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  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان

 ١  چكيده

   

٣  مقدمه

٤ پيشگفتار

٥ تاريخچه تكامل و توسعه

١١ فصل دوم

١٢  ي معمولي چرخانه

١٢ تشريح نحوه تشكيل نخ

١٣  بازآردن فيتله 

١٣  انتقال الياف در شيار چرخانه

١٣  آوري الياف در شيار چرخانه جمع

١٤  تشكيل نخ

١٤  برداشت و پيچش نخ توليدي

١٥  اجزاء يك واحد چرخانه

١٦  شيپوري - الف

١٧  غلطك و صفحه تغذيه -ب

١٧  زننده -پ

٢٠  آانال انتقال -ت

٢٢  چرخانه -ث
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٢٤  نهجايگاه چرخا -ج

٢٥  آانال خروج نخ -چ

٢٧  آنترل تأثير تاب مجازي - ١-چ

٢٩  آم نمودن سايش - ٢-چ

٣٠  غلطك برداشت -ح

٣٠  بندي اجزاء پيچش و بسته -خ

٣٢  چگونگي انتقال حرآت

٣٢  اي نخ چرخانه

٣٣  اي آرايش الياف در نخ چرخانه

٣٤  اي هاي نخ چرخانه ويژگي

٣٦  فصل سوم

٤١  اي اسالب در سيستم چرخانه تهيه نخ فانتزي

٤١  تعريف نخ فانتزي

٤٢  روشهاي متداول تهيه نخ فانتزي

٤٤  هاي اسالب آاربرد نخ

٤٥  فصل چهارم

٤٦  مقاله سيد مهدي نعمتي

٤٦  چكيده

٤٦  فهرست عالئم

٤٧  ها آليد واژه
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٤٧  مقدمه

٤٧  تهيه نخ فانتزي

٥٣  فصل پنجم 

٥٤  نخ مالنژ

٥٤  ختار نختغيير در سا

٥٤  دار نخ گره

٥٤  نخ راه راه

٥٥  نخ خارج از مرآز

٥٨  اي هاي آشسان چرخانه نخ

٥٩  هاي دوجزئي ريسيده شده در ريسندگي انتهاي آزاد تأثيرات ترآيب نخ

٦٣  گيري آلي نتيجه

٦٤  منابع و مأخذ 
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 چكيده

آه يكي از اين روشها ) روز(گي مدرن هاي ريسند با توجه به مشكالت نخ ريسندگي رايج رينگ مكانيسم

به وجود آمد تا به نوعي نياز به نخ مصرفي در . باشد اي آه تبديل مستقيم فيتيله به نخ مي ريسندگي چرخانه

اي  در اينجا ما مطالبي در مرود تاريخچه سيستم و نحوه ريسندگي چرخانه. نساجي را برطرف سازد

هاي  هاي راه راه، نخ هاي فانتزي، نخ عمولي چرخانه توليد شده نخهاي م معمولي، معرفي اجزاء و انواع نخ

هاي ترآيبي  در مورد نخ .Textile Resاي از  همچنين مقاله. معرفي شده است... دار، نخ مالنژ و گره

  .آارآرده ارائه شده است HUGH GONGباشد آه جناب آقاي  اي مي ريسيده شده در سيستم چرخانه

باشند  براي عالقمندان، دانشجويان و آساني آه در اين صنعت نساجي مشغول آار مي اميدواريم اين مطالب

  متشكرم. مفيد واقع شود

  


