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بــرایمطالعهرفتــارمکانیابیاليافدرنــخوتوجيهخواصنخهای

مخلوطبهرهگرفتهاند]۱۲-۱۴[.
درشــکلهای۲و۳تعریفیازمفهومشــاخصمهاجرتباتوجه
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نشاندادهمیشود]۱5[.
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ناحيهباپهنایشعاعیبرابرتقسيممیشود.ناحيهشماره۱بهعنوان
ناحيهمرکزیوناحيهشــماره5بهعنوانبيرونیترینناحيه)ســطح
نخ(درنظرگرفتهمیشــود.پسازتقسيمسطحمقطعبهپنجناحيه،
شمارشاليافدرنواحیانجاممیشود.اگرمهاجرتدرونی)FMi(جزء
ليفیمدنظرمقدمباشد،عددتوزیعواقعیاليافازعددتوزیعیکنواخت

کمتراست)FMa<FMu(ومهاجرتدرونیمحاسبهمیشود.
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P

C

C

P

C

تغذیهتوليد

حالتپنجم

C

P

P

C

C

P

تغذیهتوليد

حالتششم

C

C

P

P

C

P

تغذیهتوليد

حالتهفتم

C

P

C

P

P

C

تغذیهتوليد

حالتنهم

P

C

P

C

C

P

تغذیهتوليد

حالتهشتم

ازدیادطولتاحدپارگی)%(استحکام)cN/tex(نمونهنخ

)0/57(4/98)0/91(13/84اول

)2/00(8/54)0/95(12/01دوم

)1/69(۹/08)0/92(10/05سوم

)2/44(10/92)0/80(10/14چهارم

)2/37(7/95)1/25(9/39پنجم

)2/63(9/47)2/40(11/26ششم

)2/81(9/09)1/04(10/33هفتم

)1/53(7/08)1/03(10/73هشتم

)0/99(6/06)1/04(۱1/21نهم

جدول2-نتایجآزموناستحکاموازدیادطولتاحدپارگینمونههاینخ.

اعدادداخلپرانتزمقادیرانحرافمعياررانشانمیدهد.

شکل2-نمایشانواعمفاهيممهاجرت]15[.

بيشترینمهاجرتدرونیبيشترینمهاجرتبيرونی توزیعیکنواختتوزیعواقعی

FMi FMa
FMu FM0
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اگرمهاجــرتبيرونی)FM0(اتفاقبيفتد،عــددتوزیعواقعیازعدد
>FMu(درنتيجهمهاجرتبيرونی FMa(توزیعیکنواختبيشترشده
محاسبهمیشود.شــاخصمهاجرتبراساسدادههایبهدستآمده
طیمراحلمختلفبهکمکمعادلههای)۱(و)۲(محاسبهمیشود:

)۱(

)۲(

اگرضریبمحاسبهشدهمثبتباشد،ليفدرنظرگرفتهشدهبهسطح
نخمهاجرتکردهاست.

درحالتمنفیبودنشــاخصمهاجرت،ليفدرنظرگرفتهشدهبه
الیههایدرونینخمهاجرتکردهاست.مقدارعددیشاخصمهاجرت
جزءدوممساویشاخصمهاجرتجزءاولاماباعالمتمخالفاست.
شــاخصمهاجرتبرابرباصفرنمایانگرتوزیعیکنواختاليافدرتمام

سطحاست.
افزونبراین،شاخصمهاجرت%۱00±بيانگرتفکيککاملدوجزء
ازیکدیگراســت.برایکسباطالعاتبيشتردربارهچگونگیمحاسبه

شاخصمهاجرتمرجع]۱5[مطالعهشود.

FMiضریبتصحيح Cنمونهنخ
FMuFMaFMo)%(برایليفپنبهM)%(برایليفپلیاسترM

32-32+47/84+22+9/98+-1/21اول

48/15-48/15+52/68+27+3/15+-1/21دوم

58-58+43/05+28+7/24+-1/21سوم

38/20-38/20+49/10+26+11/72+-1/21چهارم

23-23+44/84+20+12/45+-1/21پنجم

48/13-48/13+44/42+27+10/83+-1/21ششم

52/01-52/01+40/63+25+8/06+-1/21هفتم

11/29-11/29+40/05+12+8/43+-1/21هشتم

9-9+33/05+8+5/52+-1/21نهم

جدول3-مقدارشاخصمهاجرتHamiltonوسایرپارامترهایموردنيازبرایمحاسبهآندرنمونههاینخ)محاسباتبراساسدادههایليفپنبهانجامشدهاست.چون 
FMu>FMa  است.بنابراین،FMi محاسبهنمیشود(.

شکل3-)الف(بيشترینمهاجرتدرونیو)ب(بيشترینمهاجرتبيرونیاليافدرنخ
مخلوط]15[.

)الف(

)ب(

ليفاول

ليفاول

سایرالياف

سایرالياف

بيشترینمهاجرتدرونی

شکل4-نمونهایازتصاویربرداشتشدهازسطحمقطععرضینخهایریسيدهشده.بيشترینمهاجرتبيرونی

نمونهسوم

نمونهششم

نمونهنهم

نمونهدوم

نمونهپنجم

نمونههشتم

نمونهاول

نمونهچهارم

نمونههفتم
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شکل5-ترتيبچيدماننمونههاینخریسيدهشدهبراساسمقداریکنواختیتوزیعليفدرسطحمقطععرضی.

نمونهنهم نمونههشتم نمونهپنجم نمونهاول نمونهچهارم نمونهششم نمونهدوم نمونههفتم نمونهسوم

توزیعنسبتًایکنواختاليافتفکيکاليافازیکدیگر

استحکامتاحدپارگی

معنیداربودنمقدارپارامترFميانگينمربعدرجهآزادیمجموعمربعاتپارامتر

بينگروهها
درونگروهها
مجموع

236/745
221/978
458/723

8
261
269

29/593
1/542

-

19/197
-
-

0/000
-
-

ازدیادطولتاحدپارگی

بينگروهها
درونگروهها
مجموع

457/770
529/611
1050/381

8
261
269

57/221
4/115
-۱0

13/904
-
-

0/000
-
-

جدول4-نتایجتحليلآماریواریانسبرایبررسیتفاوتمعنیداریموجودمياناستحکاموازدیادطولتاحدپارگینمونههاینخ.

نتایج و بحث

دربخشاولپژوهش،تصاویربرداشــتشــدهازسطحمقطععرضی
نمونههاینخبرایمحاســبهشــاخصمهاجرتاليافپنبهوپلیاستر
تجزیهوتحليلشد.شکل۴نمونهایازتصاویرسطحمقطعنمونههای
مختلفنخاســتفادهشدهدراینبخشرانشــانمیدهد.درمرحله
نخست،تقسيمسطحمقطعبهپنجناحيهباپهنایباندبرابروشمارش
تعداداليافدرهربخشانجامشــد.اینعملباانتقالتصویربرکاغذ
)چاپعکسبرداشتشده(ورسمدایرههایهممرکزمتوالیانجامشد.
دایرهبيرونییاســطحیطوریرسمشدهاستکهتماماليافموجود
درتصاویردرایندایرهمحصورشدهباشند.سپس،تعداداليافپنبهو
پلیاسترباتوجهبهتفاوتدرشکلسطحمقطعهرليف)سطحمقطع
ليفپنبهلوبياییشــکلوليفپلیاسترمتمایلبهدایرهاند(خواندهو

ثبتشد.
بااستفادهازایناطالعاتوانجاممحاسباتمختلفمرتبطباشيوه
محاســبهشــاخصمهاجرتHamilton،مقدارعــددیميانگيناین
شاخصبرایاليافپنبهوپلیاستردر۹نمونهمختلفنخمحاسبهشد.

نتایجمحاسباتبهطورخالصهدرجدول۳آمدهاست.
نتایجپژوهشمؤیدتفاوتفاحشميانمقادیرشاخصمهاجرتالياف
درنمونهنخهاست.اینتفاوتنمایانگراثرموقعيتاستقرارفتيلهالياف
پنبهوپلیاســتردربخشتغذیهماشينچندالکنیبررفتارمکانیابی
ليفدرسطحمقطععرضینخاست.مقادیرشاخصمهاجرتمحاسبه

شدهبرایليفپنبهدرتمامنمونههاینخمثبتاست.
بنابراین،میتواناذعانکردکهبراساسنتایججدول۳ليفپنبهدر
تمامنمونههاینخبيشــترتمایلبهمهاجرتبهسطحوليفپلیاستر
بهدليلداشــتنظرافتبرابرباليفپنبهواماطولبيشــترتمایلبه

مهاجرتبهسویالیههایداخلینخدارد.

باوجوداین،شدتمهاجرتاليافدرنخهایریسيدهشدهبایکدیگر
متفاوتاست،بهطوریکهبيشــترینمقدارشاخصمهاجرتمربوط
بهنمونهنخســومبهمقدار%58+وکمترینمقــدارمربوطبهنمونه
نخنهمبهمقدار%۹+اســت.دســتنيافتنبهضریبمهاجرت%0یا
%۱00نشــاندهندهتوزیعنایکنواختاليــافیاعدمتمرکزکاملیک
ليفدربخشیازسطحمقطع)تفکيککاملاليافازیکدیگر(است.
بدینترتيبمیتواناعالمکردکهتغييردرچيدمانفتيلهاليافدر
بخشتغذیهماشينچندالکنیبرتوزیعآندرسطحمقطععرضینخ
اثرگذاراست.چيدمانبانکهبهشيوهسومسببتمایلاليافبهتفکيک
ازیکدیگروچيدمانبهشيوهنهمازشکل۱سببتوزیعبيشترالياف
درســطحمقطعنخمیشود.ازاینرو،بامرتبکردنصعودیشاخص
مهاجرتHamilton،میتوانتغييررفتارمهاجرتاليافدرساختارنخ
راازتوزیعمتمایلبهیکنواختبهسویتمرکزليفیتشخيصداد.این
فراینددرشکل5نشاندادهشدهاست.باتوجهبهاینشکلمیتوان
دربارهچگونگیاستقراربانکهاليافدربخشتغذیهماشينچندالکنی

تصميمیمناسباتخاذکرد.
اســتحکاموازدیادطولتاحدپارگــیخواصمهمیازنخبودهکه
متأثرازجایگيریوتوزیعاليافدرساختارآناست.نتایجآزمونهای
انجامشــدهبهطورخالصهدرجدول۲آمدهاست.دراولينقدمبرای
مطالعهمعنیداریتفاوتمياناســتحکاموازدیادطولتاحدپارگی
نمونههاینخریسيدهشده،ازتحليلآماریدرسطحمعنیداری۹5%

استفادهشد.نتایجاینتحليلدرجدول۴آمدهاست.
برایدستهبندینمونههاینخازنظراستحکاموازدیادطولتاحد
پارگینيزدرادامهازآزموندانکناســتفادهشــد.براساسدادههای
جدول۴مشاهدهمیشود،نمونههاینختوليدشدهاستحکاموازدیاد
طولمتفــاوتدارندوتفاوتميانمقادیرایــندوخاصيتدرنخها

معنیداراست.
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بيشترینوکمتریناستحکامتاحدپارگیبهترتيبمربوطبهنمونه
نخهایاولوپنجماست.ازطرفیبهطورمعکوسبيشترینوکمترین

مقدارازدیادطولتاحدپارگیمرتبطبانخهایچهارمواولاست.
اگرمقادیرشــاخصمهاجرتاليافبــراینمونههایمختلفنخبه
ترتيبصعودیمرتبشــود،مشــاهدهمیشــودکهنمونهنخاولبا
دارابــودنضریب%۳۲+درمکانچهارمقــرارمیگيرد.درنخرینگ
اليافمســتقردرالیههایمرکزیبيشترینمقاومترادربرابرنيروی
کششینشانمیدهند.بنابراینبيشــتربودناستحکامنمونهنخاول
رامیتوانبهتمرکزبيشــتراليافپلیاستردرالیههایميانیمربوط
دانست.برایاثباتدليلبيانشده،بااستفادهازکدنویسیدرنرمافزار
MATLAB سطحمقطعاليافدرتصویربرداشتشدهازبخشزمينه
عکسهااستخراجومجددانشاندادهشدهاست.نتایجاینتحليلدر

شکل6نشاندادهشدهاست.
دراینشــکلمقطعلوبياییشــکلاليافپنبهبارنگآبیومقطع
متمایلبهدایرهليفپلیاســتربارنگزردنشــاندادهشــدهاست.

همانطورکهمشــاهدهمیشود،درشکل6اليافپلیاستردرساختار
نمونهنخاولمنسجمترودربخشميانیتمرکزکردهاند.

ازطرفیدرنمونهنخپنجمکهکمتریناستحکامرادارد،پراکندگی
کاملاليافپنبهوپلیاســتردرتمامالیههامشــاهدهمیشود.بهنظر
میرسد،استقراراليافپلیاستربامقاومتکششیبيشتردرالیههای
ميانینخسبببهبودخواصکششیآنمیشود.بنابرایناثرچيدمان
فتيلهاليافدربخشتغذیهماشــينچندالکنیبراستحکاموازدیاد
طولتاحدپارگینخریسيدهشدهمیتواندنتيجهدیگرپژوهشحاضر

باشد.

نتیجه گیری

هدفاصلیدراینمطالعهبررسیاثرهایچيدمانفتيلهاليافپنبهو
پلیاســتردربخشتغذیهماشينچندالکنیبرتوزیعاليافدرسطح

شکل6-نمایشواضحسطحمقطعاليافپنبهوپلیاستردرساختارداخلینخبرایمشاهدهچگونگیتمرکزوشمارشالياف.

نمونهسوم

نمونهششم

نمونهنهم

نمونهدوم

نمونهپنجم

نمونههشتم

نمونهاول

نمونهچهارم

نمونههفتم
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مقطععرضینخریسيدهشدهودرنتيجهخواصکششیآناست.به
هميندليل۹نمونهنخمخلوطپنبه-پلیاســتربانمره۴0انگليسیو
درصدبرابرازاليافدرماشينریسندگیرینگریسيدهشد.دربخش
تغذیهماشينچندالکنیاولچيدمانبانکهاليافطبيعیومصنوعی

درنهحالتمتفاوتتغييردادهشد.
پسازفرایندریسندگی،عملياترنگرزینمونههاینخباهدفایجاد
تمایزمياناليافموجوددرســطحمقطععرضینخانجامشد.سپس،
برشهایبسيارباریکازمقطعنخکهبااستفادهازرزینپوششداده
شــدهبود،آمادهوتصویرآنبابزرگنماییمناســببرداشتشد.در
بخشاولازتحليل،شاخصمهاجرتHamiltonبرایمطالعهتوزیع

شعاعیاليافدرمقطععرضینخمحاسبهشد.
سپس،استحکاموازدیادطولتاحدپارگینمونههاینخبهعنوان
خواصمتأثرازرفتارمکانیابیاليافدرنخبررســیشد.نتایجنشان
میدهد،اواًلشاخصمهاجرتاليافدرنمونههایمختلفنخبسياربا
یکدیگرمتفاوتاند،بهطوریکهمقدارآنبين%۹تا%58متغيراست.
نتایجاینبخشازتحليلاثرچيدمانبانکهدرماشــينچندالکنی
رابرتوزیعشــعاعیاليافتأیيدمیکند.حذفبخشزمينهازتصویر
ســطحمقطعنخونمایشدقيقاليافپنبهوپلیاســتربااستفادهاز

نرمافزار7.۱a( MATLAB–۲0۱0(تفاوتدرتوزیعاليافرابهخوبی
نشانمیدهد.ازطرفدیگر،تفاوتمياناستحکاموازدیادطولتاحد

پارگینخهانيزازلحاظآماریمعنیداراست.
درنمونهنخیکهتمرکزاليافپلیاســتردرالیههایمرکزیاتفاق
افتادهاستبيشتریناستحکامودرنمونهایکهاليافپنبهوپلیاستر
درتمــامپنجالیهتوزیعشــدهاند،کمتریناســتحکامتاحدپارگی
مشاهدهشــد.بنابراینمیتواناذعانکردکهتغييردرچيدمانبانکه
اليافطبيعیومصنوعیدرناحيهتغذیهماشينچندالکنیکهتاکنون
موردتوجهپژوهشــگرانواقعنشدهاست،میتواندبرساختارداخلیو
خواصنخرینگمؤثرباشد.بنابرایندرنظرگرفتناینچيدمانتوسط
مسئولخطریسندگیالزامابایدمتناسبباخواصموردانتظارازنخ
انجامشــود.پژوهشحاضربهطورگستردهتردرحالاجراستوسایر

نتایجآندرآیندهارائهمیشود.

قدردانی
ازحوزهمعاونتپژوهشــيدانشگاهآزاداســالميواحدقائمشهربرای

حمایتماليدراجرايطرحتقدیروتشکرمیشود.
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Abstract
Nine different ring cotton-polyester blended yarns (50/50) were prepared to study the effects of sliver 
feeding position in drawing frame on fibers distribution in yarn cross-section and its properties. Differ-
ent slices of each type of yarn were cut to take images of yarn cross-section after spinning and dying 
processes. First, the radial distribution of fibers in yarn cross-section was analyzed using Hamilton 
migration index. The strength and elongation-at-break of the samples were assessed as two parameters 
for possible changes affected by fibers positioning.  The results showed that, cotton and polyester sliver 
feeding position in drawing frame did affect fiber distribution of the yarn cross-sectionally as the Ham-
ilton migration index and fiber frequency distribution were different in the prepared yarns. Migration 
indexes were varied between 9% and 58% in the spun yarns. In addition, there were found meaningful 
differences between the strength and elongation-at-break of the yarns due to changes in fiber position-
ing mode which would help to obtain yarns with minimum and maximum strengths.
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