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چكیده
درک شکل هندسی سطح مقطع نخ و پارچه برای تولید پارچههایی با عملکرد مناسب ضروری است .تغییرات موقعیت پل تار (در جهت
عمودی و افقی) روی خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه اثر میگذارد و سطح مقطع پارچه را تحت تأثیر قرار می دهد .در این پژوهش،
 9نمونه پارچه تافته پلیاستر -ویسکوز در موقعیتهای مختلف پل تار تولید شد و شکل سطح مقطع نخها و خواص فیزیکی و مکانیکی
آنها از قبیل استحكام کششی ،استحكام برشی ،استحكام خمشی ،استحكام چروکپذیری و نیز مقدار نفوذپذیری آب و نفوذپذیری هوا
در آنها بررسی شد .مشاهدات نشان داد ،با باالرفتن پل تار نسبت به موقعیت صفر (موقعیت نرمال پل تار در ماشین بافندگی) ،پارچه
سفتتر و محکمتر میشود .همچنین ،در تراکم پودی زیاد ،شکل سطح مقطع نخهای تار فشردهتر میشود .استحكامهاي کششی ،برشی و
خمشی در جهت تار افزایش مییابد و از طرفی شفافیت و نفوذپذیری آب و نفوذپذیری هوا کاهش مییابد .با عقبرفتن پل تار پارچه
سفتتر میشود .شکل سطح مقطع نخهای تار از حالت دایرهای به بیضی ،بیضی پهن و بیضی الغر تغییر میکند .شکل سطح مقطع
نخهای پود نیز از حالت دایرهای به بیضی تغییر میکند.
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مقدمه

یکی از پارامترهای مهم در خواص پارچه ،قطر نخ است.
تغییــرات قطر نخ بر کلفتی ،وزن و زیردســت پارچه اثر
بسزایی دارد ،بهگونهای که ملموسترین نمونه از اثر قطر
نخ بر خواص پارچه بهشمار ميآید [.]1
شکلپذیری و تغییرشــكل پارچه یکی از پارامترهای
اصلی تعیین خصوصیات پارچه اســت ،به حداکثر تراکم
قابل تحمل پارچه پیش از پیچش مربوط میشود [.]2
همچنین شکل سطح مقطع نخ ریسیده شده با توجه
به اینکه نخ آزاد اســت یا نه ،فرق میکند .بهعنوان مثال،
*مسئول مکاتبات ،پیامنگارamirjalili@yazd.ac.ir :

شکل ســطح مقطع نخ درون پارچه تاری-پودی (بر اثر
فشــردگی در سطح به دلیل تراکم یا فشردگی از سطح
عمود بر پارچه به علت تنشهای وارد شده بر نخ) ،نسبت
به آن پیش از بافت ،متفاوت است .شاید بتوان گفت ،سطح
مقطع نخ معمولی پیش از بافت ،دایرهای شکل است .در
حالی که همان نخ پــس از بافت ،در اثر اعمال نیروهای
وارد شده به سطح مقطع بیضیشکل تغییر مییابد .بدین
ترتیب باید به کلفتی یا شکل سطح مقطع نخ از بعد اشغال
فضا و سطح مقطع توجه شود [.]3
نتایج پژوهشگران مختلفی در این زمینه بررسی شد .بر
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پارچه ،فاکتور پوشانندگی پارچه و فروموج نخ را محاسبه کرد [.]4
آثار تاب نخ روی پارامترهای هندسی نخ در پارچه تافته بررسی شد که
نشان داد ،تغییرات شكل سطح مقطع نخ در پارچه و شکل سطح مقطع
نخ در پارچه با درجه تاب تغییر میکند [.]5
ســپس  Stoilovaو  Lomovخواص برشی پارچههای پلیپروپیلن-
شیشــه با بافتهای ســرژه و تافته را بررســی کردند [ .]6اثر هندسه
دهانه نخ تار و زمانبندی دهنه روی فاکتور پوشانندگی و ضخامت در
پارچه تافته روی دستگاه بافندگی با ماکو نشان داد ،دهنه تار نامتعادل
باعث بهبود فاکتور پوشانندگی پارچه میشود [ Gong .]7و سلیمانی
از الگوریتم جدید برای تصاویر پارچههای تافته با نخ پنبه و پلیاســتر
اســتفاده کردند که مدلها و شکلهای سطح مقطع نخ در پارچههای
تافته را نشان میدهد [.]8
در همین راســتا علمدار یزدی و  Hepplerنیز هندســه سطح مقطع
نخ پنبهای را در پارچه بافته شــده بررسی کردند .در این مقاله ،هندسه
ســطح مقطع نخ در مراحل بافندگی و اســتراحت پارچه با استفاده از
میکروســکوپ و روش پردازش تصویر بررسی شد .اندازهگیری نمونهها
نشان داد ،شکل سطح مقطع نخها در پارچه میتواند به پنج شکل مختلف
دایروی ،بیضوی ،به شکل بادام متقارن تیز ،بادام نامتقارن و بادام نامتقارن
تیز دستهبندی شود [.]9
از طرفی  Rangtongو همکاران مطالعهاي روی شــکل سطح مقطع
نخ انجام دادند و شــکل سطح مقطع مختلط نخ در پارچه را پیشنهاد
کردند [.]10
در همان ســال Behara ،و همکاران از محاسبات براي حل مدلهای
هندســی پارچه و ارتباط بین پارامترهای اصلی مانند فاصله بین نخها،
فروموج ،پوشانندگی پارچه استفاده کردند [.]11
کمی بعد پارچههای بافته شده با الیاف طبیعی توسط  Haniو همکاران
با دستگاه بافندگی دستی بررسی شد .خواص پارچههای بافته شده با این
الیاف بررسي و آزمون نفوذپذیری انجام شد .نتایج نشان داد ،پارچههای
با مقدار هواي محبوس کمتر (درصد هواي محبوس نسبت به حجم کل)
استحكام بهتر و ضریب خمشی کمتری دارند [ .]12برای بافت سرژه نیز
مدل هندسی سهبعدی توسط جمشیدی و اصغريان جدي معرفی و رفتار
مکانیکی پارچه سرژه بررسی شد [.]13
هندسه پارچه با توجه به ساختار مواد تشکیلدهنده ،فرایند تولید و نيز
طراحیبسیارپیچیدهاست.درپارچههایبافتهشده،فشردگینخوتغییرشکل
سطح مقطع نخ به دلیل نیروهای بین نخها طی بافندگی رخ میدهد .این
موضوع نیازمند توجه گســترده در درک هندسی ساختار نخ است .زیرا
ابعاد ســطح مقطع نخ و تغییرات در ساختار نخ تا حد زیادی بر خواص
پارچه مانند فاکتور پوشاندگي ،انعطافپذیری ،ضخامت ،نفوذپذيري هوا،
نفوذپذیری آب ،زيردست پارچه و استحكام چروکپذیری اثر میگذارد .با
توجه به مطالعات انجام شده بهنظر میرسد ،امکان مطالعه بیشتر در زمینه
تأثیر موقعیت پل تار روی پارچه خواص فیزیکی و مکانیکی نظیر شکل
ســطح مقطع نخ تار و پود (چهار نوع شکل سطح مقطع) ،استحكامهاي
کششی ،برشی ،خمشی و چروکپذیری و نفوذپذیری آب و هوا وجود دارد.
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مواد
برای بررسی اثر موقعیت پل تار بر خواص فیزیکی مکانیکی پارچه تولیدی،
نمونه پارچهها با دستگاه بافندگی رپیر  Sulzer-Ruti G6100تولید شدند.
سازوكار تشکیل دهنه این ماشین از نوع دابی است .از هر دندانه شانه دو
نخ تار رد شــده است .نمره شانه این ماشین  10و تعداد وردهای آن 18
بوده که وردهای  17و  18برای حاشیه و ورد  16برای بافت است .عرض
پارچه تولیدی  1/60cmو سرعت پودگذاری این ماشین  350Pick/sاست.
نخ تار و پود پارچههای تولید شده از جنس پلی استر-ویسکوز ()35-%65
با نمره نخ  30/2انگلیسی و تراکم پودی پارچه  15بود.
تغییرات شکل ســطح مقطع نمونهها با میکروســکوپ پروژکتینا و
استحكام برشی و کششی نمونهها با استحکامسنج در حالت اعمال نیروی
 CREبررسی شد.
برای تعیین استحكام خمشی از دستگاه  Shirley Stiffness Testerو
برای تعیین نفوذپذیری نمونهها در برابر آب ،از دســتگاه Bundesmann
 Water Repellency Testerو برای اندازهگیری مقدار چروکپذیری پارچه
از دستگاه  Shirley Crease Recovery Testerاستفاده شد.
برای این آزمون اســتحكام خمشی نمونهها از بخشهایی از پارچه که
صاف و بدون چروک بودند انتخاب شدند .استحكام خمشی  108نمونه
پارچه ( 54نمونه در جهت تار و  45نمونه در جهت پود) اندازهگیری شد
(دقت تمام محاسبات تا دو رقم پس از اعشار است).
برای اندازهگیری استحکام کششی پارچه از روش اندازهگیری استحکام
با باریکهای از پارچه استفاده شد .در این روش طبق استاندارد بریتانیا BS
 2576برای تعیین استحکام کششی پارچه سه نمونه در جهت موازی با
نخ تار و سه نمونه در جهت نخ پود به اندازه  30×6 cmتهیه شد .برای این
آزمون  54نمونه پارچه تهیه شــد سپس ،نمونهها در عرض و از دو طرف
بهطور مساوی نخکش شدند.
بهطوری که عرض نمونهها دقیقًا به  5 cmرســید .سرعت ازدیاد طول
روی  50mm/minو فاصله بین فکها  200 mmتنظیم شــد .ســپس،
نمونهها تحت کشش قرار گرفتند .میانگین نیرو تا حد پارگی و میانگین
ازدیاد طول نســبی تا حد پارگی به صورت درصدی از طول اولیه گزارش
شد .برای آزمون استحكام برشی از هر پارچه  3نمونه  20×5 cmآماده شد
(در کل  27نمونه تهیه شد).
در این آزمون سرعت ازدیاد طول روی 10 mm/minو فاصله بین فکها
 100 mmتنظیم شد (طول نمونهها  20 cmگرفته شد تا آسانتر بتوان
آنها را بین دو فک دستگاه ثابت كرد).
برای اندازهگیری استحكام چروکپذیری نمونههای مورد آزمون ،تمام
نمونهها  24 hپيش از انجام آزمون در شرایط محیط جوی استاندارد (65%
رطوبت و دمای  )20°Cقرار داده شــدند .ابتدا برای هر پارچه  12نمونه
( 2/5×5 cmشش نمونه در جهت تار و شش نمونه در جهت پود) آماده
شد (نمونهها از بخشهای کناره پارچه و تا خورده و چروک شده انتخاب
نشــدند) .سپس ،هر نمونه از وسط تا زده و در دستگاه چروکپذیری زیر
وزنه  2 kgبهمدت  5 minقرار داده شد.
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برای بررسی شکل ســطح مقطع نخهای تار و پود و اثر موقعیت پل تار
روی شــکل آنها از میکروســکوپ پرورکتینا استفاده شد .برای این کار
از لنز با بزرگنمایی  10xماکرو اســتفاده شــد و تصاویر  1200برابر شد
که بهترین حالت بود .میکروسکوپ پروژکتینا دارای دو حالت ( EPIنور
بازتابي) و ( DIAنور عبوری) بود ،برای تصویربرداری از سطح مقطع نخها
میکروسکوپ در حالت نور بازتابي قرار گرفت.
نمونههای مورد بررسی شــامل  9پارچه تافته با موقعیتهای پل تار
متفاوت بود .از هر نمونه  34تصویر از ســطح مقطع تار و پود گرفته شد
( 9نمونه تولیدی که برای تصویربرداری از سطح مقطع تار و پود هر یک
از آنها چند نمونه در جهت تار و پود برش زده و از ســطح مقطع آنها
تصویربرداری شد) .در مجموع  600تصویر از  18نمونه ( 9نمونه برای
تار و پود) گرفته شد.
طول و عرض  18نمونه انتخاب شده از وسط پارچه  20 cmبود و برای
عکسبرداری از سطح مقطع نخ در جهت تار یا پود از این نمونه پارچهها،
نمونــه کوچکی به طــول  20 cmو عرض  5 cmانتخاب شــد و زیر لنز
میکروسکوپ قرار داده میشد.
تمام نمونهها از وسط پارچه انتخاب شدند تا ویژگیهای پارچه تحت
تأثیر موقعیت آن در حاشیه ها قرار نگیرند .برای تصویربرداری از سطح
مقطع تار و پود نمونهها ،دو طرف آنها با دو گیره فلزی ثابت شــدند.
نهایت دقت بهکار گرفته شد تا نمونهها بهوسیله گیرهها کشیده نشوند.
زیرا ،این موضوع میتوانســت باعث تغییرشکل سطح مقطع نمونهها
شود.
شایان ذکر است ،در ابتدای تصویربرداری از سطح مقطع نخهای تار و
پود نمونهها به لبه پارچه چســب زده شد و چون مشاهده شد ،تصاویر
بهدســت آمده واضح نیســتند و تصاویر بدون چسب واضح هستند ،از
استفاده از چسب صرفنظر شد.
هدف از چسبزدن ،ثابتکردن نمونهها بود که این کار با ثابتکردن
دو طرف نمونه با گیره بدون هرگونه کششی انجام شد .در شکل  1یک
نمونه تصویر سطح مقطع از نخ تار و یک نمونه تصویرسطح مقطع از نخ
پود نشان داده شده است.
در مخلوط پلیاستر-ویسکوز با اضافهشدن پلیاستر استحکام در برابر
رطوبت افزایش مییابد که باعث مقاومشــدن پارچه هنگام شستوشو
میشود .این مخلوط باعث افزایش استحکام پارچه میشود.

شکل  -1نمونه تصویر سطح مقطع از نخ تار و نمونه تصویر سطح مقطع از نخ پود.

شــکل  -2موقعیتهای پل تار روی دستگاه بافندگی (حالت  ،2موقعیت اصلی پل تار
است).

نتایج و بحث
برای تولید نمونههای پارچه ،پل تار روی  9حالت (حداکثر حالتهای
موقعیــت پل تار) قرار گرفت .پل تار در دو جهت عمودی و افقی قابل
تنظیم اســت .صفحه مدرج شــده عمودی و افقی برای تنظیم پل تار
دستگاه از  -5 cmتا  +5 cmدرجهبندی شده بود.
اما ،در این دستگاه حداکثر و حداقل فاصله قابل تنظیم برای موقعیت
پل تار از  -3 cmتا  +3 cmبود ،زیرا دســتگاه بافندگی مدنظر خارج از
محدوده قابلیت بافت پارچه را نداشت 9 .موقعیتی که پل تار در آن قرار
گرفت تا پارچه تولید شود ،در شکل  2نشان داده شده است.
 9موقعیتی که پل تار برای تولید نمونه پارچهها تنظیم شدند به صورت
زیر هستند:
حالت  :1موقعیت ()0,-3
حالت  :2پل تار در حالت نرمال در موقعیت ()0,0
حالت  :3موقعیت ()0,+3
حالت  :4موقعیت ()+3,-3
حالت  :5موقعیت ()-3,-3
حالت  :6موقعیت ()-3,+3
حالت  :7موقعیت ()+3,+3
حالت  :8موقعیت ( )+3,0و
حالت  :9موقعیت ()-3,0
براساس بررسیهای آماری انجام شده مشخص شد ،تغییرات ایجاد شده
از نظر آماری معنیدار هســتند با باالرفتن پل تار ،دهنه بافت نامتقارن
شــده ،که این موضوع باعث افزایش طول نخ در دهنه پایین شــده و در
نتیجه کشــش نخها در این دهنه زیاد شده و کشش در دهنه باالیی کم
میشود .همچنین با باالرفتن پل تار ،وزن پارچه افزایش مییابد که علت
این موضوع نزدیکترشــدن نخهای تار به یکدیگر (افزایش تراکم پودی)
است [.]14
با بررسی نمونهها در شــکل  4نوع شکل سطح مقطع (دایره ،بیضی،
بیضی پهن ،بیضی الغر) مشاهده شد.
با توجه به شــکلهای 4و  5با عقبرفتن پل تار ،شــکل سطح مقطع
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7
()+3،+3

3
()0،+3
+3

6
()-3،+3

8
(+3 )+3،0

2
()0،0

9
)-3،0(-3

()+3،-3
4

-3
()0،-3
1

()-3،-3
5

شکل  -3موقعیتهای مختلف پل تار به صورت مختصات.

نخهای تار از حالت دایرهای (نمونههای  5و  )9به بیضی پهن (نمونههای
1 ،2و  ،)6بیضی (نمونههای  3و  )4در نهایت به بیضی الغر (نمونههای 7
و  )8و شکل سطح مقطع نخهای پود از حالت دایرهای (نمونههای 9 ،6 ،1
و  )5به بیضی (نمونههای  3 ،8 ،7و  )4تغییر یافتند.
با باالرفتن پل تار در جلوترین موقعیت نســبت به موقعیت نرمال پل
تار (موقعیت  -3پل تار) ،شکل سطح مقطع نخهای تار از دایره به بیضی
(نمونههای  9 ،5و  ،)6در موقعیت وسط (موقعیت وسط و نرمال) ،شکل
ســطح مقطع نخهای تــار از بیضی پهن به (نمونههــای  2 ،1و  )3و در
عقبترین موقعیت نســبت به موقعیت نرمال پــل تار (موقعیت  +3پل

بیضی پهن
(نمونههای )6 ،2 ،1
%34
بیضی الغر
(نمونههای )8 ،7
%22

بیضی (نمونههای )4 ،3
%22

شکل  -5نسبت سطح مقطع نخهای تار در نمونههای تولیدی.

تار) ،شکل سطح مقطع نخهای تار از بیضی به بیضی الغر تغییر میکند
(نمونههای  7 ،4و .)8
با باالرفتن پل تار در جلوترین موقعیت نسبت به موقعیت نرمال پل تار
(موقعیت  -3پل تار) ،شکل سطح مقطع نخهای پود نسبت به هم تغییری
نمیکند و هر سه به شکل دایره هستند (نمونههای  6 ،5و  ،)9در موقعیت
وسط (موقعیت صفر و نرمال) ،شکل سطح مقطع نخهای پود با باالرفتن
پل تار از حالــت دایره به بیضی تغییر میکند (نمونههای  2 ،1و  .)3در
عقبترین موقعیت نسبت به موقعیت نرمال پل تار (موقعیت  +3پل تار)،
شکل سطح مقطع نخهای پود نسبت بههم تغییری نمیکند و هر سه به
شکل بیضی هستند (نمونههای  7 ،4و .)8
بیشترین شکل سطح مقطع نخ تار و پود در بین نمونههای تولیدی به
ترتیب بیضی پهن و دایره است .شایان ذکر است ،مقدار تراکم نمونهها در
موقعیتهای مختلف نیز اندازهگیری شد.
بــا توجه به تراکم تــار ( )21و نمره نخ تار و پود یکســان برای همه
نمونههای تولیدی ( ،)15فقــط تراکم پودی نمونههای  7 ،4و  8از بقیه
بیشتر شد ( )16و تراکم سایر نمونهها تغییر نکرد .هرچه پارچه سفتتر

7
()+3،+3
بیضی الغر

3
()0،+3
+3
بیضی

6
()-3،+3
بیضی پهن

7
()+3،+3
بیضی

3
()0،+3
+3
بیضی

6
()-3،+3
دایره

8
(+3 )+3،0
بیضی الغر

2
()0،0
بیضی پهن

9
)-3،0(-3
دایره

8
(+3 )+3،0
بیضی

2
()0،0
دایره

9
)-3،0(-3
دایره

بیضی
()+3،-3
4

-3
بیضی پهن
()0،-3
1

دایره
()-3،-3
5

بیضی
()+3،-3
4

-3
دایره ()0،-3
1

دایره
()-3،-3
5

شکل  -4موقعیت پل تار و شکل سطح مقطع نخهای تار نمونههای تولیدی.
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دایره (نمونههای )9 ،5
%22

شکل  -6موقعیت پل تار و شکل سطح مقطع نخهای پود نمونههای تولیدی.
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350

344/10

300

285/81
253/59

216/41

%44

%56

158/76
75/98

شکل  -7شکل سطح مقطع نخ های پود در نمونههای تولیدی.

9

شود ،تراکم پودی افزایش مییابد (تراکم پودی پارچه در حالت نرمال
آن  15بود) ،هر چند این اثر روی نمونههای تولیدی ما خیلی کم و ناچیز
بــود (نمونههای  7 ،4و  8تراکم پــودی  16دارند ،بقیه نمونهها با تراکم
پودی  )15همچنین هرچه پل تار جلوتر بیاید پارچه شلتر (نمونههای ،9
 6و  )5و هرچه پل تار عقبتر بیاید پارچه سفتتر و متراکمتر میشود
(نمونههای  7 ،4و .) 8
با باالرفتن پل تار تغییرشکل سطح مقطع نخهای تار ،بسیار بیشتر از
تغییرشکل سطح مقطع نخهای پود است و جابهجایی موقعیت پل تار
اثر بیشتری بر نخهای تار نسبت به نخهای پود میگذارد.
با توجه به شكل  8اثر جابهجایی موقعیت پل تار بر استحكام کششی
نخهای تار زیاد اســت .این استحكام کششــی با عقبرفتن پل تار در
جهت تار کاهش پیدا میکند و با باالرفتن پل تار در جلوترین موقعیت
نسبت به موقعیت نرمال پل تار (موقعیت  -3پل تار) و موقعیت وسط
(موقعیت صفــر و نرمال) ،در جهت تار افزایش پیدا میکند .همچنین
با عقبرفتن پل تار در جلوترین موقعیت نسبت به موقعیت نرمال پل
تار (موقعیت  -3پل تار) و عقبترین موقعیت نسبت به موقعیت نرمال
پل تار (موقعیت +3پل تار) ،اســتحكام کششی در جهت پود افزایش
پیدا میکند.
همانگونه که از شكل  9مشخص است ،با عقب رفتن پل تار (نسبت
به موقعیت صفر و نرمال پل تار در ماشــین بافندگی) پارچه ســفتتر و
متراکمتر شده که این حالت باعث تغییرشکل سطح مقطع نخهای تار و
270/03

253/40
183/01
141/97 126/71 143/35

38/72

9

160/19
126/59

8

33/51

6

7

184/76

169/62

38/33

209/31

200
150

71/37

5
نمونه

44/37

50/22

3

2

4

100

58/26

50
0

1

شــكل  -9اثر جابهجایی موقعیت پل تار بر ازدیاد طول نسبی ( )%و استحكام کششی
نخهای پود در  9نمونه تولید شده (.)N

فشردهترشــدن آنها و تغییرشکل سطح مقطع نخهای پود میشود.
همچنین ،در اثر این تغییر اســتحكام کششی در جهت تار کم و در
جهت پود زیاد میشود.
اســتحكام برشــی با باال رفتن پل تار در جلوترین موقعیت نسبت به
موقعیت نرمال پل تار (موقعیت  -3پل تار) و عقبترین موقعیت در ماشین
بافندگی (موقعیت +3پل تار) ،افزایش پیدا میکند.
طبق شــكل  10با عقبرفتن پل تار ،پارچه کشیدهتر شده و به دلیل
تغییر سطح مقطع نخها و افزایش فاکتور پوششی پارچه باعث میشود.
نفوذپذیری هوای نمونهها کاهش یابد .همچنین به دلیل مشابه با باالرفتن
پل تار نفوذپذیری هوای نمونهها کاهش پیدا میکند.
طبق شــكل  11عقبرفتن و باال رفتن پل تار نفوذپذیری آب نمونهها
را کاهش میدهد که میتواند به واسطه افزایش فاکتور پوششی پارچهها
باشد.
باتوجه به شــكل  12باالرفتن پل تار در جلوترین موقعیت نسبت به
موقعیت نرمال پل تار (موقعیت  -3پل تار) و عقبترین موقعیت نسبت
به موقعیت نرمال پل تار (موقعیت +3پل تار) ،استحكام خمشی نمونهها
را افزایش میدهد.
نمونه  7ســفتترین حالت (به دلیل عقب رفتن پل تار) بافته شــده،

300
250

16/23

15/24

200
138/60

56/67

44/46

246/91

16/86

15/62

14/91

150

15/66

]value[1

13/20

11/65

100
31/99

8

29/75

7

38/32

6

38/97

5
نمونه

28/37

30/78

4

3

30/26

32/96

2

1

250

5

50

5

5

5

5

5

5

5

5

0

شــكل  -8اثر جابهجایی موقعیت پل تار بر ازدیاد طول نسبی ( )%و استحكام کششی
نخهای تار در  9نمونه تولید شده (.)N
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نمونه
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1
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0

شكل  -10اثر جا بهجایی موقعیت پل تار بر استحكام برشی  9نمونه تولید شده (.)N
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اثر موقعیت پل تار بر خواص فیزیکی و ...

محمد حسن برومند و همکاران

 200بیشترین سختی خمشی نخ تار را دارد و از لحاظ سختی خمشی نخ پود
182/82
180
169/16
159/16
 160 160/16 155/51 150/33پس از نمونه  1بیشترین سختی خمشی را دارد .نمونه  5شلترین حالت
130/16
( 140به دلیل جلو رفتن پل تار) بافته شده ،کمترین سختی خمشی پود را دارد و
120
111/16
 100از لحاظ سختی خمشی نخ تار دقیقًا در وسط قرار دارد.
90/16
80
همانطور در شكل 13مشاهده میشود ،هنگامی که پل تار باال میرود،
60
 40دهنه نامتقارن شده و اختالف کشــش نخهای تار در دهنه رو بیشتر از
 20دهنه زیر میشود.
0
در نتیجه نخها در دهنه زیر موازیتر و کشیدهتر قرار میگیرند که این
1
2
3
4
5
6
7
8
9
موضوع موجب جمعشدگی پارچه در جهت عرض شده و در نتیجه تعداد
نمونه
شكل  -11اثر جابهجایی موقعیت پل تار بر نفوذپذیری هوا در  9نمونه تولید شده ( .)cc/sنخهایی که نیروی وارده تحمل میکنند ،افزایش یافته و اســتحکام زياد
ميشود.
42/21
43/12
45
40/70
با توجه به شكل  14مقدار زاویه بازگشت از چروک نمونهها در جهت تار
39/11 38/55 38/63 38/53
40
37/64
 35بیشتر از نمونههای در جهت پود بود .زاویه بازگشت از چروک نمونهها در
34/54
 30جهت تار از  110 -108و زاویه بازگشت از چروک نمونهها در جهت پود
 25از  101 -105بود .بیشترین زاویه بازگشت از چروک در جهت تار مربوط
20
 15به نمونه  7با زاویه  110و کمترین زاویه بازگشت از چروک در جهت تار
 10مربوط به نمونه  5با زاویه  108/66بود.
5
همچنین ،بیشــترین زاویه بازگشت از چروک در جهت پود مربوط به
0
نمونه  9با زاویه  105و کمترین زاویه بازگشــت از چروک در جهت پود
1
2
3
4
5
6
7
8
9
مربوط به نمونه  4با زاویه  101/66بود.
نمونه
شكل  -12اثر جابهجایی موقعیت پل تار بر نفوذپذیری آب در  9نمونه تولید شده (.)%
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شــكل  -13اثر جابهجایی موقعیت پل تار بر اســتحكام خمشی  9نمونه تولید شده
(.)mg.cm
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نمونه
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شكل  -14اثر جابهجایی موقعیت پل تار بر استحكام چروکپذیری  9نمونه تولید شده
بر حسب درجه (.)°

62

نتیجهگیری
با توجه مطالعه انجام شــده در این مقالــه و تغییرات موقعیت پل تار
در ماشــین بافندگی ( 9موقعیت) میتــوان چنین نتیجه گیری كرد،
جابهجایی پل تار روی شــکل ســطح مقطع نخ تــار و پود پارچههای
تولیدی پلیاستر-ویسکوز اثر قابل مالحظهای داشته و خواص فیزیکی و
مکانیکــی پارچه تولیدی را تحت تأثیر قرار میدهد .با باالآمدن پل تار
(نســبت به موقعیت صفر و نرمال پل تار در ماشین بافندگی) ،پارچه
متراکم تر میشــود که دلیل آن افزایش تراکم پودی است و این تغییر
تراکم پودی باعث تغییرشــکل سطح مقطع نخهای تار و فشردهشدن
آنها و کاهش نفوذپذیری آب و هوا میشود (شکل سطح مقطع نخهای
پود تغییر زیادی نمیکند).
همچنین استحكام کششی و خمشی در جهت تار زیاد میشود (در
جهت پود اثر معنیداری مشاهده نشد) .استحكام برشی زیاد میشود.
با عقب رفتن پل تار (نسبت به موقعیت صفر و نرمال پل تار در ماشین
بافندگی) پارچه متراکمتر و اســتحكام کششی در جهت تار کم و در
جهت پود زیاد میشــود و نفوذ پذیــری آب و نفوذپذیری هوا کاهش
مييابد.
عقــب رفتن پل تار باعث تغییرشــکل ســطح مقطــع نخهای تار
(فشردهتر) و تغییرشکل سطح مقطع نخهای پود میشود .شايان ذکر
اســت ،موقعیت پل تار روی مقدار چروکپذیری (در جهت تار و پود)
اثر محسوسی نداشت.
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Abstract
The cross sectional area and geometry of yarns affect the thickness, hand, packing, breathability, and
performance of final fabrics. The shed closing angle and backrest roller position have also influence on
the physical-mechanical properties of the produced fabrics. In this paper, 9 polyester-viscose fabrics
with different backrest roller positions were produced. and their physical and mechanical properties
such as tensile strength, shear strength, flexural strength, shrinkage resistance flexibility, air permeability and water permeability were investigated. The compactness of woven fabrics was affected by the
backrest roller position. The cross sectional area of the warp yarns was also affected by the weft yarns
packing density in weaving process. By increasing the packing density of the fabrics, they showed:
(a) higher tensile, shear, and flexural strengths, (b) higher covering factor (less transparency), and (c)
lower water and air permeability.
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