
 یه درجِ هاضیٌی فزش خزیذ

  :ضَد دادُ پاسخ آًْا تِ تایذ تخَتی وِ ضَد هی هطزح سَال چٌذیي هاضیٌی فزش خزیذ سهاى

  وٌین؟ خزیذاری تایذ هاضیٌی فزش ًَع چِ ایٌىِ: سَال اٍلیي

 وٌین؟ تْیِ تایذ هاضیٌی فزش اس ویفیتی ًَع چِ: سَال دٍهیي

  تاضذ؟ چطَر هاضیٌی فزش لیوت: سَال سَهیي

 تاضین؟ داضتِ یه درجِ هاضیٌی فزش خزیذ چگًَِ ایٌىِ: سَال چْارهیي

فزش هاضیٌی درجِ  دّین تا ضوا ٌّگام خزیذدر ایي همالِ تِ ته ته سَاالت گفتِ ضذُ تػَرت دلیك پاسخ هی 

 یه داضتِ تاضیذ.

 اٍلیي سَال: چِ ًَع فزضی خزیذاری وٌین؟

 ایٌىِ چِ ًَع فزضی خزیذاری وٌین تا ًیاس ها را تزطزف ساسد تزهی گزدد تِ ًَع وارتزد ها اس فزش

 تؼٌَاى هثال فزضی تزای اتاق ًطیویي هی خَاّیذ یا فزضی تزای آضپشخاًِ

 پیطٌْاد هی ضَد:

 ضاًِ تزٍیذ. 0011ٍ فزش  ضاًِ 0011ضاًِ ، فزش  0111تزای خزیذ فزش اتاق ًطیوي ٍ اتاق هْواى تسزاؽ فزش ّای 

 تزای خزیذ فزش اتاق وَدن تسزاؽ فزش فاًتشی ٍ فزش هذرى تزٍیذ.

 تزای خزیذ فزش اتاق خَاب ًیش فزش هذرى تْتزیي اًتخاب است.

 فزش هاضیٌی تزٍیذ. ٍ گلین تزای خزیذ فزش آضپشخاًِ تسزاؽ گلین

 وٌین؟ تْیِ تایذ هاضیٌی فزش اس ویفیتی ًَع چِ: سَال دٍهیي



چٌذیي ػاهل دخیل ّستٌذ اس چِ ویفیت ظاّزی فزش ٍ چِ ویفیت تاطٌی فزش تزای تزرسی ویفیت فزش هاضیٌی 

 جولِ:

 الیاف فزش هاضیٌی 

 ضاًِ ٍ تزاون فزش هاضیٌی 

 دستگاُ تافٌذُ فزش هاضیٌی 

 پالت رًگ تٌذی فزش هاضیٌی 

 تطخیع درجِ تٌذی فزش 

 الیاف فزش هاضیٌی:

 لیاف اوزٍلیه هی تاضذ؟تْتزیي ًَع الیاف هػٌَػی هَجَد در تاسار فزش تزای تافت فزش هاضیٌی ا

 در هَرد الیاف اوزٍلیه چِ هیذاًیذ؟

 تطىیل هی ضَد وِ تافت پالستیه ٍ ًفتی ًذارد. ًیتزیل اوزیلَ پلی ًام تِ پلیوزی اس وِ الیاف اوزٍلیه

 . دارًذ پطن تِ ضثیِ حالتیتافتی پزس گًَِ ٍ   ٍ تَ خالیسثه، خام اوزیلیه الیاف

افشٍدُ هی ى آ واستِ ٍ تز هماٍهت ٍ خاغیت وطتساًیالیاف اوزٍلیه  اس لطز لذا تا استفادُ اس دستگاُ ّیت ست

 .ضَد

ست ضذى الیاف اوزٍلیه خام ٍ افشایص هماٍهت ٍ واّص لطز در اوزٍلیه ّیت ست ضذُ ، تافت ٍ  تا ّیت

 .ظاّزی ضثیِ اتزیطن طثیؼی هی گیزد

 هشایای سیز را دارد: یا اوزٍلیه ّیت ست ضذُ الیاف اوزٍلیه

o .خاغیت رًگ پذیزی تاالیی دارد 

o ػَظ در تزاتز گزها ٍ رطَتت دارد.هماٍهت تسیار تاالیی تخ 

o تثاف گًَِ تِ فزش هاضیٌی هی دّذ.تافت دس 



o .تا پاخَر تاالی فزش هاضیٌی حالت وَتیذگی ًوی گیزد 

 ضاًِ ٍ تزاون فزش هاضیٌی:

 ضاًِ فزش ّواى تؼذاد گزُ ّای تافت ضذُ در یه هتز افمی فزش هی تاضذ.

 تزاون فزش ًیش تؼذاد گزُ ّا ی تافت ضذُ در یه هتز ػوَدی فزش هی تاضذ.

ٍ ایي ًىتِ هسلن هی تاضذ وِ تا افشایص ضاًِ ٍ تزاون ّن ویفیت ظاّزی فزش ٍ ّن ویفیت تاطٌی فزش تیطتز هی 

 ضَد.

در ٍالغ تا افشایص ضاًِ در فزش هاضیٌی ، تافت فزش ریش تافت گًَِ تز هی ضَد. ٍ ضوا ًمطِ تْتزی رٍی فزش 

 هاضیٌی تایذ پیادُ ساسی وزد.

 فزش هاضیٌی افشایص پیذا هی وٌذ. در ًخ خاب ٍ ًیش تا افشایص تزاون در فزش هاضیٌی ، تزاون ٍ فطزدگی

 دستگاُ تافٌذُ فزش هاضیٌی:

را تطَر ٍالؼی پیادُ ساسی هی ع دستگاّی وِ ضاًِ ٍ تزاون فزش هاضیٌی اضیِ ٍ در یه والم تْتزیي ًَتذٍى ح

 وٌذ، دستگاُ ًٍذٍیل ٍ ضًَْز آلواى هی تاضذ.

 پالت رًگ تٌذی فزش هاضیٌی:

 ت رًگ تٌذی دارًذ:وال دستگاُ ّای فزش هاضیٌی دٍ ًَع پال

 رًگ  8 .0

 رًگ 01 .0

 لذا ّزچِ تؼذاد رًگ ٍ یا پالت رًگ تٌذی فزش هاضیٌی سیادتز تاضذ ، ًمطِ فزش هاضیٌی سیثاتز خَاّذ تَد.

 تطخیع درجِ تٌذی در فزش هاضیٌی:



 ّز فزش هاضیٌی اس درجِ یه وِ تْتزیي ویفیت فزش هاضیٌی است تا پاییي تزیي ویفیت ٍ درجِ فزش هاضیٌی وِ

 درجِ پٌج است را دارد.

 لذا تطخیع فزش هاضیٌی تا تْتزیي ویفیت یؼٌی تطخیع فزش هاضیٌی درجِ یه تسیار هْن هی تاضذ:

 استفادُ اس تْتزیي ویفیت ًخ 

 زیي دستگاُ تافٌذُ فزش هاضیٌیاستفادُ اس تْت 

  خاب یىذست در فزش هاضیٌیارتفاع 

 ػذم تیؾ خَردگی در فزش 

 ػذم سَختگی در فزش 

 پیادُ ساسی ًمطِ یىذست در فزش هاضیٌی 

 ػذم دٍ دستی در ًمطِ فزش هاضیٌی 

 رػایت استاًذارد در آّار فزش هاضیٌی 

  تاضذ؟ چطَر هاضیٌی فزش لیوت: سَال سَهیي

یىسزی ػَاهلی ًیش ّستٌذ وِ تز لیوت فزش هاضیٌی تاثیز هی گذارًذ، ایي ًَع ػَاهل تز ویفیت فزش هاضیٌی ًیش 

 دخیل اًذ اس جولِ ػَاهل گفتِ ضذُ ی :

 ًخ فزش هاضیٌی 

 ضاًِ ٍ تزاون فزش هاضیٌی 

 زشپالت رًگ تٌذی ف 

 درجِ تٌذی فزش 

 پس حتوا تایذ ته ته ػَاهل گفتِ ضذُ را تطخیع دّیذ.

 تجای فزش هاضیٌی تا ًخ اوزٍلیه ّیت ست ضذُ تِ ضوا لالة ًىٌٌذ.تؼٌَاى هثال فزش هاضیٌی تا ًخ پلی استز را 

 یا ایٌىِ تَاًیایی تطخیع ضاًِ ٍ تزاون در فزش هاضیٌی را داضتِ تاضیذ.



 پست آهَسضی:

 ش تِ همالِ ّای سیز رجَع ًواییذ:ذا جْت تطخیع ًخ اوزٍلین ّیت ست ضذُ ٍ یا تطخیع ضاًِ ٍ تزاون فزل

 ُتطخیع ًخ اوزٍلیه ّیت ست ضذ 

 حساب وزدى ضاًِ ٍ تزاون فزش 

 تاضین؟ داضتِ یه درجِ هاضیٌی فزش خزیذ چگًَِ ایٌىِ: سَال چْارهیي

یذاری وٌین تا تا اطویٌاى تتَاًین خزیذ فزش هاضیٌی را اًجام دّین ًَع خزیذ فزش ٍ ایٌىِ فزش هاضیٌی را اس وجا خز

 تسیار هْن هی تاضذ.

 چٌذ ًَع رٍش خزیذ فزش ٍجَد دارد اس جولِ:

 خزیذ فزش اس تَلیذی 

 خزیذ فزش اس  ًوایٌذگی 

 ِخزیذ فزش اس ٍاسط 

 خزیذ فزش تػَرت ایٌتزًتی 

 خزیذ فزش اس تَلیذی:

 هَرد ًظز خَد را پیذا هی وٌیذ. تذیي غَرت است وِ ضوا وارخاًِ فزش

 تِ درب وارخاًِ هزاجؼِ هی ًواییذ.

 فزش هاضیٌی هَرد ًظز خَد را تْیِ هی وٌیذ.

 ایي رٍش تا اطویٌاى تزیي رٍش خزیذ فزش هطیٌی هی تاضذ.

اها اگز وارخاًِ تَلیذ فزش اس هٌشل ضوا دٍر تاضذ ، ضوا تایذ ّشیٌِ ّای سهاى سیاد ٍ ًیش ّشیٌِ سفز ٍ هتمثل ضَیذ وِ 

 چٌذاى تِ غزفِ ًخَاّذ تَد.



 خزیذ فزش اس ًوایٌذگی:

تَلیذی ّای فزش هاضیٌی تزای رػایت حال ّز چِ تیطتز خزیذاراى فزش ، یىسزی ًوایٌذگاى فزٍش در ضْزّای 

 لف وطَر لزار دادًذ ٍ ضوا تزاحتی اس ًوایٌذگی ّای فزش خزیذ فزش را اًجام هی دّیذ.هخت

اها ًىتِ ای وِ ٍجَد دارد ایي است وِ ًوایٌذگی ّای فزش تا درغذی ووی تیطتز اس تَلیذی فزش را تفزٍش هی 

 رساًٌذ.

 خزیذ فزش اس ٍاسطِ:

تسیار تٌَع تیطتزی  ٍ اس ًظز طزح  ًمطِ فزش هاضیٌی ٍاسطِ گزاى فزش تا چٌذیي تَلیذی فزش در تواس هی تاضٌذ 

 دارًذ.

 لذا خزیذاراى فزش تا تَجِ تِ تٌَع تیطتز طزح ٍ ًمطِ تِ سزاؽ ٍاسطِ گزاى هی رًٍذ.

اها ٍاسطِ گزاى در افشایص درغذ فزٍش فزش هاضیٌی چٌذاى دلیك ػول ًوی وٌٌذ ٍ هوىي است فزش هاضیٌی را 

 فزٍش تزساًٌذ. تا لیوتی تمزیثا دٍ چٌذاى تِ

 خزیذ ایٌتزًتی فزش هاضیٌی:

 اگز ضوا تتَاًیذ تَلیذی ّای فزش هاضیٌی را در فضای هجاسی پیذا وٌیذ تسیار تِ غزفِ خَاّذ تَد.

لذا ضوا فمط اس طزیك یه گَضی ، تا تَلیذی فزش در تواس خَاّیذ تَد. ٍ در هٌشل فزش خَد را خزیذاری 

 یىٌیذ.ه

 لذا تِ غزفِ تزیي خزیذ فزش ، خزیذ ایٌتزًتی فزش استَلیذ وٌٌذگاى هی تاضذ.

 یىسزی هزاوش خزیذ هجاسی فزش وِ هَرد اطویٌاى ّستٌذ اس جولِ:

 خزیذ فزش اس دیجی واال 

 خزیذ فزش اس آلای فزش 



 تزًذّای هؼتثز فزش هاضیٌی:

زح وِ فزش هاضیٌی تا ویفیت را تَلیذ هیىٌٌذ ّوچٌیي جْت خزیذ آساى تز فزش هاضیٌی ، تزًذّای هؼتثز ٍ هط

 تطٌاسیذ:

 فزش هاضیٌی واضاى 

  فزش هاضیٌی هطْذ 

 فزش هاضیٌی ًگیي هطْذ 

 فزش هاضیٌی سهزد هطْذ 

 فزش خاطزُ واضاى 

 فزش هطْذ اردّال واضاى 

 فزش فزّی 

 فزش هاضیٌی تثزیش 

 فزش هاضیٌی اغفْاى 

 فزش هاضیٌی دیجی واال 


