انجمن صنفی تولیدکنندگان ماشین آالت و قطعات صنایع نساجی ایران به عنوان مرجع
رسمی استعالم عدم ساخت داخل ،بارها و بارها اعالم نموده است که با همه توان در خدمت
صنایع نساجی و پوشاک کشور است و همه بضاعت خود را برای توسعه این صنعت به کار
خواهد بست و تا به امروز نیز حداکثر همکاری را در ارایه گواهی عدم ساخت با شرکتها و
کارخانجات مختلف داشته است؛ اما از مسئولین اجرایی و دستگاههای نظارتی کشور
خواهشمند است به صورت جدی به مبارزه با واردات بی رویه ماشین آالتی که ساخت داخل
دارند بپردازند و انجمن نیز در این راه آماده همکاری و کمک است .اعضای این انجمن که
بیش از  30درصد آنها از شرکتهای دانش بنیان هستند ،طی  10سال اخیر توانستند ضمن
ارایه خدمت به صاحبان محترم صنایع نساجی و پوشاک در داخل کشور ،پا را فراتر از مرزهای
ایران عزیز گذاشته و زمینه صادرات ماشین آالت نساجی و پوشاک ایرانی را در عرصه بینالملل
فراهم آورند .حفظ این دستاورد مهم نیازمند همدلی با تولیدکنندگان داخلی و مبارزه جدی با
دالالن و افرادی است که به جای کمک به تولید ملی در اندیشه منافع شخصی و ضربه زدن به
اقتصاد کشور هستند؛ به امید آن روز.
و من الله التوفیق
مدیرمسئول

رسمقاله

۱۲

ﺗﺤﻮل در دﻧﯿﺎى
ﻧﺴﺎﺟﻰ
14-8

ژوﺋﻦ 2023
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه رﯾﻮﻣﯿﻼن
ﻣﯿﻼن ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ

دﻫﮑﺪهى اﺳﺘﺎرتآپ

ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﺘﻤﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻮآورى
در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ

ﺟﺪ ﯾﺪ

اگر صاحب استارت آپی با راه حل های
نوآورانه برای صنعت نساجی هستید ،به
منظور دریافت کمک هزینه ی سامتکس در
سایت  www.itma.comثبت نام کنید
های اجاره و ساخت
سامتکس کلیه هزینه .
غرفه را پوشش می دهد

ﺑﺨﺸﻰ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﭘﻮﺷﺎك در
ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ آﯾﻨﺪه ﻧﺴﺎﺟﻰ و ﺗﻐﯿﯿﺮات
.ﭘﺎﯾﺪاردر ﺟﻬﺎﻧﻤﺎن را ﺑﺴﺎزﯾﻢ

1,717

ﻏﺮﻓﻪ ﮔﺬار
از  45ﮐﺸﻮر

105,298

ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه
از  136ﮐﺸﻮر

 220,000ﻣﺘﺮ ﻣﺮ ﺑﻊ

ﻓﻀﺎى ﺧﺎم ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه

آﻣﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﺘﻤﺎ 2019

 //ﺑﺮاى اﺟﺎرهى ﻏﺮﻓﻪ ﺗﺎ  15ﻣﺎرچ  2) 2022ﻓﺮوردﯾﻦ (1401ﻓﺮﺻﺖ

دارﯾﺪ// .

ﺑﺮاى ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﯾﺘﻤﺎ ،ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ
 itma.com/whyexhibit/m11ptjﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎرﮐﺪ زﯾﺮ را اﺳﮑﻦ ﮐﻨﯿﺪ

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﯾﺘﻤﺎ 2023

ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه

T: +65 6849 9368
E: info@itma.com

اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎى ﺳﻤﺎﺗﮑﺲ
)ACIMIT (Italy
)AMEC AMTEX (Spain
)BTMA (United Kingdom
)GTM (Netherlands
)SWISSMEM (Switzerland

)SYMATEX (Belgium
)TMAS (Sweden
)UCMTF (France
)VDMA (Germany

ﻣﺎﻟﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه

www.nasajimovafagh.com

شماره 68
اردیبهشت 1401

تاثیـــر واردات بر الگوی مصرف جامعه
علیرضا حائری
عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران

سیاستهای متخذه از سوی مسئولین امر وابسته
میباشد .کشورهایی که در مراحل و مسیر توسعه و
صنعتی شدن قرار دارند نیازمند واردات برای تأمین
مواد اولیه هستند و این امر اجتنابناپذیر بوده و
نیازمند مدیریت صحیح واردات خواهد بود .متأسفانه
در سالهای گذشته شاهد افزایش واردات هرچه بیشتر
کاالهای مصرفی و نهایی به کشور بودهایم که بخش
عمدهای از آن هم بصورت قاچاق وارد شده است و
این امر تبعاتی منفی برای تولید داخل به همراه داشته
است .این موضوع در صنعت نساجی و به ویژه صنعت
تولید پوشاک بسیار مشهود است.
امروزه مد به موضوعی مهم در سطح جامعه و به ویژه
در میان جوانان تبدیل شده و در این راستا نقش
رسانههای ارتباطی غیرقابل انکار است .میتوان ادعا
کرد که وسایل ارتباط جمعی همچون رادیو ،تلویزیون،
ماهواره و اینترنت و  ...شیوهی زندگی افراد بیشماری
را عوض کرده است .جهان امروزی به دهکدهای بزرگ
(دهکدهی جهانی) تبدیل شده که در آن رفتار ،عقاید،

امروزه به دلیل بسط و توسعه ارتباطات جهانی و نیاز
روز افزون کشورهای جهان به لحاظ اقتصادی به
یکدیگر ،تجارت خارجی به یکی از مقولههای ضروری
واجتنابناپذیر تبدیل شده است و در این حوزه ،واردات
از مباحث مهم در اقتصاد ملی به شمار میرود و در
مواردی میتواند نقش ضدتورمی داشته باشد چرا که
اگر تورم به لحاظ افزایش تقاضا ایجاد شده باشد و
بخش عرضه داخلی نتواند پاسخگوی آن تقاضا باشد
تنها مسیر ،استفاده از کانال واردات است .البته این
به شرطی است که واردات ،کاالهای تولید داخل و
تولیدکننده داخلی را دچار بحران ننموده و احساس
رقابت را از آنها سلب ننماید .از سوی دیگر ،بخش قابل
توجهی از واردات هر کشوری مربوط به تأمین مواد
اولیه و کاالهای اساسی و سرمایهای آن جامعه میباشد
که در صورت عدم تأمین مناسب ،هر اقتصادی را با
بحرانهای جدی روبرو میسازد.
تأثیر واردات بر اقتصاد و تولید داخلی ،به عوامل
مختلفی از جمله شرایط اقتصادی ،نگرش و
تحلیل
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اعمال و باورها و تواناییهای هریک از جوامع بر دیگران
پنهان نیست و تبادل اطالعات و علوم و فنون با سرعت
باالیی در جریان است .رفت و آمد شهروندان کشورها
در قالب سفرهای توریستی نقش بسزایی در ترویج
فرهنگ و آداب و سنن جوامع به یکدیگر دارد و معموال
فرهنگهای قالب اثر روانی خود را بر جوامع عقب
ماندهتر میگذارند .از همین طریق است که بسیاری از
فرهنگها و باورها نیز به جوامع مختلف رسوخ پیدا کرده
و باعث محو بسیاری از خرده فرهنگها شده است که
مد روز نیز از همین دسته است.
با توجه به جمعیت جوان قابل توجه در کشور ،یکی از
مهمترین مسائلی که مطرح میشود نوع پوشش این
قشر است که بخشی از الگوهای خود را از جوامع غربی
و افراد سرشناس ،ورزشکارن و هنرمندان آن دیار دریافت
مینمایند .این در حالی است که سازمانهای متعدد
دولتی و غیردولتی متولی امر ساماندهی مد و پوشاک
و رسانههای داخلی ،توفیق آنچنانی در راستای تغییر
سالیق جامعه و بومیسازی آن نداشته و نتوانستهاند
الگوهای مناسبی را به جوانان معرفی نمایند.
در مالقاتهای رسمی بین مدیران و مسئولین طراز اول
ً
کشوربامسئولینسایرکشورها،عمدتاباناهنجاریهایی
در نوع پوشش ایشان روبرو هستیم که ناخودآگاه بیننده
را به سمت طرف مقابل که بسیار آراستهتر لباس بر تن
کرده سوق میدهد و از همینجا نفوذ و رخنه پوشش
جوامع غربی به کشور آغاز میشود و به سایر ردهها هم
تسری پیدا میکند.
فرهنگ ،سلیقه و مد نیز همانند اقتصاد بوده و تابع
دستور و بخشنامه نمیباشد و مسیر خود را طی
میکند و تابع عرضه و تقاضا است و بیشتر از تبلیغات
تاثیر میپذیرد و در همین بخش است که رسانههای
بینالمللی موثرتر عمل کرده و با الگوسازی افراد
شاخص اعم از هنرمندان ،ورزشکاران ،سیاستمداران و
غیره سعی در القای سالیق خود مینمایند و در این کار
موفق هم هستند و با هجوم گسترده به دیگر جوامع ،در

سالیق مردم آن جوامع رخنه و رسوخ کرده و سلیقه خود
را حاکم کرده و بهرههای فراوان مادی میبرند.
چه میخواهم بگویم؟ میخواهم بگویم که:
قبل از اینکه واردات بر فرهنگ و نحوه پوشش مردم یک
جامعه تاثیر بگذارد ابتدا رسانهها ،تبلیغات و الگوهای
داخلی و خارجی کار خود را انجام میدهند و جامعه را
آماده و تشنه این استقبال میکنند و پس از بسترسازی
الزم ،آنگاه است که پیاده نظام واردات بدون هیچ
مقاومتی وارد شده و جامعه را تسخیر میکند و نه تنها
مقاومتی وجود ندارد بلکه بهخوبی هم مورد استقبال قرار
میگیرد و معدود ارگانها و رسانههایی هم که مقاومتی
میکنند بزودی تسلیم جو عمومی جامعه شده و عقب
نشینیمیکنند.
همچنین به دلیل عدم توسعه مناسب صنعت مد و
پوشاک در ایران ،نتوانستهایم در سالهای اخیر به خوبی
پاسخگوی نیاز و عالئق جوانان و اقشار مختلف جامعه
باشیم و از اینرو حجم قابل توجهی از پوشاک مصرفی
جامعه از طریق واردات ،قاچاق و یا کاالی همراه مسافر
تأمینمیگردد.
مباحث مربوط به مد از جمله مواردی است که با سلیقه
افراد ارتباط نزدیک و مستقیم دارد و از اینرو چنانچه این
نیاز از طریق تولیدات داخلی تأمین نگردد ،واردات پاسخ
خوبی برای رفع این عطش میباشد که موجب سرازیر
شدن درآمد باالیی به جیب واردکنندگان میگردد.
این در حالی است که چنانچه مبحث مد به عنوان
یک مهم در جامعه توسط مسئولین شناخته شده
و سیاستهای الزم جهت ترویج و تبلیغ فرهنگ و
سنتهای موجود در قالب طرحهای قابل پذیرش
جامعه و به ویژه جوانان اتخاذ شده و اقدامات مربوطه
جهت پیادهسازی این تصمیمات و حمایت از تولید
داخلی صورت پذیرد ،بدون شک شاهد رشد اقتصادی
و اقبال عمومی به مصرف محصوالت فرهنگی داخلی به
ویژه در بخش پوشاک خواهیم بود.

تحلیل
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آخرین فناوری های
صنعت چاپ دیجیتال
در  ITM2022رونمایی
میشوند

تولیدکنندهی
پیشرو
شرکتهای
ماشینهای چاپ دیجیتال پارچه و
سرمایهگذاران عالقهمند به جدیدترین
فناوریها و محصوالت از سراسر جهان در
 ITM 2022حضور خواهند یافت.
کشور میشود .من حدس میزنم بسیاری از کشورها
مانند ما فناوریهای جدید خود را در این نمایشگاه به
مصرفکنندگان معرفی خواهند کرد" ایشان در ادامه به
معرفی محصوالت خود در نمایشگاه اشاره کرد و گفت:
"به عنوان متخصص در حوزه چاپ دیجیتال و اسکرین،
ما بسیاری از ماشینهای جدید خود را در نمایشگاه
 ITM 2022عرضه خواهیم کرد .عالوه بر ماشینهای
چاپ موجود ،مهمترین تولیدات ما چاپگرهای مولتی-
پس (اسکنینگ) برای چاپ پیگمنت و سابلیمیشن
هستند .عالوه بر ماشینهای چاپ دیجیتال که در
بازار موجود خواهد شد ،جوهرهای راکتیو جدید،
اسیدی مستقیم و پیگمنتهای دیجیتال برای هدهای
چاپ دیجیتال در  2022 ITMمعرفی خواهند شد.
ماشینهای چاپ روتاری ،سیستمهای آمادهکننده
قالبهای چاپ روتاری ،ماشینهای لیزری حکاکی
قالب و قالبهای چاپ روتاری در بین نوآوریهای ما در
نمایشگاه خواهند بود".

 ITM 2022یکی از نمایشگاههای مطرح ماشینآالت
نساجی در حوزه بینالملل است .این رویداد 14 ،تا 18
ژوئن  2022در محل نمایشگاههای تویاپ و مرکز کنگره
استامبول برگزار میشود .هزاران غرفهدار و بازدیدکننده
از ترکیه و کشورهای دیگر نمایشگاه شرکت خواهند
کرد و در آن جدیدترین محصوالت و فناوریهای خود را
معرفی خواهند کرد.
 SPGPrintsبه عنوان یکی از تولیدکنندگان و رهبران
چاپ دیجیتال در  ITM 2022است که به معرفی
دستاوردها و نوآوریهای خود در این حوزه میپردازد.
هاکان اوزمان ،مدیر کل  SPGPrintsدر ترکیه اظهار
داشت" :برای ما نمایشگاه  ITMبه عنوان یک سازمان
بینالمللی است و بر این باوریم که نمایشگاه ITM
مکانی برای مالقات تولیدکنندگان ترک و کشورهای
همسایه است" .وی همچنین اضافه کرد" :فکر میکنم
 ITMدر موقعیتی که زمان ارزشمندترین و مهمترین
دارایی ماست موجب دیدهشدن جدیدترین فناوری در

مصاحبه
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روشهای آنالیز علل ریشهای خرابیها( )RCAو بکارگیری
آن در ماشینآالت خط ریسندگی
قاسم حیدری
کارشناس ارشد تکنولوژی نساجی

مقدمه
در هنگام وقوع خرابی در ماشینآالت خطوط تولید
ریسندگی ،پیچیدگی در فرآیندها و تجهیزات و سطح
ً
باالی پیوستگی اجزا و فرآیند ،بعضا سبب میشود تنها
نشانه علت بروز خرابی شناسایی و برطرف گردد .این
پیچیدگی و پیوستگی ،شناخت پارامترها و دالیل موثر بر
نحوه عملکرد ،عوامل خرابی و یا عوامل وقوع حوادث
نامطلوب را تبدیل به امری دشوار نماید و برای اینکه به
درستی متوجه شویم که چه اتفاقی افتاده است ،چگونه
اتفاق افتاده است و چرا اتفاق افتاده است ،چارهای
ً
نداریم جز بررسی ریشهای علت خرابیها مخصوصا
خرابیهای مکرر یا محتملتر و سپس تالش جهت رفع
آنها .بطور کلی میتوان گفت که در روش آنالیز ریشهای
خرابیها ( )Root Cause Analysisبجای شناسایی
علل سطحی ،علل ریشهای را شناسایی کنیم .در این
مقاله به بررسی روشهای آنالیز علل ریشهای خرابیها
پرداخته شده است و خطوط ریسندگی بصورت موردی
بررسی گردیده خواهد شد.

تشخیص و پیدا کردن خرابیهای زودرس
به حداقل رساندن ریسک خرابیها و خطاها
تمرکز بر بهبود عملکرد سیستم ها /فرایندها نه
افراد
روش های آنالیز علل ریشهای خرابیها
مثال معروفی که از نحوه آنالیز علل ریشهای بیان میشود
ً
این است که اگر شما واقعا میخواهید به دلیل ریشهای
رفتارهای یک فرد برسید ،باید در دوره عمر شخص ،دوره
عمر والدین شخص ،اجداد شخص و الی آخر تا آدم و
حوا جستجو و کنکاش کنید .در ادامه روشهای این
کنکاش بیان شده است.
 �1مصاحبه
مصاحبه از افراد مطلع از وقوع خرابی نه بخاطر
جستجوی مقصر بلکه بعلت ریشهیابی؛ میتواند سبب
شناسایی علت خرابی شود.
 �2روش داستان گویی
این روش توصیفی از رویداد ،کسی که مرتکب اشتباه
شده و کاری که باید انجام شود تا از تکرار وقوع آن
خودداری شود را شامل میشود .در این روش ،فهرستی
از تعداد کمی علل ریشه موجود هستند که میتوان از
بین آنها انتخاب نمود .بنابراین در اینجا باید تمامی
عوامل ریشهای و محتملترین و موثرترین آنها را
شناسایی کرد تا عالوه بر ریشهیابی خرابی کنونی ،این

اهداف RCA
پیش بینی احتمال رویداد یک رخداد نامطلوب
اصالح خرابیها و خطاها
پیشگیری از خطاها و خرابیها
کشف خرابیها و خطاهای پنهان
مقاله
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موضوع نیز مشخص شود که بیشتر مشکالت از کجا
منشأمیگیرند.
� آنالیزتغییر
بعضی وقتها ،تغییر و انحراف از شرایط مطلوب و نرمال
عملکرد تجهیزات ،باعث بروز مشکل میشود .پس
از وجود آمدن مشکل ،تغییرات و اثر آن باید شناسایی
و آنالیز گردد چون که ممکن است در بروز مشکل به
وجود آمده موثر بوده باشد .در نتیجه با مقایسه وضعیت
مطلوب و وضعیت منحرف شده از مطلوب ،گزینههای
احتمالی وقوع خرابی شناسایی میشود.
 �4آنالیز موانع
با علم بر علت خرابیها و بمنظور جلوگیری از خرابی،
موانعی در سیستمها طراحی میشود .در آنالیز موانع،
موانع از بین رفته یا منحرف شده از وضعیت مناسب
شناسایی میشود .در این آنالیز موانعی که به خوبی
عمل کرده و از وقوع حوادث ممانعت کردهاند نیز
مشخصمیشود.
� روش چرا؟ (پلکان چرا؟)
در این روش جهت پیدا نمودن علل ریشهای یک
خرابی ،باید از انتها آغاز نمود .بنابراین باید آخرین
خرابی یا اتفاق نامطلوب را در نظر گرفت و به ترتیب در
طول زمان به عقب بازگشت تا علت ریشهای را کشف
نمود .ابتدا مهمترین رویداد مشخص شده و عوامل
ایجاد آن شناسایی میشوند؛ و این روند تا جایی ادامه
پیدا میکند که دیگر نتوان علتی برای آن معلول(علت)
کشف نمود.حداقل 5بار پرسش متوالی"چرا؟"پرسیده
میشود.
 �6آنالیز علت و معلول
در صورتیکه در روش  5چرا با علتهای متعددی روبرو
ً
شدیم ،باید مجددا با طرح چندین باره سوال چرا برای
هر یک از علتها ،به دنبال علت ریشهای بود .در این
روش با بررسی روابط میان علتهای متعدد برای
معلولهای متعدد ،به علت ریشهای خرابی خواهیم
رسید.
 �7بارش افکار
تکنیکی برای تولید ایده و نظر به وسیله یک گروه در
کمترین زمان ممکن و طی یک فرایند خالق گروهی
است .اعضای گروه طی مدت چند دقیقه با موضوع
آشنا و پس از  10دقیقه مهلت جهت فکر کردن انفرادی،
ایدهها جمعآوری و دستهبندی میشود.
� آنالیز حاالت و اثرات خرابی
این روش ،از خطاهای پایهای آغاز و اثرات آن بر
خرابی مشخص میشود .در این فرآیند مرحلهای،

تمام حالتهای خرابی ممکن و اثرات مربوط به آنها
شناسایی میشوند .با توجه به جامع بودن این روش و در
برگرفتن تمامی حالتها ،در این آنالیز میتوان خرابیها
را بر اساس میزان اهمیت و تاثیر آن ،فراوانی و فرکانس
وقوع و سادگی شناسایی آنها ،اولویتبندی نمود تا
زودتر به نتیجه رسید.
� آنالیزپارتو
یک رویکرد آنالیز آماری تقریبی جهت اولویتبندی
راهحلها در حل مسأله است که با استفاده از یک پایگاه
داده از مسائل و مشکالت ،مواردی از عوامل سببی از
پیشتعیین شده که در سیستم مورد نظر اتفاق افتاد را
شناسایی میکند .این روش بر پایه اصل پارتو استوار
است که به قاعده هشتاد-بیست نیز معروف است .در
این آنالیز راهحلها از نظر ارزشی به دو دسته تقسیم
میشوند :دسته اول حدود  20درصد باالیی راهحلها
هستند که حدود  80درصد ارزش را خواهند داشت؛
دسته دوم حدود  80درصد بعدی راهحلها هستند که
فقط در حدود  20درصد ارزش کلی را خواهند داشت.
بر این اساس در این آنالیز 20 ،درصد باالیی راهحلها
از نظر نمرات داده شده بعنوان راهحلهای اولویتدار و
 80درصد بعدی فاقد اولویت چندانی جهت پیگیری در
نظر گرفته شده است .از این آنالیز با این نیت استفاده
میشود که منابع را برای رایجترین و مهمترین عوامل
اختصاص داد .به طور کلی این روش ،روش شناسایی
تعداد علل (رخداد) مهم و اساسی 20 ،درصد که موجب
وجود دست کم  80درصد مشکالت است میباشد و در
موقعیتها و شرایط بسیار گسترده که نمیتوان همزمان
به بهبود در همه حوزهها پرداخت و اولویتبندی نیاز
است ،قابل استفاده است.
 �1آنالیز درخت خطا
در روش درخت خطا ،جزئیات تمامی روابط علت و
معلولی بوجود آورنده شرایط نامطلوب ،بصورت یک
فلوچارت رسم میگردد .سپس از طریق تحقیق علمی
به تأیید یا تکذیب مکانیزمها میپردازد تا زمانی که
مکانیزم اولیه خرابی تعریف و تعیین شود .در این روش،
با شناسایی و رسم روابط علی و معلولی رویدادها و
محاسبه احتمال هریک از رویدادها ،بیشترین واقعه
متناسب با ارزش آن شناسایی میگردد و محتملترین
علل وقوع رویداد ناخواسته شناسایی و حذف میگردد.
 �11نمودار علت و معلولی) استخوان ماهی،
ایشیکاوا)
این روش نیز نمایشی خاص از علتها و معلولهای
خرابی را نمایش میدهد .سر ماهی ،خرابی مورد
مقاله
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بررسی ،تیغههای اصلی نشاندهنده علتهای اصلی
مسئله ،تیغههای فرعی شرح جزئیتر و دقیقتر علت
اصلی است .علتهایی که دارای پیچیدگی کمتری
هستند نزدیک به سر ماهی و علتهایی که دارای
پیچیدگی زیادتری هستند نزدیک به دم ماهی قرار
میدهیم تا بتوانیم راحتتر عوامل موثر را تحلیل کنیم.

خرابی تشخیص داده شد.
 �4ریشهیابی علت آتش سوزی در پری کلینر
حالجی به روش آنالیز موانع
جهت جلوگیری از نفوذ الیاف به شیار بین سیلندر و بدنه
دستگاه و آتشگیری الیاف بعلت اصطکاک الیاف بین
سیلندر و بدنه ،نمدیهایی در لبه سیلندر تعبیه شده
است که با از کنار رفتن این مانع ،آتش سوزی اتفاق
افتاده است.
� ریشهیابی خرابی نوار نقاله بسته نخ اتوکنر به
روش چرا
کنتاکتور نوار نقاله پریده است ،چرا؟ چون موتور نوار
نقاله اوور-لود کرده است ،چرا؟ چون نوار نقاله گیر کرده
است ،چرا؟ چون شفت آن خورده شده است ،چرا؟
چون بلبرینگ خراب شده است ،چرا؟ چون سرنخهایی
از نوار نقاله دور کونس آن پیچیده شده است ،چرا؟
چون نوار نقاله به لیه سابیده است ،چرا؟ چون ریگالژ
نوار نقاله بهم خورده است ،چرا؟ چون مهره پیچ غلتک
تسمه سفت کن شل کرده است ،چرا؟ چون مهره قفل
کن آن بدرستی سفت نشده است ،چرا؟ چون فنیکار از
اهمیت این مهره آگاهی کافی نداشته است.
 �6ریشهیابی علت خطای رگوالتور درایو اتولولر
پاساژ به روش آنالیز علت و معلول
با توجه به تعدد علتها و معلولهای این خطا ،شامل
کابل  CANو اینکودر و سروودرایو و کانکشن و برد پروگرم
و اینورتر و پاور یونیت ،در ابتدا هریک از این عناصر
بصورت تکی با ماشین سالم تعویض شد .بعلت تعویض
تمامی عناصر بصورت تکی و عدم اصالح خرابی،
تعویض عناصر بصورت باهم و یکی پس از دیگری انجام
شد و خرابی برطرف گرید .با بررسی بیشتر ،خرابی
2عنصر تعویضی آخر اثبات گردید.
 �7ریشهیابی علت داف نکردن اتوماتیک بسته نخ
در اوپناند به روش بارش افکار:
با طرح این مسئله در میان اپراتورها و پرسنل برقی و فنی
و گروه مهندسی ،با جوابهای متعددی مواجه شدیم
شامل :خرابی شیربرقی ،خرابی جک ،عدم گیج صحیح
بازویی دافر ،ورژن ناصحیح نرمافزار اجرایی دافر ،عدم
خالی کردن صحیح تسمه کانوایر داف ،عدم وارد کردن
تنظیمات صحیح داف ،پارامترهای غلط دوک مصرفی
و ....با بررسی و رفع مرحله به مرحله عوامل ممکن،
با تصحیح پارامترهای دوک مصرفی ،مشکل برطرف
گردید.
� بررسی علت باال بودن نپ یکی از کاردینگها
نسبت به بقیه به روش آنالیز حاالت و اثرات خرابیها

حــل مسایل مــربــوط بــه خــرابــیهــای خطوط
ریسندگی به روش آنالیز ریشهای خرابیها
 �1ریشهیابی علت خفه کردن کامپکتور حالجی به
روش مصاحبه
با پرس و جوی وقایع قبل از گیرکردن کامپکتور از
اپراتور حالجی و اپراتور پرس کامپکتور حالجی ،متوجه
میشویم که گیرکردن در ساعتهای خاصی اتفاق
میافتد .با طرح مسئله و مصاحبه با بخش فنی تهویه
و تاسیسات متوجه میشویم که موتور ماردون حلزونی
کامپکتور طی ساعتهای خاصی جهت انجام عملیات
خودتمیزکنندگی بصورت اتوماتیک ریورس میشود .با
ثبت ساعات گیرکردن کامپکتور طی یک هفته و مقایسه
آن با زمانهای ریورس شدن ،متوجه میشویم که این
گیرکردن با ریورس شدن هم زمان است .با مصاحبه
با واحد برق و بررسی تایمینگ ریورس شدن متوجه
میشویم که زمان ریورس شدن بیش از حد مورد نیاز
است و سبب افت فشار شدید و گیرکردن سیستم
کمپکتور میشود .با تعویض تایمر دقیقهای به تایمر
ثانیهای و کاهش زمان ریورس کردن از 1دقیقه به 20
ثانیه ،مشکل خفه کردن کامپکتور حالجی رفع گردید.
 �2ریشهیابی علت توقف مکانیزیم کانوایر ماسوره در
ماشین رینگ به روش داستان گویی
با گوش دادن به داستان اپراتور از وقایع قبل از خرابی،
متوجه میشویم اپراتور قبل از خرابی از چرخ ماهوتی
پاککن استفاده کرده است .با بررسی سنسورهای
مکانیزیم ،متوجه شکستگی سنسور ماسوره شدیم که
علت آن برخورد چرخ ماهوتی پاککن با سنسور ماسوره
بوده است.
� ریشهیابی علت عدم انجام صحیح سیکل
پیوندزنی در یکی از واحدهای اتوکنر به روش آنالیز
تغییرات
با بررسی وقایع قبل از خرابی واحد اتوکنر ،متوجه
میشویم که فنی کار اتوکنر چندروز پیشو درست قبل از
وقوع خرابی ،اسپالیسر را سرویس کرده است .با بررسی
مکانیزیم اسپالیسر ،سهلانگاری فنی کار در بررسی
اتصال صحیح سوکت اتصال برق اسپالیسر علت وقوع
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سوم نیز با فراوانی 10درصد ،وجود پرز جلوی
چشمی ارتفاع عدل ثبت شده است که این مورد نیز
برطرف گردید.
 �1ریشهیابی سوختن فیوز تسمه کانوایر به روش
آنالیز درخت خطا (شکل )1

با مقایسه وایرهای کاردینگ با سایر کاردینگها ،خرابی
نوک وایر سیلندر شناسایی شد و با توجه به اینکه خرابی
وایر در یک سمت وایر سیلندر رخ داده بود و همچنین
خرابی نوک از نوع سایش فلز با فلز تشخیص داده شد،
فیکس نبودن چاقویی بر روی المان مکش ضایعات ثابت
گردید.
� ریشهیابی علت عدم شناسایی صحیح ارتفاع
دماغه و موقعیت برج بلندومات به روش پارتو
با بررسی پیشینه خرابیهای بلندومات در بازه
زمانی دوساله ،علت اصلی گم کردن موقعیتها
در بلندومات با فراوانی 48درصد ،وجود پرز بین
سنسور و ستارهای سنجش موقعیت بوده است.
لذا اولین اقدام نظافت این منطقه میباشد .علت
بعدی با بیشترین درصد فراوانی تکرار (28درصد)،
نوسانات برق میباشد که با توقف بلندومات و
ریست کردن برق مشکل برطرف میشود .عامل

 �11ریشهیابی پارگی بیش از حد در رینگ به روش
استخوان ماهی(شکل )2
ً
در روش آنالیز ریشهای خطا ،بعضا نمیتوان در عمل با
یک بار اجرا علل ریشهای را حذف کرد .در واقع این روش
ً
یک بهبود مستمر است و معموال باید به صورت تکراری
و دورهای بهکار گرفته شود .این روش حل مسئله ،یک
روش واکنشی به مشکل یا رخداد است و تحلیل زمانی
انجام میشود که رخداد به وقوع پیوسته باشد .البته باید
توجه داشت که کسب تجربه در بهکارگیری میتواند آن
را به ابزار کنشی تبدیل کند.

شکل  -۱ریشهیابی سوختن فیوز تسمه کانوایر به روش آنالیز درخت خطا

شکل  -۲ریشهیابی پارگی بیش از حد در رینگ به روش استخوان ماهی
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بررسی تاثیر مکانیزم پودگذاری بر خواص
فیزیکی و شیمیایی پارچههای پلیاستری
علی علیپورکردلر ،زهرا طادی بنی
شرکت نساجی حجاب شهرکرد

چکیده
در این پژوهش تاثیر پارامترهای فرآیندی برخواص فیزیکی و شیمیایی پارچههای پلیاستری بافته شده
از طریق مکانیزم پودگذاری پروژکتایل و راپیری بررسی شده است .به منظور بررسی خواص فیزیکی و
شیمیایی پارچههای پلیاستری ،ابتدا نخ کامال کشیده شده( (FDYبا تاب  1000متر بر دقیقه آماده
شد .سپس نمونهها با فاکتورهای تراکم تار و پود ،عرض شانه بافندگی و سرعت ماشین یکسان بافته
شد و هم چنین بعد از بافت نمونهها عملیات تکمیل و رنگرزی بر روی نمونهها انجام شد .جهت مقایسه
جامع بین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پارچههای پلیاستری بافته شده از طریق مکانیزم پودگذاری
پروژکتایل و راپیری آزمایشات تعیین خواص مکانیکی پارچه خام و تکمیلی ،تعیین پارامتر روشنایی و
انواع ثباتها برای پارچه رنگرزی و تکمیل شده صورت پذیرفت .نتایج نشان داد که مکانیزم پودگذاری
از طریق ماشین بافندگی پروژکتایل و ماشین یافندگی راپیری بر خواص فیزیکی پارچههای تولید شده
تاثیری نداشته است و راندمان رنگرزی ،شکل ظاهری و انواع ثباتها برای هردو نمونه یکسان بوده است.
کمات کلیدی :مکانیزم پودگذاری ،پارچه ،پلیاستر ،ماشین بافندگی پروژکتایل ،ماشین بافندگی راپیر
مقدمه
به طور قطع یکی از تحوالت بزرگ در زمینه صنایع،
در صنعت نساجی به وجود آمده است به خصوص
در اواسط قرن بیستم و با ارائه روشهای جدید
ریسندگی مانند تولید الیاف فیالمنت تحوالت بزرگی در
ماشینهای بافندگی بوجود آورده است که از مهمترین
دالیل آن میتوان به ازدیاد سریع جمعیت ،پیشرفت
صنایع دیگر ،باال رفتن تمدن ماشینی و تحول روز افزون
مد در زندگی بشر اشاره کرد [1و .]2یکی از مهمترین
عوامل متمایزکننده هر ماشین بافندگی روش پودگذاری
آن است .زیرا این عامل به میزان بسیار زیادی بر سرعت
تولید پارچه ،توان پودگذاری و خصوصیات پارچه نهایی
تأثیر میگذارد .ماشینهای بافندگی از لحاظ سیستم
پودگذاری به دو دسته ماشینهای بافندگی ماکویی و

غیر ماکویی تقسیمبندی میشوند .مکانیزم پودگذاری
پروژکتایل و راپیری از دسته ماشینهای بافندگی بدون
ماکو محسوب میشوند که پودگذاری در آنها از طریق
جسم پرتاب شونده ( پروژکتایل ) و یا از طریق تسمه و
یا میله ( راپیر ) انجام میپذیرد .در حال حاضر ماشین
بافندگی پروژکتایل و راپیری دارای سرعتی هستند
که میتوان ادعا کرد حداقل حدود  %90باالتر از
سرعت بهترین ماشین بافندگی ماکویی هستند و توان
پودگذاری باالیی دارند .همچنین از این نوع ماشینها
در تهیه انواع بسیار متنوع پارچه میتوان استفاده
نمود[.]6-3
در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر مکانیزم پودگذاری
پروژکتایل و راپیری بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
پارچهی پلیاستری ،ابتدا نخ با نمره  100دنیر و تاب
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 1000متر بر دقیقه تهیه و آماده شد سپس پارچه با
فاکتورهای یکسان ( تراکم تار ،پود ،عرض و سرعت
یکسان ) توسط ماشین بافندگی پروژکتایل و ماشین
بافندگی راپیری بافته شد و عمیات تکمیل و رنگرزی
روی نمونهها انجام شد تا مقایسهای جامع بین مکانیزم
پودگذاری از طریق پروژکتایل و راپیر و تاثیر آن بر
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پارچههای پلیاستری
صورت پذیرد.

همه آنها ثبت و مقایسه شدند .نتایج در جدول  2و  3برای
نمونههای خام و تکمیلی گزارش شده است.
بحث و نتایج
نتایج مربوط به نمونه خام بافته شده توسط دستگاه
بافندگی پروژکتایل را با کد 1و راپیری را با کد 2
نامگذاری نموده و در جدول  2خواص فیزیکی نمونهها
گزارش شده است.
جدول  ) ۲خصوصیات فیزیکی نمونههای خام بافته شده

مواد و روش
در این پژوهش از نخ کامال کشیده شده( ( FDYبا نمره
 100دنیر و تاب  1000متر بر دقیقه به عنوان نخ تار و پود
نمونههای بافته شده توسط دستگاه بافندگی پروژکتایل
و دستگاه بافندگی راپیری استفاده گردید .طرح بافت
تافته انتخاب شد .تراکم تار و پود  35بر سانتیمتر و
سرعت ماشین  350متر بر دقیقه تنظیم گردید.
جهت مقایسه خواص فیزیکی نمونههای بافته شده ،با
استفاده از دستگاه استحکامسنج پارچه ابتدا از نمونه
خام قبل از انجام عملیات رنگرزی و تکمیل 10 ،نمونه به
ابعاد  30*5در جهت تاری و  10نمونه در جهت پودی
از هر یک از نمونه خام برش داده شد و مورد آزمون
کشش قرار گرفت .بعد از بافت نمونهها از طریق ماشین
بافندگی پروژکتایل و راپیری نمونههای بافته شده با
رنگزای دیسپرس مشکی رنگرزی شدند و عملیات
تکمیل بر روی آنها صورت گرفت .بعد از انجام عملیات
تکمیل و رنگرزی ،نیز همان  10نمونه به ابعاد  30*5از
هر یک از نمونه در جهت تاری و پودی برش داده شد
و آزمون تست کشش برای ارزیابی میزان استحکام در
راستای تار و پود انجام شد .جهت ارزیابی میزان جذب
رنگ در پارچههای پلیاستر مذکور ،بعد از عملیات
تکمیل با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر عمق رنگی
نمونههای بافته شده ثبت شد ،همچنین آزمون ثبات
مالشی و ثبات شستشویی روی نمونهها انجام و برای

کد نمونه

استحکامتاری

استحکامپودی

1W

291

131

2W

287

135

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  2و هم چنین با
توجه به شکل  1مشاهده میشود که استحکام تاری و
پودی نمونه خام بافته شده از طریق ماشین بافندگی
پروژکتایل و ماشین بافندگی راپیری تفاوت معناداری
ندارند.

شکل  ) ۱نمودار استحکام تاری و پودی نمونههای خام
تولید شده

نتایج مربوط به نمونهها بعد از عملیات تکمیل و
رنگرزی توسط دستگاه بافندگی پروژکتایل را با کد1

جدول  ) 3مقایسه نمونههای بافته شده بعد از عملیات تکمیل ورنگرزی

استحکامتاری

استحکامپودی

*L

*a

*b

ثباتشستشویی

ثباتمالشی

F1

350

185/36

9/8

0/58

-0/29

5-4

5-4

F2

344

190/01

9/5

0/51

-0/36

5-4

5-4
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و راپیری با کد  2نامگذاری شد .نتایج در جدول 3
گزارش داده شده است.
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  3هم چنین با توجه
به شکل  2مشاهده میشود که استحکام تاری و پودی
نمونههای بافته شده با یکدیگر تفاوت معناداری ندارند.

پیکانول

شکل  ) 3استحکام تاری و پودی نمونههای بافته شده

مقایسه عمق رنگی نمونههای بافته شده
با توجه با نتایج ارائه شده در جدول  3و هم چنین با توجه
به شکل  4مشاهده میشود که عمق رنگی نمونههای
بافته شده تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند و مکانیزم
پودگذاری پروژکتایل و راپیری تاثیری بر خصوصیات
شیمیایی نمونههای بافته شده ندارد.

سولزر

شکل  ) 5مقایسه ظاهری نمونههای بافته شده

نتیجهگیری
در این پژوهش به بررسی تاثیر مکانیزم پودگذاری بر
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پارچههای پلیاستری
پرداخته شد .نتایج آماری نشان داد که مکانیزم
پودگذاری تاثیر معناداری بر روی استحکام ،رنگپذیری،
ثبات شستشویی و ثبات مالشی نمونههای خام و تکمیل
و رنگرزی شده ندارد .هم چنین بعد از عملیات تکمیل
و رنگرزی ظاهر نمونهها مورد آزمایش قرار گرفت .نتایج
نشان داد که مکانیزم پودگذاری تاثیری در خصوصیات
ظاهری پارچه ندارد.

شکل  ) 4عمق رنگی نمونههای بافته شده

هم چنین با توجه به آزمایشات انجام شده ثبات
شستشویی و هم چنین ثبات مالشی نمونههای بافته
شده تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند.

شــرکت نساجی حجاب شهرکرد
تلفن تماس:
دفتر مرکزی021-88556657-9 :
کارخانه038-33399141 :
ایمیل:
info@hejabtextile. com

تصاویر نمونههای بافته شده بعد از رنگرزی
با توجه با شکل  5و تصویر گرفته شده از سطح نمونههای
بافته شده بعد از عملیات تکمیل و رنگرزی همانگونه که
مشاهده میشود پارچههای بافته شده از طریق ماشین
بافندگی پروژکتایل و راپیری تفاوت معناداری از لحاظ
ظاهری ندارند.
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تأثیر سبک هنری رکوکو بر طراحی لباس نوین
لیال حسنی ،1امین مفتاحی*

1

1گروه طراحی پارچه و لباس ،دانشکده هنر و معماری  ،دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد تهران جنوب

چکیده
پوشش در وهله اول برای محافظت از انسان در برابر مخاطرات محیطی به وجود آمد اما رفته رفته با پیشرفت فکری,
فرهنگی و ایجاد تمدن ،دستاویزی شد برای نشان دادن سلیقه ،هنر ،جایگاه اجتماعی و نژادی و وجه تمایزی برای
بازشناساندن خط فکری و حتی شرایط آب و هوایی زندگی یک تمدن انسانی .در کنار سبکهای هنری و روشهای
فکری مختلف ساخته و پرداخته شده توسط انسان برای به کمال رساندن روح سرگردانش ،لباس و مد نیز به عنوان
جلوه دیداری این تفکر دستخوش تغییرات و دگرگونیهای بسیار بوده است .سبک روکوکو یکی از سبکهای هنری
رواج یافته در اواخر قرن هیجدهم میالدی (بین سالهای  1720تا  )1789است .این سبک و جنبش فکری و عملی
در ابتدا در فرانسه بروز کرد و به سرعت در سراسر اروپا مورد توجه قرار گرفت .در انتهای قرن هیجدهم و با شروع
انقالب فرانسه و از بین رفتن نقش فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی دربار ،این سبک نیز رو به افول رفت ولی اثرات فکری
و هنری آن تاکنون بر بسیاری از آثار هنری به چشم می خورد .در این مقاله سعی بر آن بوده که به روند طلوع و افول
این سبک به عنوان یکی از سبکهای پرطمطراق و تاثیرگذار ولی کم بنیاد هنری پرداخته و تاثیرات آن بر مجموعههای
هنری بعد از آن مورد بررسی قرار گیرد .این پژوهش بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و بر اساس روش از نوع
توصیفی -تاریخی بوده و گردآوری اطالعات در آن به روش اسنادی (کتابخانهای) و براساس منابع تاریخی انجام
گرفته است.
کلمات کلیدی :سبک روکوکو ،پوشش ،لباس ،معماری ،طراحی لباس نوین
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مقدمه
انسان در طول تاریخ پر فراز و نشیب زندگی اش در
جستجوی رسیدن به کمال ،زیبایی و آرامش به هر ترفند
و مستمسکی دست آویخته است .هنر ،باالترین و برترین
ملجا و پناه و دست آویز بشر در این راه خطیر بوده است.
ایجاد و پیگیری انواع سبکهای هنری پی در پی با توجه
به احواالت اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و
حتی آب و هوایی جوامع مختلف ،یکی از روشهای مورد
توجه بشر برای رسیدن به کمال مطلوب بوده است .در
این میان پوشش و لباس نیز به عنوان روشی برای نشان
دادن ذوق ،سلیقه ،جایگاه اجتماعی ،جایگاه و خط فکر
فرهنگی و سیاسی و تربیتی فرد ،یکی از راههای اولیه
و اصلی پیش روی انسانها بوده است .سبک یا شیوه
هنری ،طرز بیان خاص و یا خصوصیات و نشانه های
همگن و هم راستایی است که یک کل معنادار را ساخته
و موجب تمایز آن از دیگر سبکها و شیوه ها می شود.
سبک و جنش هنری وابسته به زمان و مکان است و به
نوعی نوع بینش و جهان شناسی و زیبایی شناسی یک
قوم و یا یک تفکر خاص را می نمایاند( .نگارنده)
سبک روکوکو[ 1کلمهای ایتالیایی به معنای صدف] در
سده هیجدهم سلیقه و خواست امیران و طبقه اشراف
و به پیروی از آنان ثروتمندان بورژوا را منعکس می کرد.
به یک معنی هنر نقاشی از ابتدای قرن ،توصیف شکوه
فوق انسانی را کنار می گذارد تا به شیوهای جدید
آرمانهای فانی و لذت طلب و تجملپرست انسان آن دوره
را بنمایاند( .پاکباز)1369 ،
نخستین نشانههای انقالب صنعتی از اوایل قرن
هجدهم رخ نمود و اگرچه تأثیر آن تا سالهای 1800
کامال محسوس نبود ،اما میتوان شکل نوپایی از صنعت
تجاری مد را در این زمان مشاهده کرد .شماری اختراع
(نظیر ماکوی سریع جان کی ،2دستگاه نختاب آبی
3
ریسی هارگریوز ،4ماشین بافندگی
آرکرایت  ،ماشین نخ ِ
کارت رایت )5صنعت تولید پوشاک را دگرگون ساخت؛
پیشرفتهایی که در زمینه دستگاه چاپ صورت گرفت،
از سالهای دهه  1770به بعد انتشار مجلههای مد در
کشورهای فرانسه ،انگلستان و سپس آلمان را در پی
داشت و مصرف مد از انحصار طبقه اشراف فراتر رفته
تا در سایه پیشرفت وسایل ارتباطی و ترقی روزافزون
دکانداران خردهپا ،طبقه روستایی و متوسط را نیز در
برگیرد( .امینی)30 :1374 ،
در این مقاله به این مهم پرداخته شده است که آیا با
افول سبک و جنش هنری روکوکو خط فکری و هنری
این جنبش نیز از بین رفته است؟ و آیا این خط فکری

و فرهنگی بر آثار هنری بعد از خود ،از نقاشی و شعر و
موسیقی گرفته تا مد و معماری و تزیینات داخلی جلوه و
اثری داشته است یا خیر؟
جنبش روکوکو بعد از افول نیز به لحاظ داشتن رنگها و
موتیفهای خیال انگیز و مسحور کننده ،توانسته تاثیر
خود را از دل تاریخ بر آثار و مجموعههای هنری گسترده
و نیز بسیاری از کالکشنهای مد برجسته با طراحی
طراحان به نام و مشهور حفظ نماید .در سالهای گذشته
بسیاری از خانه های مد و حتی مجموعه داران کوچک
سعی در استفاده دوباره از سیلوئت و فرمت لباسهای
آن دوره نموده و یا الهام از ساختار و یا موتیفهای این
سبک به شکل دهی مجموعههای مختلف پرداخته
اند .طراحان برجستهای مانند ویوین وست وود ،6جان
گالیانو ،7الکساندر مک کویین 8و  ...در این زمینه کار
کردهاند.
تحقیق
اصطالح روکوکو از کلمه فرانسوی روکایل 9گرفته شده
است ،روشی خاص برای تزئین فوارهها و غارهای
مصنوعی که قدمت آن به رنسانس ایتالیا برمیگردد.
با استفاده از این تکنیک ،صنعتگران صدفها،
سنگریزهها و سایر مواد ارگانیک را با سیمان مخلوط
میکردند و در نهایت به محیطی طبیعی و الهامگرفته از
زیر دریا میرسیدند( .بریتانیکا)
دوران سیطره سبک روکوکو دورانی بین سالهای 1720
تا  1789میالدی بود ،زمانی که اشراف فرانسوی در
مورد نشان دادن ثروت و زیبایی خود وسواس بسیاری
خرج می کردند .فرانسه بین طبقه حاکم که لباسهای
بسیار مجلل می پوشیدند و دهقانان فقیر تقسیم شده
بود .بنابراین ،روکوکو آخرین سبک کامال اشرافی فرانسه
بود .با زوال این سبک ،طبقه اشراف نیز مضمحل شد.
روکوکو در کنار امپرسیونیسم ،یکی از تاثیرگذارترین
جنبشهای هنری فرانسه محسوب میشود .این سبک
به خاطر نقاشیهای در فضای باز و پر نور و هنرهای
تزیینی خیالانگیزش ،که در کنار هم ،ذائقهای ظریف و
در عین حال درخشان فرانسه قرن هجدهم را به نمایش
میگذارند ،مورد توجه قرار می گیرد( .ریچمن)2018 ،
هنر روکوکو در اوایل قرن هجدهم پس از مرگ پادشاه
لویی چهاردهم ظهور کرد .این جنبش نشان دهنده
واکنشی در برابر طراحی سنگین کاخ ورسای لوئی
چهاردهم و هنر رسمی باروک دوران سلطنت او بود؛
واکنشی هنرمندانه به لوکس و مجلل بودن بسیار زیاد
هنر باروک ،که سبک مورد عالقه شاه بود .برخالف
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و نیز هنرهای تزیینی جلوهگر شد ،به خوبی در مد تبلور
یافت .در طی این دوره پوشش در قالب فرمی هنری
ارتقاء یافت و چنانکه اشاره شد ،به طرزی شایسته مورد
دقت و توجه فراوان قرار گرفت (مکنزی.)22: 1731 ،
در سبک روکوکو ،دیوارها ،سقفها و قالبها با آمیختگی
ظریف منحنیها و منحنیهای متقابل بر اساس فرم
حروف « »Cو « »Sو همچنین با فرمهای صدفی و دیگر
اشکال طبیعی تزئین میشدند .طراحی نامتقارن قانون
بی شک این سبک بود .رنگهای پاستیلی روشن،
سفید عاجی و طالیی رنگهای غالب بوده و هنرمندان
روکوکو اغلب از آینهها برای تقویت حس فضای باز
استفادهمیکردند(.بریتانیکا)
ً
در ایتالیا ،سبک روکوکو عمدتا در ونیز متمرکز بود ،جایی
که با نقاشیهای تزئینی در مقیاس بزرگ جووانی باتیستا
تیپولو 12روکوکو مجسم شد.
اصطالح روکوکو گاهی اوقات برای اشاره به موسیقی
سبک ،ظریف و بسیار زینتی ساخته شده در پایان دوره
باروک  -یعنی از دهه  1740تا  -1770نیز استفاده می
شود .بنابراین ،ساخته های اولیه جوزف هایدن 13و
ولفگانگ آمادئوس موتزارت 14جوان را میتوان روکوکو
نامید ،اگرچه آثار این آهنگسازان بهطور دقیقتر به
سبک کالسیکی که در حال ظهور بود تعلق دارد.
(بریتانیکا)

سبک باروک که مجموعهای از لوکس بودن ،بسته بودن
و احساساتی بودن بود ،سبک روکوکو رنگها و شرایطی
را معرفی کرد که تا آن زمان به عنوان مواردی پوچ و سبک
توصیف می شدند.
هنگامی که شاه لوئی چهاردهم در سال 1715
درگذشت ،فیلیپ دورلئان تا زمانی که پادشاه لوئیس
پانزدهم به سن بلوغ رسید ،به عنوان شاهزاده نایب
السلطنه حکومت میکرد .در این دوره هشت ساله
که به نام ریجنسی 10شناخته میشود ،تغییر فیزیکی
و ایدئولوژیکی قابل توجهی رخ داد :مرکز هنر و
فرهنگ فرانسه از تاالرهای کاخ ورسای به خانه های
شخصی طبقه باالی اجتماعی منتقل شد .درباریان
فرانسوی قدرت و ثروت سیاسی عظیمی داشتند که
این امر موجب به وجود آمدن فرهنگ تجمل و زیاده
روی گردید که با ایدئولوژی مردم فرانسه بسیار مغایرت
داشت.
برای فرانسویها ،ریجنسی دورهای از تغییر قدرت
را نشان میداد .در سبک روکوکو اشراف فرانسوی
به جای محصور کردن خود با اکسسوریهای گرانبها
و استفاده از رنگهای تند ،اکنون در فضای داخلی
صمیمیتری زندگی میکردند که برای تحت تأثیر
قرار دادن و پذیرایی از مهمانان با شکوه طراحی
شده بود .این صمیمیت و آزادی در طراحی سقفها
و قالبهای سبک روکوکو که با منحنیهای ظریف
و تزئینات گل تزئین شده بودند ،تجلی پیدا کرد.
بنابراین ،مضامین سنگین و با قدرت سبک باروک
پویا ،با رنگهایی پاستلی و مالیمتر و عناصر گلدار
جایگزین شدند ،که منعکس کننده حس آزادی
و سبکسری این دوره بود .این سبک به سرعت از
اجزای معماری به سایر اشکال هنری مانند ساخت
مبلمان ،هنرهای تزئینی ،مجسمهسازی و در نهایت
نقاشی رسوخ کرد.
ظاهر زنانه پسند سبک روکوکو چنین بر می آید که آن
روزگار زیر سیطره ذوق و پیشگامی اجتماعی زنان بوده
است – و تا حدود زیادی نیز چنین بود .زنان در اروپا
صاحب باالترین مقامات بودند – مادام دوپمپادور 11در
فرانسه ،ماری ترز در اتریش ،الیزابت و کاترین دوم در
روسیه – و نفوذ زنان در بسیاری از درباری کوچکتر نیز
احساس می شد( .پاکباز)1369 ،
روکوکو که به لحاظ مقیاس خردتر و ظریفتر از باروک
مینمود ،به واسطه کاربرد پرتجمل و متکلف نقش و
نگارهای ناتورالیستی ،رنگبندیهای مالیم و زینتآالت
ظریف مشخص میشد .این سبک که در معماری ،هنر

سبک هنری روکوکو
روکوکو یک جنبش هنری کامل بود که هنر ،معماری
و تئاتر را در بر می گرفت .برای درک نقش مد در این
جهان ،ابتدا باید روند کل روکوکو را درک کنیم .این
سبک از سبک جدی و عظیم باروک پیروی می کرد که
با تزیینات شدید برای نمایش قدرت شناخته می شد.
روکوکو وقار باروک را به کلی کنار گذاشت ،اما تمرکز خود
را بر ثروت و تزئینات حفظ کرد.
طرحهای روکوکو بسیار مجلل تزئین می شدند ،با
الگوهای پیچیده و بهترین مواد .پالتهای رنگی ،سبک
و پاستلی بودند ،طرح ها عجیب و غریب و نامتقارن
بوده و نقوش ارگانیک همه چیز را پوشانده بود .زندگی
درباری تنها به آسودگی ،سرگرمی و لذت بردن از ثروت
محدود می شد و اشراف اغلب مسئولیتهای جدیتر
خود را نادیده میگرفتند ،بیشتر وقت خود را در امالک
خصوصی میگذراندند و اغلب مهمانیهای مجلل
برگزار میکردند .مد این دوره منفعت طلبی شخصی و
نیز ذوق و شوق داشتن برای چیزهای فانتزی را منعکس
میکند.
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تصویر شماره  – ۱سقف سالن هرکول کلیسای سنت ماری ماگدلنه– ایتالیا (منبع )http://mikestravelguide.com

نمود سبک روکوکو بر هنرهای مختلف آن دوران

اگرچه هنرمندان این جنبش شیفتگی باروک را به شکل
پیچیده بدن انسان حفظ کردند ،ترکیب نقاشی ها به
صحنه های اسطوره ای عشق و طبیعت تغییر یافت .سه
ویژگی کلیدی نقاشی روکوکو عبارتند از:
اسطورهشناسی :برخالف مضامین مذهبی که در
نقاشی باروک رایج بود ،صحنههای اساطیری در
نقاشیهای روکوکو مخالفت کلی با قدرت کلیسا
را نشان میداد.
پالت رنگ :شاید بارزترین تفاوت بین نقاشی های
روکوکو و نقاشی های باروک تضاد فاحش در پالت
رنگی باشد .هنرمندان روکوکو از رنگهای پاستلی
مانند آبی ،صورتی و زرد استفاده میکردند تا به
آثار خود حسی سبک و رمانتیک ببخشند.
فته گاالنت یا فستیوال حومه ای :22هنرمندان
پیشگامی مانند واتو و بوچر ژانر جدیدی به نام
فته گاالنت را رایج کردند .موضوع این ژانر جدید
مردان و زنان نجیب زادهای می شد که لباس های
شیک پوشیده بودند و در محیط های طبیعی با
عشوه گری حرکت میکردند .این در کنار هم قرار
گرفتن واقعیت و اسطوره به بینندگان این امکان را
می داد تا خیال پردازی کرده و سرگرم شوند.
توجه به جزئیات نقاشی
واقعیت این است که نقاشان روکوکو به سبب تاکید
بسیاری که بر جنبه تزیینی و تصنعی تصویر داشتند،

نقاشی:
نقاشی بخش مهمی از جنبش روکوکو در فرانسه بود و
نقاشان برجسته ای که این سبک را رهبری می کردند،
آنتوان واتو 15و به دنبال آن فرانسوا بوچر ،16همه عناصر
طراحی از فضای داخلی گرفته تا مد را تحت تاثیر قرار
دادند .از دیگر هنرمندان برجسته می توان به ژان
باپتیست ون لو ،ژان مارک ناتیه 17و فرانسوا لموین 18اشاره
کرد .لموین به خاطر نقاشیهای تمثیلی تاریخیاش از
آپوتئوزیس هرکول )1736-1733( 19روی سقف سالن
هرکول در ورسای 20دیده میشود ،مورد توجه قرار گرفت.
یکی از ویژگیهای برجسته نقاشی روکوکو فرانسوی،
شیوهای بود که در آن تعدادی از خانوادههای هنرمند
برجسته ،مانند ون لوس و کویپل ،سبک و موضوع ثابتی
را در کارگاههای خود حفظ میکردند.
نقاشی روکوکو در فرانسه با نقاشیهای برازنده و
مالیخولیایی آنتوان واتو شروع شد و با پیکرههای
حسی فرانسوا بوچر به اوج رسید
برهنه و بازیگوش و
ِ
و با صحنههای سبک آزادانه ژان اونوره فراگونار 21به
پایان رسید .نقاشی روکوکوی فرانسوی به طور کلی
با نگرشهای ساده و دلپذیر از مضامین اساطیری و
معاشقه و با حرکتهای ظریف قلمو ،سبک رنگی پر نور و
رنگآمیزی حسی متمایز میشود( .بریتانیکا)
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درخشان معماری مذهبی آن سرزمین سازگار شد و
ظرافت فرانسوی را با فانتزی آلمانی ترکیب کرد .برخی
از زیباترین ساختمانهای روکوکو در خارج از فرانسه
31
را میتوان در مونیخ دید  -برای مثال ،آمالینبورگ
( ،)1739-1734و رزیدن تیاتر )1750-1753( 32که
هر دو اثر فرانسوا دو کوویلیه 33هستند( .بریتانیکا)
در نقوش طراحی آلمانی در کنار استفاده از عدم تقارن
و اشکال منحنی  sو  cاستفاده میکنند ،اغلب از نقوش
گل یا گیاهی استفاده کرده و جزئیات بیشتری را به کار
میگرفتند .معماران آلمانی همچنین به طور ابتکاری
احتماالت مختلفی را برای طراحی اتاق ،بریدن دیوارها
یا ساختن دیوارهای منحنی بررسی کردند و مکان یابی
ساختمان های جدید را به عنصر مهمی از اثر تبدیل
34
کردند ،همانطور که در کلیسای ملک ژاکوب پراندتاور
( )1736-1702دیده می شود.

بار دیگر هنر نقاشی را از مسیر حقیقت جویی منحرف
کردند .نقاشیهای ایشان همان قدر فریبنده بودند که
سقفهای مصور نقاشان ایتالیایی و آلمانی ،جملگی در
نمایاندن چیزهایی استادی به خرج می دادند که همه
می دانستند از دنیای واقعی به دور است .چنین کنشی
در هنر با آرمانهایی پیشگامان فرهنگ بورژوازی سازگار
نبود .نقاشیهای سدههای واقعیت دنیای عینی و قابل
رویت را نشان می داد ولی سده هیجدهم همگام با
ادبیات به انسان اروپایی می آموخت که چگونه در دنیای
آفریده خود زندگی کند( .پاکباز)1369 ،
هنرهای تزیینی روکوکو:
سبک روکوکو در هنرهای تزئینی نیز متجلی شد.
فرمهای نامتقارن و تزئینات روکوکو به سرعت با نقره و
چینی تطبیق داده شده و در مبلمان فرانسوی آن دوره
نیز فرمهای منحنی ،پوسته طبیعی و تزئینات گل و
نیز استفاده پیچیدهتر و بازیگوشتر از تزئینات برنزی و
چینی به نمایش گذاشته شد( .بریتانیکا)
هنرمندان عالوه بر نقاشی ،اشیاء هنری تزئینی را به
سبک روکوکو نیز تولید می کردند .شاخصه های هنری
این هنرها عبارتند از:
منحنی های نامتقارن
استفاده از نقوشی که از طبیعت الهام گرفته شده
بودند.

مد روکوکو
مدهای زنانه اشرافی قرن هجدهم بسیار تحت تأثیر
ذهنیت روکوکو بود .در حالی که لباس های باروک بسیار
رسمی بودند ،زنان در دوره روکوکو به استفاده از لباس
ها و دامنهای گشاد روی آوردند و از آنجایی که در این
دوره زندگی اشرافی بر امالک خصوصی متمرکز شده
ً
بود ،استفاده از لباسهایی که زنان قبال فقط در خلوت
میپوشیدند در میهمانیهای عمومی باب شد.
به ویژه ،در آن زمان نوعی لباس صبحگاهی برای بیرون
رفتن از خانه مد بود که با گذشت زمان ،این لباس به
لباس های گشادی تبدیل شدند که روی لباس ها دیگر
و یا دامن ها پوشیده می شد .در لباسها همچنان از
کرست ،نیم تنه و دامنهای حلقهای استفاده میشد
تا بر خاص و جذاب بودن پوشنده تأکید کند .در اوایل
روکوکو ،سبک لباس پوشیدن ساده تر و غیررسمیتر
بود ،اما به مرور و با استفاده از مواد ظریف و طرحهای
تزئینی جزئیات بیشتری در اواخر قرن هجدهم ،به آن
افزده شد.
مواد اولیه همه چیز از مواد خالص و از ابریشم تافته در
رنگ های پاستلی تشکیل می شد ،تزیینات خز روی
روپوش ها و لباس ها و جزئیات گلدار که با نقوش گیاهی
روی همه چیز دوخته شده بودند .در آن دوره موها
گهگاه با کاله گیس پوشانده میشد ،اما این روش سبک
باروک ،با تزیین مدلهای موی طبیعی سنجاقشده که
برای روی آنها پودر پاشیده می شد تا خاکستری یا سفید
به نظر برسند جایگزین شد .این سبک لباس پوشیدن در
کنار استفاده از چند جواهر نفیس طالیی و یا مروارید،

معماری روکوکو
نمونههای عالی روکوکوی فرانسوی عبارتند از :سالن
دو مونزیر لو پرینس( 23تکمیل شده در سال  )1722در
قصر کوچک در شانتیلی ،24که توسط ژان اوبر 25تزئین
شده و سالنهای هتل د سوبیس ،26پاریس ،توسط
ژرمن بافراند( 27شروع در سال .)1732
در معماری ،ایتالیا همچنان بر سبک باروک و ارتباط
قوی با کلیسای کاتولیک تأکید میکرد تا اینکه در دهه
 1720معمار فیلیپو جووارا 28چندین کاخ ایتالیایی به
29
سبک روکوکو ساخت .شاهکار او کاخ استوپینیگی
( )1731-1729بود که به عنوان اقامتگاه شکار پادشاه
در تورین 30ساخته شد .همزمان ،دکوراسیون داخلی
روکوکو در بقیه شهرهای ایتالیا نیز محبوب شد .فضاهای
داخلی ایتالیایی روکوکو بهویژه به خاطر لوسترها و
آینههای شیشهای ونیزی و استفاده فراوان از روکشهای
ابریشمی و مخملی معروف بودند.
از فرانسه ،سبک روکوکو در دهه  1730به سرزمینهای
آلمانی زبان کاتولیک گسترش یافت ،جایی که با سبک
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تصویر شماره  -۲سالن دال پرینسس در هتل سوبیه – پاریس (منبع
)/https://artincontext.org/rococo-art

ناتورالیسم مستلزم چشمپوشی از چیزهای غیرطبیعی
و غیرضروری بود ،الگوی جامه زنانه را در سلطه خود
داشتند.
ژوپن زیردامنی تاشوی سبدمانندی بود که حالت و
حجم دامنها را تعیین میکرد .این زیر دامنی دارای
اندازه و شکلهایی متنوع بود که فرم پهن و بیضی شکل
آن در دربار رواج داشت .نتیجه افراط در چنین مدی آن
بود که نخست ژوپن به دو تکه تقسیم شد که هرکدام
را بر روی یکی از کفلها میپوشیدند .در عجیبترین و
نامتعارفترین شکل خود ،اندازه ژوپنها از هر سو به
چندین متر میرسید .این امر سبب شده بود که هیچ زنی
از هیچ راهی نتواند پا به درون اتاق بگذارد مگر به پهلو و از
یک سمت و هنگام نشستن در سالن تئاتر و دیگر محافل
اجتماعی با مشکل روبهرو شود .مادام دو پمپادور الگوی
این سبک بود .او که در پرترههایش آراسته به تورهای
ظریف و نخهای پرزدار زیبا است ،نشاط و سرزندگی
زیباییشناختی روکوکو را تمام و کمال به تسخیر خویش
درمیآورد( .مکنزی)25: 1394 ،
در حدود سال  ،1718لباسهای مانتو 35و پنیر 36مد شد.
ظاهر نمادین دوران روکوکو لباسی با باسن برجسته و
تزئینات بیش از حد است.
لباس انگلیسی 37یکی دیگر از سبک های محبوب در

لباس غالب خانمهای جامعه اشرافی دوره روکوکو را به
نمایش می گذارد.
نمونه بارز لباس شب روکوکو ،پیراهن فرانسوی بود .این
جامه تکامل لباس شب کیسه ُ«رب ُوالنت» به شمار
ً
میآمد اما به جای آن که مستقیما از سرشانهها پایین
بیفتد ،از هر دو طرف درزهای پشت ،دو برابر پیلی
ُ
میخورد تا پشت لباس حالت آزاد داشته باشد .کرست
جلو کامال قالب بدن و دارای شکل وی ( )vمانند کلفت
و پهنی بود که یک سینهبند تکهدوزی سفت و سهگوش
بدان میچسبید .این قسمت از لباس با داشتن چنین
شمایلی برای دکلته کردن یقه و باز گذاشتن آن در حکم
سپر محافظ عمل میکرد و در همان حین نیز جایی برای
تزیینات گران و باشکوهی فراهم میآورد که معموال با
الیهای روبان یا برودریدوزی مجلل انجام گرفته بود .در
قسمت جلو روپیراهنی ،چاکدار بود تا زیردامنی را که از
همان پارچه طراحی و با همان تکهها و تزیینات آراسته
شده بود ،به نمایش بگذارد (مکنزی.)22: 1394 ،
برای آنکه کمرها باریک و دامنها گشاد به نظر آیند،
از کرست و ژوپن (زیردامن) استفاده میکردند.
ژوپن شکلی از یک زیرپیراهن تاشو و چسبنده بود
که به دامن فرم میبخشید .آنها برای نخستین بار در
حدود  1720رواج یافتند و تا بعد از  1771که گرایش
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تصویر شماره  – 3لباس بانوان دورههای مختلف روکوکو

عالوه بر انبوهی از لباسهای مختلف ،اکسسوریها
بخش مهمی از مد روکوکو در قرن هجدهم را تشکیل
میدادند .اکسسوریهایی مانند گردنبند و جواهرات
به دکور مجلل و تزیینات افراطی لباس مجلسی افزوده
میشد .زنانی که لباس آستین کوتاه داشتند ملزم به
پوشیدن دستکش در مراسم رسمی بودند.
39
واالنهای توری لطیف و سبک کار دست یا آنگژانت
جایگزین سرآستینهای دوالی توری شق و رق شد.
پارچههای زربفت ،تیره و کدر و سنگین دوره باروک جای
خود را به منسوجاتی با هارمونی ،پیراستگی و تزییناتی
ظریف داد .لوازم و متعلقات ضروری این دوره شامل
بادبزن ،جیبهایی با تزیینات فراوان اما پوشیده و پنهان،
سرپوش و شال بودند .تکههای روبان ،نخهای پرزدار ،پر
و گلهای مصنوعی نیز از واجبات سبک روکوکو بهشمار
میآمدند (مکنزی.)22: 1394 ،
سبکی و درخشندگی ریزهکاریهای دوره روکوکو در گرو
پیشرفتهای فنی صورت گرفته در تولید ابریشم تزیینی
در شهر فرانسوی لیون بوده است .داد و ستد ابریشم
با حمایت حکومت فرانسه در زمینه تولید منسوجات و
پارچههای بسیار زیبا چندان از جنبه فنی پیشرفت کرد

نیمه دوم قرن هجدهم بود .این لباس شامل عناصر مد
مردانه تری مانند آستین بلند ،یقه های پهن و یک ژاکت
کوتاه بود .یک دامن کامل با یک دنباله کوچک ،اما بدون
شلوار ،یک نیم تنه نرم و یک دستمال توری کوچک دور
گردن ،مجموعه را کامل میکرد .ردینگوت ،ترکیبی از
پالتو و شنل یکی دیگر از مدهای جدید روکوکو بود.

تصویر شماره  -4لباس روب اال فرانسیس – 38قرن هجدهم
– منبع :موزه هنر لس آنجلس
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شاید ماری در تاریخ به شکل دختری زیبا به تصویر
کشیده شده باشد اما وسواس ماری در مورد لباس،
شکل قدرتمندی از ابراز وجودش بود که رگههای
استقاللطلبانهداشت.
ماری همچنین به محبوبیت لباس «روبه اال فرانسیس»
کمک کرد ،که به عنوان «لباس سک بک »42نیز شناخته
میشود .این لباس سه قسمتی بود ،دامن ،کت و نیم
تنه ،با پلیسه های مشخص در پشت لباس که از باالتنه
تا زمین کشیده می شد .بسیاری از آنها با گلدوزی های
پیچیده تزئین شده بودند ،به ویژه الگوهای گل ،که
ماری به آنها بسیار عالقه داشت.

که در زمره یکی از گرانبهاترین کاالهای اروپا قرار گرفت.
مردان نیز در آن دوران جامه فرانسوی به تن میکردند.
این لباس عبارت بود از یک دست کت قالب کمر،
جلیقه ،شلوار سهربعی و جوراب و نیز پیراهنی با یقه
توری یا چیندار و سرآستینهای تزیینی و کراواتی که با
ظرافت و دقت گره میزدند.
از آنجا که تزیینات برای زنان از اهمیت فراوانی برخوردار
بود ،تورهای ظریف نازک و دکمههای زینتی در به کمال
رساندن چنین ظاهری به کار میرفت .هم زنان و هم
مردان روبان ،شرابه ،سگک روی کفش پاشنهبلند ،پودر
مو و لوازم آرایش به کار میبردند .این واپسین بار در
تاریخ بود که مردان و زنان از زینتآالتی یکسان استفاده
میکردند(همان)
کفشها دارای پاشنههای بلند و خمیده بودند (منشأ
«پاشنههای لوئی» مدرن) و از پارچه یا چرم و با
سگکهای جداگانه ساخته میشدند .سگگها از فلزات
ً
براق ومعموال به رنگ نقرهای ساخته می شدند .گاهی در
استایلهای پاریسی از سگگهای فلزی که به شکل سنگ
برش داده می شدند و یا از سنگهایی که به هم چسبانده
شده بودند نیز استفاده می شد.
اشخاص تاثیرگذار بر روند روکوکو
ماری انتوانت ،ملکه روکوکو
ماری آنتوانت ،ملکه سبکسری و زیاده روی ،مد روکوکو
را با مدل موهای بزرگ و پف دار ،دامن های بزرگ و انواع
تزئینات پرطمطراق پر و پاپیون رهبری کرد .این ملکه
اتریشی االصل از سنین جوانی به قلب ورسای فرستاده
شد و به سرعت یاد گرفت که چگونه لباس بپوشد تا به
عنوان ملکه جدید کشور تحت تاثیر قرار بگیرد.

تصویر شماره  -6لباس معروف به لباس ماری انتوانت

مادام دو پامپادور
مادام دو پومپادور ،با نام ژان آنتوانت پواسون ،43به دلیل
نقشی که او در ترویج سبک و تثبیت پاریس به عنوان
پایتخت هنری اروپا« ،مادرخوانده روکوکو» نامیده می
شود .او به دلیل حمایت از هنرمندانی مختلف نقاشها،
مجسمهسازان و ...بر کاربردهای بیشتر روکوکو تأثیر
گذاشت.

تصویر شماره  -5پرتره ماری انتوانت (نقاش الیزابت ویجی
لوبران – )40موزه وین

4۱
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موضوعات کمدی دل آرته واتو 54که توسط برادران
دو گونکور 55نیز کشف شد ،بر پابلو پیکاسو ،56سزان و
هانری ماتیس 57و همچنین شاعران بسیاری مانند پل
ورلن 58و گیوم آپولینر 59و دیگران تأثیر گذاشت.
اصطالح روکوکو و هنرمندان مرتبط با آن در اواخر قرن
بیستم مورد ارزیابی مجدد انتقادی قرار گرفتند؛ زمانی
که جنبش های هنر پاپ و آثار هنرمندانی مانند دیمین
هرست ،60کهینده وایلی 61و جف کونز 62زمینه جدیدی
در هنر برای بیان همان نمایشهای سبک پرطمطراق و
وسواسی روکوکو ایجاد کردند.
در سال  ،2018تمام عبارات هنری سبک روکوکو در
نمایشگاهی با عنوان "بازدیدکنندگان ورسای (-1682
 ")1789به نمایش گذاشته شد .یکی از نکات برجسته
این نمایش ،تاالر آینههای بازسازیشده آن بود.
این نمایشگاه در مجله ووگ به این شکل توصیف شده
بود« :از جمله تصاویری که میتوانست در تاالر آینههای
خیرهکننده ورسای یا شمعها منعکس شود ،تزئینات
مجلل شیک پوشان طاووسدار و زنان کرست پوشیده
بود که به تقلید از لویی شانزدهم و همسر تخیلی و عاشق
کت فراکش ماری آنتوانت  ،63لباسهایی به تن داشتند.
علیرغم این واقعیت که بسیاری از درباریان برای به
دست آوردن کت های گلدوزی شده ،دمپایی های ساتن
و پارچه های زربفت گلدار ،بسیار هزینه می کردند ولی
در قبال مسایل اجتماعی نگرش بیتفاوت «اجازه دهید
کیک بخورند» در مشی آنان به وفور دیده می شد».

تصویر شماره  -7پرتره مادام دو پومپادور (نقاش موریس
کوئنتین د ال تور)44

در واقع ،او الهام بخش چندین نقاش روکوکو بود که هر
کدام عناصر مختلفی از زیبایی و هوش او را به تصویر می
کشیدند .در تصویر دال تور ،پمپادور پشت میزی نشسته
که شامل کتاب های ولتر 45و مونتسکیو ،46یک کره
زمین ،یک دایره المعارف و سایر آیتم های علمی است
و هوش و قدردانی خود را از هنر به نمایش می گذارد.

کالکشنهای مد نوین برگرفته از موتیفهای روکوکو
در اینجا برخی از بهترین برداشت های مد در مقاله ای
با نام «مد با ظاهر ورسای »64به انتخاب مجله ووگ آورده
شده است.

افول رکوکو و تاثیرات آن بر هنر پس از خود
در دهه  1820تحت سلطنت بازسازی شده پادشاه
لوئیس فیلیپ( 47آخرین پادشاه فرانسه) ،سبکی به نام
"روکوکو دوم" رایج شد و در بریتانیا و آلمان گسترش
یافت .در بریتانیا احیای روکوکو به نام سبک ویکتوریایی
شناخته شد و تا حدود سال  1870ادامه یافت و در عین
حال بر احیای روکوکوی آمریکایی در ایاالت متحده به
رهبری جان هنری بلتر 48نیز تأثیر گذاشت .این سبک
که برای تزیین هتلهای مجلل به کار میرفت ،در
قرن بیستم «لوگوت ریتز(طعم ریتز) »49نام داشت .با
این حال ،روکوکو در نقاشی از بین رفت ،به استثنای
نقاشیهای ژانر شاردن ،50که به شدت توسط دیدرو
تحسین شد ،که همچنان تأثیرگذار بود و بعدها تأثیر قابل
53
توجهی بر پل سزان ،51ادوار مانه 52و ونسان ون گوگ
گذاشت.

کالکشن بهار ســال  2018خانه مــد لوییس
65
ویتون
نیکالس گسکیر 66طراح لباس این مجموعه لویی ویتون
کالکشن خود را در موزه لوور 67به روی صحنه برد .تکامل
لوور از قلعه به کاخ سلطنتی و موزه ،مفهوم انگیزشی
پشت مجموعه جدید گسکیر بود .این مجموعه متشکل
از کتهای فراک سطنتی بود که با بهترین لباسهای
ورزشی و کفشهایی که امروزه اغلب گردشگران می
پوشند ترکیب شده بود .در این پروژه گسکیر آن چنان
که در مصاحبه ای گفته بود سعی کرده بود تا لباسهای
خاص را درکنار لباسهای ساده ای که در کمد هر
کس یافت می شود به کار ببرد و به شکلی تصویری از
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کالکشن پاییز ســال  2018خانه مد سیمونه
68
روشا
سیمون روشا با حساسیت هنری باال و عادت به
نمایشهای بزرگ در محیطهای تاریخی و باشکوه،
کلکشن خود را عرضه کرده بود .او در مورد مجموعه خود
گفته بود که می خواسته تا با بافتهای مختلف پارچه و
ایجاد الیه های زیاد کاری «سخاوتمندانه» عرضا کند.

آنارشیسم را به نمایش بگذارد ،چیزی که به آن بسیار
عالقه دارد.
پیشامدهای سه قرن گذشته در مورد ساختار مجموعه
لباسهای ماری آنتوانت سخت تر از پیشامدهای مرتبط
با لباس لوئی عزیزش بود .شاید این نکته مثبتی در
مورد پیشرفت آزادی زنان در پوشیدن لباسهای مختلف
باشد؟ گیسکیر به جای احیای کامل کمد لباسهای
ماری انتوانت ،کرستهای طراحی شده را باالتر برده و به
آنها بندهایی اضافه کرد که مانند تسمه روی لباسهای
شیفون را پوشانده بود.

تصویر شماره  -9پرتره ماری فریر -نقاش جان کنستبل
69

الهام بخش او در این مجموعه نقاشی پرتره ماری فریر
بود که توسط جان کنستبل 70که او را با لباسی ساده
و نخی سفید با آستینهای پفکرده ،شانههای برهنه و
یقه باز نشان می داد.
کالکشناومجموعهایبودازلباسهاییتوریتزیینشده
با خز بز ،کراواتهای روبانی آویخته شده از آستینهای
حجیم ،کتهای ویکتوریایی مشکی و تکههایی از توری
با حاشیه طالیی که با طرحهای مشبک به الیههای روی
لباس متصل شده بود( .موئر)2018 ،

تصویر شماره  -۱0سیمونه روشا – مجموعه پاییز ( ۲0۱8مجله
ووگ)

تصویر شماره  -8لوییس ویتون بهار ( ۲0۱8مجله ووگ)
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کالکشن بهار سال  2016خانه مد الکساندر مک
کویین
سارا برتون 73طراح این مجموعه الکساندر مک کویین
بود .در این مجموعه گونه های دختران صورتی شده و
موهایشان ژولیده و نامرتب از پشت رها شده بود – مانند
یک دسته گل رز جوان انگلیسی .خود او در مورد این
کلکشن گفته بود که« :می خواستم همه چیز باورپذیرتر،
قابل لمس تر و نرم باشد».
لباسها دارای جزئیات خارق العاده بود ،پاپوش های
چوبی با رنگ گل ،و گلدوزی های سطح شیک .از
سوی دیگر ،با وجود سبکی اثیری مجموعه ،خیاطی
هوشمندانه و طراحیهای استادانه ،کالکشن ارتباطی
جدید و آرام با مخاطب برقرار کرده و مانند داستانی
تاریخی در مورد لندن به چشم می آمد .طراحی ها نیز
مناسب فصل بود.

کالکشن بهار ســال  2016خانه مــد کــم دو
71
گرسون
72
ری کاواکوبو (طراح این مجموعه) مخاطبانش را با
مجموعه خود طلسم کرده بود .جامعه مد عموما می
کوشد تا این باور را که مد میتواند در این زمانه که
تغییرات صنعتی اغلب گیجکننده در حال وقوع است،
به معانی عمیقتری دست پیدا کند حفظ نماید و در این
راه شاید کاواکوبو می تواند نوعی محرک عاطفی باشد
که مردم فراتر از تجارت به آن متوسل میشوند .او یک
بار دیگر در این کالکشن خود ،نشان داد قصد ندارد
چیزی که به عنوان لباس قابل پیش بینی است را ارائه
دهد .در عوض ،مجموعه او مجسمهای به یاد ماندنی
از «جادوگران آبی» بود ،چیزی که همسرش آن را به
عنوان «مجموعه زنانی که خوب درک نشدند اما خوب
ماندند» معرفی می کرد .خواه کاواکوبو به عنوان یک
«جادوگر» شناخته شود یا نه ،میتوان با اطمینان گفت
که ایدههایی که در این مجموعه خود مطرح کرد ،به
او این حق را میدهد که در ادامه به شکل افراطی تر و
تجربی تری به طراحی و ساخت کالکشن بپردازد( .موئر،
)2015

تصویر شماره  -۱۲الکساندر مک کوین – بهار ( ۲0۱6مجله

تصویر شماره  -۱۱کم دو گرسون– بهار ۲0۱6

ووگ)

(مجله ووگ)
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تصویر شماره  -۱4کریستین دیور– اوت کوتور پاییز ۲0۱4

تصویر شماره  -۱3پرتره لویی ( -۱5منبع موزه ورسای)

الهام بخش برتون در طراحی این مجموعه ادای احترامی
بود به ابریشم بافان قرن هفدهمی فرانسوی ،که اعضای
مذهب پروتستان هوگنوت بودند و از آزار مذهبی در
فرانسه فرار کرده و در لندن ساکن شده بودند.
الکساندر مک کوئین نیز خود را نواده این 50000
پناهجوی هوگوئن می دانست که با فرمان پادشاه چارلز
دوم در بریتانیا پذیرفته شده و تولیدکنندگان ابریشمهای
مد روز برای تزئینات دربار و درباریان انگلستان بودند.
مک کوئین به پیوند خونی خود با اولین مهاجرانی که
مدهای لوکس را به لندن آوردند ،افتخار میکرد( .موئر،
)2015
کالکشن اوت کــوتــور پاییز  2014خانه مد
74
کریستین دیور
75
طراح این مجموعه راف سیمونز بود .نمایش به
هشت گروه تقسیم شده بود ،تقسیم بندی ها نه
براساس دههها ،بلکه براساس قرنها انجا گرفته بود،
لباسهای الهام گرفته شده از سیلوئت لباس پنیر دوران
ماری آنتوانت در آغاز مجموعه تا لباسهای سرهمی
فضانوردان و دوباره کتهای گلدوزی شده درباری تا
لباسهایی برآمده از قصه های فضایی تخیلی.

تصویر شماره  -۱5پنل ابریشمی گلدوزی شده مردانه
متعلق به ۱780میالدی  -موزه متروپلیتن (مجله ووگ)

شاهکار واقعی سایمونز این بود که علیرغم تاریخی
بودن قسمتی از مجموعه ،کلیت کالکشن مدرن به نظر
میرسید .او با لباسهایش حس سبکی به بیننده القا
میکرد.
حس این که لباسهای ژاکارد ابریشمی قرن هجدهم به
اندازه چتر نجات هواپیما سبک هستند .تزیینات نسبتا
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کالکشن بهار  2012خانه مد یوجی یاماماتو
یوجی یاماموتو پس از چند فصلی که مجموعههایی
با مضمون پانک و غم و اندوه عرضه کرده بود این بار
رویکردی لطیفتر و رمانتیکتر اتخاذ کرده بود .لباسها
بسیار اسپرت به نطر می رسیدند .بخشی از لباسها
الهام گرفته شده از برداشت آشنای یاماموتو از رمانهای
عاشقانه انقالب فرانسه بود که شامل دامنهایی ساخته
شده با الیههای متعدد همراه با پلیسه ،کمرهای کرستی
و باال تنهاهایی بود که به نظر میرسید با برجسته شده
بودند( .میستری)2011 ،

کم ولی مجلل و براق با فرم های هوسانگیزی روی
لباس ها وجود داشت.
نکته دیگری که سیمونز را خاص تر می کند این عقیده
اوست که ادعا می کند لباس کوتور را نباید فقط برای
موقعیتهای خاص استفاده کرد .لوکس بودن به این معنا
است لباس مجلل خود را بتوانید در کمد لباسهای روزانه
خود قرار دهید( .فلپس)2014 ،

79

کالکشن بهار  2012خانه مد میدهام کرشهوف
طراحان این مجموعه اد میدهام 77و بن کرشهوف
بودند میزانسن صحنه اجرا باند فرودگاه با طاقهای
بادکنکی تزئین شده بود .مجموعه متشکل از لباسهایی
بوده با دکمههای کامال بسته شده ،اپلیکههای کارتونی
قدیمی ،کتهای مارابوی (نوعی ابریشم آفریقایی)
پاستلی کرکی و لباسهایی با تم کیک عروسی که با
طرحهای مد روز اجرا شده بودند.
در قسمت دوم اجرا ،دسته ای از بالرین های دختر
مدرسه ای ظاهر شدند ،سپس پرده ای از پشت آن ها
افتاد و تابلویی به سبک باسبی برکلی از مانکنهای چیده
شده روی یک کیک غول پیکر نمایش داده شد .مانکنها
با لباسهایی پا به صحنه گذاشتند که به نظر میرسید به
شکلی کوچک و عروسکی شده پیراهنهایی بود که ماری
آنتوانتمیپوشید.
پس از ناپدید شدن آخرین مدل در پشت صحنه،
یک بالرین تنها از باالی کیک باال رفت و چرخید .این
مجموعه شاید اعتراضی بود به روشهایی که زنان برای
زیبا و شیک و شیرین بودن خود را با آن درگیر میکنند.
این مجموعه به کمک چینها ،اکلیلها و منجوقها و
رنگهای آدامسهای بادکنکی مجلل به نظر میرسید.
(سینگر)2011،
76
78

تصویر شماره  -۱7یوجی یاماماتو– بهار ( ۲0۱۲مجله ووگ)

کالکشن اوت کــوتــور بــهــار  2012خــانــه مد
کریستین دیور
طراح این مجموعه بیل گیتن 80بود .او به عنوان میراث
دار جان گالیانو دومین مجموعه خود برای دیور را به
صحنه می برد.
در مجموعه گیتن الیه های شفاف دامنها به شکل
طراحی شده بودند که ساختار زیرین لباس ها را
آشکار میکردند .طرحهای گلداری سیاهی که بر روی
دامنهای پفی سفید می درخشید پیش درآمدی برای
گلدوزیهای استادانه ای بود که در ادامه به صحنه می
آمد .در لباسها از پنیرهایی بسیار بزرگی استفاده شده
بود که مانند بادبانهای گالنها (کشتی جنگی قرن
هیجدهمی) در باد به نظر می رسید( .بلنکس)2012 ،

تصویر شماره  -۱6میدهام کرشهوف -بهار ( ۲0۱۲مجله
ووگ)

مقاله

36

www.prosperoustextile.com

شماره 68
اردیبهشت ۱۴۰۱

تصویر شماره  -۱8کریستین لکروکی – اوت کوتور بهار ۲008
(مجله ووگ)

کالکشن اوت کــوتــور پاییز  2007خانه مد
کریستین دیور
این مجموعه که به منظور شصتمین سالگرد خانه مد
دیور طراحی شده بود ،با نام «اونجری در شب ورسای»82
به شکلی گردهمایی مجدد سوپرمدلهای سرشناس بود.
در واقع این کالکشن ادای احترامی بود به دو مردی که
زندگی خود را وقف مد کردند ولی در جوانی درگذشتند:
خود کریستین دیور و طراح سرپرست گالیانو ،استیون
رابینسون ،83که در ماه آوریل هنگام کار برای این
مجموعه به طرز غم انگیزی درگذشت .جان گالیانو
(طراح این مجموعه) ظرافت و خیال بافی در طراحی
این مجموعه را حقیقتا از نقاشان ،تصویرگران مد و
عکاسان الهام گرفته بود.

تصویر شماره  -۱7کریستین دیور – اوت کوتور بهار ۲0۱۲
(مجله ووگ)

کالکشن اوت کــوتــور بهار  2008کریستین
81
لکروی
احساس هیبت و لذتی که کریستین لکروی می تواند
ایجاد کند ،یکی از تجربیات بی نظیر اوت کوتور است.
لکروی در این مجموعه با دامنهای پفی ،توریهای
چند الیه ،پارچه های تافته حجیم شده ،روبانهای گره
خورده و لباسهایی که با اکلیل و پولک و منجوق و پم
پم های آویزان تزیین شده بودند حاضر شد .هر لباس
شگفتی و زیبایی خود را داشت ،هم جلوی لباسها
بسیار شگفت انگیز طراحی شده بود و هم پشت
لباسها.
شاید بتوان گفت که لکروی در طراحیها کار جدیدی
انجام نداده است .ایده این مجموعه باورنکردنی همان
ایدههای همیشگی او بود .تاثیرات دوره پایانی قرن
هیجدهم و لباس کولیها .این مجموعه برای لکروی یک
پیروزی بود( .موئر)2008 ،

تصویر شماره  -۱9کریستین دیور – اوت کوتور پاییز ۲007
(مجله ووگ)
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کالکشن بهار  2000خانه مد الکساندر مک
کویین

تصویر شماره  -۲0لباس انگلیسی (روب االنگلی) از جنس
تصویر شماره  -۲۱الکساندر مک کویین – بهار ( ۲000مجله

تافته ابریشم – موزه متروپلیتن

جشن دستاوردهای دیور با نگاهی جدید به ظاهر
خاطرهانگیز دیور در سال  1947آغاز شد ،لباسی
با کمری بسیار باریک شده و دامن کامل ،سیلوئت
لباسی را به تصویر می کشید که زنان پس از جنگ
جهانی دوم استفاده می کردند .لباسهای آغازین
یادآور عکاسیهای سیاه و سفید ایروینگ پن و
نقاشیهای اریک ،گراو ،بوش ،برارد و کوکتو بود .رنگ
به تدریج وارد صحنه شد ،ابتدا با یک گل رز  3بعدی به
به شکل دستی رنگ شده بود و در قسمت وسط جلوی
یک لباس با نیم تنه سفید رنگ شده بود نصب شده
بود .کم کم رنگ لباسها به سمت پالت رنگهایی رفت که
از پرتره های کشیده شده از زنان توسط امپرسیونیست
ها ،استادان هلندی ،پیش رافائلیت ها و بزرگان مدرسه
اسپانیایی گرفته شده بود.
از صورتی کم رنگ تا ارغوانی ،آبی یخی ،زرشکی،
نارنجی و زمردی ،از رنگی به رنگ دیگر و بعضی
رنگها در طیفهای کم رنگ به پررنگ تر در چینهای
دامنهای ساتن دوشس و ژاکتهای کوچک کرستی
باالی آن خودنمایی می کردند .مهر شخصی گالیانو بر
مجموعهای که او برای ده سال سازماندهی کرده بود.
(موئر)2007 ،

ووگ)

تصویر شماره  -۲۲کت مردانه (اال فرانس) مخمل
ابریشم( ۱780میالدی) با گلدوزی ابریشم(موزه متروپلیتن
نیویورک)

کالکشن بهار  2006خانه مد بالنسیاگا
گسکیر خالق این مجموعه یک نسخه کامل فانتزی
از کت لویی چهاردهم با سرآستینهای توری مات ،و
84
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همراه با شکوفههای آویزان خلق کرده بود .لباسهای
آخر اما مناسب به نظر نمی رسیدند .ولی وقتی یک
طراح تصمیم میگیرد که خالقیت را تا مرزهای جدید
پیش ببرد ،می تواند اشتباهات عجیب هم مرتکب شود.
(موئر)2005 ،

تصویر شماره  -۲4کریستین دیور – اوت کوتور پاییز ۲000
(مجله ووگ)

تصویر شماره  -۲3بالنسیاگا بهار ( ۲006مجله ووگ)

کالکشن اوت کــوتــور پاییز  2000خانه مد
کریستین دیور
این نمایش با طراحی جان گالیانو برای دیور ،با یک
عروسی شیک افتتاح شد .پس از جشن عروسی در
کت واک ،گروهی از شخصیت ها شامل یک خدمتکار
فرانسوی ،یک ماری آنتوانت در حال خونریزی ،یک
کشیش سادیست ،یک دختر نمایشی با ماسک گوریل و
یک دلقک واقعا ترسناک و بسیاری دیگر بر صحنه حاضر
شدند .بودند .در این مجموعه مسئله لباس پوشیدن
معمولی نبود ،مهم هنر نفیس ریزهکاریهای اصلی دیور
بود( .بورلی)2000 ،

تصویر شماره  -۲5لباس فرانسوی (روب اال فرانس)
ابریشم با موتیفهای گل چند رنگ ( ۱770میالدی) موزه
متروپلیتن
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نتیجهگیری:
سبک روکوکو در انتهای قرن هیجدهم میالدی در
فرانسه و بعد از مرگ لویی پانزدهم به وجود آمد و تا
انتهای حکومت لویی شانزدهم و انقالب فرانسه سبک
و روش فکری و عملی هنرمندان نقاش ،طراح ،معمار و
سازندگان مد و ...پاریس و به طبع آن کل اروپا بود.
این سبک با پالت رنگهای پاستلی روشن ،نقشها و
موتیفهای گیاهی خیال انگیز و غیرطبیعی و فرمتهای
نامتقارن خود سعی در جدایی از دنیای ملموس و روزمره
و ایجاد دنیایی خیالی ،نشاط انگیز و سبکسر داشت.
محیط و حس زنانه دربار لویی شانزدهم و قدرت گیری
زنان درباری از جمله ماری انتوانت و مادام دوپمپادور و
حمایت از هنرمندان این سبک و پیروی وسواس گونه
آنان از مد وابسته به این سبک ،به اعتال و رونق آن
انجامید.
جدای از فرهنگ بی پروا و سبکسرانه پشت این سبک،
موتیفها و نقشهای خیال انگیز آن و فرمتهای به کار رفته
در مد آن روزگار مسحور کننده اند .در این مقاله سعی
در باز شناساندن خاستگاه و جریان این سبک فکری
و فرهنگی و معرفی چندین نمونه از کالکشنهای و
مجموعههای مد کار شده با الهام از موتیفهای این سبک
در عصر نوین نموده شده است.
همنشینی پالت رنگی و سیلوئت و قالب لباسی مد این
عصر و موتیفهای بر آمده از ذهن خیال پرداز هنرمندان
معمار و نقاش و جای گرفته بر در و دیوارهای تاالرهای
کاخها و کوشکها آن دوران قابل بررسی ،بازیابی و
استفاده دوباره در شکلهای مختلف هنر امروزی و از
جمله جریان مد میباشد.

کالکشن پاییز  1995خانه مد ویوین وستوود

تصویر شماره  -۲6ویوین وستوود – پاییز ( ۱995مجله
ووگ)

کالکشن بهار  1993جان گالیانو
طراح مجموعه و نمایش جان گالیانو بود .مانکنها مانند
دزدان دریایی لباسهایی با آستین های بسیار پف دار،
کتهای فراک و دامنهای شیفون برش خورده پوشیده
بودند که ظاهرشان یادآور درباریان بدشانس و بدبخت
مینمود( .بروئلی)1992 ،

منابع
مکنزی ،مایری" ،1394 ،گرایشهای طراحی
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3 - Richard Arkwright
4 - James Hargreaves
5 - Cartwright، Edmund
6 - Vivienne Westwood
7 - John Galliano
8 - Alexander McQueen
9 - rocaille
10 - Régence
11 - Marquise de Pompadour
12 - Giovanni Battista Tiepolo
13 - Joseph Haydn
14 - Wolfgang Amadeus Mozart
15 - Jean-Antoine Watteau
16 - Francois Boucher
17 - Jean-Marc Nattier
18 - François Lemoyne
19 - Apotheosis of Hercules
20 - Versailles
21 - Jean-Honoré Fragonard
22 - Fete Galante (rural festival)
23 - Salon de Monsieur le Prince
24 - Chateau de Chantilly
25 - Jean Aubert
26 - Hôtel de Soubise
27 - Germain Boffrand
28 - Filippo Juvarra
29 - Stupinigi Palace
30 - Turin
31 - Amalienburg
32 - Residenztheater
33 - François de Cuvilliés
34 - Jacob Prandtauer›s Melk Abbey
35 - Mantua
36 - pannier
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- Elizabeth Vigee Le Brun
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان ماشین آالت و
2 - /2/ 4 قطعات نساجی ایران به شماره ثبت
. برگزار می گردد11:30  ساعت1401/3/18 بدین وسیله به اطالع می رساند مجمع عمومی انجمن مورخ
:دستورجلسه
 اصالح اساسنامه و انتخاب روزنامه، ارائه گزارش عملکرد،برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان
کثیراالنتشار
:محل برگزاری
 سالن شیخ بهایی-20  پالک- کوچه الدن- خیابان شیخ بهایی شمالی- خیابان مالصدرا- میدان ونک-تهران
0حضور تمام اعضا الزامی است
 تماس حاصل021-88936096 اعضاء جهت کاندید شدن در انتخابات با دبیرخانه انجمن به شماره
.فرمایید
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شرکت مانا شگرد پایا
 )Groupتغییر نام یافت و کلیه بخشهای مربوط به چاپ
روتاری شامل تولید شابلون ،دستگاه شابلونسازی
(حکاکی شابلون) ،ماشین چاپ روتاری و خشککن را
تحت پوشش قرار میدهد و بیش از  %80ماشینهای
چاپ داخل ایران از این برند هستند .عالوه بر آن جهت
تکمیل بخش چاپ ،این شرکت نمایندگی سالواده
ایتالیا (  )Salvadeرا دارد که بهترین برند در تولید
دستگاه تثبیت بخار(  )Loop Steamerو خشک کن
تامبلر (  ) Tumbler Dryerاست.
از دیگر همکاران ما شرکت کرینو ایتالیاست (Corino
) .شرکت کرینو تولیدکننده ماشینهائی همچون
پودصافکن ،آبگیر ،عرض بازکن ،شستشوی
پارچههای گردباف و کلیه تجهیزات ورودی و خروجی
بخش تکمیل است.
کلیه ماشینآالت و تجهیزات ذکر شده ،بدون روانکارهای
تخصصی (گریس و روغنهای تخصصی صنعتی) عمر
باالئی نخواهند داشت .از همکاریهای طوالنی مدت
مانا شگرد پایا با شرکتهای معتبر اروپائی ،داشتن
نمایندگی انحصاری و دفتر پشتیبانی فنی شرکت کلوبر
لوبریکیشن آلمان در ایران است.
کلوبر بزرگترین و معتبرترین تولیدکننده گریس و
روغنهای تخصصی در صنعت نساجی است و در
هرتجهیزی که مشتری به هر دلیل و محدودیتی ،قادر
به استفاده از روغنها و گریسهای معمولی نباشد،
کلوبر با ارائه راهکارهای تخصصی نیاز مشتری را تأمین
مینماید.

مانا شگرد پایا یک شرکت خانوادگی است و بیش از
 60سال است که در تامین نیاز صنایع نساجی کشور
فعالیت دارد .عمده فعالیت شرکت در بخش تکمیل
پارچه است که به نوعی ارزش افزوده صنعت نساجی
است.
مانا شگرد پایا نمایندگی معتبرترین تولیدکنندگان
ماشینآالت تکمیل پارچه همچون اشتورک ،سالواده،
گلر ،کورینو ،تن و کلوبر لوبریکیشن در ایران است.
در پروسه رنگرزی نماینده شرکت فونگز ()Fong’s
هستیم که در حال حاضر بزرگترین هلدینگ
ماشینآالت نساجی در دنیاست .بخش گولر ()Goller
که زیر مجموعه فونگز است تولیدکننده ماشینآالت
تکمیل تر(  ) Wet Finishingبصورت پیوسته همچون
سفیدگری ،مرسریزاسیون و رنگرزی است.
شرکت  THENآلمان نیز از دیگر زیرمجموعههای فونگز
میباشد که تولیدکننده انواع ماشینآالت رنگرزی مانند
جت است .تخصص این شرکت ساخت ماشینآالت
رنگرزی َبچ با کمترین مصرف آب جهت پارچههای
ظریف است که بسیار موفق عمل کرده و دغدغه روز دنیا
را با تکنولوژی خود برطرف ساخته است .شرکت فونگز
نیز ماشینهای رنگرزی مخصوص الیاف و بوبین و نخ را
تولید میکند .در واقع فونگزِ ،تن و گولر به نوعی مکمل
یکدیگر هستند و با هم نیازهای بخش رنگرزی (خط
پیوسته و ناپیوسته) را تأمین مینمایند.
همچنین مانا شگرد پایا نماینده شرکت اشتورک هلند
است که از سال  2005به SPGPrints)Stork Prints
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Make their World Launches at ITM
2022
The ITM 2022 Exhibition is of great
importance for Turkish textile machinery
and accessories manufacturers to
increase their competitiveness in exports
and to sign collaborations that will
result in worldwide exports. Leading
textile technology brands, which
focus on product development and
new productions during the pandemic
conditions, are looking forward to the
ITM 2022 Exhibition to present their
products to the market and introduce
them to their customers face to face.
More than 300 manufacturers will
make the world launches of their latest
technological innovations at the ITM
2022 Exhibition.

with Turkey Will Increase the
Number of Visitors to the Exhibition
The intense application of visitors to
consulates and commercial attachés
from all over the world clearly reveals
that ITM 2020 will host a large number
of visitors. Thousands of visitors from
Europe, Central Asia and Arab countries,
especially the Turkic Republics, will
visit the ITM 2022 Exhibition to be
informed about the latest trends in
textile machinery. The visa agreement
between Turkey and many countries
such as India, Pakistan, Bangladesh,
Indonesia, Vietnam, Egypt, Algeria,
Tunisia, Morocco, Iran, Uzbekistan
and Turkmenistan will be effective in
increasing the number of visitors.
Leading Textile Technology Brands to
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Intense Applications from Procurement
Committees Who Want to Attend ITM 2022
The countdown has begun for ITM 2022, the first major international
textile machinery exhibition to be held after a 3-year break during
the pandemic period. Thousands of visitors from all over the world,
who are growing impatient to come to the ITM 2022 Exhibition, where
leading textile technology brands will realize their world launches,
make intense applications to the Turkish Consulates and Commercial
Attachés in their respective countries.
textile machinery manufacturers, global
sector investors, and professional
visitors are planning to come to the ITM
2022 Exhibition to examine the latest
technologies closely.
Trade committees from dozens of
countries are requesting to attend the
ITM 2022 Exhibition, which is included
in the ‘Domestic Organizations Covered
by State Incentives’ list by the Ministry
of Commerce. Bangladesh, India, Iran,
Serbia, Czech Republic, Pakistan,
Indonesia, Ethiopia, Malaysia, Mexico,
Egypt and Vietnam are among the
countries that requested procurement
delegations.
Countries Having Visa Agreements

Organized by the partnership of Tüyap
Fairs and Exhibitions Organization
Inc. and Teknik Fairs Inc., the ITM
2022 International Textile Machinery
Exhibition will be held at Istanbul Tüyap
Fair and Congress Center on 14-18
June 2022. The fact that the ITM 2022
Exhibition, one of the most important
organizations in the world in its field,
will bring together the textile technology
leaders in Istanbul after a long mandatory
break due to the pandemic measures
excited the textile industry. Hundreds
of domestic and international exhibitors
are looking forward to presenting their
newest technologies for the first time
at the ITM 2O22 Exhibition. Leading
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Messe Frankfurt to focus on profitable revenue
drivers
Top management at Messe Frankfurt is hoping that the pandemic
will end soon, allowing the company to return to its normal business
activities and generate revenue.
The Messe Frankfurt Executive Board
“The consumer goods fairs have already
is determined to restore the company to
been brought together under the motto
growth as soon as possible. Wolfgang
“Home of Consumer Goods”, a concept
Marzin, President and Chief Executive
that has met with great interest and
Officer of Messe Frankfurt, explains:
enthusiasm both in Germany and on our
“To achieve this, we will be focusing
international markets.
entirely on profitable revenue drivers,
Uwe Behm, Member of the Executive
which we will be able to operate and
Board of Messe Frankfurt, added:
develop on our exhibition grounds
“Our exhibition grounds are designed
without additional financial resources
so that we can also accommodate two
from our shareholders or other third
or more events at the same time if
parties.”
required. Beginning with Prolight +
To this end, the management team
Sound, Messe Frankfurt has no fewer
implemented a series of complementary
than 135 trade fairs, congresses and
measures that were prepared during
concerts lined up for 2022 in Frankfurt
the months of downtime and which
alone.”
relate to the portfolio of events and
Having taken the decision to streamline
supplementary services. For instance,
the portfolio and to realign elements
Hypermotion is to be continued in a
such as the company’s media services
different form. The socially relevant
– combined with a substantially
issues relating to modern mobility
expanded digital programme –Messe
concepts will be further developed as
Frankfurt can now focus entirely on
conference topics and will continue to
its profitable revenue drivers. It will
make an important contribution to a
step up the marketing of its digital
social and specialist discourse in the
programme, secure new guest events
future as well.
for Frankfurt and devote itself to the
The Musikmesse Frankfurt trade fair
future-oriented areas of sustainability
will not be continued. This is because
and digitalisation.
the structure of the market has changed
Contact
so much that the event is no longer
Markus Quint
commercially viable. This does not
Messe Frankfurt GmbH
affect the successful Music China,
Ludwig-Erhard-Anlage 1
which contributes significant added
60327 Frankfurt am Main
value to the company.
Phone: +49 69 75 75-59 05
Detlef Braun, Member of the Executive
Website: www.messefrankfurt.com
Board of Messe Frankfurt, comments:
Email: press@messefrankfurt.com
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ITMA 2023 EXHIBITION SECTOR
PLAN UNVEILED
On the back of strong response from
textile machinery manufacturers, ITMA
Services – organiser of ITMA 2023
– has unveiled the sector plan for the
exhibition. Taking up almost 200,000
square metres of the Fiera Milano Rho
venue, the plan spans 12 halls on the
ground level.
The sector plan features all 20 chapters
of the Index of Products, ranging from
spinning to finishing, software, logistics,
and fibres, yarns and fabrics. The two
biggest sectors, finishing and spinning,
anchor both ends of the exhibition.
To-date, ITMA 2023 has attracted 1,444
applicants from 42 countries who have
booked over 114,230 square metres of
net space. The new Start-Up Valley has
also garnered keen interest. The closing
date for application for start-ups is 30
June.
Ms Sylvia Phua, Project Director of
ITMA 2023, said: “As 97% of the show
has been booked, we would like to urge
those who have not applied to exhibit to
do so immediately as only limited space
is available.
“ITMA is the most established and
comprehensive showcase of textile and
garment technologies and solutions. As
many exhibitions had been cancelled in
the last two years, exhibitors are eager
to showcase their latest innovation,
especially those in the sustainability and
circularity space, to a global audience
in-person.”
ITMA 2023 will be held at Fiera Milano
Rho, Milan, from 8 to 14 June 2023.
More information can be found on www.

itma.com. For participation enquiries,
please email: application@itma.com.
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 textile machinery
exhibitions, ITMA has a 71-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.
Contact
Ms Cornelia Buchwalder CEMATEX
Phone: +41 44 384 48 12
Email: info@cematex.com
www.cematex.com
Ms Daphne Poon
ITMA Services
M: +65 94789543
Email: daphnepoon@itma.com
www.itma.com
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folding are also supplied as required.

production closer to the customer also
leads to more sustainable production
while enabling companies to change
their cost structures but also increase
their capacities and flexibility
while creating a cleaner working
environment and fewer heavy lifts.
Ultimately this is good for the plant,
the production, the people and the
planet.”
ontact
Therese Premler-Andersson,
TMAS
Box 5510,
114 85 Stockholm,
Sweden
Phone: +46 8-782 08 50
E-mail: tmas@tebab.com
www.tmas.se

“The system is very simple to
programme and operate, with remote
access for troubleshooting capability,”
de Sousa said. “It can be fully
customised to the individual needs of
the specific customer.”
“The automation enabled by the latest
Industry 4.0 developments is currently
top of the agenda for TMAS member
companies,” added TMAS Secretary
General Therese Premler-Andersson.
“Automatex is among companies
leading the field in new technologies
which enable significant resource
savings to be achieved, while making
production in high-cost countries
once more profitable. Cost effective

^ AWOL264- The Automatex model FDC77735-B90D-EC automatic fitted sheet system.
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Full automation
from the roll to the
finished product

Automatex, a member of TMAS, the Swedish textile machinery
association, has recently supplied a number of its latest Industry
4.0-enabled automatic fitted sheet systems to customers in Europe.
“Everybody is looking to automate
right now, and not in the huge factories
of the past, but with more compact
and precisely targeted operations,”
said Chuck de Sousa, the company’s
head of business development. “It’s
happening in Europe and beginning
to snowball for us in the USA too.
Our system provides companies with
highly streamlined, just-in-time and
sustainable production close to their
customers.”

two, or simply within the corners,
depending on customer specifications.

The Automatex model FDC-77735B90D-EC system enables the full
production and folding of six fullyfitted sheets per minute – approaching
3,000 an average shift – overseen by a
single operator and eliminating many
of the repetitive cut and sew operations
of the past. Elastics insertion – usually
a highly complex labour-intensive task
– can be on all four sides of the sheet,

A side drop forming unit pre-forms
the sheet before it is transported by a
multi-axis clamp conveyor system to
the corner sewing section, consisting
of left and right overlock sewing heads.
Here, the corners are robotically
sewn at 90 degrees and labels are also
attached when specified.

Fabric is fed directly from the roll,
with precise edge guiding and tension
control, into a length-wise hemming
and elastics insertion section with
adjustable tension devices, before
being measured and cross cut in an
accumulator. It is then transferred to
the cross hemming section, again with
elastics insertion.

Further
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About Swissmem and the Swiss Textile
Machinery Association
Swissmem is the leading association
for SMEs and large companies
in Switzerland’s mechanical and
electrical
engineering
(MEM)
industries and related technologyoriented sectors. Swissmem enhances
the competitiveness of its 1200 or
so member companies both at home
and abroad by providing needsbased services. These services
include professional advice on
employment, commercial, contract
and environmental law, energy
efficiency and technology transfer.
Swissmem operates a number of
strong networks, including 24 industry
sectors. The Swiss Textile Machinery
Association is the oldest division,
founded in 1940. It represents the
interests of the Swiss textile machinery
manufacturers. Swissmem and the
Swiss Textile Machinery Association
are headquartered in Zurich.

© 2022, SSM
^ The Swiss Textile Machinery Association hosts
visitors at the Members’ Pavilion in Hall 12.0, B11
presenting Bräcker, Crealet, Heberlein, Hunziker,
Jakob Müller, Loepfe, Retech, Steiger, W. Grob,
Zeta Datatec. At separate booths, more of our
members welcome visitors.

Contact
Cornelia Buchwalder
Secretary General Swiss Textile Machinery
Swissmem
Phone: +41 79 744 42 37
Website: www.swisstextilemachinery.ch
Email: c.buchwalder@swissmem.ch
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developed for high-performance
fibers. Temperatures up to 400 °C
can be achieved. Combining the right
settings and wide speed ranges for
each specific process results in unique
end-products.

Technical yarns also play a surprising
role in our mobile devices. Tapping,
scrolling and swiping are second
nature for billions, with our phones and
a plethora of other lifestyle essentials.
Yet, how many people would know
that the touch-sensitivity we take for
granted on these screens is largely
made possible by twisted glass fibers.
Bräcker, part of Rieter’s components
business, offers a well-balanced
selection of vertical sinter metal rings
and nylon travelers for glass fiber
twisting, so that mills can achieve
the highest levels of productivity and
quality.

Fabric producers of high-end
applications must avoid any quality
risk. Yarn producers are well aware
of this responsibility, so they use
precision package winders for
technical yarns, developed by Rieter’s
subsidiary SSM. Taking yarns from
ring twisting bobbins, its specialist
finish winders can produce coarsecount technical yarns up to 50’000
dtex, offering a new level of flexibility
and winding quality.
Lifestyle essentials
At first glance, motorists might fail
to notice many of the technical yarns
‘hidden’ inside their cars. These
products have functions such as
providing stability with hardly any
weight, or absorbing tensile forces
at defined elongation. This kind of
controlled elongation behaviour,
for example, arises from the choice
of textile material and the special
construction of the yarns used.

Future unlimited…
Automotive and communication
technology are already important
industries for Swiss Textile Machinery
members, along with well-known
technical textiles markets in sectors
such as medical, transport and
construction. Smart-wear is already
noted as a field with significant
potential.
Naturally,
members
are constantly investigating other
possibilities. Innovative Swiss textile
machinery is already applied in energy
(batteries), and plastics. The next trend
is anybody’s guess…

Such specifications make twisting
and cabling machines essential for
the automotive industry. Saurer offers
ideal machines for the production of
technical yarns made from a variety
of feed materials in a very wide yarn
count range. They are needed for
vehicle products such as tire carcasses,
toothed engine belts, seat belts, airbags
and lorry tarpaulins.

Switzerland is the hub of innovation
and Swiss Textile Machinery members
are definitely the first call for partners
seeking consultancy, components and
machines. Members already work
closely with industry-oriented, nonprofit research institutions, building
relationships to explore the unlimited
future potential in the expanding
world of technical textiles.
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What innovations are made of…
Swiss Textile Machinery members drive filament yarn production for the
expanding world of technical textiles
High-performance yarns now offer almost unlimited possibilities
for replacing traditional raw materials in a vast range of technical
applications. Often tailor-made, these filament yarns go way beyond
the conventional idea of ‘textiles’ – finding new uses in sectors such
as automotive, aviation, maritime, medical and construction, among
many others. Machines and technology from Switzerland are in the
forefront of many such developments, producing the yarns which are
the basis for these innovations.
At the extremes
Technology
drives
applications
beyond our current imagining in
the case of Heberlein air splicers.
Developed for a wide range of uses
with high-strength technical fibers,
they have no problems splicing aramid
fibers up to 16’100 dtex, carbon up to
30’000 dtex, Dyneema up to 5’500
dtex, and glass up to 4’800 tex. Using
compressed air, the splicers produce a
tear-resistant, homogeneous splice of
material without interfering knots.

Technical textiles are everywhere
in our daily lives today, even if we
may not always realize it. Some are
in more obviously textile products,
from sewing threads to artificial turf.
But then, take cars as an example:
modern vehicles are stuffed with parts
made from sophisticated yarns. It’s
common for producers of automotive
parts now to send template material
and requirement lists to Swiss
Textile Machinery members, trusting
their expertise and experience.
Members operate development and
testing centers with latest machine
installations, where their experts
devise customized solutions, as well
as calling on the pure innovative spirit
which is part of their DNA.

Retech has the technology to achieve
impressive specifications for filament
yarns, drawing and stretching fibers
to perfection. Top heated godet
rolls – many customized – are
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Development Manager at DyStar,
outlined the importance of specific
Levafix® /Remazol® reactive dyes
and Dianix® disperse dyes for
sustainable dyeing processes such as
Econtrol®, Cadira® Continuous and
CPB knit. In these processes Sera®
auxiliaries are also employed for
optimised wash-off results.
Guido Seiler, Area Sales Manager at
Fong’s Europe, also introduced the
latest developments of the Goller
brand for the washing process,
which can reduce water consumption
by between 10 to 20%, as well as
reductions in both heating energy
and waste generation, depending on
the specific fabric construction and
required shade.

developed to meet customer requests
for a lower space requirement, as well
as low liquor content to optimise the
use of water.
“The smaller distance between the
upper and bottom roller helps the
system to reduce edge curling on
non-dimensional
stable
articles
and additionally, the Thermplate
heating system ensures a good, even
and effective heating of the liquor
inside the compartment,” Seiler
explained, adding that the washing
process comprises three separate
steps – surface cleaning, soaping and
rinsing and neutralisation with final
rinse. “Depending on the requested
fabric speed, different washing
compartments are required. During
surface cleaning the main target is to
remove the unfixed dyestuff from the
fabric by high washing action. The
Goller solution for this process is the
Sintensa Cyclone, whereas the Effecta
is employed in the other steps where
more time is required to achieve the
required result.”

“The Goller Sintensa Cyclone has a
unique washing mechanism which
is not affected by the fabric speed,”
Seiler said. “The concept of the line
is based on a programmable washing
action – from low to very high – and
on a washing effect independent of the
fabric speed, with simultaneous gentle
fabric transport. The continuously
adjustable speed of the internal rotor
causes on one hand an overpressure
which presses the liquor through the
transport drum and the fabric and on
the other hand an underpressure which
sucks the liquor through the fabric
and transport drum. This interaction
ensures a very good and intensive
flow of the washing liquor through
the fabric on the drum and results in a
very high washing effect, independent
of the fabric speed.”

Econtrol®
Levafix®,
Remazol®,Dianix®, Cadira®,Sera®
are registered trademarks of DyStar
Colours Distribution GmbH, DE.
Contact
Nicolai Strauch
VDMA e. V.
Textilmaschinen
Lyoner Straße 18
60528 Frankfurt am Main
Phone: +49 69 6603-1366
Fax: +49 69 6603 2366
E-Mail: nicolai.strauch@vdma.org

The Goller Effecta module has been
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120-130°C and a relative humidity
volume of 25-30%.
“The parameters for fixing reactive
dyes are the temperature, the duration
and the alkali content, but reactive
dyes need a certain temperature in
order to be fixed quickly,” Beisel said.
“The Monforts solution is to raise
the so-called “wet bulb temperature”
inside the dyeing chamber with steam.
This ensures the surface of the fabric
is heated up to a stable temperature
of around 68 degrees before being
increased as the residual moisture of
the fabric is drawn away.”
Benefits
The Econtrol® pad-dry process has
a number of immediate benefits.
Compared to the common pad-drypad-steam process, no salt is used and
no steamer is required for a separate
fixation step.

adjust to this situation through new
investments that enable a significant
reduction in resource consumption to
be achieved, but are easy to integrate
into existing production systems, and
Econtrol® lines fit the bill,” he said.

Compared to the pad-dry-thermofix
process, no urea is used and no smoke
or deposits are generated, and unlike
with the cold pad batch process, direct
feedback of the dyeing results ensures
no batching time is necessary and
guarantees good reproducibility from
the lab to bulk production.

Cellulosics
Econtrol® is a continuous process for
the dyeing of woven cellulosic fabrics
that has already been well proven on
the market, with over 150 Monforts
Thermex lines already in operation at
mills worldwide.

An immediate wash off is also
unnecessary, allowing for flexible
production planning. The process is
suitable for pale to dark shades with
very good fastness properties.

Reactive dyestuffs are fixed into the
fabric in a one-step dyeing and drying
process with a controlled combination
of steam and air. The entire paddry process takes just two-to-three
minutes at a temperature of between

Complementary services and systems
Complementing
the
Monforts
presentation during the webinar,
Bertram Seuthe, Global Business
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^ © DyStar®/Getty Images

Resource-saving in Textile Processing –
Successful Webinar
Over 600 delegates from 58 countries subscribed to the latest VDMA
textile machinery webinar on sustainable dyeing held on February
3rd, 2022 – a record since the monthly online series started in June
2020.
The webinar, entitled ‘Resource-saving in Textile Processing –
Continuous Dyeing and Washing’, involved the three companies
Monforts, DyStar® and Goller.
In outlining the capabilities of
Monforts Thermex hotflue lines for the
Econtrol® continuous dyeing process,
the company’s Textile Technologies
Engineer Jonas Beisel observed that
the current industry focus is very much

on cleaner processes and products in
accordance with the Corporate Social
Responsibility (CSR) commitments
of the major fashion brands, and with
further regulations to be expected.
“It is clear the textile industry has to
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promotion of young talents
23 June (3rd day)
09.00
am
CEST:
Trützschler
Nonwovens & Man-Made Fibers:
Modern
needling
lines:
high
productivity, high efficiency, low
maintenance, less stress on material
and machines
10.30 am CEST: Thies: Modern tension
control and low-liquor technology for
sophisticated, technical fabrics
04.00
pm
CEST:
Trützschler
Nonwovens
&
Man-Made
Fibers: Speed up your production
performance. Reach a new level with
T-ONE, Trützschler Nonwovens’
digital working environment
Registration for the Spotlight Talks
is possible approx. 14 days before
the start of the trade fair via www.
industryarena.com/m4t

Spinning: Upcycling textile waste: The
ITA Recycling Atelier and Trützschler
Recycling solutions
4.00 pm CEST: Groz-Beckert Special
Application Needles (SAN®) for
sewing machines
5.30 pm CEST: Groz-Beckert: System
parts for warp knitting machines
22 June (2nd day)
09.00 am CEST: Welcome to Mahlo
– Individual measurement and control
solutions for your demands
10.30 am CEST: Brückner: Sustainable
textile production in future
Live from the VDMA Lounge
02.00 pm CEST: Oerlikon & Institut
für Textiltechnik of RWTH Aachen
University: Sustainable Polymers and
Their Applications
4.00 pm CEST: Walter Reiners
Foundation
Award
Ceremony:

Association

33

www.prosperoustextile.com
Volume14 - Issue 68
May 2022

finishing, by padding, is a wasteful,
antiquated process. High pick-ups
drive high energy consumption and
frequent foulard changes generate a
lot of avoidable chemical waste. There
is a revolution. There is a solution.
Brands and mills are starting to see the
light with the help of Baldwin’s noncontact precision spray systems. These
systems increase product quality,
improve mill profitability, deliver
quantifiable sustainability benefits,
and moreover provide traceability
via OPC connectivity to the mill ERP
system.”
Matthias Wulbeck, Mahlo said:
“Against the backdrop of current
events in Europe and the extreme
rise in energy prices, online quality
control in production processes in
nonwovens and textile production
is more important than ever before”
and his colleague Stephan Kehry
added: “Faulty productions, be it for
example due to too large or too small
an application quantity during coating,
have an even greater impact and cause
sensitive losses for the manufacturer.
For more than 75 years, Mahlo has
been supplying optimum solutions
for quality control and energy saving,
which is reflected in very short
payback times and corresponding
profit optimisation.”
Virtual trip before and during
Techtextil
Boris Abadjieff, VDMA Textile
Machinery,
introduced
virtual
offerings around Techtexil:
A series of the established “Textile
Machinery Webtalks” via the
newsroom IndustryArena (https://
en.industryarena.com/vdma-textile-

machinery) will focus on Techtextil
in the run-up to the fair. During the
fair, VDMA member companies will
present their solutions live in Spotlight
Talks that will be streamed.
The VDMA Webtalks before
Techtextil at a glance
10 May: Ontec Automation: People
Driven Innovation: State of the Art
Robotic Automation and Laid Scrim
Solutions in combination with IoT /
SPSCOMM.
24 May: Oerlikon Nonwoven:
HydroCharging with hycuTEC
1 June: ITA & Karl Mayer Stoll:
Industrial Internet of Things (IIoT):
Cross-site data collection for a
more effective and efficient Textile
Production.
8 June: Mahlo: Data-Controlled
Production – The Answer to Today’s
Challenges in Finishing of Technical
Textiles.
14 June: Oerlikon Barmag: Industrial
Yarn Melt Spinning solutions
All Webtalks start at 2 pm CEST and
are free of charge!
VDMA Spotlight Talks @ Techtextil
21 June (1st day)
09.00 am CEST: Pleva: How to
become efficient and sustainable in
textile finishing
10.30 am CEST: Andritz: Web
optimization – most innovative.
Automatic web profiling for enhanced
material quality
2.00 pm CEST: Institut für
Textiltechnik Augsburg & Trützschler
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work from the first laboratory tests
to the modular construction of their
production lines.”
Dennis Behnken, Herzog stated: “For
us at Herzog sustainability is not only
a word. We live it. For already ten
years we have been obtaining ecofriendly energy through the solar
panels installed on our roof. With
a long-living machine design and
energy-efficient motors we supply our
customers with sustainable braiding
machines. Even recycled yarns can
be processed without compromising
machine speed or product quality. At
the Techtextil we show our second to
none core-cover braiding technology,
completed with a new heat-setting
device.”
“The smart way to ensure more
sustainability and greater transparency
is to look directly into the machine with
the drive as a sensor. This, coupled
with the domain expertise to draw
the right conclusions from the data
obtained, leads to less waste, higher
machine availability and improved
processes”, said Falk Vespermann,
Lenze.
Christine Wolters explained what
visitors to Techtextil can expect from
Karl Mayer:
“At Techtextil 2022 the Karl Mayer
Group will present technological
solutions for integrated and optimized
processes that reduce resource
consumption, energy use and waste
within the textile value chain.
Examples include the application of
3D-printed reinforcement structures
on textiles and the incorporation
of electronics for the production of
wearables directly on warp knitting

machines. In addition, sustainable
alternatives for conventional textile
products will be shown, including
4D-KNIT – a clothing solution for
less microplastic pollution – and
composites made from the renewable
raw material flax.“
Andreas Mondry, Ontec Automation,
summarised his presentation as
follows: “For 25 years, Ontec has
been offering to the textile industry
sustainable and state-of-the art
solutions in the field of: coating/
winding/automated creel feeding/
laid scrim production, robotic &
automation, IoT – SPSCOMM, a
universal interface for smart production
in view of Industry 4.0. Ontec stands
for: People driven innovation – our
success are our people.”
“Lindauer Dornier weaving machines
cover the entire spectrum of fabric
production from very fine to very
coarse fabrics. Because no matter
whether water, air, blood or gases
are to be filtered: The demand for
high-quality filter fabrics is growing
worldwide. Among other things, this
is due to stricter environmental and
sustainability requirements, which
demand ever more comprehensive
performance parameters. In order to
continuously improve the tightness
and quality of filter fabrics, we are
further developing our machines in
close cooperation with our customers,”
said Wolfgang Schöffl of Lindauer
Dornier.
Dr. Wesley Clements, Baldwin
Technology, explained how to
eliminate chemical waste and
reduce energy consumption in
textile finishing: “Traditional textile
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VDMA: Next stop Techtextil
In the run-up to Techtextil, taking
place end of June in Frankfurt,
nine exhibiting VDMA member
companies presented their highlights
for the technical textiles market
at a virtual VDMA kick-off event
themed “Sustainable technologies for
technical textiles”. A series of VDMA
technology Webtalks are planned up to
the fair as well Spotlight Talks during
the show.
Dr. Janpeter Horn, Chairman of the
VDMA Textile Machinery Association
and Managing Director of August
Herzog Maschinenfabrik stated in his
introduction: “This year’s Techtextil
is the first important exhibition and
get-together for the textile industry in
Europe since 2019. For the first time,
VDMA will be present with a group
stand in hall 12. Altogether, more than
40 VDMA member companies will
exhibit in Frankfurt, underlining the
importance of the fair”.
The order of the company statements
was along the textile chain:
André Wissenberg, Oerlikon Polymer
Processing
Solutions
Division
explained:
“Oerlikon in hall 12.0, booth C60,
offers improved performance with
sustainable solutions for manifold
applications within the technical
textiles markets: 2-end is antique,
4-end is old-school, 8-end was
yesterday … and 16-end is Oerlikon!
It’s now! It’s new! That’s modern
production of high tenacity PET yarns
today. With highest efficiency and

best quality, production figures such
as >98 % full bobbin rate as well as
up to 72 hours without a single break
and up to 8.5 cN/dtex @1100f192 in
AA-quality.” Wissenberg continued:
“Oerlikon invites you to ride through
modern production technology for
high tenacity Polyester and Polyamide
yarns with their innovative technology
solutions. Furthermore, the company
will show its latest meltblown
technology called “hycuTec”. The
hydro-charging solution can reduce
the pressure loss in typical FFP2 filter
media to less than a quarter. Even
filtration efficiencies of more than
99.99% are easily achieved in typical
filter media of 35 g/m² at 35 Pa. Tests
at pilot customers manufacturing
FFP2 face masks have confirmed
quality increases due to the improved
filtration with a simultaneous
reduction in material usage of 30%.
For end users, the consequence is
noticeably improved comfort resulting
from significantly reduced breathing
resistance.”
José Canga Rodriguez, Dienes
Apparatebau said: “The development
of innovative and sustainable
technical textiles demands an efficient
systematic and, in part, self-optimising
experimental working system. With
MultiMode®, we offer maximum
process flexibility. DIENES plants
consist of intelligent modules that can
be easily exchanged and rearranged.
We support our customers in their
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Dr. Janpeter Horn, Managing Director
of August Herzog Maschinenfabrik,
is the new Chairperson of the VDMA
Textile Machinery. Dr. Horn was
elected at the members’ meeting of
the Association in Leonberg. The
new Executive Board is completed
with
Ms.
Regina
Brückner,
Managing Associate of Brückner
Trockentechnik and Ms. Verena
Thies, Managing Shareholder of
Thies Textilmaschinen, who were
elected as Vice Chairpersons.
After his election, Dr. Horn stated: “I
am pleased to have Ms. Brückner and
Ms. Thies by my side. Both have been
serving on the Executive Board of the
VDMA Textile Machinery as well as
the European Committee of Textile
Machinery Manufacturers CEMATEX
for many years. With this team, we are
well prepared to effectively represent
the interests of the industry at national
and international level.”
Based in Oldenburg, Northern
Germany, Herzog is a company with
a long tradition and at the same time
the most innovative developer and
manufacturer of braiding and winding
machinery. Worldwide references

in braiding and winding technique
confirm the company’s technical and
quality leadership.
The new Executive Board of the
VDMA Textile Machinery for the
legislative period until 2026 is
composed of:
Dr. Janpeter Horn (Chairperson),
August Herzog Maschinenfabrik
Regina Brückner (Vice Chairperson),
BRÜCKNER Trockentechnik
Verena Thies (Vice Chairperson),
THIES
Peter D. Dornier, Lindauer DORNIER
Stefan
Flöth,
A.
Monforts
Textilmaschinen
Arno Gärtner, KARL MAYER STOLL
Textilmaschinenfabrik
Markus Kleindorp, MEMMINGERIRO
Andreas Lukas, ANDRITZ Küsters
Benjamin Mayer, Mayer & Cie.
Dr.
Jörg
Morgner,
Temafa
Maschinenfabrik
Benjamin Reiners, Reiners + Fürst
Dr. Uwe Rondé, Saurer Group
Eric Schöller, Groz-Beckert
Georg Stausberg, Oerlikon Textile
Heinrich Trützschler, Trützschler
Group
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VDMA: Dr. Janpeter Horn New Chairperson of
Textile Machinery Association

^ (f. l. t. r.): Chairperson and Vice Chairpersons of the VDMA Textile Machinery: Verena Thies, Dr. Janpeter
Horn, Regina Brückner.
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^ From left to right: Ahmet Kapuçam, Technical Director Iskur, Mehmet Açan, Mill Manager Iskur, Hakan
Karagöl, General Manager Iskur.

About Trützschler:
The Trützschler Group SE is a German
textile
machinery
manufacturer
headquartered in Mönchengladbach,
Germany. The company is divided
into four business units: Spinning,
Nonwovens, Man-Made Fibers, and
Card Clothing. Trützschler machines,
installations and accessories are
produced and developed in ten
locations worldwide. This includes
four factories in Germany (Dülmen,
Egelsbach,
Mönchengladbach,
Neubulach), as well as sites in
China (Jiaxing and Shanghai), India

(Ahmedabad), the USA (Charlotte),
Brazil (Curitiba) and Switzerland
(Winterthur). Service companies
in Turkey, Mexico, Uzbekistan
and Vietnam and service centers in
Pakistan, Bangladesh and Indonesia
provide customer proximity in key
regions for the textile processing
industry. For more information visit:
Contact
Dr. Bettina Temath
Phone: +49 2166 607 8843
Website: www.truetzschler.com
Email: bettina.temath@truetzschler.de
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trial both cards ran at 180 kg/h in
the production of a rotor yarn Ne 6,5
made of a cotton and cotton recycle
blend. Both competitors achieved
comparable quality (IPI) now, and
the final fabrics both matched the
customer’s expectation. However,
TC 19i showed significantly less
unnecessary fiber waste – more than
4 %! The cost savings of operating TC
19i compared to the competitor amount
to 160.000 $ per year, which include
other aspects like energy consumption
and maintenance expenses.
In the second trial, the production
target was increased to 250 kg/h. After
some adaptations the competitor card
now ran at comparable waste levels
like TC 19i. However, IPI results of
TC 19i were about 30 % lower, yarn
breaks about 60 % lower, and clearer
cuts 45 % lower. TC 19i produced
about 850 kg more in the same time
period. “We observed that IPI values
and waste percentage of the Swiss
card varied more from day to day,
while Trützschler TC 19i quality and
waste values remained comparatively
constant. The fabric from TC 19i fully
met our expectation, both after the
180 kg/h and the 250 kg/h trial. In

contrast, the fabric that stemmed from
competitor card production at 250
kg/h did not match our reference fabric
anymore”, concludes the customer.
The Swiss competitor claims that
their latest card provides the highest
production on the market, due to a
1,5 m working width, 40 active tops
and largest active carding area. The
results of these head-to-head trials
demonstrate once again that size alone
does not always make the difference.
The intelligence of TC 19i – including
the permanent, automatic optimization
of the carding gap during production
and the automatic recognition and
setting of waste removal – leads to
better results. The TC 19i provides
high production with best possible
quality and waste removal, as well as
lower energy consumption in direct
comparison.
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TC 19i outperforms Swiss competitor card in
head-to-head trials
TC 19i offers high production and more constant quality with less
waste compared to latest high- performance card from Swiss
competitor, says leading Turkish yarn manufacturer Iskur. This is
the final evaluation after several months of intensive head-to-head
testing.
“We facilitated the comparison of TC
19i with the Swiss competitor card at
our premises because we wanted to
make an informed decision for our
next project” says Hakan Karagöl,
General Manager Iskur Group. The
aim was to achieve the maximum
possible production with best possible
quality and operating costs. On the
basis of a cost-comparison and quality

analysis from yarn to fabric, Iskur is
now in favor of Trützschler regarding
the spinning preparation line.
After months of comparative testing
during which TC 19i showed better
performance and quality, while
the Swiss competitor card had to
be continuously overhauled and
reconfigured, the final trials took
place beginning of 2022. In the first

^ From left to right: Ahmet Kapuçam, Technical Director Iskur, Muhammad Yousuf, Technologist
Trützschler, Mehmet Açan, Mill Manager Iskur, Hakan Karagöl, General Manager Iskur, Mehmet Dogan,
Technologist Trützschler.

Press Release

25

www.prosperoustextile.com
Volume14 - Issue 68
May 2022

Rieter completes acquisition of the three
Saurer businesses
About Rieter
Rieter is the world’s leading supplier of
systems for short-staple fiber spinning.
Based in Winterthur (Switzerland), the
company develops and manufactures
machinery, systems and components
used to convert natural and manmade
fibers and their blends into yarns.
Rieter is the only supplier worldwide
to cover both spinning preparation
processes and all four end spinning
processes currently established on
the market. Furthermore, Rieter is a
leader in the field of precision winding
machines. With 17 manufacturing
locations in ten countries, the company
employs a global workforce of some
4 900, about 18% of whom are based
in Switzerland. Rieter is listed on the
SIX Swiss Exchange under ticker
symbol RIEN.
Contact
Rieter Management AG
Relindis Wieser
Head Group Communication
Phone: +41 52 208 70 45
Fax: +41 52 208 70 60
Website: www.rieter.com
Email: media@rieter.com

With the takeover of the automatic
winding machine business at the
Uebach-Palenberg/Germany site with
effect from April 1, 2022, Rieter has
completed the acquisition of the three
businesses from Saurer.
The acquisition of the automatic
winding technology in the premium
category completes Rieter’s ring and
compact-spinning system and thus
lays the foundation to further improve
the company’s strong position in the
largest staple fiber market segment.
The
components
businesses
Accotex (elastomer technology for
spinning machines) at the Muenster/
Germany site and Temco (technology
components for filament machines)
at the Hammelburg/Germany site had
already been acquired by Rieter as of
December 1, 2021.
Rieter had announced the acquisition
of the three businesses on August 16,
2021.
In total, the three businesses generated
sales of EUR 142 million in 2020, the
year of the COVID crisis. In 2019 and
2018, total sales amounted to EUR
235 million and EUR 260 million,
respectively.
The winding machine business with
new machines will be assigned to
the Business Group Machines &
Systems, and the after-sales business
will be assigned to the Business Group
After Sales. The Accotex and Temco
component businesses are managed by
the Business Group Components.

Rieter Holding Ltd.
Investor Relations
Kurt Ledermann
Chief Financial Officer
Phone: +41 52 208 70 15
Fax: +41 52 208 70 60
Website: www.rieter.com
Email: investor@rieter.com
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^ NEO-YW to start European roll out in Turkey bringing more efficiency and sustainability to local markets.

pandemic is not over yet, and
business is exposed to dramatic
cost increases as well as shortages
in material supplies and logistics.
In difficult times, it is important to
work together even more closely
than under normal circumstances.
It’s all about true partnership and
trust – the basis of Rieter’s business
for 226 years.”
Visit Rieter at ITM 2022 at TÜYAP
Fair Convention and Congress Center,
Istanbul, Turkey, from June 14 to
18, 2022 in hall 3-314 at booth C07.
Register to experience our virtual booth
from anywhere, anytime via www.
rieter.com/company/virtualworld with
the ITM 2022 edition going live June
10, 2022.

experienced before. And despite
the current uncertainties, customers
continue to invest.
As market and technology leader,
Rieter succeeded in this environment
in posting a record order intake for
2021. This is clear evidence of the
high level of trust customers have in
Rieter. Dr. Norbert Klapper, CEO of
Rieter, says: “Systems, machines,
components, parts and services from
Rieter have ensured competitiveness
and success for customers over many
years in the past and will continue to
do so in the future.”
Dr. Klapper also comments on
the challenges that lie ahead for
the industry as it takes advantage
of market opportunities: “The

^ The ITM 2022 virtual booth goes live from June 10, 2022.
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^ Accotex’s top and bottom aprons NO-79201
feature outstanding tear and abrasion resistance.

^ Temco’s intelligent bearing solution i-Bearing
reduces machine downtime.

kick off its launch into the European
market at ITM 2022.
Components for Higher Performance
and Durability
The newly acquired Accotex and
Temco brands are adding strength
to the components family, which
now includes Accotex, Bräcker,
Graf, Novibra, SSM, Suessen and
Temco. Rieter is presenting three key
innovations at ITM.
Accotex’s new top and bottom aprons
NO-79201 offer outstanding tear
and abrasion resistance and superior
friction properties. They can be
applied universally, making service
and stocking more efficient.
Temco’s intelligent bearing solution
i-Bearing for filament machines
allows condition monitoring online.

By identifying critical conditions,
bearings can be replaced before they
fail which helps to minimize machine
downtimes.
Today,
Bräcker’s
berkolizing
technology of treating rubber cots with
UV light to improve the surface has
become an industry standard. At ITM,
Bräcker is introducing the berkolizer
pro which stands for consistent,
energy-efficient, and adjustable UV
treatment.
Opportunities and Challenges to the
Spinning Industry
2021 was an unprecedented year for
the global spinning industry. Driven
by the market recovery after the
pandemic and the regional shift of
the industry, customers invested in
new spinning systems at levels never

^ Berkolizer pro advances UV treatment making it easily adjustable as an industry first.
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linked to one Autoconer, with each
ring spinning machine able to supply
a different type of yarn.
With the integration of the Autoconer
X6 into the Rieter system, the mill
management system ESSENTIAL
will open up over the coming years the
potential for end-to-end transparency
and optimization throughout all
process steps.
The roving frame F 40 was already
introduced to the market at ITMA
2019. A precise bobbin build-up in
combination with a doffing time of 90
seconds only and the option of setting
the drafting system electronically are
convincing customers to invest in this
machine in combination with Rieter
systems.
SSM is presenting the NEO-YW
precision winder which brings to bear
SSM’s unmatched winding expertise
into one easy-to-use and highperforming machine. NEO-YW will

Highest Efficiency
The Autoconer X6 is a globally
recognized winding machine at the
highest performance level, putting it
on a par with all other Rieter machines.
The winding machine serves as the
final quality assurance in the ring and
compact-spinning process and is key
to the performance of the subsequent
process stages.
The latest splicer generation OZ1
(Ne 20 to Ne 120 and finer) and OZ2
(Ne 3 to Ne 40) provides an optimum
splice quality based on an open prism.
When splicing cotton-based elastic
core yarns, duo-core yarns and multicore yarns, the open prisms are used
in combination with the Elastosplicer.
This has already been successfully
introduced in vertically integrated
mills.
The new Multilink system with
Multilot offers maximum flexibility:
Up to four ring spinning machines are

^ The fully automatic roving frame F 40 sets new standards with a doffing time of only 90 seconds.
Press Release
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^ The Autoconer X6 is the key machine for highest efficiency.

ITM 2022: Rieter Further Improves
Attractiveness of Ring and Compact-Spinning
System
•Autoconer X6 is the key machine for highest efficiency
•Roving frame F 40 sets industry standard at 90 seconds only for doffing
•New top and bottom aprons NO-79201 offer greater durability
•i-Bearing enables 24/7 visibility for fast and smart decisions
•Berkolizer pro introduces easily adjustable UV treatment as industry-first
•European roll out of precision winder NEO-YW to launch in Turkey
Rieter is presenting the Autoconer X6
at the upcoming ITM 2022 in Istanbul
(Turkey), taking place from June
14 to June 18, 2022, which further
improves the attractiveness of the
company’s ring and compact-spinning
offering by completing the system. In

addition, Rieter is showing the roving
frame F 40 which doffs at 90 seconds
only. SSM’s NEO-YW precision
winder is launching into the European
market while three key innovations in
components are being introduced.
Autoconer X6 Is the Key Machine for
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next. Many of our customers need to
operate 24 hours a day over seamless
shift systems.”

coating units.
Versatility is the key
Monforts Montex®Coat coating units
serve an equally diverse number of
markets, including tents, tarpaulins
and awnings, black-out roller blinds
and sail cloth, automotive interior
fabrics and medical disposables.
Full PVC coatings, pigment dyeing
or minimal application surface and
low penetration treatments and
solvent coatings (in explosion-proof
conditions) with knife coating, roller
coating or screen printing can all be
accommodated with this system.
“Technical textiles are a key pillar of
our production programme and North
America is one of our major markets,
which makes Techtextil North America
a very important show for us,” Flöth
concludes. “We are looking forward to
reconnecting with customers old and
new at this always-vibrant show.”

Energy prices
With energy prices continuing to
go through the roof, an emphasis
at Techtextil North America will
be on the energy and heat recovery
that can be achieved with Montex
stenters, through features such as the
MonforClean system, in which waste
heat from the drying process is used to
pre-heat the drying air. This results in
a radical reduction in the conventional
heat supply required. A range of
further resource-saving and energy
recovery options can be specified per
individual line installation.
Advanced machine operation
With the highly intuitive Qualitex
800 visualization software, all articlespecific settings can be stored and
the formulations for thousands of
treatment processes called up again at
any time. Individual operators can also
personalise their dashboards with the
most important machine functions and
process parameters.
“The easy to use HMI makes the
operation of the line much simpler
and cuts down the necessary training
periods, while at the same time
reducing the chance of human error,”
observes PSP vice-president Alex
Franco .
The Qualitex 800 system is available
for the automatic and continuous
operation of the company’s Montex
stenters, as well as its Thermex
continuous dyeing ranges, Monfortex
shrinking systems and Montex®Coat

^ AWOL268-Monforts Montex®Coat coating
units serve a diverse number of markets.

Contact
Nicole Croonenbroek
A. Monforts Textilmaschinen GmbH
& Co. KG
Blumenberger Strasse 143-145
41061 Mönchengladbach/Germany
Phone: + 49 (0)2161 401 408
Website: www.monforts.com
Email: marketing@monforts.de
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^ AWOL267-A wide width Monforts Montex line for the production of technical textiles.

Catering for diversity – Monforts at Techtextil
North America
Monforts will highlight its advanced finishing and coating
technologies for the production of technical textiles at Techtextil
North America, which takes place at the Georgia World Congress
Center in Atlanta from May 17-19.
supplied to producers of airbags, flame
retardant barrier fabrics and spacer
fabrics, as well as high-temperature
filter materials.
“Technical textiles are extremely
diverse in their end-use applications
but the needs of the manufacturers
of very different materials are still
uniform in many respects,” says
Monforts Managing Director Stefan
Flöth. “Montex stenters provide
maximum efficiency, the ultimate in
flexibility and the ability to switch
quickly from one fabric formula to the

The company and its US representative
PSP Marketing, of Charlotte, North
Carolina, will be part of the centrepiece
VDMA German Pavilion at the show
(Stand 1936 in Hall B3).
European-built Montex stenters have
earned their leading position on the
market for fabric finishing due to their
robustness, reliability and economy.
Existing technical textiles customers
include manufacturers in the fields of
home textiles, geotextiles, automotive
fabrics, as well as functional materials.
Dedicated Montex lines have also been
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^ AWOL269-The Monforts and Neotek teams will be pleased to welcome you at ITM 22 in Istanbul.

completely independently of each
other, ensuring heat is only applied
when and where it is required. The
Optiscan balancing system ensures
continuous automatic evaluation of
the distance between the nozzles and
the fabric for highly economical and
contact-free drying. The resulting
constant evaporation rate within
the stenter ensures optimum energy
utilisation and also avoids markings
on the fabric.
With the latest Montex stenters,
overall energy savings of up to 40%
can now be achieved compared to
a conventional stenter with no heat
recovery or energy optimisation
measures like high-quality chamber
insulation.
The Montex stenter also benefits from
full digital control, with the Qualitex
800 PLC control system providing
ease of operation and rapid access to
line and management data, including
full operating cost overviews, as well
as maintenance monitoring.

Advances in digital technology mean
that there are also now significant
gains to be made in the retrofitting of
existing Monforts machines with the
latest automatic drives and control
systems, going far beyond the basic
replacement of spare parts.
“We will be very happy to welcome
you on our booth 1209B in hall 12
during ITM,” said Ahmet Kilic and
Thomas Päffgen.

^ AWOL271-Turkey’s first Montex®Coat coating
system has recently been commissioned at Altun
Tekstil in Bursa.
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^ AWOL270-A recent Montex line installation in Turkey.

Spotlight on the Montex stenter at ITM
Monforts and its Turkish representative Neotek
are looking forward to meeting customers old and
new at the forthcoming ITM 22 international textile
machinery show which is taking place from June
14-18 at the Tüyap Fair and Congress Centre in
Istanbul, after a three-year break.
EcoBooster, in which waste heat from
the drying process is used to preheat the drying air, are proving more
invaluable than ever,” added Ahmet
Kilic of Neotek. “Monforts can provide
a range of further resource-saving and
energy recovery options tailored to
each individual line installation. We
expect fruitful discussions on how
we can meet the needs of our many
mill partners during this key Istanbul
event.”
With the TwinAir heating chamber
system within a Montex stenter, top
and bottom airflows can be regulated

“We will be emphasising the
robustness and versatility of the
Montex stenter for essential processes
such as drying, stretching, heatsetting
and coating at the Istanbul show,” said
Monforts Area Sales Manager Thomas
Päffgen. “The Montex has become
the industry standard for the fabric
finishing industry, providing a number
of advantages in terms of production
throughput and especially in energy
efficiency and savings.”
“With energy prices rising steeply
everywhere,
features
such
as
the MonforClean system, or the
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BB Engineering GmbH records order
intake from Thai Polyester for four VacuFil
recycling systems

BB Engineering GmbH (Germany),
a subsidiary of Oerlikon Textile,
is pleased to announce that Thai
Polyester Co., Ltd (Thailand) has
placed a major order for four VacuFil
systems for recycling bottle flakes
with connected direct spinning. The
polyester manufacturer, established
in 2001 and with an overall annual
capacity of 316,800 tons, is one of
Thailand’s leading producers and
exclusively uses German technology.
To this end, the company already
operates Oerlikon Barmag and
Oerlikon Neumag systems. The BB
Engineering VacuFil systems will be
deployed to convert existing spinning
plant equipment from processing
polyester to processing PET bottle
flakes without loss of performance.
BB
Engineering
supplies
the
complete recycling process – from
the drying stage and extrusion, all
the way through to the spinning
plant-appropriate fine filtration stage.
Thanks to decades of experience
in spinning plant technology, the
German machine constructor also
provides comprehensive spinning
plant know-how and is aware of
how the recycling process must be
designed to ensure that the product
manufactured using the spinning
plant ultimately has the right quality.
The four new VacuFil systems will be
integrated into the existing building
infrastructure and process landscape
at Thai Polyester, with a total output

of approx. 4,000 kg/h. The VacuFil
systems will be complemented by
BB Engineering 3DD mixers for
directly feeding dyes into the recycled
melt flow. Commissioning has been
scheduled for 2023.
Thai Polyester will be using the new
VacuFil systems to manufacture its
‘EcoTPC’ recycling-brand yarns.
100% of these polyester yarns are
produced from bottle, fiber and yarn
waste and are all GRS certified.
About BB Engineering GmbH
BB Engineering GmbH is a German
machine building company founded
in 1997 as a joint venture between
Oerlikon Barmag, a subsidiary of
Oerlikon Textile GmbH & Co. KG,
and Brückner Group GmbH. Today,
the company employs more than
160 members of staff at its location
in Remscheid, Germany, focusing
their business on the development,
engineering, design and manufacturing
of extrusion and filtration technologies
as well as complete spinning lines
(VarioFil) and recycling technologies
(VacuFil, Visco+) for the plastics and
textiles industry. The ser-vices offered
range from the design and planning
phases all the way through to the
implementation of projects.
Contact
Mrs. Pia Kürten
Marketing
Website: www.bbeng.de
Email: kuerten.pia@bbeng.de
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Study Co-Corresponding Author and
Distinguished Professor of Chemical
and Biomolecular Engineering, North
Carolina State University
“Our next steps are to see the extent
to which the techniques we developed
here could be applied to other
polymers to get comparable, or even
superior, results; and to upscale the
nanofabrication process,” Sandru
states. “Honestly, even though the
results here have been nothing short of
exciting, we haven’t tried to optimize
this modification process yet. Our
paper
reports
proof-of-concept
results.”
The scientists are also keen to
investigate other applications, like
whether the new membrane technology
could be applied in biomedical
filtration devices or ventilator devices
in the aquaculture sector.
The scientists are open to partnering
with industry players in checking out
any of these opportunities or questions
to help alleviate global climate change
and enhance device function.
An article on the study is reported
in the journal Science. It was coauthored by Wade Ingram, a former
Ph.D. student at NC State; Eugenia
Sandru and Per Stenstad of SINTEF
Industry; and Jing Deng and Liyuan
Deng of the Norwegian University of
Science and Technology.
The study was carried out with
support from the Research Council
of Norway; UEFSCDI Romania; the
National Science Foundation, under
grant number ECCS-2025064; and
Kraton Corporation.

The higher the permeability, the more
rapidly gas can be moved via the
membrane.
However, when permeability increases,
selectivity decreases — meaning
that nitrogen, or other elements, also
go through the membrane rapidly —
decreasing the ratio of CO2 to other
elements in the mixture. Simply put,
when selectivity decreases, relatively
less CO2 is captured.
Both the U.S. and Norway research
teams aimed to resolve this issue by
growing chemically active polymer
chains that are both CO2-philic
and hydrophilic on the surface of
current membranes. This boosts CO2
selectivity and causes a comparatively
minimal reduction in permeability.
“In short, with little change in
permeability, we’ve demonstrated that
we can increase selectivity by as much
as about 150 times. So we’re capturing
much more CO2, relative to the other
species in gas mixtures.” Marius
Sandru, Study Co-Corresponding
Author and Senior Research Scientist,
SINTEF Industry, Norway
Another hurdle to overcome regarding
the membrane CO2 filters has been
the cost. The more functional earlier
membrane technologies were, the
more costly they were likely to be.
“Because we wanted to create a
technology that is commercially
viable, our technology started with
membranes that are already in
widespread use. We then engineered
the surface of these membranes to
improve selectivity. And while this
does increase the cost, we think
the modified membranes will still
be cost-effective.” Rich Spontak,
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Scientists have created a new
membrane technology that
facilitates the better elimination
of carbon dioxide (CO2) from
mixed gases, for example,
emissions from power plants.
“To demonstrate the capability of
our new membranes, we looked at
mixtures of CO2 and nitrogen, because
CO2/nitrogen dioxide mixtures are
particularly relevant in the context of
reducing greenhouse gas emissions
from power plants. And we’ve
demonstrated that we can vastly
improve the selectivity of membranes to
remove CO2 while retaining relatively
high CO2 permeability.” Rich Spontak,
Study Co-Corresponding Author and
Distinguished Professor of Chemical
and Biomolecular Engineering, North
Carolina State University
“We also looked at mixtures of CO2
and methane, which is important to the
natural gas industry. In addition, these
CO2-filtering membranes can be used
in any situation in which one needs
to remove CO2 from mixed gases—
whether it’s a biomedical application
or scrubbing CO2 from the air in a
submarine,” Spontak added. Spontak
is also a professor of Materials Science
and Engineering at North Carolina
State University.
Membranes
are
an
appealing

technology for eliminating CO2 from
mixed gases as they do not occupy
a lot of physical space, they can be
manufactured in a wide range of sizes
and they can be easily substituted.
The other technology that is frequently
used for CO2 elimination is chemical
absorption, which includes bubbling
mixed gases via a column that holds
a liquid amine — which eliminates
CO2 from the gas. But absorption
technologies have a considerably
bigger footprint, and liquid amines are
mostly corrosive and toxic.
These membrane filters function
by permitting CO2 to go through
the membrane more rapidly than
the other elements in the mixed gas.
Consequently, the gas coming out the
other side of the membrane consists of
a greater amount of CO2 than the gas
going into the membrane. By trapping
the gas coming out of the membrane,
more of the CO2 is captured compared
to the other constituent gases.
An enduring challenge for these
membranes has been a compromise
between selectivity and permeability.
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Editorial
Not participating in exhibitions and having business meetings not
only affect all trading but also industries. Textiles and apparel are
no exception. The coronavirus pandemic impacted all sectors of
the textile industry economically worldwide and industrialists
have attempted to overcome the situation. E-Commerce was
implemented by many as the only way to pull out of recession.
Therefore, all companies have been trying to provide the necessary
infrastructure.
After about 3 years, the severity of Coronavirus decreased and
stability prevailed all over the world. In the meantime, the best
news is the commencement of exhibitions, being the best platform
for the industries to recover from the previous hardship. ITM 2022,
which is organized by Tüyap Fairs and Exhibitions Organization
Inc & Teknik Fairs Inc is the first international fair held after the
pandemic, mainly focusing on textile, yarn, knitting, weaving,
dyeing, printing, finishing and hosiery machinery, sub-Industries
and chemicals. More than 1000 textile companies are participating
to present their latest technologies and innovations.
ITM 2022 will be held at TÜYAP Fair Convention and Congress
Center, Istanbul – Turkey from 14-18 June. Prosperous Textile
Journal will invite all active manufacturers, professors, and
students to visit its Booth 409B, Hall4. We also wish you successful
deliberations.
Visit us in hall 4 at booth 409B
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