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 مجله علمي پژوهشي علوم و تكنولوژي نساجي
 89، بهار و تابستان  دوم، شماره  پنجمسال 
  90بهار  :، پذيرش89زمستان  :رسيد

 
 

و مقايسه رفتار سايشي پارچه هاي حلقوي پودي تهيه شده از نخ هاي پنبه اي رينگ  
 )Compact(تراكمي

 3،  محمد اسماعيل يزدان شناس2*سعيد شيخ زاده نجار ،1حسام علي ئي

 
  چكيده 

نمونه 12. توليد گرديد )30Ne( با  نمره نخ رينگ و تراكمي   دوسيستم ريسندگي در پنبه اي، نخ پژوهش در اين         
و دو گيج )شل بافت ،بافت متوسط و سفت بافت (حلقوي پودي با بافت ساده و با سه طول حلقه متفاوت  پارچه 
. انجام پذيرفت  استراحت كامل بر روي بعضي از نمونه ها عمليات تاثير.از اين نخها توليدشد با استفاده ) 20و24(مختلف

در دوحالت خام و استراحت  دور )500،750،1000،2500،5000(نمونه پارچه ها در تعداد سيكل سايش سطح فتارسايشير
كه پارچه هاي تهيه شده از نخهاي تراكمي مقاومت  دادتايج نشان ن .مطالعه و ميزان كاهش وزن آنها اندازه گيري گرديد كامل

 .سايشي باالتري نسبت به پارچه هاي تهيه شده از نخهاي رينگ دارند
 .حلقوي پوديپارچه مت سايشي ،سيستم رينگ و كامپكت ، مقاو:  كلمات كليدي

 
Abstract 
        In this paper, cotton spun yarns were produced using two spinning systems i.e. ring and 
compact spinning with yarn count (Ne30).these yarns plain weft knitted at three different 
loop length (loose, medium and thight) and two different gages(20,24)itus  .  full relaxation 
treatment was implemented for all samples. Surface abrasion behavior of samples at 
produced fabric in various abrasion cycles (500, 750, 1000, 2500 and 5000) at two relaxed 
and grey state. Their weight reduction rates were measured and analyzed. 
        The result show that fabric samples produced from compact cotton spun yarns exhibited 
higher abrasion resistance than ring yarns.  
Key words: Abrasion resistance; Compact and ring system; Weft knitted fabric  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايراندانشگاه   ،ته و كار شناس ارشد مهندسي نساجيدانش آموخ. 1
  Saeed@ aut.ac.ir:مكاتبات مسئول . ، ايران دانشگاه صنعتي امير كبير، تهران ،دانشكده مهندسي نساجي*.2
 .ايران يزد، ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد ،دانشكده مهندسي نساجي.3
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 مقدمه.1

ش وزن بر اثر ساييده يكي از مشكالت پارچه هاي حلقوي پودي يكرو سيلندر حالت پرز دار شدن اين پارچه ها و كاه        

، خصوصيات ليف ،اثير دارند كه ميتوان به نوع ليفوزن يا مقاومت سايشي ت هش عوامل زيادي در ميزان كا. شدن مي باشد

 ].1[تاب نخ و ساختار پارچه اشاره كرد

اين . سيستم ريسندگي رينگ محسوب مي شودبه عنوان انقالبي در ) تراكمي ، فشرده(سيستم ريسندگي تراكمي         

، اين تكنولوژي با ايجاد تغييراتي در ي آيدقرن اخير به حساب م سيستم به عنوان يكي از بهترين سيستم هاي ريسندگي در

 .تحكام و كاهش پرزينگي نخ مي باشدبه واسطه افزايش اس سيستم رينگ سنتي مدعي توليد نخ با كيفيت باالتر خصوصاً

، دياد طول باالتراستحكام و از، ريسندگي مثلثمزاياي نخ هاي تهيه شده در  سيستم تراكمي شامل ريسندگي با كاهش ابعاد

مي  اقتصادي صرفه جويي، كاهش پرز دهي و ستحكام طولي نخ، بهبود ابهبود كيفيت محصول، افزايش مقاومت سايشي

                                  .]2[باشد

Nikolie          قرار  رينگ در سيستم هاي ريسيده شده تراكمي را به عنوان روشي جهت بهبود نخ همكارانش ريسندگيو

با  .براي توليد نخ هاي رينگ فشرده مورد استفاده قرار داده است zinserوsussenين تحقيق دو نوع روش ريسندگي ا .ددادن

موفقيت هاي حاصل شده در نخ تراكمي در  .ميزان پرز نخ تراكمي و رينگ اندازه گيري گرديد   Usterاستفاده ازدستگاه 

، بهبود خصوصيات فيزيكي و درخشندگي بيشتر ،ميزان پرز دهي  اوليه و ثانويه، سطح نرم ترش مقايسه با نخ رينگ شامل كاه

، ثبات سايشي بهتر و پلي استر، زير دست بهتر% 50پنبه و% 50تراكمي توليد شده از  مكانيكي به استثناي نخ مخلوط

 ].3[باشد ا ميي حاصل از اين نوع نخ ههمچنين پرزدهي كمتر در پارچه هاي بافته شده و حلقو

 Beceren       و Nergis  فرايند هاي جديد توليد نخ هاي پنبه اي را در پارچه هاي حلقوي مورد مطالعه قرار دادند تاثير .

در واقع اثر عملكرد سيستم هاي ريسندگي معمولي و اصالح شده روي نخ در عملكرد  پارچه هاي حلقوي هدف اصلي بررسي 

 براي نخ هاي .سيستم رينگ و تراكمي استفاده كردنددر دو  Ne30 و  Ne 20 آنها از نخ هاي توليد شده با نمره هاي. آنها بود

Ne 20  و Ne30 ،پرزينگي را مورد مطالعه قرار دادند و براي پارچه هاي حلقوي تهيه شده از  يكنواختي، آناليزهاي استحكام

كه نتايج حاصله در ،و مقاومت سايشي  انجام پذيرفت ،ي مقاومت در برابر تركيدگي، پرز دار شدنهر كدام از اين نخ ها آناليزها

 ].4[ب سيستم تراكمي نسبت به رينگ استپارچه هاي توليدي از نخ تراكمي در هر دو نمره نخ مبني بر ويژگي هاي خو

 Ozguney         و همكارانش خصوصيات پارچه هاي حلقوي پنبه اي تهيه شده از نخ رينگ و تراكمي را قبل و بعد از

راكتيو بايكديگر مورد خصوصيات فيزيكي اين پارچه ها را قبل و بعد از رنگرزي با رنگزاي . رنگرزي مورد بررسي قرار دادند

، پرز دهي نخ تراكمي كمتر و استحكام ودرصد ازدياد طول آن بيشتر و از با توجه به اين بررسي ها .بررسي قرارگرفت
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آماري چنداني بين ميزان كجي اختالفات  .مي باشد كمترpillingخصوصيات پارچه هاي توليد شده ازاين نوع نخ تمايل به 

 ].5[راندمان رنگي بين نخ هاي رينگي و تراكمي وجود نداشت مقاومت سايشي و وزن، ،حلقه

الزم به نظر مي رسيد تا  ،كشور جهت توليد كاالي پنبه ايدر  رو به افزون سيستم ريسندگي متراكمبا توجه به توسعه         

در تحقيق حاضر مقاومت سايشي پارچه هاي حلقوي . مي با نخ رينگ مشابه مقايسه گرددنخهاي تراكپارچه هاي توليد شده 

 .گيرد ورد مطالعي و مقايسه قرار ميپودي توليد شده از اين نخها م

 مواد اوليه .2

 .نشان داده شده است 1جدول شماره در ي پنبه اي مورد استفاده جهت تهيه نخهامشخصات الياف         

 مشخصات الياف مورد استفاده .1ول جد

 )mm(طول )µg/inc(ظرافت  ليف

 30-29 4 پنبه

 

مشخصات نخ مورد استفاده در جدول  .استفاده شد Ne 30جهت انجام اين تحقيق نخ صد درصد پنبه اي  با نمره         

 .نشان داده شده است 2شماره
 رينگ و تراكمي ريسندگي مشخصات سيستم. 2جدول 

 )mg(شيطانكنمره  )ktex(نمره فتيله )rpm(سرعت توليد )Ne(نمره نيمچه نخ سيستمنوع 

 75/0 5 16000 75/0 رينگ

 92/0 5 16000 75/0 تراكمي

 

 توليد نمونه پارچه مشخصات و چگونگي.2،1

با تغذيه مثبت آيرو و داراي  آلمان TERROTساخت شركت  براي توليد نمونه پارچه ها از دو دستگاه بافندگي حلقوي        

براي اينكه روغنهاي ناشي از  .استفاده گرديد 3 با مشخصات ذكر شده در جدول 20،24گيج با دو  سيستم طراحي ژاكارد

ها تحت عمليات شستشو قرار پارچه نمونه  عمليات بافت از روي پارچه از بين برود و پارچه ظاهر آراسته تري به خود بگيرد 

و دترجنت به  WFJ123/Nدر اين نوع استراحت پارچه با ماشين سشستشوسامسونگ. راحت كامل نمايندگرفت تا است

و پس از عمليات  ،مخصوص پارچه هاي پنبه اي شسته شدليترآب  و با برنامه شستشوي  60گرم پودر صابون براي  300ميزان

 .و استراحت كامل نمايند ود ساعت بر روي يك سطح صاف قرار داده شده تا خشك ش 24نمونه ها شستشو 
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 مشخصات دستگاه بافندگي حلقوي . 3جدول  

 )دقيقه\دور(سرعت  چرخش سيلندر تعداد ابزار  شماره دهنه

 14 ساعت گرد 48 30

 

 آزمايشات انجام شده.3

 ام شده بر روي نخ هاي توليد شدهآزمايشات انج .3،1

ميانگين پرز  ،)cN\tex(استحكام  ،)TPM(تاب نخ  ،)Ne(اندازه گيري نمره نخبراي نخ هاي رينگ وتراكمي آزمايشات         

همچنين دستگاه هاي مورد  .شده است نشان داده 4نتايج در جدول  ، ميانگينواختي و ميزان سايش انجام گرفتنايكن ،دهي

 .آمده است  5استفاده در اين آزمايشات در جدول 

 

 نخنتايج آزمايشات :  4جدول 

 تراكمي رينگ نوع نخ
 )Ne(نمره نخ 
 

13/29 
)39/0( 

29/68 
)31/0( 

 TPM( 98/938(تاب نخ
)83/22( 

47/900 
)07/20( 

استحكام 
 )CN\Tex(نخ

58/11 
)96/0( 

33/13 
)85/0( 

 7/18 ميانگين پرز دهي
)73/0( 

2/7 
)56/0( 

 CV%( 37/11(نايكنواختي
)95/8( 

09/11 
)76/8( 

 8/5 ميزان سايش
)01/3( 

3/7 
)47/4( 

 باشند داخل پرانتز انحراف معيار مياعداد *
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 مورد استفاده آزمايشگاهي دستگاه هاي. 5جدول 

 كشور سازنده مدل و سال ساخت نام دستگاه نام آزمايش

 انگلستان SDL Wrap Reel،2006 كالف پيچ نمره نخ

 انگلستان SDL 220 B،2007  تاب سنج تاب نخ

 انگلستان SDL micro 250،2005  استحكام سنج استحكام نخ

 انگلستان SDL،2009  پرز سنج پرزدهي نخ

 ژاپن KEISOKKI،2005 اوستر نايكنواختي نخ

 انگلستان SDL،2009  سايش سايش نخ

 

 
 شدهآزمايشات انجام شده بر روي پارچه هاي توليد .3،2

 اطالعات ساختاري پارچه هاي توليد شده . 3،2،1

تراكم  ،يا تعداد رج ها در يك سانتي متر آوردن اطالعاتي از بافت و ساختار پارچه توليد شده ، تراكم طوليجهت بدست         

تايج ن.  حد سطح پارچه ها مورد اندازه گيري قرار گرفت عرضي يا تعداد رديف ها در يك سانتي متر ، طول حلقه و وزن در وا

 .است  نشان داده شده 6حاصله در جدول 
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 اطالعات ساختاري نمونه پارچه هانتايج  .6جدول 

كد 
 نمونه

طول حلقه  حالت بافت 
قبل 

ازاستراحت 
)mm( 

طول حلقه 
بعد از 

 استراحت
(mm) 

در  رج
سانتي متر 

)CPC( 

رديف در 
سانتي متر 

)WPC( 

تراكم حلقه 
در سانتي 
متر مربع 

)SD( 

وزن واحد 
سطح قبل 
 استراحت
g/m2 

وزن واحد 
سطح بعد 
 استراحت
g/m2 

،شل رينگ  1
،گيج 30بافت،دهنه 
20 

5/36 20 16 16 256 75/89 193/121 

،دهنه متوسطرينگ،  2
 20،گيج  30

30 1/41 17 19 323 73/98 29/133 

رينگ،سفت   3
،گيج  30باف،دهنه

20 

6/31 5/40 19 26 494 05/112 68/148 

رينگ،شل   4
،گيج  30بافت،دهنه
24 

1/32 8/37 17 17 289 04/97 31/116 

 متوسطرينگ،  5
 24،گيج 30،دهنه

9/30 6/35 17 17 289 4/102 75/129 

رينگ،سفت   6
،گيج  30بافت،دهنه
24 

4/36 8/36 18 21 378 65/107 44/136 

تراكمي،شل   7
،گيج  30بافت،دهنه
20 

6/34 1/34 15 17 255 65/111 16/137 

تراكمي، 30  8
 30،دهنهمتوسط

 20،گيج 

2/33 5/40 18 23 414 03/103 93/143 

تراكمي،سفت   9
،گيج  30بافت،دهنه
20 

30 43 17 26 442 18/129 26/163 

 تراكمي  10
 30شل بافت،دهنه

 24،گيج 

6/34 42 13 18 234 05/100 79/145 

،گيج  30بافت،دهنه  11
24 

32 14/41 16 18 288 12/104 51/140 

 تراكمي  12
سفت بافت،دهنه 

 24،گيج  30

34 7/38 17 21 357 03/116 2/135 
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 انداره گيري ميزان كاهش وزن پارچه .3،3

زه گيري و مورد مطالعه قرار اندادور 5000و2500و1000و750و500مقاومت سايشي نمونه پارچه ها در دورهاي سايش        

 .نشان داده شده است 3الي  1نتايج در شكلهاي  .گرديدنمونه ها اندازه گيري  ان كاهش وزنميز همچنين. گرفت

 
  مباحث و نتايج. 4

 عوامل ساختاري پارچه و اجزاي آن. 4،1

در عامل نخ متغير هاي نوع . مورد بررسي قرار گرفته است مختلف در چهارسطح، دو عامل نخ و پارچه تحقيقدر اين         

طول حلقه و  ،دو نوع و در پارچه ها تعداد سيكل، شماره گيج، استحكام هر پرز دهي ،رينگ و متراكم، مقاومت سايشي ماشين 

، براي مقايسه و سطح شدن يمعني دار سطح پس از .گرفتندمورد تجزيه و تحليل قرار آناليز واريانس نوع استراحت در آزمون  

از  همچنبن .استفاده شد) Tests Post Hoc(بندي سطوح مختلف و بررسي و تحليل عميق تر از آزمون هاي پس از تجربه 

 .جهت دسته بندي داده ها استفاده گرديد Tukeyو توكي   Duncanآزمون هاي دانكن 

نتايج حاصل از آزمون رتبه بندي دانكن و توكي را نشان مي دهد،اين آزمون تاثير طول حلفه بر كاهش وزن  7جدول         

داراي كمترين ميزاي كاهش )شل بافت(طوري كه طول حلقه در حالت بلند پارچه ها را در سه سطح گروه بندي كرده است، به

 .داراي بيشترين ميزان كاهش وزن پارچه مي باشد) سفت بافت(وزن و طول حلقه در حالت كوتاه 

 

 جهت معرفي تاثير طول حلقه بر ميزان كاهش وزن پارچه و دانكن نتايج آزمون آماري توكي .7جدول 

 3 2 1 ها تعداد نمونه طول حلقه

   180252/0 160 شل بافت

  190000/0  164 بافت متوسط

 211987/0   188 سفت متوسط

Sig  000/1 000/1 000/1 

 

اين آزمون تاثير تعداد سيكل سايش را روي . نتايج حاصل از آزمون دانكن و توكي را نشان مي دهد 9و8جدول هاي          

در يك گروه آماري مشترك قرار گرفته  1000،750،500،0سيكل هاي . كاهش وزن پارچه ها در سه سطح بررسي كرده است

در دو تيمار آماري متفاوت قرار گرفته  2500،5000وت است و سيكل هاي ولي ميزان كاهش وزن در نمونه هاي هر كدام متفا
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داراي كمترين ميانگين وزن و تعداد سيكل هاي  5000تعداد سيكل . اند و داراي تفاوت آماري متفاوتي با يكديگر مي باشند

 . داراي بيشترين ميانگين وزن هستند1000،750،500،0

 

 نتايج آزمون آماري توكي جهت معرفي تاثير تعداد سيكل بر ميزان كاهش وزن پارچه .8جدول 

 3 2 1 تعداد نمونه ها تعداد سيكل

5000 48 182344/0   

2500 80  190203/0  

1000 96   196203/0 

750 96   197714/0 

500 96   198264/0 

0 96   198290/0 

Sig  000/1 000/1 693/0 

 

 نتايج آزمون آماري دانكن جهت معرفي تاثير تعداد سيكل بر ميزان كاهش وزن پارچه. 9جدول 

 3 2 1 تعداد نمونه ها تعداد سيكل

5000 48 182344/0   

2500 80  190203/0  

1000 96   196203/0 

750 96   197714/0 

500 96   198264/0 

0 96   198290/0 

Sig  000/1 000/1 188/0 

 

 پارامترهاي مربوط به نخ و پارچه  )ANOVA(نتايج آزمون. 4،2

بر روي ميزان كاهش وزن در عمليات )رينگ،تراكميسيستم هاي (كه عامل نوع نخ  شد مشخص نتايج آزمونبا توجه به         

با  .پارامترهاي استحكام،پرزدهي و مقاومت سايشي نخ متاثر از نوع نخ مي باشد همچنين. سايش پارچه تاثير گذار بوده است
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بر ميزان كاهش وزن تاثير گذار بوده و  ،طول حلقه و تعداد سيكل پارامترهاي نوع استراحت پارچه، 10شمارهتوجه به جدول 

 .استن كاهش وزن تاثير گذار نبوده بر ميزامعني دار نبودن عامل گيج ماشين به دليل 

 

 براي عوامل تاثير كذار بر مقاومت سايشي (ANOVA)نتايج آزمون . 10جدول 

 sigمقدار  نوع عامل 

 0 نوع نخ 

 0 استحكام نخ 

 0 پرز دهي نخ 

 0 مقاومت سايشي نخ 

 496/0 گيج ماشين 

 0 نوع استراحت

 0 طول حلقه 

 0 تعداد سيكل 

 

 ميزان در صد كاهش وزنبررسي . 4،3

هاي  شكل در .درصد ميزان كاهش وزن بين نمونه ها مي باشدمقايسه  ،يكي از بهترين راه ها براي مقايسه تاثير عوامل        

با مشاهده شكل هاي . بعد از استراحت نشان داده شده است 24 با گيج ،كاهش وزن در سه حالت بافت مختلف درصد3الي  1

 . راكمي استي رينگ به مراتب باالتر از پارچه هاي تهيه شده از نخهاي تميزان درصد كاهش وزن پارچه ها 3الي  1

 
 با دو نخ رينگ و تراكمي 24در صد كاهش وزن پارچه هاي استراحت يافته شل بافت گيج . 1شكل  
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 تراكميمقايسه رفتار سايشي پارچه هاي حلقوي پودي تهيه شده از نخ هاي پنبه اي رينگ و                                                                  36 

 
 با دو نخ رينگ و تراكمي 24در صد كاهش وزن پارچه هاي استراحت يافته بافت متوسط گيج . 2شكل 

 

 
 با دو نخ رينگ و تراكمي 24در صد كاهش وزن پارچه هاي استراحت يافته سفت بافت گيج  .3شكل 

 

ميزان اختالف كاهش وزن پارچه هاي تهيه شده از از نخ هاي رينگ و تراكمي در حالت مشخص است كه  1در شكل        

بنابراين تاثير نوع نخ رينگ و تراكمي با  .بافت متوسط و سفت بافت بيشتر استدر حالت  2،3شكل هاي شل بافت نسبت به 

 .ان در صد كاهش وزن بيشتر استطول حلقه بيشتر در كم شدن ميز

 

 نتيجه گيري .5

 .ر خواص پارچه هاي حلقوي پودي استبررسي نوع سيستم ريسندگي در مقاومت سايشي و ديگ هدف ار اين تحقيق         

 .بيشتري نسبت به نخ رينگ داردازدياد طول و استحكام كششي  ،مقاومت سايشي ،ن داد كه نخ تراكمي پرزينگي كمترنتايج نشا

عمليات سايش در  داراي كاهش وزن كمتري) طول حلقه كوتاه (ه پارچه سفت بافت كدر اين سه نوع پارچه مشخص گرديد 

تاورهاي ايجاد شده آزادي كمتر زياد شده و بنابراين عوامل مربوط به حلقه از جمله گش) SD(تراكم حلقه ها  كه بوده زيرا

به دليل تراكم بيشتر و افزايش ثبات  24پارچه توليدي با گيج  .جب ميگردداختمان بافت پارچه موحركت نخ و الياف را در س

ميزان  دور)1000و  750و500(  در سيكلهاي پايين ماشين. كاهش وزن كمتري را نشان داده است ،ابعادي در عمليات سايش

مقايسه بين پارچه هاي خام و استراحت داده  .قابل توجه نمي باشد دور )5000و2500 ( سيكل هاي باالسبت به كاهش وزن ن

در پارچه هاي  )سايش فرآيند هنگامدر كاهش وزن كمتر (شده اين نتيجه را نشان ميدهد كه بدون استثنا بهبود خواص سايشي 
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از پارچه  رينگ به مراتب بيشترتهيه شده از نخ ن پارچه هاي كاهش وزميزان درصد . مشهود است استراحت داده شده كامًال

 بيشتر 20 ماشين چه هاي تهيه شده در گيجعالوه بر اين ميزان درصد كاهش وزن در پار ،بودههاي تهيه شده از نخهاي تراكمي 

پيشنهاد ميكند كه پارچه هاي به طور كلي نتايج بدست آمده از اين تحقيق . باشد مي 24از پارچه هاي تهيه شده در گيج 

 ه نخهاي رينگ از خود نشان ميحلقوي پودي با بافت ساده تهيه شده از نخهاي تراكمي مقاومت سايشي بيشتري را نسبت ب

 .دهند
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