
 بهترین نخ فرش ماشینی را بشناسیم:

فرش ماشینی نیز مانند هر محصولی که تولید می شود شامل درجه کیفی های متعددی می باشد  و عوامل مختلفی در کیفیت فرش 

 ماشینی تاثیر گزار هستند.

 یکی از عوامل موثر بر کیفیت فرش ماشینی که اهمیت زیادی را در کیفیت فرش ماشینی بازی می کند.

 ه و یا بهتر بگویم جنس نخ فرش ماشینی می باشد.جنس مواد اولی

 زمانی که می گوییم جنس نخ فرش ماشینی نه نتها فرش ماشینی را در بر میگیرد بلکه انواع فرش ماشینی مانند:

 شانه را نیز شامل می شود. 0077شانه و فرش  0077شانه ، فرش  0777شانه ، فرش  077فرش 

 لو فرش نیز می شود. حتی شامل نخ سجاده فرش و نخ تاب

 چرا که بافت فرش ماشینی دقیقا مانند بافت سجاده فرش و تابلو فرش است.

 کیفیت فرش ماشینی:

همانطور که ذکر کردیم عوامل مختلفی بر کیفیت فرش ماشینی دخیل اند واین عوامل هم کیفیت ظاهری فرش ماشینی را در بر 

 .طنی فرش ماشینی را در بر میگیرندمیگیرند و هم کیفیت با

 ی که عبارت اند از:ه عوامل دخیل بر کیفیت فرش ماشیناز جمل

 کیفیت ظاهری و کیفیت باطنی نخ فرش ماشینی : 

 ک گیفیت ظاهری و کیفیت باطنیشانه و تراکم فرش ماشینی 

 کیفیت ظاهری و کیفیت باطنیدستگاه فرش ماشینی : 

 کیفیت باطنییوزن فرش ماشین : 

 کیفیت ظاهریپالت رنگ بندی فرش ماشینی : 

 نخ فرش ماشینی:

ین مقاله را فقط اختصاص به بررسی نخ فرش با توجه به درجه اهمین باالی نخ فرش بر کیفیت هم ظاهری و هم باطنی فرش ا

 ماشینی می دهیم.

 .ابتدا در مورد انواع نخ بکار رفته در فرش ماشینی صحبت می کنیم 

 به شما و تشخیص بهترین کیفیت نخ فرش ماشینی را  سپس در مورد جنس نخ های فرش ماشینی صحبت می کنیم

 یدهیم.آموزش م

 .همچنین در مورد نمره نخ فرش ماشینی صحبت می کنیم 

 انواع نخ فرش ماشینی:

 در بافت یک فرش ماشینی یا یک سجاده فرش و یا یک تابلو فرش سه نوع نخ بکار برده می شود که عبارت اند از:

 نخ خاب 

 نخ پود 

 نخ تار 

 نخ خاب فرش ماشینی:

 مهم ترین  وعمده ترین نخی که در فرش ماشینی وجود دارد ، نخ خاب است.

 صد نخ یک فرش ماشینی را تشکیل می دهد.در 07بطوری که نخ خاب ، 



 همچنین آن نخی که شما در ظاهر فرش ماشینی می توانید ببینید و قابل رویت است همین نخ خاب فرش ماشینی است.

 لذا زمانی که میگوییم جنس نخ فرش منظورمان جنس نخ خاب فرش است.

ر بازار فرش وجود دارد در بافت نخ خاب فرش استفاده می فرش ماشینی با توجه به بافت ماشینی ان از الیاف مصنوعی که د

 شود.

مسلما الیاف مصنوعی کیفیتی مانند الیاف طبیعی را نخواهند داشت اما هستند نخ هایی که تقریبا هشتاد درصد کیفیت نخ های 

 طبیعی را دارند.

 :کال جنس نخ خای خاب یک فرش ماشینی که وجود دارد به شرح زیر است

 هیت ست شده نخ اکرولیک 

 نخ پلی استر 

 تک نخ 

 نخ ورژن 

 نخ اکرولیک هیت ست شده:

 نخ اکرولیک بهترین نوع الیاف مصنوعی موجو در بازار فرش می باشد.

 این نخ در ظاهر کامال شبیه به ابریشم است و در باطن کامال شبیه به نخ پشم است.

 ذا الیاف پالستیکی به هیچ عنوان در بافت آن وجود نخواهد داشت.جنس نخ اکرولیک مانند کراتین و مو می باشد ل

 خود نخ اکرولیک در واقع کامال شبیه به پشم است و حالت پفکی و پرزی دارد.

 لذا در بافت فرش ماشینی استحکام مطلوب را نخواهد داشت و موجب پرز پذیری فرش ماشینی خواهد شد.

ت ست از حالت پفکی خارج کرده و کشسان می کنند بطوری که نخ اکرولیک هیت ست شده لذا نخ اکرولیک را طی عملیات هی

 شبیه به ابریشم نازک و در عین حال کشسان و مقاوم می شود و البته بدون پرز پذیری

 نحوه تشخیص نخ اکرولیک در بافت فرش ماشینی:

 تشخیص جنس نخ خاب برای هر فرد عادی مسلما سخت خواهد بود.

 لذا ما چند روش ساده به شما اموزش می دهیم که براحتی نخ اکرولیک را در بافت فرش تشخیص دهید.

 فرش را نگاه کنید:

ین نخ اکرولیک در بافت فرش ماشینی ، یک فرش کامال دستباف فرش را بخوبی نگاه کنید ظاهر فرش نباید کدر باشد. همچن

 گونه را تحویل شما خواهد داد.

 فرش را لمس کنید:

 در لمس فرش با نخ اکرولیک باید حس نرمی را کامال حس کنید بدون زبری

 همچنین باید نخ خاب فرش دانه دانه از زیر دست شما رد شود بدون چسبندگی

 فرش را بو کنید:

ری که گفتم در نخ اکرولیک مواد نفتی و پالستیکی وجود ندارد ، بنابراین اگر فرش شما بوی نفتی و پالستیکی بدهد همانطو

 دیگر این نخ اکرولیک نخواهد بود.

 سایر نخ های مورد بافت در فرش ماشینی:



 ی استر و اکرولیک هستند.بقیه نخ های نام برده صد در صد از پالستیک و مواد نفتی اند یا ترکیبی از پالستیک و پل

 همچنین در فرش ماشینی که جنبه کاربردی دارد سعی کنید که کیفیت را فدای قیمت نکنید.

 نخ پود فرش ماشینی:

 نخ پود نخی است که در بافت فرش ماشینی بکار برده می شود و از دید ما قابل رویت نیست.

 یدن به نخ خاب و فرش ماشینی است.در واقع وظیفه نخ پود در فرش ماشین استحکام بخش

در واقع نخ پود بین رچ های افقی نخ خاب تزریق می شود و فضای خالی رچ های افقی را پر میکند و استحکام به فرش ماشینی 

 می بخشد.

 جنس نخ پود فرش ماشینی:

 پنبه 

  پلی استر 

 جوت 

 ت بهتری را خواهیم داشت.مسلما که اگر نخ پود را از جنس پنبه انتخاب کنیم یک فرش با کیفی

 نخ تار فرش ماشینی:

 نخ تار نیز مانند نخ پود در کار و داخل فرش ماشینی جهت استحکام بخشیدن به فرش ماشینی بکار برده می شود.

در واقع بدین صورت است که نخ تار را بین رچ های عمودی نخ خاب تزریق می کنند و موجب فشردگی و متراکم شدن فرش 

 شود. ماشینی می

 نخ خاب نیز مانند نخ پود قابل رویت نمی باشد.

 جنس نخ خاب فرش ماشینی:

  پنبه 

 پلی استر 

باز هم ذکر می کنم هر چه که نخ فرش ماشینی طبیعی تر باشد فرش ماشینی با کیفیت تر و فرش دستباف گونه تری را خواهیم 

 داشت.

 استری که تماما پالستیک است. ار با الیاف پنبه بسیار بهتر از نخ تار با الیاف پلیپس نخ ت

 

 نمره نخ فرش ماشینی:

 زمانی که صحبت از نمره ئ وشماره نخ می شود ، منظور ما نمره نخ خاب فرش ماشینی است.

 نمره نخ در واقع عددی است که نشان دهنده شماره استحکام نخ خاب است.

و دستباف گونه تری  ستحکم تر و در عین حال ظریف بافت تربنابراین هرچه نمره نخ فرش ماشینی باالتر باشد شما فرش م

 خواهدی داشت.

 است. 00تا  01شانه بین  077بطوری که نمره نخ فرش 

 خواهد بود. 00تا  07شانه بین  0077این در حالی است که نمره نخ فرش 



 انی شناسایی نخ فرش ماشینی:نکته پای

 یک فرش ماشینی با کیفیت از نظر نخ باید به شرح زیر باشد:

 پس نخ خاب فرش ماشینی باید از جنس اکرولیک هیت ست شده باشد با نمره نخ باال

 همچنین نخ تار و پود فرش ماشینی باید از جنس الیاف طبیعی پنبه باشد.


