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مقاومت سايشي پارچه يكي از خصوصیات مهم و تأثیرگذار بر كیفیت كاالي نساجي است. افزايش مقاومت سايشي پارچه قابلیت 
استفاده و کیفیت آن را افزايش داده و برعكس كاهش مقاومت سايشي موجب ايجاد پرز و فرسودگي زود هنگام پارچه مي گردد. 
همچنین مقاومت سايشي پارچه بر دوام محصول نهايي و قابلیت كاربرد پارچه مؤثر می باشد. در اين پژوهش، اثر طرح بافت و 
درصد مخلوط الیاف نخ های پود و تراکم پودی پارچه های پشم- پلی استر بر مقاومت سايشی بررسی شده است. بر اين اساس 
پارچه های پشم- پلی استر از چهار درصد مخلوط الیاف پشم- پلی استر در نخ های پود، سه طرح بافت و سه تراکم متفاوت مورد 
استفاده در صنعت تولید شدند. کاهش وزن برای تمامی نمونه های سايیده شده برای چهار دور متفاوت )5000، 7500، 10000 
و 15000( توسط آزمون سايش مارتیندل ارزيابی شد. نتايج حاصل نشان داد که، در پارچه هايی با ساختار درهم روی بیشتر تار 
و پود، مقاومت سايشي پارچه افزايش مي يابد و بافت تافته بیشترين مقاومت سايشي را نسبت به ساير بافت ها دارا بود. پارچه های 
بافته شده از درصد بیشتر الیاف پشم، مقاومت سايشی کمتری نسبت به پارچه های بافته شده از الیاف با درصد بیشتر پلی استر 

دارند.

مقدمه
در صنعت نســاجی و پوشــاک يکــی از مهم ترين و 
پرکاربردترين منســوجات، پارچه هــای تاری و پودی 
می باشــند که پارچه های فاســتونی در اين ساختار، 
از اهمیت و ارزش بااليی برخوردار هســتند. کیفیت 
اين نوع از پارچه ها با در نظر گرفتن خواص مکانیکی 
و فیزيکی آنهــا در موقع اســتفاده، از اهمیت بااليی 
برخواردار می باشند. از جمله خاصیتی که می توان به 
آن اشــاره نمود خاصیت سايشی پارچه های فاستونی 
به دلیل اســتفاده از آن برای البسه ای که همیشه در 
تماس با اجسام خارجی هستند می باشد. بنابراين بايد 
شرايط تولید و مشــخصات پارچه به گونه ای باشد تا 

مناسب ترين پارچه جهت مصرف تولید گردد.

ســايش عبارت است از فرسودگي و سايیدگي بخشي 
از پارچــه كه در اثر مالش بر روي ســطح ديگر ايجاد 
می گردد. نحوه ايجاد ســايش در پارچــه با توجه به 
موارد مصرف آن متفاوت است. سايش مي تواند در اثر 
تماس پارچه با ســاير البسه، يا تماس مستقیم با بدن 
ايجاد شود. در واقع ســايش يک سطح منسوج روی 
ســطوح ديگر، تخريب فیزيکی الیــاف، نخ ها و پارچه 
است. ســايش ســطحی که به دلیل تماس دو سطح 
ايجاد مي شــود، حاصل برخورد نقاط برجسته سطوح 
مواد ســخت تر بر مواد نرم تر است. مطالعات در مورد 
سايش سطحي در پارچه هاي بافته شده نشان مي دهد 
كه ســايش غالبًا بر روي بخش هاي خارجي نخ و در 
نقاطي كه تار و پــود روي هم قرار گرفته اند، متمركز 
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مي شود ]1[. ارزيابی میزان سايش پارچه را مي توان از طريق كاهش 
وزن، كاهش مقاومت و كاهش ضخامت پارچه اندازه گیري نمود ]2[. 
فیترا و همکارانــش ويژگی های متفاوتی هم چون فاکتور پوشــش، 
نفوذپذيری هوا و مقاومت سايشــی پارچه پشــمی با سه طرح بافت 
متفاوت را بررسی کردند. نتايج آنها نشان داد که سايش سطحی برای 
پارچه پشمی طرح تافته دارای کم ترين مقدار می باشد بطوری که در 
اين تحقیق باالترين مقاومت سايشی برای طرح تافته نسبت به بافت 
سرژه و پاناما گزارش شده است ]3[. کاالئوگلو و همکارانش به تجزيه 
و تحلیل تأثیر نوع پلی استر و نوع نخ سايرو بر مقاومت در برابر سايش 
مخلوط پارچه های پشم- پلی اســتر با درصد يکسان پرداختند. نتايج 
تجزيه و تحلیل مدل رگرســیون خطــی و در برخی موارد، مدل های 
درجه دوم و ســوم، بیانگر نرخ کاهش وزن با افزايش تعداد دور های 

سايش بود ]4[. 
امروگلو و همکارش ارزيابی را در مورد مقاومت سايشــی پارچه های 
تاری پودی ســاخته شــده از نخ های سیستم ريســندگی رينگ و 
سیستم ريسندگی متراکم انجام دادند. نتايج نشان داد که در يک دور 
مشخص، پارچه های ساخته شــده از نخ رينگ کاهش وزن بیشتری 
نســبت به پارچه های ساخته شده از نخ های متراکم داشتند ]5[. کن  
مقاومت سايشــی پارچه های تاری پودی طرح تافته شــامل نخ های 
رينگ کارد شــده، شانه شــده و چرخانه ای را مورد ارزيابی قرار داد. 
نتايج حاکی از مقاومت در برابر ســايش بااليی برای پارچه های بافته 
شــده از نخ های چرخانه ای و انحراف معیار استاندارد کمتر، نسبت به 

بقیه نخ های استفاده شده بود ]6[. 
کاينــاک و همکارش تأثیر طرح بافت روی ويژگی مقاومت سايشــی 
از پارچه هــای تاری پودی را مورد بررســی قرار دادند. نتايج نشــان 
داد کــه فلوت های بلندتــر، افزايش میزان کاهــش وزن پارچه را به 
همراه داشته و نهايتا باعث کاهش مقاومت سايشی شد ]7[. محقیقن 
اثــر عوامل مختلفی از جمله ظرافت الیاف، نــوع نخ، پرز نخ و تراکم 
را روی مقاومت سايشــی پارچه های تاری پودی مورد بررســی قرار 

دادند]8-13[.
امروزه به دلیل قیمت باالی الیاف پشــم می تــوان از درصد کمتری 
الیاف پشم در تولید پارچه های پشم-پلی استر استفاده نمود. اين امر 
سبب کاهش قیمت تمام شده محصول نهايی خواهد شد. هدف از اين 
مطالعه، ارزيابی تأثیر عواملی مانند طرح بافت، درصد الیاف پشــم و 
پلی استر و تراکم پودی متفاوت بر میزان مقاومت سايشی پارچه های 

تولید شده از مخلوط الیاف پشم- پلی استر می باشد.

تجربیات

مواد
36 نمونه پارچه پشم-پلی استر در شرايط يکسان با سه طرح متفاوت 
بافت معمول در صنعت تافته، ســرژه 3/1 پودی و سرژه 2/2 متقارن 
توســط دســتگاه بافندگی بافته شد. الیاف پشــم با ظرافت 20-22 

میکرون و متوسط طول 70-65 میلی متر و الیاف پلی استر نیمه مات 
tex 3/3 و طول 75 میلی متر مورد اســتفاده قرار گرفتند. جنس نخ 
تار با درصد مخلوط الیاف پشم- پلی اســتر 45/55 و نمره نخ 4۰/2 و 
تراکم تاری /cm 28 در تمام نمونه ها ثابت در نظر گرفته شــد. نمونه 
پارچه های پشم -پلی استر با سه تراکم پودی پرکاربرد در صنعت 14، 
16 و 18 پود بر ســانتی متر تنظیم شــد و به ترتیب با میانگین وزن 
5±220، 5±230 و 5±240 گرم بر مترمربع تولید شــد. مشخصات 
پود پارچه ها در جدول 1 نشــان داده شده است. تمامی نمونه ها خام 

بوده و هیچ گونه عملیات تکمیلی روی آن ها انجام نشد.

روش ها
درصد الیاف و تراکم پودی می توانند از عوامل مهم تأثیرگذار بر روی 
خواص سايشــی پارچه های پشم-پلی استر باشند که می توان با تغییر 
هر يک از اين عوامل و ثابت نگه داشتن عوامل ديگر میزان تأثیر آن را 
بر روی مقاومت سايشــی کاالهای پشم-پلی استر تولید شده سنجید. 
آزمون سايش مارتیندل بر اســاس استاندارد 1۵21 ملی ايران برای 
سايش، انجام شد ]14[. هدف از تعیین اين استاندارد، تعیین مقاومت 
سايشــی پارچه های تاری پودی به روش مارتیندل با ارزيابی تعیین 
کاهش وزن نمونه ها بــود. البته در اين مطالعه، عالوه بر تأثیر عوامل 
مختلف بر مقاومت سايشی، تأثیر تعداد دور سايش بر روی هريک از 
نمونه ها نیز بررسی شد. تعداد دور سايش براي تمام نمونه ها در چهار 
دور )5000، 7500، 10000 و 15000( تنظیم و سپس كاهش وزن 
پارچه ها در اثر ســايش محاسبه شد. طبق استاندارد تعداد سه نمونه 
بــراي هر پارچه آزمايش شــد و در نهايت، نتايج حاصل با اســتفاده 
ازتجزيه و تحلیل واريانس ها در ســطح اطمینان 95% و با استفاده از 

نرم افزار SPSS مورد ارزيابی قرار گرفت.

نتايج و بحث

به منظور ارزيابی میزان ســايش پارچه های پشم و پلی استر، کاهش 
وزن برای تمامی نمونه ها قبل و بعد از آزمون ســايش محاسبه شد. 
میانگین کاهش وزن نمونه ها بر حسب درصد در جدول 2 آورده شده 

است.

نمره متريک نختاب نخ دوال*تاب نخ يک الدرصد الیاف پشم- پلی استر

45/5555۰5254۰/2

30/7055۰6154۰/2

20/8055۰55۰4۰/2

10/9055۰6154۰/2

جدول1- مشخصات نخ پود.

* تاب نخ دوال تنظیم شده توسط کارخانه می باشد.
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نوع بافتدرصد مخلوط الیاف پشم- پلی استر نخ های پودتراکم پودی
تعداد دور سايش

500075001000015000

18/cm

10/90

4/338/6610/6615/33تافته
7/6612/331723سرژه 3/1

5101419/33سرژه 2/2

20/80

4/667/339/6612/66تافته

612/3316/3320سرژه 3/1

47/331214/66سرژه 2/2

30/70

4/33911/3314/66تافته

4/339/6614/6619/66سرژه 3/1

6/6610/3313/3318سرژه 2/2

45/55

46/339/3314/33تافته
3/335/66912سرژه 3/1

46/66911/66سرژه 2/2

16/cm

10/90

4/6681115/66تافته

7/3312/6618/3323/33سرژه 3/1

61017/3320سرژه 2/2

20/80

5/338/6611/6617/33تافته

57/6611/6612/33سرژه 3/1

6/6611/6616/6622/33سرژه 2/2

30/70

5/66912/6617تافته

47/3310/6616سرژه 3/1

81114/6620/33سرژه 2/2

45/55

4/33810/6614/66تافته

59/331317/66سرژه 3/1

5/66111523سرژه 2/2

14/cm

10/90

-6/339/3312/66تافته

4/336/668/3310/33سرژه 3/1

3/6681216/66سرژه 2/2

20/80
4/6681215تافته

5/337/33910/33سرژه 3/1
3/334/665/667سرژه 2/2

30/70
5/337/3310/6615/33تافته

3/336/669/3316سرژه 3/1
4/338/6611/3318سرژه 2/2

45/55

58/3311/3314تافته
4/337/661115/33سرژه 3/1

4/338/3313/6620سرژه 2/2

جدول 2- میانگین کاهش وزن نمونه ها در اثر سايش بر حسب درصد.
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آنالیــز واريانس چند متغیره برای داده های به دســت آمده از آزمون 
ســايش انجام شــد. نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل آزمون واريانس 
برای خاصیت ســايش در جدول 3 خالصه شده است. مقادير ناچیز 
سطح معنی داری در جدول 3 نشــان می دهد که تفاوت معنی داری 
بین ســطوح مختلف طرح بافت، درصد مخلــوط الیاف نخ های پود، 
تراکم پودی و تعداد دور ســايش نمونه هــا وجود دارد. اثرات متقابل 
متغیرها نیز تاثیر معنی داری داشته است. پس هر کدام از عوامل ذکر 
شده بر روی خاصیت سايشی پارچه پشم-پلی استر تاثیرگذار هستند. 
از آزمون مقايسه چنددامنه دانکن برای مقايسه میانگین بین سطوح 
عوامل انتخابی بر مقاومت سايشی نمونه ها استفاده شده است. جدول 

4 نتايج آزمون دانکن را نشان می دهد.

با توجه به جدول 4 مشــاهده می شود که میانگین نتايج طرح بافت 
تافته اختالف معنی داری با دو طرح ســرژه انتخابی دارد. از مقايســه 
میانگین بین ســطوح عامل درصد مخلوط الیاف پشم-پلی اســتر که 
اختالف معنی داری بین نســبت های 90/10، 80/20 و 70/30 وجود 
ندارد و فقط نسبت 45/55 اختالف معنی داری با ديگر نسبت ها دارد. 
همچنین با مقايســه میانگین بین ســطوح تراکم پودی و تعداد دور 
ســايش، اختالف معنی داری بین تمام گروه های تعیین شــده وجود 

دارد.
طرح بافت تافته نســبت به طرح بافت سرژه مقاومت سايشی باالتری 
دارد. فلوت های بلند بافت سرژه و بافت رفتگی کمتر اين طرح میزان 
سايش بیشــتری را به همراه دارد. در نتیجه کاهش وزن بافت سرژه 
از بافت تافته بیشــتر بوده و مقاومت سايشی پايین تری را دارد. شکل 
1 میزان کاهش وزن بر اســاس درصــد مخلوط الیاف نخ های پود در 
سه تراکم متفاوت را نشــان می دهد. همان طور که مشاهده می شود 
بــا افزايش تعداد دور ســايش نرخ کاهش وزن افزايش يافته اســت. 
نخ هايی که دارای درصد بیشتر الیاف پلی استر نسبت به پشم هستند، 

اثرسطح معنی داریمنبع تغییرات

معنی دار0.000طرح بافت

معنی دار0.000درصد مخلوط الیاف

معنی دار0.000تراکم پودی

معنی دار0.000 تعداد دور سايش

معنی دار0.000طرح بافت و درصد مخلوط الیاف

معنی دار0.000طرح بافت و تراکم پودی

معنی دار0.000درصد مخلوط الیاف و تراکم پودی

جدول 3- خالصه نتايج آنالیز واريانس برای سايش.

طرح بافت
درصد مخلوط الیاف

تراکم پودی
تعداد دور سايش

3                             2     1
3  4  2                          1

3                  2                  1      
4               3               2             1 

جدول 4- نتايج آزمون دانکن.

شكل 1- میزان کاهش وزن در برابر تعداد دور سايش براساس تراکم های متفاوت.
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در برابر سايش مقاومت بیشــتری از خود نشان می دهند. زيرا الیاف 
پشــم به دلیل تغییرات طولی زياد راحت تر از سطح نخ رها می شوند. 
نخ حاصل از مخلوط الیاف، با درصد بیشــتر الیاف پلی اســتر تمايل 
به قرارگیری در مرکز نخ را دارند. بنابراين اســتفاده از درصد بیشتر 
الیاف پشــم سبب می شــود که اين الیاف به ســمت بیرون نخ رانده 
شــده و سايش بیشتری را به همراه خواهند داشت. اما افزودن درصد 
مناســبی از الیاف پلی استر به الیاف پشــم در ساختمان نخ، موجب 
می شــود الیاف پشم منســجم تر در کنار يکديگر قرار گرفته و باعث 

بهبود مقاومت سايشی می گردد.  
همچنین تراکم نخ های تار و پود در پارچه يکی ديگر از عواملی است 
که روی سايش پارچه تأثیر می گذارد. با افزايش تراکم پودی، میزان 
کاهش وزن پارچه افزايــش می يابد اما نتايج برای مخلوط الیاف 45 
درصد پشــم و 55 درصد پلی اســتر در هر ســه طرح بافت حاکی از 
آن اســت که، تراکم 18 حتی با وجــود متراکم بودن بافت، مقاومت 
سايشی بیشتری نســبت به تراکم های پودی ديگر دارد. نمودارهای 
مربوط به طرح بافت سرژه 2/2، تافته و درصد متفاوت مخلوط الیاف 
پشــم و پلی اســتر در نخ های پود نیز نشان می دهند که تراکم پودی 
16 دارای کمترين مقاومت سايشــی و بیشــترين میزان کاهش وزن 
است. طرح بافت سرژه 3/1 و نسبت های مخلوط الیاف پشم پلی استر، 
70/30 و 80/20، تراکم پودی 18 دارای بیشــترين کاهش وزن در 
هنگام ســايش و کمترين مقاومت سايشی است. اين امر ناشی از آن 
است که هم با افزايش تراکم، میزان جابجايی قطر نخ پودها نسبت به 

يکديگر تغییر می يابد و هم فلوت های بلند بافت سرژه و بافت رفتگی 
کمتر الیاف در اين طرح است.

بررســی نتايج حاصل از اين پژوهش نشــان داد که، درصد مخلوط 
الیاف پشم و پلی استر در نخ های تشکیل دهنده پود پارچه، طرح بافت 
پارچه، تعداد نخ در واحد سطح پارچه )تراکم نخ پود( بر روی خواص 

سايشی پارچه تأثیرگذار است.

نتیجه گیری

در اين تحقیق اثر طرح بافت، درصد مخلوط الیاف پشــم و پلی استر 
نخ های پود تشــکیل دهنده پارچه، تراکم های پودی متفاوت و میزان 
دور سايش بر میزان مقاومت سايشی پارچه های پشم-پلی استر را که 
در صنعت تولید می شــوند را مورد ارزيابی قرار گرفت. مطالعه تجربی 
نشــان داد که عوامل در نظر گرفته شــده اثر معنی داری بر مقاومت 

سايشی پارچه دارد. 
نتايج حاکی از آن بود که، بافت تافته دارای مقاومت سايشی بیشتری 
نســبت به بافت ســرژه اســت. با افزايش درصد الیاف پلی استر در 
ســاختمان پارچه مقاومت سايشی پارچه افزايش می يابد و همچنین 
با افزايش تعداد دور سايشــی اين امر شدت می گیرد. در اکثر موارد 
تراکم پودی 16 دارای بیشترين میزان کاهش وزن و کمترين مقاومت 

سايشی است.
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 Influence of Structural Parameters on Abrasion 
Resistance of Wool/Polyester Fabrics

Marzieh Daraei1, Arezou Zare1*, Mohsen Hadizadeh1

Abstract
Abrasion resistance is one of the important properties of textile fabrics which affects their quality and durabil-
ity. Higher abrasion resistance improves the usability and quality of fabrics. Fabrics with low abrasion resis-
tance generally pill and show early fatigue. This study evaluates the effect of blended fibers percentage, weave 
type and yarn weft density of wool/polyester blended fabrics on the abrasion resistance. The fabrics were 
produced from four different blend proportions, three different weave type and three different weft density 
common in textile industry. The abrasion resistance of the fabrics was evaluated according to their mass loss 
ratio after four different cycles (5000, 7500, 10000, 15000) using the Martindale Abrasion testing device. The 
results indicated that a high degree of interlacing increases the abrasion resistance of the woven fabrics (i.e., 
the plain fabric had the highest abrasion resistance among all). The abrasion resistance of the fabrics increased 
proportionally by increasing the polyester fibers percentage in the blended fabrics.  
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