مقاله
مترجم  :مهندس مریم سمسارها

سوزن  ،نخ ودوخت

مورد مصرف درپایپوش

کارشناس مسئول گروه پژوهشی
نساجی و چرم پژوهشگاه استاندارد

(قسمت دوم)

درشــماره قبــل بــه توجــه بــه شــکل بخیــه واهمیت آن

نظر باشــد ،مورد اســتفاده قرار می گیرد .اما به هر صورت این

آن پرداختیم  ،دراین شــماره ادامــه این مقاله را پی می گیریم :

باید با احتیاط استفاده شوند .نوع " "Tri-Rاین سوزن دارای َس ِر
گرد با نوک ســه گوش اســت .این نوع سوزن در مقایسه با نوع

درســاختارپای پــوش و اهمیت نخ  ،نوع جنس وســاختارونمره

نوع سوزن

ســوزن نقش مهمــی در تعییــن ظاهــر و عملکــرد دوخت

تکمیــل شــده دارد .نوع ســوزن باید بــه گونــه ای انتخاب

سوزن ها موجب خسارت الیاف در محل دوخت می شوند بنابراین

َس ِر سه گوش کامل ،اصطکاک ایجاد شده در محل سوراخ را به

طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد و در نتیجه ساختار الیاف

تریاصلی
خسارتدوکمکالس
وجــود آورد.
شــود که ظاهر دلخــواه را بــه
مناسب
مناسببسیار
بسیارنوع سوزن
سوزنرو این
بیند .از این
روکش شده و
پارچه
می نوع
تریاین
کم رو
خسارتاین
می بیند .از
الیاف

ســوزن وجــود دارد .ســر گِرد که ســوزن مخصــوص پارچه پارچه روکش شده و چرم های سبک می باشد .کدهای معمول
َ ِ می باشد .کدهای معمول تولید کنندگان برای این سوزن ها مطابق جدول زیر است:

اســت و َســ ِر بُرشــی که ســوزن مخصوص چرم می باشــد.
مصرف کاالی ایرانی ضامن اشــتغال فرزندانمان

ســوزن های َسر گِرد که برای پارچه مناسب هستند ،به گونه ای

تولیــد کنندگان برای این ســوزن ها مطابق جدول زیر اســت:

طراحی شده اند که نخ ها و الیاف را به جای برش ،به کناری می
زنند و بنابراین صدمه کم تری به ســاختار تار و پودی یا حلقوی

باف وارد می کنند .اگر این نوع سوزن روی مواد ضخیم تر مانند

چرم استفاده شود اصطکاک زیادی هنگام سوراخ شدن به وجود
می آید و این به نخ صدمه زیادی وارد می کند .بنابراین استفاده از
این نوع سوزن در چرم تنها محدود به چرم های نازک و سبک می

سوزنهای روکش شده
سایز در پارچه
باشد .سوزن های َسر گِرد می توانند

هم اســتفاده شوند ،اگرچه پوشش پالستیک می تواند مشکالت

سَرِ گُوِه شکل باریک

کد  NWیا P

سَرِ گرد

کد R

سَرِ سه گوش

کد  Dیا TRI

Tri-R

کد SD

سایز سوزن

برای ایجاد دوخت مناســب ،سایز سوزن باید متناسب با نخ مورد
اســتفاده باشد .سایز سوزن در قسمت پهن ( )shankآن نوشته

برای ایجاد دوخت مناسب ،سایز سوزن باید متناسب با نخ مورد استفاده باشد .سایز سوزن

اصطکاکی به وجود آورد .سوراخ ایجاد شده در پوشش پالستیکی

شده است .این بخش پهن ترین قسمت در انتهای باالی سوزن

سوزن است که
باالی
دوختانتهای
قسمت در
جهتپهن
بخش
شدهکند.است .این
دوخت) آن
می تواند ظاهر ناخوشــایندی (درshank
نوشتهایجاد
تکمیل شده
شود .دو
استفاده می
ترینبا ماشین
اتصال آن
اســت که

سوزن شــبیه
در ســوزن های دارای َســ ِر بُبارشــی،
سایزبندی
 )singerبرای
سینگر (
متریک و
سیستمدواصلی
سینگر (
متریک و
اصلی
سیستم
استفادهتیغهمی شود.
ماشیننوکدوخت
سوزنبرای سایزبندی
)singer
اســت که در بُــرش چرم هــای ضخیم با حداقــل اصطکاک

استفاده می شود .اگرچه سیستم متریک امروزه متداول تر است.

می شود .اگرچه سیستم متریک امروزه متداول تر است.

ایجاد شــده ،کارآمدتر اســت .همــان گونه در مورد ســوزن با
متریک اندازه گیر
گیریاست.
سوزن
ســایزبزرگتر
اســت.قطر
سوزنمعنای
بیشتر به
سیستم،
 wedgeدو
" َســر ُگ ِوه شــکل باریک" ( در هر
نمرهاست،
متداول
)Narrow
سایزقطر تیغه
مســتقیم
متریکتراندازه
در هــر دو سیســتم ،نمره بیشــتر بــه معنای قطــر بزرگتر تر

با بُرشــی عمود بــر جهت دوخــت ،الیاف موادی کــه باید به (برحســب یک صــدم میلی متر) ،اســت که قطر ســوزن
قبلدراز ضخیم شد
تیغه (برحسب یک صدم میلی متر) ،است که قطر سوزن در باالی سوراخ

هم دوخته شــوند بُرش می خورند .این بدان معناســت که کم

باالی ســوراخ قبل از ضخیم شدن ســوزن در آن ناحیه است.

سینگر بر اساس
دارایمینمرهباشد.
111
تیغــهنمره
دارای
ناحیه است .یک سوزن با قطر تیغه mm
سایزباشــد.
 100می
1 mm
ســوزن با1قطر
ترین خســارت به الیاف واقع در محل دوخت وارد می شــود و یک

خواهدیداشت.
مقاومت را
قراردادی است
گذاری
سیســتم کد
ســایز سینگر بر
سوزن توصیه شد
سایزهای
ندارد.
یک سوزن
اساسابعاد
مستقیمی با
سوزن ارتباط
است که
قرارداد
دوخت تکمیل شده بیشــترینگذاری
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با َســ ِر ُگ ِوه شــکل باریــک ،دوخت مورب به وجــود می آورد.

که ارتباط مســتقیمی با ابعاد ســوزن ندارد .ســایزهای سوزن

های متداول به شرح زیر است:

ســوزن با َس ِر ســه گوش نیز در جایی که دوخت مستقیم مورد

توصیه شــده برای نمره تخ های متداول به شــرح زیر اســت:

شماره برچسب

سایز سوزن

سایز سوزن

ستم ،نمره بیشتر به معنای قطر بزرگتر تر سوزن است .سایز متریک اندازه گیری مستقیم قطر

ب یک صدم میلی متر) ،است که قطر سوزن در باالی سوراخ قبل از ضخیم شدن سوزن در آن

ک سوزن با قطر تیغه  1 mmدارای نمره  111می باشد .سایز سینگر بر اساس یک سیستم کد

د ی است که ارتباط مستقیمی با ابعاد سوزن ندارد .سایزهای سوزن توصیه شده برای نمره تخ

ه شرح زیر است:

ت

شماره برچسب

سایز سوزن

سایز سوزن

نخ

(متریک)

(سینگر)

01/11

111-101

11-01

01/63

111-111

13-11

31/01

01-111

10-13

قابل رؤیت اســت .این تــوع دوخت به ویژه اگر مواد مســتعد
ســایش باشــند مانند پســتایی پارچه ای ،مناســب نمی باشد.

دوخت بســته ( )closedدر جایی اســتفاده می شود که اجزای
پستایی که باید به هم متصل شوند رو به روی یکدیگر قرار می
گیرند و دوخت در طول یک لبه ایجاد می شــود .بعد از دوخت و

باز کردن دو جزء دوخته شــده لبه های مواد پستایی پنهان می

شــوند .پس از باز کردن اجزای دوخته شده لبه های کار مالش

داده می شود تا صاف شده و هنگام استفاده ایجاد ناراحتی نکند.

ساختار دوخت

دوخت لب به لب ( )buttدر جایی اســتفاده می شود که دو جزء

دو نــوع دوخــت اصلــی وجــود دارد :دوخت زنجیــری دوبل

لــب به لب (مماس) قرار می گیرنــد .این نوع دوخت نه محکم

رویــه ،دوخت زنجیری دوبل ( )lockstitchکه در آن ســوزن

اتصال دو جزء تقویت می شــود یا با یک ماده دیگر پوشانده می

( )lockstitchو دوخت زنجیره ای ( .)chainstitchدر دوخت

اســت نه ظاهر جالبی دارد .بیشتر در جایی استفاده می شود که

و نــخ در داخل مــواد در یک دیگر قفل می شــوند ،نقش مهم

شــود .کاربرد آن در درز پشتی ( )backseamاست که باید با

ای ( )chainstitchبــرای دوخت های اصلی پســتایی توصیه

پوشانده شود .در آستر نیز در جایی که صاف بودن نسبی دوخت

تری دارد .این نوع دوخت محکم و پایدار اســت .دوخت زنجیره
نمی شــود چرا که استحکام کم تری دارد و اگر یک انتهای آن

صدمه ببیند بخیه ها تمایل به باز شــدن دارند .این نوع دوخت
محدود به آســتر اســت که در آن دوام اهمیــت کمتری دارد.

توار پشــت پا ( )backstrapیا قدک پشت پاشنه ()counter

باعث حداقل رســیدن احتمال مالیده شــدن آن به پا شود ،نوع
زیگزاگ دوخت زنجیری دوبل ( )lockstitchاستفاده می شود.

در دوخــت زنجیری دوبــل ( )lockstitchتنش مناســب در
ســوزن و نخ ســوزن برای قفل شــدن مؤثر نخ ها در هر بخیه

جناب آقای سرزعیم

عامــل مهمی اســت .تنش نامناســب در نخ باعث می شــود

مدیرمحترم کفش خانواده

نقطه قفل شــدن به ســطح مواد موجب کشــیده شــدن نخ از

پدربزرگوارتان را تســلیت عرض نموده

نقطه قفل شــدن به سطح مواد کشیده شــود .نزدیک تر بودن
بخیه می شــود و بنابراین دوخت دوام کمتری خواهد داشــت.

بــا در نظــر گرفتن نــوع دوخت ،ســه نوع دوخــت اصلی در
پســتایی پایپوش شــامل دوخت روی هم ( ،)lappedدوخت

بســته ( )closedو دوخت لــب به لب ( )buttمی باشــد .در

جایی کــه یک جزء پســتایی روی جزء دیگر قــرار می گیرد،

معموال از دوخت روی هم ( )lappedاســتفاده می شــود .این

بــا نهایــت تاســف وتالم درگذشــت
ازخداونــد متعال بــرای آن مرحوم علو
درجات وبرای جنابعالی وخانواده محترم
صبروشکیبایی مسئلت می نماییم .

نشریه وجامعه مدیران و متخصصین
صنعتکفشایران

به آن معناســت که لبه مواد پســتایی در کفش تکمیل شــده

رهبرانى كه تيم خود را به سوى برد هدايت مى كنند پيوسته
در پيام ها و رفتارهايشان عناصر مسئوليت پذيرى  ،هم يارى
و ابتكار را مى گنجانند.
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