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

 
تحت كشش هاي ارچه حلقوي پودي ساده بررسي اثرات جهت تاب نخ و پارامترهاي ساختماني پ

برخي از خواص مكانيكي آن رويبرتك محوري   
 

  3پيمان ميري آهنگراني ،2ابريمحمود ص ،*1حميدرضا كريمي

  چكيده
حلقوي پودي ساده خواص كششي پارچه هاي بر ارچه اثرات جهت تاب نخ و پارامترهاي ساختماني پ ،در اين تحقيق        

نخ  يك(چيدمان نخ در قفسه ماشين را تغيير داده  ،در توليد نمونه ها. بررسي شده است  Sو Z با تاب ي ئتهيه شده از نخ ها
Z ،نخ يك  تابS  تاب ، يك نخZ يك نخ  و تابS  تاب و دونخ Z دو نخ و تاب S وبا اين چهار نوع چيدمان در سه  )تاب

مدول اوليه و  ،پارچه شامل اندازه گيري استحكام در ادامه خواص كششي نخ و .گرديدتوليد  هايي پارچه متفاوت طول حلقه
 Load(نيرو نتايج حاكي از آن است كه مقدار نيرو در اوج بخش ازدياد طول و درشده در بررسي هاي انجام . بررسي شدثانويه 

at peak( كه چيدمان نخ ها در آنها به صورت يك در ميان ييبراي نمونه ها)L3 (و  دو در ميان)L4( است در هر دو راستاي
مقدار ازدياد طول در  در مورد. باشد مي) L2 و L1(رج ورديف و هر سه طول حلقه بيشتر از نمونه هاي با چيدمان يك نوع نخ 

در بررسي بر روي نمودار هاي  .اثرات نوع چيدمان در نحوه عملكرد پارچه ها مشهود نمي باشد ،)Elongation at peak( اوج
آنها نتايج حاكي از آن است كه ) خطي ابتدايي، غيرخطي و خطي انتهايي( ازديادطول نمونه ها و تقسيم بندي سه گانه -نيرو

در بخش ابتدايي نمودار شيب اين قسمت با نوع چيدمان چندان در ارتباط نبوده و رفتار نمونه ها دراين بخش روند مشخصي 
تغييرات براي نمونه هاي با چيدمان يك  نروند تغييرات به گونه اي است كه ميزا ،انتهايي قسمتاما در . را طي نمي كنند

 . ي با چيدمان ساده استدرميان و دو در ميان بيشتر از نمونه ها
 خواص مكانيكي ارچه حلقوي پودي ساده،پارامترهاي ساختماني، پ، جهت تاب نخ :يكليد كلمات

Abstarct 
        In this paper investigated of the twist direction and stractual parameter of plain knitted 
fabric on some mechanical properties. For this reason knitted plain fabric in three level of 
loop length and with four arrangement of twist direction in creel of knitting machin (only 
yarn with S twist direction (L1), only yarn with Z twist direction (L2), one bobin with S twist 
direction and one bobbin with Z twist direction (L3), two bobbin with S twist direction and 
two bobbin with Z twist direction (L4)). 
        The resulat indicated that: Load at peak (L.P) for the L1 and L4 in two directions (wale 
and copurse) is grater than L3 and L2 but in the elongation at peak (E.P) the result is haywire.  
        In investigation on Load-elongation curve result indicated that in the first part of the 
curve (initial modulus) arrngment of bobbin with different twist direction donot show the 
more effect but in the final part of the curve the samples with L3 and L4 respectivly showed 
incrased the slop of load-elongation curve.  
Keywords: Twist direction, stractual parameter, plain-weft knitted fabric, mechanical 
properties. 
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 مقدمه .1

انعطاف پذير با خصوصيات ويژه جايگاه  يمنسوجات به عنوان ساختارها يامروزه با توجه به پيشرفت علوم وتكنولوژ        

منسوج  يو خواص مكانيك اطالع ازرفتار اين موارد، يدرتمام. پيداكرده وگسترش داده اند يمختلف زندگ يخودرادرحيطه ها

و برآورده كردن عملكرد مورد نياز بسيار  يدر شرائط وحاالت مختلف جهت مصرف نهاي يم به كار گيرمورد استفاده درهنگا

ساده ترين . دهند يقرار م يرا عكس العمل و تغيير شكل در برابر نيرو، بيان كرده و مورد بررس يخواص  مكانيك. مهم است

، اين بوده قابليت كششي بااليي يدارا يپود يلقوحپارچه هاي . است يتك محور ياين خواص تحت كشش ها يراه، بررس

 يماستفاده  با اشكال و فرمهاي پيچيده مواد توليد در ازاين پارچه هاويژگي خاص زماني بعنوان يك مزيت مطرح مي شود كه 

خواص الياف و به ارتباط بين  يبستگ پارچه ها و ، مانند انواع نخهاشوند يكه از الياف ساخته م يخواص منسوجات .]2و1[گردد

درك  ي، برادهد يخصوصيات نخ وپارچه را نشان نم يبه دليل اين كه خواص الياف به تنهاي. قرارگرفتن آنها دارد يچگونگ

، ضريب منسوجات به طور عمده شامل يخواص مكانيك. باشد ينم يدانستن خواص الياف كاف رفتاراين ساختارها تنها يچگونگ

ساختمان  ياست، كه آثار آنها خصوصيات كل.…، افت تنش و)يمدول كشسان(يريب كشسان، ض)ضريب پواسون(يانقباض جانب

به علت شكل  .آنها را در نظر گرفت يكل يمختلف بايد ويژگيها يكاربرد منسوجات به منظور ها يبرا .كند يبافت را تعيين م

شود بسيار  يتي نيرو درجهت طول به آنها واردمرفتار آنها وق ي، يعنطول آنها درامتداد ي، خواص مكانيكظاهرو اكثر كاربردها

 و شود ياضافه م يكه نيروبه صورت تدريج يتوان ازديادطول منسوج را زمان يم يدراين حالت به راحت. حائزاهميت است

 ].3[، تعيين نمودكنند يرامشخص م يكه پارگ يهمچنين پارامترهاي

را  يپود يعوامل موثر بر كاهش طول پارچه حلقو 1970در سال و همكاران  Knaptonر تحقيق انجام شده توسطد        

در تحقيقات انجام شده در  ].4[از جمله كيفيت الياف، تاب نخ و طول حلقه را گزارش نمودند يقرار داده و موارد يمورد بررس

قرار داده اند  يبررسرا مورد  spiralityخواص پارچه از جمله   ياثر عوامل مختلف بر رو يپود يحلقو يزمينه پارچه ها

را بر ... نخ شامل تاب، نمره و ينيز اثر پارامترها Parmar]. 7-5[از مهمترين اين موارد را جهت تاب نخ اعالم نموده اند يويك

مختلف تاب نخ  يرنج ها و همكاران Paek. ]8[قرار داد يمورد بررس تكميل شده يپود يو خواص پارچه حلقو يراحت يرو

و  Matsudaira ].9[قرار داده اند يمورد بررس و خواص پارچه يخواص پرز ده يشين چرخانه را بر روتوليد شده در ما

 و De Jong.]10[قرار داده اند يخواص زير دست پارچه مورد بررس يهمكاران اثر تراكم بافت پارچه، نمره و تاب نخ را بر رو

Postle  و مستقيم ها  فرض قرينه بودن ساختار حلقه را با يحوردو م يهاتحت كشش ساده هاي حلقوي پودي  پارچهرفتار

 يرا به كمك روش انرژ يپود يحلقو يپارچه ها يو كشش يبودن نخ ها ارائه كرده اند و در ادامه توانسته اند خواص ابعاد

 ر شرايط رهاد يپود يحلقو يپارچه ها يابعاد وخواص مكانيك يايشان در ادامه كار خود ازاين روش جهت بررس .بدست آورند
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اعمال شده در نقاط برخورد  يبا در نظر گرفتن نيروها Leaf وHepworth  .]11[نيز استفاده نموده اند (Relax) تنش از

، يك راه حل ساده يپود يحلقو يرج ورديف در پارچه ها يدر جهت ها ينخها در حلقه و همچنين بوجود آمدن جمع شدگ

نخ ها با توجه به شكل حلقه و ابعاد پارچه بدست آورده  يعمل كننده بر رو ينيرو و كوپل ها يجهت اندازه گير يعدد

كرده  يرا بررس يدو محور يتحت كشش ها يپود -يتار يتغييــر شكل ساختار پارچه هاPostle  و De Jone .]12[اند

 .]13[باشد ينخ ها م يدگمقدار جمع ش Load-Extension يها يموثر بر منحن ياز پارامترها يآنان در يافتند كه يك. اند

 قرار گرفته و نشان داده شد، كه اين خاصيت نه تنها يمدول اوليه پارچه مورد بررس Grosbergدر تحقيق انجام شده بوسيله 

آنها . ]14[باشد ي، بلكه به تاريخچه پارچه نيز وابسته مآن وابسته است يداخل ساختمان پارچه ومدول خمش به شكل نخ در

شود بلكه شكل  يموجود درپارچه م يمليات انجام شده جهت استراحت پارچه نه تنها باعث كاهش نيروهادريافتند كه ع

 ينيرو به علت استراحت اثر بيشتر يكند، كه اين تغييرات در ساختمان نسبت به تغييرات كاهش يساختمان پارچه نيز تغيير م

با بافت ساده مورد توجه قرار  يپود يتار يتار پارچه هارف Leafدر تحقيق انجام شده توسط  ].10[در مدول پارچه دارد

كه عناصر تشكيل دهنده آن . تار وپود پارچه ارائه شده است يمحاسبه مدول درراستا يبرا يدر نهايت فرمول. گرفته است

 دو محوري يتحت كشش هاپودي ساده  يحلقوپارچه  همچنين. ]15[پارچه وخصوصيات نخ است يعناصر ساختمان

يك مدل ] 17[  Postleو Shanahan .]16[گرفته استتئوري مورد بررسي قرار  به صورت همكاران و  MacRoryتوسط

 Extension يها يبه كمك آن منحن ساده در نظر گرفته اند و يپود يشكل حلقه در بافت حلقو يبرا يدو بعد يساختمان

Load- تحت كشش قرار گرفتن يكردند كه در مراحل ابتدائ آنها همچنين فرض. را در جهات رج ورديف محاسبه نموده اند ،

آنها دريافتند كه ثبات شكل حلقه ها در حالت رها از تنش هيچ گونه اثر . پذيرد پارچه تغييرات در محدوده االستيك انجام مي

شود كه در  يرسم شده مشاهده م يدر نمودارها. ندارد -Extension Loadرسم شده  يها يمنحن يبر رو يمشخص

وارد به نخ ها وابسته  يجانب يفشار يبه مقدار نيروها بوده وشيب اين قسمت، يهميشه نمودارها خط تقريباً يقسمت ابتدائ

در جهات رج و رديف را  يو دو محور ييك محور يساده تحت بار گذار يپود يپارچه حلقو ،]Hepworth ]18 .است

 يرسم شده است و مشاهده م پارچه محاسبه و ير مختلف سفتدر مقادي Load-Extension ينمودارها. كرده است يبررس

پارچه  Load-Extensionرفتار . باشند يم يشيب بسيار كم يرسم شده دارا ي، نمودارهايابتدائ يشود كه در قسمت ها

شده  يبررس] Postle]19 و  Shanahanشده اند توسط يبا رديف، بار گذار يهنگاميكه در جهت مواز يپود يحلقو يها

 ياز پارچه ها يانواع مختلف يبرا ينتايج تجرب. در نظر گرفته شده است يشكل حلقه به صورت سه بعد يدر اين بررس. است

البته . بين آنها وجود دارد يمطابقت خوب و با تجربيات مقايسه گرديده است كه از جنس پشم محاسبه شده يپود يحلقو

 نگام سرخوردن آنها بيان كرده اندكه علت آنرا اصطكاك بين نخ ها در ه است، يمقادير محاسبه شده كمتر از مقادير تجرب
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Kawabata را با كمك يك  يپود يساده تار يپارچه ها يوبرش ي، دو محورييك محور يخواص كشش، ]20[ همكاران و

قرار  يورد بررسم] 21[ همكارانو   Taibiتوسط يپود يتار كرنش پارچه-رفتار تنش. كرده اند يساده بررس يمدل ساختمان

. قرار داده اند يوزيردست پارچه مورد بررس يخواص مكانيك ياثر شرائط بافت را بر رو ]22[ همكارانو   Choi.گرفته است

توان دريافت كه  يايج حاصله مبا توجه به نت. هستند، تهيه كردندتنوع در نوع بافت و تراكم  يآنان هيجده نمونه كه دارا

 ]Araujo]1  يتحقيق ديگر در .يابد يمله استحكام و ازدياد طول، با افزايش تراكم بافت افزايش مپارچه، از ج يخواص كشش

هاي حلقوي پودي و كامپوزيتهاي تقويت  بررسي رفتار مكانيكي پارچه به بر پايه يكسري فرضيات تئوري و آزمايشات تجربي

خواص  يبر رو) رج يا رديف(ع بافت و جهت انجام آزمايشاز قبيل نو يايشان دريافتند كه عوامل. بوسيله آنها پرداختشده 

را به  يساده تحت كشش دو محور يپود ياز پارچه حلقو ييك واحد ساختمان] Popper  ]23.پارچه موثر است يمكانيك

ساختمان بافت انتخاب كرده و مشخص شد كه تفاوت بين ساختمان پارچه در حاالت استراحت و تحت  يعنوان مدل هندس

پارچه  يكه خواص مكانيك مهمترين نتيجه حاصله اين بود. به كار رفته جهت تغيير فرم دارد يبه مقدار نيرو يبستگكشش 

با تركيب خواص ساختمان بافت و خواص  ساده وابسته به ساختمان آن و قابليت در هم سر خوردن نخ ها است و يپود يحلقو

 ييك واحد از ساختمان پارچه حلقو] Epting ]24 وWhiteny .پارچه دست يافت يتوان به خاصيت نهائ ينخ م يكشش

به كار رفته جهت تغيير فرم و  يبين ميزان نيرو يآنان دريافتند كه رابطه ا. نددر نظر گرفت يساده را به صورت سه بعد يپود

، بهتر است كه يتئور بيشتر تجربيات و ينزديك يبا توجه به نتايج حاصله مشخص شد كه برا. پارچه وجود دارد يپارامترها

همچنين به علت وجود اصطكاك . آن نيز در نظر گرفته شود يو خواص اصطكاك ي، پيچشيخواص نخ شامل مقاومت خمش

 يبر رواثر جهت و ميزان تاب  يبه بررسدر اين مطالعه  .در دو جهت رج ورديف وجود دارد يبين نخ ها تنش غير مساو

 30 نمره( ويسكوز-استر يپل نخاز  با استفادهدر اين راستا . پرداخته شده استساده  يپود يتغييرات مدول اوليه پارچه حلقو

 ينخ و پارچه شامل اندازه گير يخواص كشش شدوتوليد ساده  يپود يپارچه حلقو باشند، يم Sو Z تاب  يكه دارا )يانگليس

 .بررسي گرديداستحكام و مدول 

 مواد و روشها .2

 ل استراحت وتكميلتهيه نمونه ها و مراح. 1،2

باشد، كه مشخصات آنها در  يطول حلقه م 3، در ساده يپود يحلقوبافت  يتوليد شده در اين پژوهش، دارا ينمونه ها        

و جهت تاب  )تاب در متر( 760با تاب  ويسكوز/استر يمخلوط پلين بخش با نخ نمونه ها درا تمام .درج گرديده است 1جدول 

تغذيه كننده توليد عدد  48 باو  24با گيج  يپود يماشين يكروسيلندرحلقو يبر رو) 20Tex( Ne30و نمره  )SوZ(مختلف
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به روش  يچيدمان نخ در قفسه ماشين بافندگ يتاب نخ بر خواص پارچه توليداثر  يالزم به ذكر است كه جهت بررس .گرديد

 :شرح است دينكه ب مختلف انجام پذيرفته است يها

 Sبا تاب  ين هابوبتمام : حالت اول

 Zبا تاب بوبين ها تمام : حالت دوم

 Zو Sبوبين ها يك در ميان با تاب  :حالت سوم

 Zو S بوبين ها دو در ميان با تاب: حالت چهارم

قرار گرفته و آزمايشات الزم بر روي آنها ساعت استراحت خشك در دماي محيط  24در شرايط يكسان پس از نمونه ها         

 .شد انجام

 يتوليد يپارچه ها يساختمان يپارامترها .1ول جد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات الياف. 2،2

  .نشان داده شده است 2ظرافت ونوع الياف مورد استفاده درآزمايش در جدول شماره  اطالعات مربوط به طول،        

 طول حلقه

(mm) 

WPC 

 

CPC 

 
 كد نمونه چيدمان در قفسه

3/22 25/12  17/7 S L11 

3/5 75/10  15/2 S L12 

3/66 98/9  14/7 S L13 

3/28 3/11  17/8 Z L21 

3/64 25/11  16/1 Z L22 

3/82 6/10  15/1 Z L23 

3/28 2/10  18/5 S-Z L31 

3/54 5/9  15/9 S-Z L32 

3/84 55/8  18/8 S-Z L33 

3/28 11 4/18 ss-zz L41 

3/84 8/9 9/16 ss-zz L42 

3/84 6/9 7/15 ss-zz L43 
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 ظرافت ونوع الياف مورد استفاده اطالعات مربوط به طول،. 2 جدول

 

 

 

 

 

 :مشخصات خط توليد بشرح زيراست ..شدندريسيده  رينگيك ماشين بر روي يكسان  درشرايط يتوليد هاينخ        

ماشـين  ، )ERM( ماشـين تغذيـه كننـده    ،)Bale breaker(ماشـين عـدل شـكن   :  بترتيب عبارتند از يخط ريسندگ        

 .و ماشين رينگ )Draw frame(ماشين فالير، دو مرحله ماشين كشش ).Carding(كاردينگ

 

 نخ يشات انجام شده بر روآزماي.3،2

 . نشان داده شده است 3شماره در جدول ي توليدينخ ها فيزيكيمشخصات         

 ينخ پنبه ا يمشخصات كل .3جدول

 

 مدول اوليه پارچه خواص كششي و  ياندازه گير.4،2

مشخص است،  1همان گونه كه از شكل . نمايش داده شده است 3در جدول  خواص كششي نتايج حاصل از آزمايشات        

اين موضوع به داليل تجعد وموج پارچه، لغزش و حركت نخ ها در . داريم يبسياركم، ازدياد طول زياد يدر ابتدا با نيرو

دراين هنگام همان گونه كه . نيرو قرار گيرند يباشد، تا اينكه نخ ها كامال در راستا يساختمان پارچه وجابجايي حلقه ها م

مدول . ادامه دارد يلحظه پارگ شود و اين افزايش تا يديده م يدر شيب منحن يو زياد ي، افزايش ناگهاندشو يمالحظه م

 و )βزاويه(دراين جا اين مدول تحت عنوان مدول ثانويه. است يازدياد طول قابل دستياب نيرو يهمين منحن يپارچه نيز از رو

 .استنيز تحت عنوان مدول اوليه آورده شده  )αزاويه(درمبداء  يشيب ناچيز منحن

                    

 مشخصات

 نوع الياف

 طول الياف

 )ميليمتر(

 ظرافت الياف

 )دنير(

 كشور سازنده و يكمپان

 يكره جنوب     Huvis 5/1 38 استر يپل

 ياندونز  Lenzing 7/1 37 ويسكوز

 نمره نخ

)Ne( 

 تاب نخ

)T/m( 

 مدول اوليه

)cN/Tex( 

 يكار تا حد پارگ

 )cN/Tex( 

 يتا پارگ نيرو

)N( 

 يتا پارگ ازدياد طول

)mm( 
 جهت تاب

8/29 761 6/126 8/0 4/3 4/56 S 

9/29 763 6/141 1 1/4 5/58 Z 
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شيب . مارد فوق الذكرمي باشدبه سه منطقه نيز مانند تقسيم بندي نمودار نيرو ازدياد طول  يدر اين تحقيق مبنا        

ومنطقه بين اين دو را منطقه غير را منطقه خطي انتهايي ) βزاويه(ابتدايي و شيب نهاييرا منطقه خطي  )αزاويه(ابتدايي

   .خطي مي نامند

 
 وليه پارچهمحاسبه مدول ا. 1شكل

 

 يتوليد يپارچه ها ينتايج مربوط به آزمايش خواص مكانيك .4جدول

Load  

at 

Peak 

)L.P( 

)N( 

Load  

at Break 

(L.B) 

)N( 

Elongation  

at Peak 

(E.P) 

)mm( 

Elongation 

 at Break 

)E.B( 

)mm( 

 نمونه جهت

84/80  87/32  5/202  5/220  رج 
L11 

87/90  55/26  127 75/141  رديف 

79/47  3/23  33/173  رج 222 
L12 

33/58  81/14  75/141  رديف 160 

24/47  14/20  75/177  75/225  رج 
L13 

29/47  189/1  111 25/153  رديف 

81/75  95/38  75/193  75/231  رج 
L21 

71/79  86/2  170 25/197  رديف 

47/61  82/20  75/208  75/262  L22 رج 
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 حث ونتايجابم. 3

 )Load at peak (هاي ساختماني و چيدمان نخ بر روي نيرو در اوجبررسي اثر پارامتر.1،3

براي نمونه هاي كه چيدمان نخ ها Load at peak مشاهده مي شود كه مقدار نيرو در اوج  7الي  2با توجه به اشكال        

طول حلقه بيشتر از نمونه است در هر دو راستاي رج و رديف و هر سه ) L4(دو در ميان و) L3(در آنها به صورت يك در ميان

براي  Load at peakدر راستاي رديف در دو طول حلقه يك و دو مقدار . مي باشد) L2 و L1(هاي با چيدمان يك نوع نخ 

اين مقدار براي نمونه هاي ساده بدين . است در حاليكه در طول حلقه سه روند به عكس است L3 بيشتر از نمونه L4نمونه 

. است، در حاليكه در بقيه طول حلقه اين روند به عكس استL21 بيشتر از نمونه L11حلقه يك نمونه گونه است كه در طول 

در حاليكه در اين راستا مقدار . تكرار مي شود) L2 و L1(اين حالت در راستاي رج براي نمونه هاي با چيدمان يك نوع نخ 

Load at peak  براي نمونه هايL3 مقدار مذكور در نمونه  در هر سه طول حلقه بيشتر ازL4 است . 

 

14/62  27/21  75/219  رديف 240 

31/52  63/22  رج 262 195 
L23 

09/57  46/14  75/181  25/212  رديف 

63/141  43/18  66/162  66/174  رج 
L31 

4/100  96/60  5/191  75/194  رديف 

25/127  14/27  75/186  75/198  رج 
L32 

22/114  18/21  25/146  5/152  رديف 

6/121  14/27  25/187  رج 202 
L33 

48/105  39/20  5/175  75/163  رديف 

 رج 198/25 185/75 32/23 136/16
L41 

71/124  76/67  رديف 144/5 139/75 

9/109  رج 206/5 187 17199 

L42 05/118  93/111  09/159  رديف 178/33 

 L43 رج 252/75 239 8/827 113/92
37/97  38/5  75/218    رديف 222/25 
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 رديف يدر  راستا اول نمونه ها با طول حلقهكليه مربوط به  Load at peak يمقايسه نتايج اندازه گير .2شكل

 

 
 رديف يدر  راستا دوم مربوط به كليه نمونه ها با طول حلقه Load at peak يمقايسه نتايج اندازه گير .3شكل

 
 رديف يدر  راستا سوم مربوط به كليه نمونه ها با طول حلقه Load at peak ياندازه گيرمقايسه نتايج  .4شكل
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 رج يدر  راستا اول  مربوط به كليه نمونه ها با طول حلقه Load at peak يمقايسه نتايج اندازه گير .5شكل

 

 

 
 رج يدر  راستا دوم ل حلقهمربوط به كليه نمونه ها با طو Load at peak يمقايسه نتايج اندازه گير .6شكل
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 رج يدر  راستا سوم مربوط به كليه نمونه ها با طول حلقه Load at peak يمقايسه نتايج اندازه گير .7شكل

 

 Elongation at peakبررسي اثر پارامترهاي ساختماني و چيدمان نخ بر روي نيرو در اوج  .2،3

براي طول حلقه   Elongation at peak شود كه مقدار ازديادطول در اوجمشاهده مي  13الي  8با توجه به اشكال         

بيشترين سپس  در نمونه  L43سوم در راستاي رج ورديف داراي رفتاري مشابه هستند بدين گونه كه اين مقدار به ترتيب در  

براي   Elongation at peakدر طول حلقه دوم در هر دو راستاي رج ورديف مقدار . كم مي شودL13  و  L23 ،L33 هاي

 Elongation at بيش از ساير نمونه ها است و در نمونه هاي با تركيب چيدمان يك در ميان و دودر ميان مقدارL22 نمونه 

peak  بيش از اين مقداربراي نمونهL13 در طول حلقه اول و در راستاي رديف اين مقدار براي نمونه هاي . استL11 و, L21 

L31 ،در حاليكه در نمونه  افزايشي استL41  اين مقدار افت مي كند، اين روند در راستاي رج عكس بوده و براي سه نمونه اول

 .روند نزولي و سپس براي نمونه چهارم شاهد افزايش مي باشيم

 
 ديفر يدر  راستا اول مربوط به كليه نمونه ها با طول حلقه Elongation at peak يمقايسه نتايج اندازه گير .8شكل
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 رديف يمربوط به كليه نمونه ها با طول حلقه دوم  در  راستا Elongation at peak يمقايسه نتايج اندازه گير .9شكل

 

 

 
 رديف يوم  در  راستاسمربوط به كليه نمونه ها با طول حلقه  Elongation at peak يمقايسه نتايج اندازه گير .10شكل
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 رج يمربوط به كليه نمونه ها با طول حلقه اول  در  راستا Elongation at peak ييرمقايسه نتايج اندازه گ .11شكل

 

 
 رج يمربوط به كليه نمونه ها با طول حلقه دوم در  راستا Elongation at peak يمقايسه نتايج اندازه گير .12شكل
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 رج يه ها با طول حلقه سوم در  راستامربوط به كليه نمون Elongation at peak يمقايسه نتايج اندازه گير .13شكل

 

 ازدياد طول -شيب نمودار نيروبررسي اثر پارامترهاي ساختماني و چيدمان نخ بر روي .3،3

در اينجا مبناي بخش . شده استخطي انتهايي تقسيم  غير خطي و ،در اين بررسي نمودار به سه بخش خطي ابتدايي         

   .دار قرار مي دهيمونم را بهترين ضريب رگرسيون شيببندي 

 ازدياد طول در راستي رديف -بررسي اثر پارامترهاي ساختماني و چيدمان نخ بر روي شيب نمودار نيرو. 1،3،3

ازدياد -مشاهده مي شود كه روند تغييرات شيب در بخش خطي ابتدايي نمودار نيرو 17الي  14با توجه به نمودار هاي         

 .است 6بخش خطي انتهايي طبق جدول و براي  5طول طبق جدول 

 
 راستاي رديف  L11تغييرات شيب نمودار نيرو ازدياد طول  مربوط به نمونه  نمودار  .14شكل
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 راستاي رديف  L11ازدياد طول  مربوط به نمونه  -بخش خطي ابتدايي نمودار  نيرو .15شكل

 

 
 راستاي رديف  L11نمونه  ازدياد طول  مربوط به -بخش غيرخطي نمودار  نيرو .16شكل

 

 
 راستاي رديف  L11ازدياد طول  مربوط به نمونه  -نمودار  نيروانتهايي بخش خطي  .17شكل
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 در راستاي رديفنمودار نيرو ازدياد طول نمونه ها در بخش خطي ابتدايي روند تغييرات شيب  .5جدول

 

 

 

 

 

 نمودار نيرو ازدياد طول نمونه ها در راستاي رديف نتهاييروند تغييرات شيب در بخش خطي ا .6جدول

 

 

 

 

 

روند مشخصي وجود نداشته ولي در  ،مشاهده مي شود كه در بخش خطي ابتدايي نمودارها 6و 5نتايج جداول طبق         

دمان از نمونه هاي با چي در هر سه طول حلقه به ترتيب بيشتر L3و   L4تغييرات شيب براي نمونه هايبخش خطي انتهايي 

در طول حلقه دوم وسوم مقدار تغييرات  L2 نمونهدر حاليكه در مورد نمونه هاي با چيدمان ساده . ساده نخ در قفسه است

 .مي باشد سعكبر در حاليكه اين روند در طول حلقه اول  .است L1بيش از نمونه  آنشيب نمودار

 

 ازدياد طول در راستاي رج -يب نمودار نيروبررسي اثر پارامترهاي ساختماني و چيدمان نخ بر روي ش. 2،3،3

ازدياد -مشاهده مي شود كه روند تغييرات شيب در بخش خطي ابتدايي نمودار نيرو 21الي  18با توجه به نمودار هاي         

 .است 8و اين روند براي بخش خطي انتهايي طبق جدول 7طول طبق جدول 

 

تغييرات شيب از 

بيشترين به 

 كمترين

 طول حلقه سوم ه دومطول حلق طول حلقه اول

L31 L32 L13 

L21 L12 L23 

L11 L42 L43 

L41 L22 L33 

تغييرات شيب از 

بيشترين به 

 كمترين

 طول حلقه سوم طول حلقه دوم طول حلقه اول

L41 L42 L43 

L31 L32 L33 

L11 L22 L23 

L21 L12 L13 
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 رجراستاي   L11ازدياد طول  مربوط به نمونه  -نمودار تغييرات شيب نمودار  نيرو .18شكل

 

 
 رجراستاي   L11ازدياد طول  مربوط به نمونه  -بخش خطي ابتدايي نمودار  نيرو  .19شكل

 

 
 رجراستاي   L11ازدياد طول  مربوط به نمونه  -بخش غيرخطي نمودار  نيرو  .20شكل
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 رجراستاي   L11مربوط به نمونه ازدياد طول   -بخش خطي انتهايي نمودار  نيرو  .21شكل

 

 جنمودار نيرو ازدياد طول نمونه ها در راستاي رابتدايي روند تغييرات شيب در بخش خطي . 7جدول

 

 

 

 

 

 جنمودار نيرو ازدياد طول نمونه ها در راستاي ر انتهايي روند تغييرات شيب در بخش خطي. 8لجدو

 

 

 

 

 

روند  نسبت به تغييرات در راستاي رديفي شود كه در بخش خطي ابتدايي نمودارها مشاهده م 8و 7طبق نتايج جداول         

هايي تغييرات شيب براي در بخش خطي انت .د اما كماكان نمي توان بطور قطعي در اين باره اظهار نظر نمودنمشخص تري دار

در حاليكه در . ساده نخ در قفسه استدر هر سه طول حلقه به ترتيب بيشتراز نمونه هاي با چيدمان   L4و   L3نمونه هاي

در  ،است L1بيش از نمونه آن وسوم مقدار تغييرات شيب نمودار اولدر طول حلقه  L2 نمونه هاي با چيدمان ساده نمونه مورد

 .عكس مي باشد بر دومحاليكه اين روند در طول حلقه 

 

تغييرات شيب از 

بيشترين به 

 كمترين

 طول حلقه سوم طول حلقه دوم طول حلقه اول

L31 L42 L33 

L41 L32 L13 

L11 L12 L23 

L21 L22 L43 

تغييرات شيب از 

بيشترين به 

 كمترين

 طول حلقه سوم طول حلقه دوم طول حلقه اول

L31 L32 L33 

L41 L42 L43 

L21 L12 L23 

L11 L22 L13 
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 نتيجه گيري .4

 Load at peak مقدار نيرو در اوجنيرو نتايج حاكي از آن است كه  و در بخش ازدياد طول شدهدر بررسي هاي انجام         

در هر دو راستاي رج ورديف  ،است )L4( دو در ميانو ) L3( براي نمونه هاي كه چيدمان نخ ها در آنها به صورت يك در ميان

اثرات  Elongation at peak در مورد. مي باشد) L2 و L1(و هر سه طول حلقه بيشتر از نمونه هاي با چيدمان يك نوع نخ 

 .مشهود نمي باشدنوع چيدمان در نحوه عملكرد پارچه ها 

) خطي ابتدايي، غيرخطي و خطي انتهايي( طول نمونه ها و تقسيم بندي سه گانه ازدياد -بررسي نمودار هاي نيرودر         

وع چيدمان چندان در ارتباط نبوده و رفتار نمونه آنها نتايج حاكي از آن است كه در بخش ابتدايي نمودار شيب اين قسمت با ن

اما در بخش انتهايي روند تغييرات به گونه اي است كه ميزات تغييرات براي . ها دراين بخش روند مشخصي را طي نمي كنند

تيجه گيري توان ن -در مجموع مي .نمونه هاي با چيدمان يك درميان و دو در ميان بيشتر از نمونه هاي با چيدمان ساده است

 اين تغييرات خود را .يكي پارچه ها امكان پذير مي باشدكرد كه با تغييرات در نوع چيدمان امكان تغييرات در رفتار مكان

تر اين مسئله نياز به انجام آزمايشات وتحقيق  د، البته بررسي دقيقنبيشتر در مدول ثانويه پارچه و نيرو تا اوج نشان مي ده
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