
رتبه بندی فرش های ماشینی:

فرش ماشینی نیز مثل هر کاالی دیگری درجه کیفیت و رتبه بندی دارد.

برای تشخیص رتبه بندی فرش های ماشینی عوامل مختلفی دخیل هستند.

 رتبه دارد از بهترین کیفیت فرش ماشینی با رتبه یک می باشد. 5فرش ماشینی 

 شینی می باشد.رزهی می باشدترین درجه از فرش مادر والع فرش ماشینی درجه یک ، اعال 

 تشخیص برترین رتبه فرش های ماشینی:

 جهت تشخیص فرش درجه یک چندین عامل وجود دارد از جمله:

  بهترین نخ فرش ماشینیتشخیص 

 تشخیص بهترین شانه و تراکم فرش 

 تشخیص بهترین دستگاه بافنده فرش ماشینی 

  در فرش ماشینیتشخیص تعداد رنگ بکار برده شده 

 تشخیص فرش درجه یک 

 

 تشخیص بهترین نخ فرش ماشینی:

 در فرش ماشینی بهترین نخ بکار برده شده میتوان به نخ اکرولیک هیت ست شده اشاره کرد.

 نخ اکرولیک از نظر ظاهر کامال شبیه به پشم طبیعی با ویژگی پرزدهی می باشد.

 ذا پرزدهی زیادی به فرش می دهد.نخ اکرولیک مانند پشم یک ویژگی پفکی دارد. ل

 برای اینکه نخ اکرولیک پرزدهی نداشته باشد و از حالت پفکی خارج شود نخ را هیت ست می کنند.

 عملیات هیت ست نخ چیست؟

 بدین شکل که نخ اکرولیک وارد دستگاه هیت ست می شود

بر خاصیت کشسانی نخ و با عملیات فشار و گرما در هم تنیده می شود و از ضخامت نخ کاسته و  

 افزوده میشود.

 همچنین نخ اکرولیک هیت ست شده دیگرر پرز دهی نخواهد داشت.

لذا می توان گفت از نظر مماومت و از نظر ظرافت و ظاهر نخ اکرولیک هیت ست شده کامال شبیه 

 به الیاف طبیعی ابریشم می باشد و براق است.

 نخ ها: برتری نخ اکرولیک هیت ست شده نسبت به سایر

  مماومت این نخ در برابر فشار 

  مماومت باالی این نخ در برابر گرما و سوختگی 

 مماومت باالی این نخ در برابر رطوبت و بیدخوردگی 

 ظاهر دستباف گونه فرش ماشینی 



  عدم ایجاد آلرژی 

 عدم پرزدهی 

 مماومت باالی این نخ در پاخور باال 

 تشخیص نخ اکرولیک در برابر سایر نخ ها:

 با لمس کردن فرش باید لطافت و نرمی نخ را کامال حس کنید بدون حتی کوچکترین زبری

 با لمس فرش باید نخ فرش دانه دانه از زیر دست شما رد شود بدون چسبندگی

 با بو کردن فرش نباید بوی پالستیکی و بوی نفتی استشمام شود.

 بویی شبیه به بوی موی سوخته باشد دن تکه ی کوچکی از نخ ، بوی نخ آتش گرفته باید با آتش ز

 و خاکستر حاصله از نخ اکرولیک ، باید کامال پودر مانند باشد بدون سفتی

 تشخیص بهترین شانه و تراکم برای فرش ماشینی:

 اینکه شما چه شانه و تراکمی برای فرش ماشینی انتخاب کنید، بسته به نیاز شما دارد.

 0577با تراکم باالی  077ش ماشینی می توان به شانه باالی اما یک شانه و تراکم معمول برای فر

 اشاره کرد.

نکته ای که در شانه و تراکم فرش ماشینی وجود دارد این است که دلیما همان شانه و تراکم سفارش 

 داده شده روی فرش بدون کاستی پیاده سازی شود.

 تشخیص بهترین دستگاه بافنده فرش ماشینی:

می توان برای فرش ماشینی ذکر کرد دستگاه شونهر آلمان و وندویل بلژیک می بهترین دستگاهی که 

 باشد.

 شناخت دستگاه بافنده فرش ماشینی مهم می باشد از دو جهت :

یک اینکه دستگاه های پیشرفته دلیما شانه و تراکم مد نظر را بدون کم و کاست روی فرش پیاده 

 سازی می کنند.

بافنده فرش ماشینی دو واحد پود را به فرش ماشینی تزریك میکند که همچنین دستگاه های پیشرفته 

 استحکام فرش ماشینی را باال می برد.

 تشخیص تعداد رنگ بکار برده شده در فرش ماشینی:

 پالت رنگ بندی فرش به تعداد رنگ نخ های فرش ماشینی گفته می شود.

 ماشینی پیاده سازی خواهد شد. هرچه تعداد این رنگ ها بیشتر باشد نمشه زیباتری از فرش

پالت رنگ بندی ده رنگ و هشت رنگ بهترین تعداد رنگ بکار برده شده در فرش ماشینی محسوب 

 می شود.

 تشخیص درجه بندی فرش ماشینی:

 برای تشخیص فرش درجه یک ، چندین عامل کنار هم باید در نظر بگیرید از جمله:



 ارتفاع نخ خاب یکدست فرش ماشینی 

 صاف بدون کجی فرش ماشینی اندازه 

 عدم تیغ خوردگی در سطح فرش 

 عدم سوختگی در سطح فرش 

 نمشه یکدست فرش بدون خطا درپیاده سازی 

 عدم ترنج شدن فرش 

 عدم دو دستی نمشه فرش 

 آهار یکدست در سطح فرش 

 بدون عیب و بی نمص بودن گره ها و ریشه و زیگزاگ فرش 

 :میک و نی و اما ویژگی فرش ماشینی درجه 

 ویژگی های فرش درجه یک با اختالف ناچیز که برای هر فرد مبتدی لابل رویت نیست بعنوان مثال

  میلی متر 3عدم یکدستی نخ خاب تا 

  ردیف 3خطا در پیاده سازی نمشه فرش تا 

 ویژگی فرش ماشینی درجه دو:

ابل تشخیص است در فرش درجه دو یکسری اشتباهاتی وجود دارد که تمریبا اگر با دلت رویت شود ل

 از جمله:

 تیغ خوردگی ناچیز در سطح فرش 

  رچ 3خطا در پیاده سازی نمشه فرش بیش از 

  خاب سوختگی 

 پارگی نخ فرش 

 روزگیی آهار به میزان کم 

و اما برای رتبه های فرش ماشینی درجه سه ، درجه چهار و درجه پنج اشتباهات بسیار واضح می 

 باشند.

بعنوان فرش دست دو شناخته می شوند و با لیمت بسیار پایینی به فروش در والع یک نوع فرش ها ، 

 می رسند.

 لذا هنگام خرید فرش ماشینی بطور کامل رو و پشت فرش را بخوبی رویت نمایید.

 خرید فرش ماشینی درجه یک:

 اگر در مورد فرش اطالعات کافی ندارید تنها راه این است به خرید خود اطمینان حاصل نمایید.

 خرید فرش ماشینی در مراکز معتبر نیاز به بازبینی فرش ندارد.

 لذا مراکز معتبر خرید و فروش فرش ماشینی را شناسایی کنید.

 برندهای معتبری که در زمینه فرش ماشینی وجود دارند از جمله:

 فرش کاشان 



 فرش مشهد 

 فرش تبریز 

 فرش نگین مشهد 

 فرش مسجدی کاشان 

 فرش فرهی 

 فرش دیجی کاال 

 ش خاطره کاشانفر 

شهر فرش کاشان از دیرباز با سابمه ای درخشان پیشتاز در تولید فرش دستباف و فرش ماشینی می 

 باشد.

 همچنین جز صادر کننده های اول کشوری در زمینه فرش ماشینی محسوب می شود.

ده لذا خرید از شهر فرش کاشان هم از نظر کیفیت و هم از نظر لیمت فرش ماشینی که بصورت عم

 می باشد بهترین خرید فرش ماشینی درجه یک محسوب خواهد شد.

 

 


