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چکیده
در این تحقیق به بررس��ی تأثیر دوخت و الیی چس��ب بر اس��تحکام پارچه های تاری پودی پرداخته شده است .بدین منظور چهار نمونه پارچه ،دو
الیی تاری پودی و حلقوی تاری اس��تفاده ش��ده اس��ت .برای مشاهده اثر دوخت بر اس��تحکام ،بر نمونه ها دوخت زده شد .و برای بررسی اثر الیی
چسب بر استحکام ،الیی ها به نمونه های پارچه فیوز شد .سپس استحکام نمونه ها اندازه گیری گردید .نتایج نشان داد که در پارچه های فیوزشده،
دوخت و الیی چسب بر استحکام پارچه تأثیر دارد و با فیوز هر دو الیی به پارچه ها ،استحکام افزایش می یابد .همچنین هر سه نوع درز استفاده
شده ،استحکام را افزایش می دهد.
کلمات کلیدی :الیی چسب ،درز  ،استحکام پارچه

* .مسئول مکاتبات elahe_khodarahmi@yahoo.com :

مجله علمی پژوهشی فناوری نساجی

سال ششم -شماره اول -پاییز و زمستان 89
www.tstj.ir
info@tstj.ir

تأثیر دوخت و الیی چسب بر استحکام پارچه های تاری پودی

36

.1مقدمه
اس��تحکام پارچه یکی از مه��م ترین خصوصیات برای داش��تن کیفیت
مطلوب پارچه های تاری -پودی اس��ت [ .]2،1یکی از اهداف در صنعت
پوش��اک ،ظاهر مناسب و ش��کل قرارگیری مطلوب لباس بر بدن است.
یک��ی از مهم ترین ملزومات مورد اس��تفاده در تولید پوش��اک ،الیی ها
هستند که نقش مهمی را در کیفیت ،ظاهر و شکل گیری لباس ایفا می
کنند[ .]3ﻻيی چس��ب ،شکل سه بعدی ،زيبايی و حالت افتايش پارچه
را بهبود می دهد .قس��مت هايي از لباس كه فيوز می ش��ود ،استحكام
خمش��ي کافی دارند تا در اثر اس��تفاده مداوم و شستشو ،حالت افتایش
پارچه حفظ شود[.]4،5،6
بررس��ی های Dapkunieneو هم��کارش پیرامون تأثیر جهت قرار
گیری الیی روی پارامترهای کششی پارچه الیی چسبدار همچون کرنش
کشش��ی ،خاصیت ارتجاعی و انرژی کششی با استفاده از سیستم کاوابتا
بود .نتایج تحقیقات انجام گرفته توس��ط آنها نش��ان داد که تأثیر جهت
قرارگیری الیی روی پارامترهای کشش��ی پارچه ها ،برای سیستم های
فیوز شده در جهت عرض مهم است و در جهت طول تأثیر ندارد[7و.]8
در زمینه تأثیر جهت قرارگیری الیی چسب و وزن پارچه بر رفتار کمانش
پارچه های فیوز ش��ده ،شیخ زاده و همکارش به این نتیجه رسیدند که
وزن و زاویه قرارگیری الیی چس��ب ب��ر روی پارامترهای کمانش پارچه
الیی چسبدار تأثیر دارد[ .]9مطالعات  Behereو همکارش در خصوص
اثر دوخت و الیی چسب بر روی رفتار آویزش پارچه های لباسی مردانه
نش��ان داد که ضریب آویزش پارچه های فیوز شده با الیی چسب تاری
پودی از الیی چس��ب حلقوی تاری بیش��تر است و ضریب آویزش برای
پارچه های ساده در مقایسه با پارچه های دوخته شده ،کم ترین مقدار
است[.]10
ه��دف از انجام این تحقیق ،بررس��ی تأثیر دوخت و الیی چس��ب بر
استحکام پارچه می باشد.
 .2مواد و آزمایشات

جدول .2مشخصات الیی ها
الیی

وزن ( )g/m

نوع رزین

جنس

تاری پودی

56

پلی آمید

100%پلی استر

حلقوی تاری

39

پلی آمید

35%پنبه 75% -پلی استر

 .2،2آزمایشات انجام شده

برای مشاهده اثر دوخت بر استحکام پارچه ،ابتدا نمونه ها دوخته شدند.
برای دوخت در جهت تار ،پارچه بر نمونه ها دوخت زده ش��د و سه نوع
درز  LSb-2، LSbو  SSaاس��تفاده ش��د .برای بررسی تأثیر الیی چسب
بر اس��تحکام پارچه ،الیی ها به نمونه ها فیوز ش��د .دو الیی تاری پودی
و حلقوی تاری برای فیوزینگ اس��تفاده ش��د .سپس استحکام نمونه ها
اندازه گیری شد.

 .1،2،2آزمایش فیوزینگ

جهت انجام آزمایش فیوزینگ از دس��تگاه فیوزینگ Huangli SR-60

استفاده شد .ابعاد نمونه ها  cm30×cm5در جهت تار پارچه بود .دما،
زمان و فشار فیوزینگ در جدول 3نشان داده شده است.
جدول .3پارامترهای فیوزینگ برای فیوز الیی به پارچه ها

مشخصات

الیی تاری پودی

حلقوی تاری

دما()0c

111

105

فشار( )Pa

2

2

زمان ()s

45

30

 .2،2،2دوخت

برای بررس��ی تأثیر دوخت بر اس��تحکام پارچه از ماش��ین دوخت الک
اس��تیچ( )JUKI DDL-5500,Nاستفاده شد .بر نمونه ها در جهت تار
پارچه دوخت زده ش��د .نخ دوخت 100درصد پلی استر و سوزن دوخت
نمره  80متریک استفاده شد .بر روی هر پارچه با سه درز SSa ،LSbو
 LSb-2دوخت زده شد .بخیه و درزهای استفاده شده در جدول 4نشان
داده شده است.
جدول .4مشخصات بخیه و درزهای استفاده شده

 .1،2مواد استفاده شده

جهت بررسی تأثیر الیی چسب و دوخت بر استحکام پارچه ،چهار پارچه
مختلف  A،B،C،Dو دو الیی تاری پودی و حلقوی تاری استفاده شده
اس��ت .جزئیات پارچه ها در جدول 1نش��ان داده شده است .مشخصات
الیی ها در جدول 2آورده شده است.

شکل درز

جدول .1مشخصات پارچه ها مورد استفاده در آزمایشات

کدنمونه

A
B
C
D

وزن
()g/m2

2

تراکم پارچه
()cm-1

ضخامت
()mm

*

نمره نخ()Ne

تار

پود

89

58

34

0/18

120

38

18

0/23

16

152

14

12

0/54

8

8

174

18

14

0/77

14

14

جنس

 .3،2،2استحکام

تار

پود

11

14

45%پنبه55% -پلی
استر

14

45%پنبه55% -پلی
استر
45%پنبه55% -پلی
استر
45%پنبه – 55%پلی
استر

*ضخامت در فشار 5کیلوپاسکال اندازه گیری شد.

کد

طول درز

نوع بخیه

SSa

5cm

Lock
stitch301

LSb

5cm

Lock
stitch301

LSb-2

5cm

Lock
stitch301

جه��ت ان��دازه گی��ری اس��تحکام پارچه از دس��تگاه اس��تحکام س��نج
(Instronکه براس��اس نرخ ثابت ازدیاد ط��ول ))C.R.Eکار می کند)
اس��تفاده شد .دستگاه ،نمونه پارچه را از طریق باالرفتن فک متحرک با
سرعت ثابت می کشد تا از طریق ازدیادطول ثابتی تا زمان پاره شدن به
نمونه نیرو اعمال کند .سرعت فک متحرک به نحوی انتخاب گردید که
نمونه های مورد آزمایش در زمان  20±3ثانیه گس��یخته شوند( mm/
 .)min300ابع��اد نمونه ها  5 × 30س��انتیمتر در جهت تار پارچه بود
که از هر نمونه  5مورد آزمایش ش��د .آزمایشات تحت شرایط استاندارد
آزمایش��ی(رطوبت نس��بی 65±2درصد ،دما  20±2درجه سانتی گراد)

مجله علمی پژوهشی فناوری نساجی-سال ششم -شماره اول -پاییز و زمستان 89

انجام ش��د .ش��کل 1نمونه ای از عکس های تهیه شده از پارچه درحین
آزمایش استحکام را نشان می دهد.

37
جدول .6نتایج آزمون دانکن بر اثر تغییرات دوخت بر استحکام پارچه
کد

میانگین استحکام پارچه ها

بدون درز

114/4

درز SSa

184/6

درز LSb

383/3

درز LSb-2

628 /8

شکل .1عکس های تهیه شده از پارچه ها در حین آزمایش جهت اندازه گیری
استحکام پارچه الف) در ابتدای آزمایش ،ب) در انتهای آزمایش

 .3نتایج و مباحث
تجزی��ه و تحلی��ل داده ها با اس��تفاده از نرم افزار آم��اری )16(SPSS
انج��ام گرف��ت و نتای��ج آزمایش��ات با انج��ام آزم��ون  ANOVAو
آزمون دانکن در س��طح اطمینان  95%و ضری��ب اطمینان  0/05مورد
تجزی��ه و تحلیل قرار گرفتند .بررس��ی نتایج آزمون های ANOVAو
دانکن ناشی از بررسی تأثیر الیی چسب و دوخت بر استحکام پارچه در
جدول 5و 6ارائه شده است.

 .1،3اثر دوخت بر استحکام پارچه

ب��ا توجه ب��ه جدول  5دوخت و الیی چس��ب بر اس��تحکام پارچه موثر
می باش��د .اما اثر متقابل الیی چس��ب ودوخت بر استحکام تأثیر ندارد.
همان طور که در ش��کل 2مش��اهده می ش��ود پارچه دوخت نشده در
مقایس��ه با پارچه های دوخته ش��ده کمترین استحکام را دارد .سه نوع
درز استفاده شده در هر چهار پارچه ،باعث افزایش استحکام شده است.
ی��ک پارچ��ه دوخت��ه ش��ده ش��امل دو قس��مت اس��ت ک��ه بوس��یله
ی ن��خ ب��ه یکدیگ��ر متص��ل م��ی ش��وند و باع��ث م��ی ش��ود
س��ختی خمش��ی پارچه را افزای��ش دهد که این امر منج��ر به افزایش
اس��تحکام پارچه می شود .اس��تحکام پارچه با درز  SSaدر بین سه درز
استفاده شده کمترین مقدار را دارد.

شکل .2تغییرات مقادیر استحکام برای چهار نوع پارچه در حالت دوخته شده
و بدون دوخت

 .2،3اثر الیی چسب بر استحکام پارچه

با فیوز الیی حلقوی تاری و تاری پودی به پارچه ها اس��تحکام افزایش
یافت ،که در ش��کل 3مشاهده می ش��ود .با فیوز الیی به پارچه ،سختی
خمشی و برشی پارچه در همه جهات افزایش یافت كه منجر به كاهش
آزادي نخ ها در پارچه شد[.]5
از ش��کل 3مشاهده می ش��ود که در هر چهار پارچه ،وقتی پارچه ها
با الیی تاری پودی فیوز ش��د ،مقدار اس��تحکام ماکزیمم شد ،که این به
دلیل س��اختار محکم و فش��رده الیی تاری پودی بود ولی ساختار الیی
حلقوی تاری باز و انعطاف پذیر اس��ت .که ای��ن فاکتورها باعث افزایش
استحکام پارچه فیوزشده با الیی تاری پودی در مقایسه با الیی حلقوی
تاری شد.

جدول .5نتایج آزمون تحلیل واریانس بر اثر تغییرات دوخت و الیی چس��ب
بر استحکام پارچه
تیمارها

سطح معنی دار بودن استحکام پارچه

دوخت

0/00

الیی چسب

0/00

اثر متقابل دوخت و الیی چسب

0/24

ش��کل  .3تغییرات مقادیر اس��تحکام برای چهار نوع پارچه در حالت فیوزشده
و فیوز نشده

.5نتیجه گیری

38

در این تحقیق تأثیر دوخت و الیی چسب بر استحکام پارچه های تاری
پودی مورد مطالعه قرار گرفتند .بررسی نتایج بدست آمده نشان داد که
هر دو عامل تأثیر مش��هودی بر استحکام پارچه ها دارند و باعث افزایش
استحکام می شوند.
با فیوز هر دو الیی به پارچه ها ،استحکام افزایش می یابد و استحکام
پارچ��ه های فیوزش��ده با الیی تاری پودی ازالیی حلقوی تاری بیش��تر
اس��ت .اختالف بین درزهای استفاده شده معنی دار است و تأثیرشان بر
اس��تحکام پارچه ها متفاوت اس��ت .در پارچه های دوخته شده ،هر سه
نوع درز منجر به افزایش اس��تحکام شده اس��ت و استحکام پارچه ها با
درز  LSb-2بیش��تر از اس��تحکام پارچه ها با دو درز دیگر است چون
درز  LSb-2در ناحیه درز سه الیه است و در ناحیه درز درگیری پارچه
ها با هم بیش��تر اس��ت که باعث افزایش اس��تحکام می شود .همچنین
اس��تحکام پارچه ها با درز  SSaدر بین س��ه درز استفاده شده ،دارای
کمترین مقدار می باشد.
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