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نخهایمغزیداررامیتوانبااستفادهازسيستمريسندگیرينگ،چرخانهای،اصطکاکیوجتهواتوليدنمود؛دراينميانريسندگی
رينگقديمیترينروشتوليدبهشمارمیآيد.هدفازاينتحقيق،بررسیفرآيندتثبيتحرارتیخشکوبخاراشباعنخهایمغزیدار
بارويهپنبهومغزینخفيالمنتپلیاستر70دنيرکشيدهشدهبررویميزانتابزندگیوخصوصياتکششیاست.درفرآيندتوليد
نخهایمغزیدار،کشيدگیاوليهاعمالیبهجزءمغزی،دردوسطح0و45گرموفاکتورتابانگليسی،دردوسطح3/5و4/0تغييرداده
شد.دمایتثبيتخشکنيزدرسهسطح150،120و180درجهسانتيگرادبود.درمجموع16نمونهمتفاوتحاصلشد.آزمايشهای
تابزندگیوخصوصياتکششیقبلوپسازفرآيندتثبيتبرروینمونههاانجامگرفتودرنهايتبااستفادهازآزمونهایآناليزواريانس
يکطرفه،توكي1ودانكن2،اختالفبيننتايجازنظرآماریموردبررسیوتحليلقرارگرفت.نتايجحاصلهنشاندهندهیکاهشمحسوس
ميزانتابزندگینخهاپسازفرآيندتثبيتبود.نمونههایتثبيتشدهبااستفادهازبخاراشباعکمترينميزانتابزندگیرادرمقايسه

باروشخشکدردماهایمختلفنشاندادند.

1- مقدمه
ريســندگینخهایمغزیدار،دارایسابقهایبسيارطوالنی
میباشد.ايننخهاازدونوعليفتشکيلشدهاند،بهطوریکه
يکنــوعدرمرکزنخقرارگرفتهومغزینخراتشــکيلداده
ونــوعديگررويهنــخراشــکلمیدهد.درواقــعاينجزء،
پوشانندهجزءمغزیمحســوبمیگردد.بهطورکلینخهای
مغزیداربهدودســتهنرم،يعنینــخهایبامغزیفيالمنت
کشسان،وسخت،يعنینخهایبامغزیفيالمنتغيرکشسان
تقســيممیشــوند]1،2[.درنخهایمغزیدارسخت،معمواًل
ازفيالمنتهاینايلونوپلیاســتربهعنــوانجزءمغزیواز
اليافاستيپلبهعنوانجزءرويهاستفادهمیشود.بهطورکلی
نخهایمغزیدارجهتبهبودخواصفيزيکیماننداســتحکام
وازديادطولتاحدپارگی،مقاومتسايشــی،افزايشقابليت
تکميلهایشيميايیوخصوصياتزيبايیوراحتیمنسوجات

استفادهمیشــوند.درحقيقتدرنخهایمغزیدار،جزءرويه
باعثزيبايی،راحتیوتکميلمناسبمنسوجوجزءمغزینيز
خصوصياتفيزيکیمناسبمنسوجراتأمينمینمايد.نخهای
مغزیدارمیتوانندتوســطماشينهایريسندگیاصطکاکی،
جتهواورينگاصالحشــدهتوليدشوند؛البتهمعمولترين
روشتوليدايننخهابررویماشــينهایرينگاصالحشده

میباشد]3[.
نخهایمغزیدارکــهدارایجزءمغزیفيالمنتوجزءرويه
اســتيپلهستند،کاربردهایبســيارزيادیدارند.ويژگیهای
خاصايننوعنخهاباعثاستفادهازآنهادرمنسوجاتصنعتی،
پارچههایپوشاکیسبک،منسوجاتضدآب،نخهایدوزندگی
وغيرهشدهاســت]3،4[.تحقيقاتمتفاوتووسيعیبرروی
خصوصياتنخهایمغزیدارصورتگرفتهاست]9-3[.جدیو
همکارانشتاثيرپارامترهایتوليد،فاکتورتابوکشيدگیاوليه

1- Tukey
2-Duncan



محسن شنـبه و همكاران بررسی تاثیر تثبیت حرارتی  بر میزان تاب زندگی و ...

مجله علمي - ترويجي علوم و فناوري نساجي، سال دوم، شماره اول، بهار 1391 28

جزءمغزیرابررویخصوصياتفيزيکیومکانيکینخهایمغزیدارحاویجزء
مغزینايلونوجزءرويهپنبهموردبررسیقراردادند]5[.خصوصياتپارچههای
بافتهشدهازنخهایمخلوطپنبه-پلیاسترمتداولومغزیدارتوسطراپنيکرو
همکارانشموردبررسیقرارگرفت]6[.خصوصياتنخهایمغزیدارتوليدشدهبا

استفادهازسيستمسايرونيزتوسطپوراحمدوهمکارانشمطالعهگرديد]7[.
خصوصيتپاملخیياتابزندگینخدرواقعناشــیازگشتاورنخبودهکهحين
کمانشپيچشیآناتفاقمیافتد،بهگونهایکهدراثرآننخدرخودجمعشده
ودرخالفجهتتاب،درهممیتابد.هرگاهدوسرنخیکهدارایتابمیباشد
بهصورتآزادياتحتکششاوليهکمبهيکديگرنزديکگردد،قسمتميانینخ
کهدرحالدوالشدناست،بهصورتUشکلدرآمدهوبهيکبارهتعادلخودرا
ازدستمیدهد.درنتيجهاينعمل،دوساقنخدورهمپيچيدهوحلقههايیرا
بهوجودمیآورند.اينحلقههااصطالحًا"پاملخی"ناميدهشدهونخیراکهدارای
اينخاصيتباشد،"نختابزنده"مینامند.بهاينپديدهنيز"پديدهتابزندگی"
اطالقمیگردد.محلايجادحلقه،تعدادحلقههاوجهتچرخشنخنيزازعوامل

تعيينکنندهميزانتابزندگینخمیباشند]10،11[.
واژهتثبيتبرایتوصيفثباتيکســاختاردريکشکلخاصبهکاررفتهوبه
شکلتعادلیکهيکمادهنساجیمیتواندبهخودبگيردمربوطبودهواصطالح

"درجهتثبيت"نيزمشخصکنندهميزاندستيابیبهاينقابليتمیباشد.
تثبيتبهســهنوعبانامهایموقت،نيمهپايدارودائمطبقهبندیمیشــودکه
تفاوتآنهادرميزانانرژیالزمبرایبرگشــتبهحالتاوليهمربوطمیباشــد.
تثبيتیکهپايداریآنبرایمصارفعادیکمباشد)مانندقرارگرفتندرمعرض
نور،گرما،عملياتمکانيکیمتوســط،خيسشــدنوتغييراترطوبتتثبيت(
تثبيتموقتناميدهمیشود.تثبيتنيمهپايداردرمصارفعادیمقاوممیباشد،
اماباعملياتهایشديدترمیتواندبهحالتاوليهبرگردد.تثبيتدائمنيزشامل
تغييراتساختاریبودهوبهطورکلیبدونآسيبرسانیبهساختارليفنمیتواند

بهحالتاوليهبرگردد.
اتفاقاتیکهدرفرآيندتثبيتگرمايیرخمیدهد،بهشرحزيرمیباشد]12[:

1.ضعيفشــدنپيوندهایبينمولکولــیوافزايشتحرکجزءجزءالمانهای
ساختاریدردمایباالتر.

2.افتتنشدراثرحرارت.
3.تثبيتســاختاروتشــکيلدوبارهپيوندهادرمکانجديدبههنگام

سردنمودننخ.
پژوهشهایصورتگرفتهتوسطمولفيناينمقالهحاکیازآنبودکهتاکنون
تحقيقیدرزمينهبررســیشرايطتثبيتنخهایمغزیدارصورتنگرفتهاست؛
لذادراينتحقيقتاثيرفرآيندتثبيتحرارتیدردوحالتخشــکوبخاراشباع
بررویخصوصياتکششینخهایمغزیدارحاویجزءمغزیپلیاسترکشيده
شــدهبانمره70دنيروجزءرويهپنبهموردبررسیقرارگرفت.برايناساسدر
فرآيندتوليدنخهایمغزیدار،کشيدگیاوليهبهجزءمغزیاعمالشدهوفاکتور
تابانگليسیتغييردادهشد.تثبيتنمونههانيزبااستفادهازدوروشخشکو
مرطوب)بخاراشباع(انجامگرفت.درنهايتنيزبررسیآمارینتايجبااستفادهاز

آزمونهایتوكيودانكنصورتگرفت.

2- تجربيات
پارامترهایمتغيرجهتتوليدنخهایمغزیداردراينپژوهشعبارتازکشيدگی

اوليهاعمالیبهفيالمنتمغزیوتابنخمغزیداربودند.دراينتحقيقازنخهای
مغزیداربارويهپنبهبانمرهنيمچهنخ1/03هنکومغزیپلیاســترکشيده
شــده1بانمره70دنيراستفادهشد.نمونههاباکشيدگیاوليهصفرو45گرمو
فاکتورتابانگليسی3/5و4توليدشدند.نمرهاسمیجزءرويهدرايننمونهها
نيز16انگليســیانتخابشد.بنابراين4نمونهنختوليدگشتکهدرکشيدگی
اوليهوفاکتورتابتفاوتداشتند.بههريکازنمونههانيزمطابقجدول1،يک

کداختصاصدادهشد.

جدول1- کد اختصاص داده شده به نمونه ها براساس پارامترهای توليد

1234کد نمونه
045045کشيدگی اوليه )گرم(

3/53/544فاکتور تاب )انگليسی(
13/2813/5612/8813/20نمره نخ )انگليسی(

ماشينريســندگیرينگجهتتوليدنخهایمغزیدارمطابقشکل1
اصالحشــد]3[.بدينمنظوربررویماشينريسندگیرينگراهنمای
ســراميکی)1(وکششدهندهديســکیفيالمنتجزءمغزی)2(نصب
گرديد.راهنمایســراميکیدرنزديکیغلتککششــیجلوبهگونهای
تنظيمشدکهجزءمغزیدرمرکزرشتهکششديده،اليافتغذيهشود.
راهنمایســراميکیبااستفادهازيکتسمهفلزیبهميلهسرتاسری)4(
بررویماشــينريسندگیرينگنصبشــد.برایاعمالکشيدگیبه

فيالمنتتغذيهشوندهنيزازواشرهای15گرمیاستفادهگرديد.

شکل1- نمای شماتيکی از روش مورد استفاده برای توليد نخ های مغزی دار]3[

1- Fully Drawn Yarn (FDY)
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تثبيتخشــکدرســهدمای120و150و180درجهسانتيگرادوبه
مدت5دقيقهانجامشــد.جهتانجامتثبيتنيزازدســتگاهخشككن
آزمايشــگاهیاستفادهگرديد.برایتثبيتنخ،آنراباكششثابتبهدور
سينیفلزیمشبکدستگاهپيچيدهوسينیدروندستگاهقراردادهشد،
سپسدرجهدستگاهبررویدمایموردنظروزمان5دقيقهتنظيمگشته
ونختحتحرارتخشکتثبيتشد.بهمنظورانجامتثبيتمرطوب،ابتدا
نمونههابررویبوبينهایفلزیمشــبک،بهصورتشلپيچی،پيچيده
گشــتهوســپسبوبينهایتهيهشــدهدردرونمخزندستگاهتثبيت
اتوکالو(E-Lagarde،France(قرارگرفت.پسازآننمونههابهمدت30

دقيقهدرمعرضبخاراشباع،تثبيتشدند.
برایاندازهگيریتابزندگینيزازدســتگاهیبهنام»دستگاهسنجش
تابزندگی«اســتفادهشــدکهدرآنطولمشخصیازنخبيندوفک
دســتگاه)يکیثابتوديگریمتحــرک(قرارمیگيرد.عمومًادوروش

برایانجاماينآزمايشپيشنهادشدهاستکهبهشرحزيرمیباشد:

روش اول:دراينروشفکمتحرکبهسمتفکثابتحرکتکرده
تــاهردوفکباهمتماسپيــداکنند.همچنيندرميانهنخيکوزنه
سبکبهصورتمعلققرارمیگيرد؛حالبهنخاجازهدادهمیشودتا
بههرميزانبهدورخودبتابد.ســپسبابازنمودنوشمردنحلقهها
عددتابزندگیبهدســتمیآيد]13[.ازمعايباينروشمیتوان
بهوابســتگیمحلتشکيلحلقهدرمحلخاصازنمونهنخباتوجهبه
وزنهآويزانشــده،عدممشــخصبودندقيقمقداروزنهآويزانشده،
طولنمونهموردآزمايشودرنهايتعدمتعيينمقداردقيقکشيدگی

نخ،اشارهنمود]14[.

روش دوم:درايــنروشفکمتحرکبهســمتفــکثابتحرکت
میکنــد،بهمحضاينکهنخبهدورخودتابيدهواولينحلقهتشــکيل
شد،فکمتحرکمتوقفشدهوفاصلهبيندوفکبهعنوانعددتاب
زندگیبيانمیگردد.ازمحاســناينروشدرمقايســهباروشاول
میتوانبهدقيقبودنمقدارکشــيدگینخ)tex/2+10%g(وتشکيل
آزدانهحلقههاینخباتوجهبهعدماستفادهازوزنهآويزانشده،اشاره

نمود]14[.
باتوجهبهمواردمطرحشده،دراينتحقيقازروشدومسنجشتاب
زندگیاســتفادهشد.همچنيناينآزمايشبرایهرنمونه5بارتکرار

شد.
جهــتتعيينخصوصياتکششــینمونههاازدســتگاهاندازهگيری
خصوصياتکششیزوييکاســتفادهگرديد.نحوهکارايندستگاهبر
اســاسروشنرخثابتازديادطولاســت.آزمايشنمونههایتوليد
شدهنيزبراساساســتانداردASTM D2256]15[صورتگرفت؛بر
اساسايناستانداردفاصلهبيندوفک30سانتيمتربودهوسرعتفک
متحرکبايدبهگونهایتنظيمشودکهزمانپارگیهرنمونهبين17
تا23ثانيهباشــد.برایتعيينخصوصياتکششینخهایمغزیدار،

هرنمونه15بارموردآزمايشقرارگرفت.
درنهايتجهتتجزيهوتحليلآمارینتايجازنرمافزارSPSSاستفاده
شــدهوآزمونهایآناليزواريانسيکطرفه،توكيودانكندرسطح

اطمينان95درصدانجامشدند.

3- نتايج و بحث
3-1- آزمايش تاب زندگی

درجــدول2نتايجآزمايشميزانتابزندگینمونههادرشــرايطمختلف
تثبيتارائهشدهاست.بررسینتايجحاصلهنشانمیدهدکهفرآيندتثبيت
تأثيرمحسوســیبرکاهشپاملخینخهایمغــزیداردارد؛بهگونهایکه
درشرايطتثبيتمرطوب)بخاراشباع(بيشترينکاهشميزانتابزندگی
)پاملخی(مشــاهدهمیشود.درشرايطتثبيتخشکنيزمشاهدهشدکه
افزايشدمایتثبيتتأثيرمحسوســیدرکاهشميزانتابزندگیندارد.
درصدکاهشتــابزندگینخهایمغزیدارپسازفرآيندتثبيتمرطوب
)بخاراشباع(بين70/58تا76/84درصدبود.ازسویديگردرصدکاهشتاب
زندگینخهایمغزیدارپسازتثبيتخشکبين35/27تا66/51درصدبه
ثبترسيد.بيشترينميزانکاهشتابزندگیدرنمونهتوليدشدهبافاکتور
تابانگليسی4وکشيدگیاوليه45گرم)نمونه4(مشاهدهمیشود.نتايج
حاصلهنشانمیدهدکهتأثيرفرآيندتثبيتبرروینمونههایتوليدشده
بافاکتورتابوکشيدگیاوليهباالتر،بيشتراست.تاثيربيشترفرآيندتثبيت
برروینمونههایتوليدشــدهباکشيدگیاوليهبيشتربررویجزءمغزیرا
میتوانبهافزايشتنشواردهبرجزءمغزیدرزمانتغذيهولذاتمايلبيشتر
بهرهاسازیتنشواردهنســبتداد.درجدول3نتيجهبررسیآماریتاب
زندگینمونههایتوليدشــدهبافاکتورتابانگليسی3/5وکشيدگیاوليه
جزءمغزیصفربااســتفادهازآناليزواريانسدرسطحاطمينان95درصد،

ارائهشدهاست.
درمجمــوعنتايجحاصلهحکايتازتأثيرمعنیدارفرآيندتثبيتحرارتیبر
رویميزانتابزندگینخهایمغــزیداردارد)مقدارپارامترSig.کمتراز
0/05اســت(.ازسویديگرآزموندانكننشاندادکهدراکثرموارد،نمونه
تثبيتشدهبااستفادهازبخاراشباعدريکدستهمجزانسبتبهنمونهخام
وهمچنيننمونههایتثبيتشــدهبااستفادهازدمایخشکقرارمیگيرد.
درجدول4نتايجآزموندانكننمونههایتوليدشدهبافاکتورتابانگليسی
3/5وکشــيدگیاوليه45گرمنشاندادهشدهاست.ازسویديگرهمانطور
کهدرجدول4نشــاندادهشدهاست،دراکثرمواردنمونههایتثبيتشده
دردماهایمختلفدريکدســتهقرارمیگيرند.بنابراينبهنظرمیرسدکه
افزايشدمایتثبيت،تأثيریبررویکاهشتابزندگینخهایمغزیداربا
رويهپنبهومغزیپلیاسترنداشتهاست.همچنينآزمونتوكينشاندادکه
ازعوامــلاصلیوجودتفاوتمعنیدار،وجوداختالفمعنیدارنمونهخامبا
نمونههایتثبيتشدهونمونهنخهایمغزیدارتثبيتشدهبااستفادهازبخار

اشباعباديگرنمونههایتثبيتشدهتوسطدمایخشکمیباشد.

جدول2- نتايج آزمايش تاب زندگی نمونه های مختلف بر حسب سانتيمتر

 )°C( دمای تثبيت

              کدنمونه
بخار اشباع120150180خام

114/88)5/25(6/72)8/90(7/36)15/34(6/88)7/23(4/30)3/91(

215/05)7/89(6/56)3/44(4/66)4/19(5/90)9/00(4/37)11/65(

317/66)12/10(7/96)10/40(10/43)5/44(10/82)6/33(5/20)6/78(

417/68)9/45(5/92)9/11(10/37)8/23(7/98)8/17(4/09)10/25(

*اعدادداخلپرانتزضريبتغييراتتابزندگیهستند.
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جدول3- نتايج آناليز واريانس تاب زندگی نخ های مغزی دار توليد شده با 
فاکتور تاب انگليسی 3/5 و کشيدگی اوليه 45 گرم

.SigFميانگين مربعاتdfجمع مربعات

00054/58880/8134250/232.بينگروهها

1/4802029/608درداخلگروهها
24352/858كل

جدول 4- نتايج آزمون دانكن تاب زندگی نخ های مغزی دار توليد شده با 
فاکتور تاب انگليسی 3/5 و کشيدگی اوليه 45 گرم

سطح اطمينان 95%تاب زندگي
N

321

Duncan*5/004/22005

2/006/72005

4/006/88005

3/007/36005

2/0014/86005

.Sig1/000442.1/000

3-2- خصوصيات کششی نخ های مغزی دار 
نتايجآزمايشاســتحکامتاحــدپارگیوازديادطــولتاحدپارگی
نمونههایخاموتثبيتشــدهدرشــرايطمختلف،درجداول5و6
ارائهشدهاست.نتايجارائهشدهدرجدول5گويایتأثيرمثبتفرآيند
تثبيتخشکدردماهایمختلفبراستحکامتاحدپارگینمونههای
مختلفاســت.فرآيندتثبيتدربخاراشباعروندمشخصیرابرروی
استحکامتاحدپارگینخهایمغزیدارنشاننداد.همچنينمطابق
جــدول6،ازديادطولتــاحدپارگینخهایتثبيتشــدهبهروش
خشکنسبتبهنمونهخامبهمقداراندککمتربودهوازسویديگر
تثبيتبهروشبخاراشباعمنجربهافزايشازديادطولتاحدپارگی
شد.بررسیآمارینتايجبااســتفادهازآناليزواريانسنشانمیدهد
کهاختالفاســتحکامتاحدپارگینمونههایمختلفپسازفرآيند
تثبيتبانمونههایخام،هموارهمعنیداراست.ازسویديگر،ازدياد
طــولتاحدپارگینمونههاپسازفرآيندتثبيتدراکثرمواردبهجز
نمونهتوليدشدهبافاکتورتاب3/5وکشيدگیاوليه45گرم،اختالف
معنــیداریبانمونههایخامداشــت.درجدولهاي7و8نتيجه
آزمونآناليزواريانسنمونههایتوليدشدهبافاکتورتابانگليسی4
وکشــيدگیاوليه45گرمنشاندادهشــدهاست.افزايشاستحکام
نخهایمغزیداردرفرآيندتثبيتخشــکرامیتوانبهاستراحت
ساختمانمولکولیوتشــکيلمجددپيوندهادراثرفرآيندتثبيت،

نسبتداد]12[.
نتايــجحاصلازآزمونتوكيجهتبررســیدقيقترداليلاختالف
حاکیازآناســتکهفرآيندتثبيتخشکتأثيرمعناداریبرروی
اســتحکاموازديادطولتاحدپارگینمونههاداشتهاست.ازسوی
ديگردمایتثبيتخشــکيعنی150،120و180درجهسانتيگراد

نيــزروندمعنیداریبررویاســتحکاموازديادطولتاحدپارگی
نمونههایتثبيتشــدهبهروشخشکنشاننداد.درنهايت،نتايج
آزموندانكننشاندادکهازديادطولتاحدپارگینخهایمغزیدار
تثبيتشــدهبهروشبخاراشــباع،هموارهدريکدستهمجزاقرار
گرفتهاســت.ازسویديگراستحکامتاحدپارگینخهایمغزیدار
تثبيتشــدهبهروشبخاراشباع،روندمشــخصیدرآزموندانكن

نشاننداد.

جدول5- نتايج آزمايش استحکام تاحدپارگی)gf/den( نمونه های تثبيت 
شده و نمونه خام

تاب زندگي
سطح اطمينان %95

N
321

5,00*Duncan4/22005

2/006/72005

4/006/88005

3/007/36005

1/0014/86005

.Sig1/0000/4421/000

*اعدادداخلپرانتزضريبتغييراتاستحکامتاحدپارگیهستند.

جدول6- نتايج آزمايش ازديادطول تاحدپارگی)%( نمونه های تثبيت شده و 
نمونه های خام

بخاراشباع120150180خامکد نمونه

11/23)8/85(1/46)9/67(1/36)10/15(1/35)6/26(1/12)7/88(

21/08)15/71(1/35)5/49(1/45)6/95(1/33)6/64(1/45)7/55(

31/21)15/14(1/61)9/50(1/35)8/34(1/36)11/82(31/15)7/38(

41/11)10/61(1/40)8/78(1/23)6/83(1/38)12/40(1/14)8/24(

*اعدادداخلپرانتزضريبتغييراتازديادطولتاحدپارگیهستند.

جدول7- نتايج آناليز واريانس يک طرفه استحکام تاحدپارگی نمونه تثبيت 
شده در شرايط متفاوت )فاکتور تاب انگليسی 4 و کشيدگی اوليه 45گرم(

.SigFميانگين مربعاتdfجمع مربعات

0/00016/1240/25141/002بينگروهها

0/016701/088درداخلگروهها

742/090كل

جدول8- نتايج آناليز واريانس يک طرفه ازديادطول تاحدپارگی نمونه تثبيت 
شده در شرايط متفاوت )فاکتور تاب انگليسی 4 و کشيدگی اوليه 45گرم(

.SigFميانگين مربعاتdfجمع مربعات
0/00010/1131/47945/915بينگروهها

0/1467010/235درداخلگروهها

7416/150كل
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4- نتيجه گيری
دراينپژوهشتأثيرنوعفرآيندتثبيت)خشــکوبخاراشــباع(و
همچنيندمایتثبيتخشــکبررویخصوصياتکششــیوتاب
زندگــینخهایمغزیدارحاویجزءمغزیپلیاســتروجزءرويه
پنبهموردبررســیقرارگرفت.ازسویديگرتأثيرپارامترهایتوليد
نخهایمغزیدار)فاکتورتابوکشــيدگیاوليهجزءمغزی(نيزدر
اينتحقيقبررسیشد.بررسیآمارینتايجصورتگرفتهحکايتاز
تأثيــرمعنیدارفرآيندتثبيتبرميزانتابزندگینخهایمغزیدار
داردکهدراينبينتأثيرفرآيندتثبيتبهروشبخاراشــباع،بيشتر
اســت.درنمونههایتثبيتشــدهبهروشخشک،استحکامتاحد
پارگــینمونههادرمقايســهبانمونهخام،روندصعودیداشــتهو
اختالفنتايجدرســطحاطمينان95درصدازنظرآماریمعنیدار
بود؛اماافزايشدماتا180درجهسانتيگرادتأثيرمعنیداریبرروی
خصوصياتکششی)استحکاموازديادطولتاحدپارگی(دارد.نتايج
حاصلهنشــاندادکهتثبيتبهروشبخاراشــباعمنجربهافزايش
ازديادطولتاحدپارگینخهایمغزیدارشدهاستوازسویديگر
روندتغييراتاستحکامتاحدپارگینيزمشخصنبود.البتهتغييرات
اســتحکامتاحدپارگیازنظرآماریروندمشخصینشانندارد.در
پژوهشهایآيندهبهينهســازیشرايطتثبيتنخهایمغزیداربا
اســتفادهازروشآماریتاگوچیموردتحليلوبررسیقرارخواهد

گرفت.
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AbstractAbstract
Core-spun yarns can be produced by ring, rotor, friction, and air-jet spinning systems. Production of 
core-spun yarns on ring spinning system is known as the oldest one. The aim of  this study is to in-
vestigate the effect of dry and saturated steam heat setting on twist liveliness and tensile properties of 
core-spun yarns containing cotton fiber as sheath and 70 denier fully drawn multifilament polyester 
yarn as core part. Pre-tension of core part was changed in two levels i.e. 0 and 45g and English twist 
factor was also varied in 3.5 and 4.0. On the other hand, 120, 150, and 180°C were selected as dry heat 
setting temperature. Totally, 16 different samples were tested. The twist liveliness and tensile tests were 
carried out on samples before and after heat setting process and then obtained results were evaluated 
statistically using one-way analysis of variance, Tukey and Duncan tests. The dominant reduction of 
twist liveliness after heat setting was observed and the samples treated with saturated steam heat setting 
have the lowest values of twist liveliness. 
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