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چكيده
فرايند درهمكردن نخهاي رشتهای به وسيله جت هوا در سالهاي اخير به دليل هزينه توليد كمتر ،كاربردهاي متنوع محصول توليدي و كارايي
بهتر جت درهمكردن گسترش زيادي یافته است .به دليل اهميت فرايند درهمكردن ،پژوهشگران بسیاری روي اين روش كار كرده و نتايج زيادي
بهدست آمده است .در اين فرايند به رشتههاي باز و موازي نخ يكسره تغيير شکليافته يا شکلنيافته پیوستگی بین رشتههای متناوب و موقت داده
ميشود .نوع جت ،ابعاد ،قطر مجراي ورود هوا ،طول و قطر كانال عبور نخ  بر ساختار گيرش و ثبات نخ اثر دارد .در اين پژوهش ،طول و قطر كانال
عبور نخ تغيير داده شد تا اثر اين تغييرات بر ساختار و ثبات گيرش نخ توليدي بررسي شود .بدين منظور  9جت با سه طول  30،20و  40 mmو سه
مقطع كانال عبور نخ  2/25×2/25 ،1/5×1/5و  3×3 mmطراحي و ساخته شد .نخهاي تهيه شده از  9جت ساخته شده از نظر ثبات و ساختار نقاط
درهمرفته بررسي شدند .نتايج آزمونهاي انجام شده نشان داد ،در جتهاي با طول كوتاه و قطر كانال عبور نخ باريك ،ثبات نقاط درهمرفته بيشتر
شده و نقاط درهم رفته آنها شكل چندساختاري و باز نشو در اثر تنشهاي وارد شده دارند .هر چه طول بلندتر و كانال عبور نخ گشادتر شود ،ثبات
نقاط درهمرفته كاهش مییابد و ساختار نقاط درهمرفته شلتر ميشود.
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كلمات كليدي
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ابعاد کانال عبور نخ  

با افــزايـــش اهمـــيت و كاربرد  فرايند درهمکردن
( ،)intermingling porocessمشكالت ناشي از آن نيز
بيشتر ميشــود .تفاوت در مقدار و شدت درهمكردن
ميتواند موجب رگهرگه يا راهراه شــدن پارچه نهايي
شــود كه اين رگهها در مرحله اول موجب نايكنواختي
در رنگرزي ميشوند .تغيير در شدت درهمكردن عامل
اصلي ايجاد مشکالت بهشمار ميآيد كه در نهايت منجر
به ايجاد تفاوتهاي ســاختاري در نخ ميشود .با توجه
به نتايج پژوهش پژوهشگران پارامترهاي جت كه روي
درهم و برهمكردن اثر ميگذارند ،عبارتاند از:
 شكل سطح مقطع مجرای ورود هوا  ، اندازه نسبي مجراي ورود هوا نسبت به كانال عبور نخ،*مسئول مكاتبات ،پيامنگارsiavash.afrashteh@gmail.com :

 اندازه سطح مقطع كانال عبور نخ، شكل سطح مقطع كانال عبور نخ  ، طول كانال عبور نخ                ، پرداخت سطح كانال نخ، شكل طولي كانال عبور نخ و موقعيت راهنما پیش و پس از جت.فشــار هوا ،مقدار كشش و سرعت نخ پارامترهاي فرايند
هستند كه روي فرايند گيرشيكردن اثر ميگذارد .وزن
خطي كل نخ ،وزن خطي هر رشته ( ،)filamentجنس نخ
و خواص سطحي نخ ،پارامترهاي نخ تغذيهشده هستند كه  
فرايند درهمكردن را تحت تأثير قرار ميدهند .پژوهشگران
زيادي روي چگونگي اثر اين پارامترها روي  گيرشيكردن
( )interminglingمطالعــه كردهانــد و نتايــج زيادي
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ورودی هوا

شكل -1چگونگي تقسيمشدن جريان هوا به وسیله شاخک جلويي [.]4

بهدست آمده است كه در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود[.]1-3
 ،Siyedدر كانال عبور نخ ،صفحه منعكسكننده شاخكدار (دارای
زائده) براي كنترل جريان هوا بهكار گرفت .مشــاهدات ميكروسكوپي
نشــان داد ،وجود شــاخك در صفحه منعكسكننــده باعث افزايش
ساختارهاي درهم رفته شل ميشود.
شکل  1طرح کلی از چگونگي تقسيمشدن جريان هوا را به وسیله
شــاخک جلويي نشــان ميدهد[ ]5[ Basu .]4اثر طول كانال نخ و
بعضي از عوامل فرايند از جمله فشــار هــواي تغذيه را روي كارايي
جت بررسي كرد .نتایج پژوهش وی نشان داد ،با افزايش طول كانال،
فراواني نقاط گيرشي افزايش مييابد .همچنين ،اثر فشار هواي تغذيه
روي كارايي جت نسبتًا پيچيده است و با افزايش فشار هواي تغذيه تا
يك اندازهاي تعداد نقاط گيرشــي افزايش مييابد ،ولي افزايش فشار
بيش از حد مطلوب ،اثر معكوس دارد و تعداد نقاط گيرشــي كاهش
مييابد.
 Versteegو  ]5[Acarاثر هندســه كانال را روي كارايي جت  گيرشي
( )intermingling jetبررســي كردند .آنها از يك كانال نخ مستطيلي و
مجراي ورود هوا با عرض زیاد اســتفاده كردند كه در شكل  2نشان داده
شده است .اين جت شامل دو بخش است .يك پوشش ( )coverبا مجراي
ورود هوا كه در كل با عرض زیاد كانال نخ امتداد دارد و هواي فشرده را به
كانال عبور نخ تغذيه ميكند و بخش اصلي كه كانال عبور نخ است .مجراي
ورود هواي فشرده با زاويه عمود نسبت به كانال عبور نخ و دقيقًا در مركز
طولي مسير عبور نخ قرار دارد كه باعث ايجاد ساختاری متقارن ميشود.
اين مجراي ورود هواي عريض يك ويژگي نسبت به سایر طراحيها دارد.
ویژگی مزبور اين اســت كه مطمئنًا تمام رشت ههاي عبوري از كانال نخ

تحت تأثیر پیوســته جريان هواي فشرده قرار ميگيرند .همچنين ،اين
پژوهشــگران اثر عرض و عمق كانال عبور نخ را با تغيير هندسه كانال
عبور نخ روی فرايند درهمکردن نخ بررسي كردند[.]5
در ابتدا محور جت با كانال عبور نخ طوري تنظيم ميشــود كه نخ
اجازه حركت بدون راهنما داشته باشد .در اين شرايط توليد  گيرشهاي
محكم دچار مشكل خواهد شد .براي بهبود فرايند گيرشيكردن در هر
دو طرف انتهاي جت از راهنما استفاده شد.
بدين ترتيب به نخ اجازه داده ميشود ،با زاويه نزديك به  45درجه از
محور كانال عبور نخ بگذرد .در اثر نيروهاي وارده شده به نخ ،نخ بهطور
مــورب از كانال عبور ميكند .در اين حالت كنترل دقيقتری روي نخ
عبوری اعمال ميشود تا نخ بهطور پيوسته در مركز مجراي ورود هواي
فشــرده قرار گرفته و از رفتن نخها به كنارههاي كانال كه بر اثر هواي
فشــرده بهوجود ميآيد ،جلوگيري شود .افزون بر اين ،يكي از مزاياي
مهم قراردادن راهنما در دو طرف جت گيرشي كاهش محسوس صداي
توليد شده است[.]5
از اصليترين نتايجي كه از آزمون روي جت هوا با كانال مستطيلي
گرفته شــد ،میتوان گفت با افزايش فشــار هواي فشرده تعداد نقاط
درهم رفته ايجاد شده در نخ نيز افزايش مييابد.
اثر هندســه جت فقط در فشار متوسط بررسي و نتيجه گرفته شد
كــه كوچكترين (عمق  1/5 mmو عرض كانال  )1 mmو بزرگترين
(عمق  2 mmو عرض كانال  )2/5 mmجتها نقاط درهم رفته کمتری
توليد میکنند .ســایر جتها نقاط درهم رفته مستحكمی بين  80تا
 100نقاط درهم رفته در متر توليد ميكردند.
تعداد نقطه درهم رفته در متر (تراكم نقاط درهم رفته) در نخ توليدي
تابعي از مصرف هواي فشرده است كه در نازکترين مجراي ورود هواي
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شــكل -2طرحی از جت هواي درهمكردن با كانال مستطيلي و مجراي ورود هوا با
عرض زیاد[.]5
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شــكل -3عكسهاي ميكروســكوپي الکترون پويشــی گرفته شــده از جتهاي
درهمكردن با شاخک جلويي[.]4
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(الف)
(ب)

(الف)

(ب)

(ج)

شــکل  -4تصاوير سهبعدي از يك واحد جت گيرشي ساخته شــده( :الف) نما از باال،
کانال عبور نخ و مجراي ورود هوا( ،ب) نما از زير ،محفظه عبور هوای فشرده و (ج) طرح
سهبعدي از جت گيرشي برای توليد نخ.

فشرده ،مقدار مصرف هوای فشــرده رضايتبخش است .مجراي ورود
هواي فشــرده با عرض  0/7 mmبيشترين تعداد نقاط درهم رفته را با
مصرف هواي فشــرده کم دارد .بنابراين كارايي مجراي هواي فشرده با
عرض كم به شكل كانال عبور نخ حساس است.
مجراي ورود هوا با عرض زياد كمتر به شكل كانال عبور نخ حساس
است ،بلكه مصرف هواي فشرده در آن خيلي زياد است[ Miao .]5،6و
  Soongساختار نقاط درهمرفته را در چهار گروه دستهبندي كردهاند
كــه عبارتاند از درهمرفتگي به شــکل  تابيده شــده ،درهم رفتگي
قيطانباف ،درهم رفتگي پوششي و درهمرفتگي به شکل درهم و برهم
(.]7[ )entanglement nip
 ،Saghiاثر طول تيغه جلويي را بر ســاختار نقاط درهم رفته و ســایر
پارامترهاي نخ بررسي کرد .در این پژوهش ،سه صفحه شاخكدار با طول
 6 ،3و   9 mmارزیابی شد .نتايج نشان داد ،صفحه منعكسكنندهاي كه
داراي شاخك  9 mmبود ،به مقدار قابل توجهي استحكام نقاط درهمرفته
را كاهش داد و درهمرفتگيهاي ايجاد شده در نخ تهيه شده با اين صفحه
داراي استحكام كمي بودند و در اثر اعمال نيرو به راحتي باز شدند .با توجه
به مشاهدات ميكروسكوپي ساختار نقاط درهمرفته در  8گروه دستهبندي
شد كه عبارتاند از :قيطانباف ،پوششي ،درهم و برهم ،قيطانباف شل،
پيچشي شل ،درهم و برهم شل و دو يا چند دسته شده ،بجز ساختارهاي
ذكر شــده ،ساختار جديدی كه به نام پوششي محكم نامگذاري شد ،در
نخهاي توليد شده با صفحات استاندارد و صفحات شاخكدار مشاهده
شد[.]4،8
در شکل  3عکسهاي ميکروسکوپي الکترون پويشی گرفته شده از
خهاي توليدي با جتهاي درهمکردن با شــاخک جلويي نشان داده
ن
شده است[ .]4با توجه به مطالعات انجام شده قبلي توسط پژوهشگران
مختلف و اهميت ســاختار نقاط درهمرفتــه ،در اين پژوهش اثر ابعاد
کانال عبور نخ روي ساختار و ثبات گيرش توليدي بررسي شد.

(د)

(ج)

شکل   -5نمونه تصاويرگرفته شده با ميکروسکوپ الکتروني پويشی از گيرشهای مطالعه
شده( :الف) پوششی( ،ب) چندساختاری( ،ج) تابیده شده شل و (د) قیطانباف.

تجربی
مواد و روشها
مواد استفاده شده در اين پژوهش ،نخ رشتهای پلياستر ریزبافته شده 75
دنيري با  108رشته است .طول و قطر كانال عبور نخ تغيير داده شد تا اثر
اين تغييرات بر ثبات و شکل نقاط درهم رفته بررسي شود .بدین منظور 9
جت با سه طول  30، 20و   40 mmو سه مقطع كانال عبور نخ (مربعي)
 2/25×2/25 ،1/5×1/5و  3×3 mmطراحي و ســاخته شد .قطر مجراي
ورود هوا  1 mmو زاويه آن با محور كانال عبور نخ  85درجه بود .ســرعت
عبور  400 m/minو فشار  4 barتنطیم شد.
در شکل  4طرح سهبعدي از نحوه طراحي و ساخت جت گيرشي برای
توليد نخ درهمرفته و در جدول  1مشخصات هندسی جتهای ساخته شده
ارائه شده است .نخ توليدي از جتهاي ساخته شده از نظر ثبات و ساختار
نقاط درهم رفته مورد آزمون قرار گرفت .براي بررسي ساختار نقاط درهم
رفته از ميکروسکوپ الکتروني پويشی نيز براي بررسي دقيق استفاده شد.
آزمون تعيين ثبات (استحكام) نقاط درهم رفته

براي تعيين اســتحكام گروه ،ابتدا تعــداد گيرشهاي موجود در يك
متر نخ شــمارش ميشود .ســپس ،نخ تحت يك نيروي كششي قرار
ميگيرد و در اثر اعمال اين نيرو تعدادي از گيرشها باز ميشوند .تعداد
گيرشهاي موجود در نخ پس از اعمال تنش نيز شمارش ميشود و با
توجه به معادله ( )1استحكام گيرش ( )Sمعين ميشود:
(    )1
  
  dو  d0به ترتیب تراكم گيرش پس از اعمال نيرو و  پیش از اعمال نيرو

جدول  -1مشخصات هندسی جتهای ساخته شده.
مدل

A

B

C

D

E

F

G

H

I

طول کانال)mm( L ،

20

20

20

30

30

30

40

40

40

عرض كانال عبور نخ)mm( W ،

1.5

2.25

3

1.5

2.25

3

1.5

2.25

3

عمق كانال)mm( D ،

1.5

2.25

3

1.5

2.25

3

1.5

2.25

3

مجله علمي  -ترويجي علوم و فناوري نساجي ،سال دوم ،شماره  ،4زمستان 1391

197

اثر پارامترهاي هندسي کانال عبور نخ جت گيرشي بر ...

سیاوش افراشته ،صفدر اسکندرنژاد

جدول  -2نتایج آماری حاصل از آزمون اندازهگیری درصد ثبات نقاط درهمرفته.
طول کانال ()mm

20

20

40

ابعاد کانال(مربع) ()mm

ميانگين

ميانگين

ميانگين

1/5

*(87 )3/6

(84 )1/6

(83 )3/6

2/25

(77 )5

(80 )4

(77 )6

(63 )5

(63 )5/5

(72 )7
3
* اعداد داخل پرانتز مقادیر ضرب تغییرات را نشان میدهد.

اســت .از آنجا كه روش استانداردي براي اعمال نيرو بيان نشده است،
ابتدا   50 cmاز نخ به کمک دستگاه  Shirley Crimp Testerو با نيروی
 4 gجدا ميشود[ ]4و تعداد نقاط درهم رفته زير ميكروسكوپ پروژكتينا
شــمارش ميشود .سپس ،بر اساس تجربي و نتایج پژوهشهاي پیشین
 10%ازدياد طول به نخ داده ميشود و به مدت  30 sنخ در اثر ازدياد طول
وارد شده تحت تنش قرار ميگيرد .در اين مدت تعدادي از گيرشها باز
ميشــوند .بدين روش 10نمونه تهيه شد .در نهایت ،تعداد گيرشها زير
ميكروسكوپ ،مشــخص و به روشي كه شرح داده شد استحكام گيرش
محاسبه شد.
آزمون تعيين نوع ساختار گيرش
براي تعيين نوع ســاختار گيرش از ميكروســكوپ  Nikonو دوربين
 C.C.Dمتصل به رایانه اســتفاده شــد .نمونه نخ مورد آزمون از روي
بسته به آرامي باز شده و روي يك المل چسبانده شد .براي هر نمونه
 100عدد گيرش روي يك المل چسبانده شده و زير ميكروسكوپ قرار
داده و ساختار آنها بررسي شد .ساختار نقاط درهم رفته توسط برخي از
پژوهشگران به چهار گروه [ ]7و توسط برخي دیگر به هشت گروه []4
دستهبندی شده است .با توجه به اينكه دستهبندی ساختارها در هشت
گروه كاملتر از دستهبندی اوليه است ،از این دستهبندی استفاده شد.
هشت ساختار استفاده شده به ترتيب عبارتاند از تابيده شده (،)twist
قيطانباف ( ،)braidپوششي ( ،)wrapدرهم و برهم (،)entanglement
جدول -3تحليل واريانس دادههاي حاصل از آزمون ثبات نقاط درهم رفته.
منبع تغیيرپذيري

مجموع
مربعات

درجه ميانگين
آزادي مربعات

سطح
آزمونپذيري
معنيداري

مدل جاري

5035

4

1259

86

0

عرض از مبدأ

341301

1

341301

23288

0

طول جت

4407

2

2204

150

0

ابعاد جت

628

2

314

21

0

جدول - 4نتايج آزمون دانكن براي رتبهبندي ميانگين ســطوح همگن روي ثبات نقاط
درهم رفته ( طول جت).
طول جت ()mm

رتبه
1

2

3

40

66

-

-

30

-

78/3

-

20

-

-

85/6

قيطانباف شــل ( ،)loose braidپوششي شل  ( ،)loose wrapدرهم و
برهم شل و چندســاختاري ( .)two or more parallel structuresدر
شکل  5نمونههای از گيرشهای بررسی شده ارائه شده است.

نتايج و بحث
در جدول  2نتايج آماری حاصل از آزمون اندازهگيری ثبات نقاط درهم
رفته ارائه شده است .آزمون تحليل واريانس  ]9[ ANOVAبا استفاده از
نرمافزار  SPSSنسخه 16روي دادهها انجام شد .نتايج حاصل از آزمون
تحليــل واريانس روي دادههاي حاصل از آزمون ثبات گيرش نشــان
ميدهد ،عوامل طول و ابعاد کانال عبور نخ روي متغير پاســخ (ثبات
نقاط درهم رفته) اثر داشته است .يعني ميانگين سطوح تيماري تفاوت
معنيداري در ســطح اطمينان  95%با هم دارند .چون سطح اطمينان
يا مقدار سطح معنيداري برابر با صفر و کمتر از  0/05است .همچنين،
آثار متقابل دو عامل با هم معنيدار است .چون مقدار معنيداري برابر
با صفر است.
نتايــج حاصل از آزمون تحليل واريانــس روي دادههاي ثبات نقاط
درهم رفته در جدول  3آمده است .همچنين ،آزمون دانكن با استفاده
از ميانگينهاي سطوح عاملي ،ســطوح را به گروههاي همگن تقسيم
ميكند (رتبهبندي ميكند) .نتايج اين آزمونها روي سطوح عاملي در
جدولهای  4و  5آمده است.
نتايج حاصل از آزمون رتبهبنــدي دانکن ،اثر طول جت روي ثبات
نقاط درهم رفته را در سه سطح همگن رتبهبندي کرده است .بهطوري
جدول -5نتايج آزمون دانكن براي رتبهبندي ميانگين ســطوح همگن روي ثبات نقاط
درهم رفته (ابعاد کانال عبور نخ ).
ابعاد کانال عبور نخ ()mm

رتبه
1

2

طول جت* ابعاد جت

540

4

130

9

0

3

74/53

-

خطا

586

40

14/6

-

-

2/25

76/02

-

کل

346923

45

-

-

-

1/5

-

79/13
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جدول  -6گروهبندي ساختارهاي موجود در نخهاي توليدي (نوع ساختار در بين  100گيرش شمارششده).
20

طول کانال ()mm

40

30

ابعاد کانال(مربع) ()mm

1/5

2/25

3

1/5

2/25

3

1/5

2/25

3

تابيده شده

15

11

17

19

24

29

21

19

18

قيطانباف

28

34

26

24

16

13

20

24

23

پوششي

28

25

24

26

34

27

26

25

28

درهم و برهم

4

6

4

4

2

4

5

4

3

قيطانباف شل

2

4

5

3

5

8

8

10

9

پوششي شل

3

5

6

4

5

7

8

8

9

درهم و برهم شل

-

2

-

2

3

4

3

2

2

چندساختاري

20

13

18

18

11

8

9

8

8

که جت با طول  40 mmکمترين ثبات نقاط درهم رفته و جت با طول
 20 mmبيشترين ثبات نقاط درهم رفته را دارد.
آزمون رتبهبندي دانکن اثر ابعاد کانال عبور نخ روي ثبات نقاط درهم
رفته را در دو ســطح همگن رتبهبندي کرده است .بهطوري که جت با
کانــال عبور نخ به ابعاد کانال عبور نخ  3 mmکمترين و جت با کانال
عبور نخ به ابعاد کانال عبور نخ 1/5 mmبيشترين ثبات نقاط درهم رفته
را دارد .بهطورکلی طول و قطر كانال عبور نخ روي ميانگين ثبات نقاط
درهم رفته اثر دارند.

با افزايش طول كانال از  20 mmبه  40 mmو قطر كانال عبور نخ از
 1/5×1/5به  3×3 mmثبات نقاط درهم رفته نيز كاهش مييابد .بدين
ترتيــب جت با ابعاد  20×1/5×1/5 mmبيشــترين درصد ثبات نقاط
درهــم رفته ( )87%و جت با ابعاد  40×3×3 mmكمترين درصد ثبات
نقاط درهم رفته ( )63%را دارد.
نتايج بهدست آمده از مشــاهدات ميكروسكوپي روي ساختار نقاط
درهم رفته در جدول  6و عکسهاي ميکروســکوپ الکتروني پويشی
گرفته شده نيز در شکل  6نشان داده شده است.

L = 20 mm , W = 3/0 mm

L = 20 mm , W = 2/25 mm

L = 20 mm , W = 1/5 mm

L = 30 mm , W =3/0 mm

L = 30 mm , W = 2/25 mm

L = 30 mm , W = 1/5 mm

L = 40 mm , W =3/0 mm

L = 40 mm , W = 2/25 mm

L = 40 mm , W = 1/5 mm

شکل  -6تصاوير ميکروسکوپی الکترون پويشی گرفته شده از نخهاي توليدي با جتهاي مختلف.
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با مشاهده تصاوير بهدســت آمده از ميکروسکوپ الکتروني پويشی و سطح مقطع كانال عبور نخ اثر هواي فشرده بهتدريج كاهش يافته و
نتيجه گرفته ميشــود ،در كانال با طول كوتاه ،گيرشهايي با شــکل ساختار نقاط درهم رفته شلتر شده و ثبات نقاط درهمرفته نيز كاهش
چندســاختاري توليد ميشــود كه باعث محكمبودن و ثبات بيشــتر   مييابد .تجزيه و تحليل نتايج بهدســت آمده با نتايج حاصل از پژوهش
نقاط درهم رفته ميشــود .همچنين ،گيرشهاي مانند تابيده شــده ،پژوهشگران پیشین [ ]10مطابقت دارد و نظريه آنها را تأييد ميكند.
قيطانباف ،پوششــي و گيرشهايي چندســاختاري محکم هستند و
ساختار بازنشدنی دارند و سایر گيرشها در اثر اعمال نيرو باز میشوند.
همچنيــن ،از هر مدل جت  100عــدد گيرش به تصادف انتخاب و از نتيجهگيري
لحاظ ساختاری بررسی شد که نتايج آن در جدول  6آمده است.
اگر طول جت بلندتر و ابعاد ســطح مقطع كانال عبور نخ گشــادتر با مشــاهده تصاوير بهدست آمده از ميکروســکوپ الکتروني پويشی
باشد ،فرصت زيادي براي بالون ايجاد شده بهوسيله هواي فشرده وجود نتيجه گرفته ميشــود ،در كانال با طول كوتاه گيرشهايي به شــکل
دارد كــه به دوران خود ادامه دهــد و نقاط درهم رفته بلندتري ايجاد چندساختاري دیده ميشود كه باعث محكمبودن و ثبات بيشتر گيرش
كند .اگر طول جت كوتاهتر و ابعاد سطح مقطع كانال عبور نخ باريكتر ميشود .همچنين ،با مشاهده تصاوير مالحظه ميشود ،با افزايش ابعاد
باشــد ،زمان عبور نخ از داخل جت و در نتيجه فرصت اينكه بالون نخ کانــال عبور نخ از  20×1/5×1/5به  40×3×3 mmگيرشها شــلتر
بتوانــد در داخل لوله دوران کند ،كم اســت و طول نقاط درهم رفته ميشــوند .پس نتيجه كلي كه از ســاختار نقاط درهم رفته ميتوان
گرفت ،اين اســت كه جت كوتاهتر و با ابعــاد كمتر  نقاط درهم رفته
كوتاهتر میشود.
اثر انرژي بهوجود آمده از جريان هوا در نزديكي مجراي ورود هوا بيشتر محكم و جت بلندتر و با ابعاد داخلي بزرگتر  نقاط درهم رفته شلتري
است و هر چه طول جت افزايش يابد ،اين اثر كمتر و انرژيهدر ميرود .ايجاد ميكند.
بهطوركلــي ميتوان نتيجه گرفت ،در جتهاي با طول كوتاه و قطر
تعداد مارپيچهاي جريان هوا در نزديكي مجراي ورود هوا بيشتر است و با
افزايش طول جت و سطح مقطع كانال عبور نخ بهتدريج كاهش مييابد .كانال عبور نخ تنگ ،ثبات و تراكم نقاط درهم رفته بيشــتر میشود و
بنابراين در جتهاي با طول كمتر و ســطح مقطع باريكتر تراكم نقاط نقاط درهم رفته آنها شــکل چندساختاري و باز نشو در اثر تنشهاي
درهم رفته بيشــتر و ثبات نقاط درهم رفته بيشتر است .با افزايش طول وارده دارند .در اين جتها طول نقاط درهم رفته و نقاط باز كمتر است.
جت و سطح مقطع كانال عبور نخ تراكم و ثبات نقاط درهمرفته كاهش هر چه طول بيشــتر و كانال عبور نخ گشــاد شود ،تراكم و ثبات نقاط
خ بيشتر بوده و درهم رفته كاهش مییابد و ســاختار نقاط درهم رفته شلتر ميشود،
مييابد .چون اثر جريان هواي فشرده روي رشتههای ن 
ســاختار نقاط درهم رفته محكم و با ثبات است .با افزايش طول جت همچنين طول نقاط باز و درهم رفته افزايش مييابد.
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