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  چكيده 

با پارچه اما بررسي خمش .مصرف نهايي خاص يك پارچه را تعيين مي كند خمش پارچه،طرح پوشاك صنعتي و

يك لباس شامل  زيرا انجام داد برآن دوختتاثير بدون در نظرگرفتن نمي توان   كاربرد نهايي در صنعت پوشاك را

در اين تحقيق به بررسي اثر بخيه افقي .هم متصل شده استبه  دوختقطعات مختلف پارچه است كه توسط 

وعمودي و همچنين فاصله درز بر خمش پارچه هاي تاري وپودي پرداخته شده و نتايج حاصل با مدل ساده مكانيكي 

از اين است كه با اضافه كردن دوخت  نتايج حاكي از.كه در اين زمينه ارائه شده است مورد مقايسه قرار گرفته است

مودي طول خمش افزايش مي يابد وهمچنين با افزايش طول درز نيز طول خمش افزايش مي يابد،ولي اين افزايش ع

نزديكترين .در دوخت افقي مكان بخيه فاكتور موثري روي طول خمشي است. صورت مي گيردمحدودي  بازهدر 

  تار وپود متفاوت است تجه درميزان تغيرات طول خمشي . بخيه به سر آزاد،كمترين طول خمشي را دارد

 
  عمودي دوختافقي،  دوخت، درز، طول درز محل: واژه هاي كليدي

 

  دمهمق -1

با تبديل .]1[بدون شك ويژگي هاي خمشي پارچه يك از عوامل اصلي موثر در تعيين كمي مشخصه زيردست است

م است يكايك عامل هاي مشخصه كيفي زيردست به يك مشخصه كمي ،براي تهيه پارچه ايي با زيردست مورد نظر الز

مكانيكي موثر در زير دست پارچه كامل تحت نظر بوده وبتوان قبل از بافته شدن پارچه، آن عامل را تعيين نمود وخواص 

الزمه اين امر پيش بيني روابط پيش بيني كننده ويژگي هاي مكانيكي پارچه از جمله ويژگي  .پارچه را پيش بيني كرد

ور به طور خاص در مورد خمش پارچه تاكنون مطالعات بسياري روي رفتار خمشي پارچه به اين منظ.هاي خمشي است

  .پودي وحلقوي صورت گرفته است-هاي تاري

پارچه با كاربرد اما بررسي خمش .مصرف نهايي خاص يك پارچه را تعيين مي كند خمش پارچه،طرح پوشاك صنعتي و

يك لباس شامل قطعات  زيرا انجام داد برآن دوختتاثير فتن بدون در نظرگرنمي توان   نهايي در صنعت پوشاك را

مطالعات زيادي در زمينه بررسي تاثير پارامترها ساختاري .به هم متصل شده است دوختمختلف پارچه است كه توسط 

بروي خمش پارچه صورت گرفته ومدلهاي زيادي نيز ارائه شده  ]2[..پارچه نظير نمره نخ،تراكم نخ،خمش نخ،

همچنين نظر به اهميت اين موضوع تكنيكهاي گوناگوني جهت اندازه گيري ميزان خمش در پارچه ارائه گرديده ].3[است

اما تاثير پارامترهاي خارجي برروي خمش پارچه كمتر مورد توجه و بررسي قرار گرفته و دراين مورد نيز بيشتر .]4[است
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ز گشته وتاثير عوامل خارجي ديگر مانند درز و دوخت و متمرك]5[تحقيقات برروي پارچه هاي چند اليه و آستر دار 

از اين منظر در اين مقاله به بررسي اثر عواملي مانند جهت .]6[پارامترهاي مربوط به آن كمتر پرداخته شده است

  .دوخت،فاصله دوخت از لبه آزاد پارچه،طول آزاد درز،شكل دوخت برروي ميزان خمش پارچه پرداخته شده است

  

  قروش تحقي -2

كاربردي بودن در  ه هايي  بر اساس وزن متر مربع پارچه وچنمونه پار ،پارچه خمشجهت انجام بررسي اثر شكل دوخت بر 

  .داده شده است  نشان مورد آزمايشخصوصيات نمونه پارچه هاي 1در جدول شماره .ندانتخاب شد صنعت پوشاك

  

 خصوصيات پارچه هاي مورد آزمايش.1جدول شماره 

وزن متر 

  )گرم(بعمر

تراكم پود در 

 سانتيمتر 

  تراكم تاردر 

 سانتيمتر

 شماره جنس بافت

 1 پنبه تافته 30 25 105

 2 پلي استر تافته 31 23 114

 3 پلي استر  پاناما 40  25 120

پشم و %45(فاستوني سرژه 30 26 222

 )پلي استر 55%

4 

  

  آماده سازي نمونه - 2-1

 2عبارتست ازساعت در شرايط استاندارد كه  24آزمايش را براي مدت حداقل  تحت شرايط قرار دادن،  پارچه مورد –الف 

  .گرفتدرجه سلسيوس قرار 20 ±2رطوبت نسبي در دماي %   ±65

  مونه  هانتهيه  -ب

 نمونه هاي پوديو    تارميليمتر كه طول آنها در امتداد جهت  )1±250( × ميليمتر )1±25(به ابعاد  نمونه هاي تاري

 در تهيه نمونه ها دقت شد كه نمونه انتخابي .بريده شدندباشد،  تاران ابعاد بطوريكه طول آن در جهت عمود بر ديگر به هم

  .استفاده شد بخيه الك استيچاز  جهت دوخت نمونه ها.]7[باشندفاصله داشته  پارچهميليمتر از لبه 50حداقل  

  

  :افقي دوخت روش تهيه نمونه 1- 1- 2

سانتي  2و 1.5و1و 0.5نمونه هاي بدون درز ،با طول درز هاي  روي طول خمشSA(1(درزبراي بررسي تاثير متغيير طول 

سانتي ،5،4،3،2،1،0.5فاصله هاي  SP(2(براي بررسي متغير فاصله تا سر آزاد پارچه..آماده شد 1با توجه به شكل متري 

غييرات طول درز و محل درز صورت براي هر نمونه پارچه چهار بار نمونه گيري براي هريك از ت.متر در نظر گرفته شد

  .گرفت

                                                 
1 Seam Allowance  

      2 Seam Position      
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  بخيه افقي با طول درزهاي مختلف :1شكل

  :عمودي دوخت روش تهيه نمونه 2- 1- 2

براي بررسي تاثير متغيير طول درز ..جهت آزمايش تاثير بخيه عمودي برطول خمشي تهيه شدند  2شكل  نمونه ها مطابق

براي هر نمونه پارچه چهار بار نمونه گيري براي  آماده شدسانتي متري   1.25،1،0.8،0.5،با طول درز هاي نمونه ها

  .هريك از تغييرات طول درز و محل درز صورت گرفت

  

  
 بخيه عمودي با طول درزهاي مختلف  2شكل 

  آزمايشات  - 2-2

به نخ وتراكم دوخت مورد استفاده در صنعت پوشاك، از جنس  نخ بخيه وتراكم دوخت مورد استفاده جهت دوخت با توجه

هر پارچه مورد  خمش بيست نمونه از و در ابتدا .بخيه در سانتيمتر انتخاب شد 4و تراكم  2/40Neاستر با نمره  پلي

سپس با استفاده از چرخ دوخت راسته دوز صنعتي و تحت كشش ثابت نسبت به ايجاد دوخت الك . آزمايش  قرار گرفت

ا استفاده از اطوي بخار صاف گرديده وسپس نسبت به اندازه نمونه هاي دوخت خورده ب. استيچ بين قطعات پارچه اقدام شد

پارامترهاي مورد بررسي قرار گرفته شامل تاثير دوختهاي عمودي و افقي و پارامتر هاي .گيري خمش نمونه ها اقدام شد

  . مي باشد)SP(وفاصله دوخت تا لبه آزادپارچه )SA(مختلف مانند طول آزاد درز 
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ول آزاد درز عمـودي درپارچـه هـاي كـه در جهـت تـار دوختـه شـده انـد بـر ميـزان خمـش             تـاثير طـ   3در نمودار شـكل  

ــدا    . پارچــه نشــان داده شــده اســت  ــزايش طــول آزاد درز خمــش ابت ــا اف همــانطور كــه از نمــودار مشــخص مــي باشــد ب

  . افزايش پيدا كرده وسپس ثابت مي شود

 
                  

  
  پوددر جهت )bتار در جهت  ) aها مودي بر طول خمشي پارچهتاثير تغيير طول آزاد درزعنمودار.3شكل

  

تاثير طول آزاد درز عمودي درپارچه هاي كه در جهت تار تهيه شده اند بر ميزان خمش پارچه نشان -a 3در نمودار شكل

ا ب. همانطور كه از نمودار مشخص مي باشددوخت عمودي باعث افزايش طول خمش در پارچه مي گردد. داده شده است

  . ثابت مي شود افزايش طول آزاد درز، خمش ابتدا افزايش پيدا كرده وسپس تقريبا

تاثير طول آزاد درز عمودي در پارچه هايي كه در جهت پودتهيه شده اند بر ميزان خمش پارچه نشان  b-3در نمودار شكل

ش ميگردد كه اين افزايش در از نتايج نمودار مشاهده مي گردد كه دوخت باعث افزايش در طول خم. داده شده است

  .  باافزايش طول درزتغييرات خمش پارچه  روند مشابهي  خواهد داشت.مقايسه با پارچه هاي تاري بيشتر است

  

  
  پوددر جهت )b تار در جهت) aدر نمونه ها نمودارتاثير تغيير طول آزاد درزافقي روي طول خمشي پارچه.4شكل
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درز افقي درپارچه هاي كه در جهت تار تهيه شده اند بر ميزان خمش پارچه نشان داده  تاثير طول آزاد a-4در نمودار شكل 

همانطور كه از نمودار مشخص مي باشد با افزايش طول .دوخت افقي باعث كاهش طول خمش پارچه مي گردد.  شده است

  .آزاد درز خمش ابتدا كاهش  پيدا كرده وسپس در برخي پارچه ها افزايش  مي يابد

تهيه شده اند بر ميزان خمش پارچه نشان  پود تاثير طول آزاد درز افقي درپارچه هاي كه در جهت  b-4مودار شكل در ن

همانطور كه از نمودار مشخص مي باشد با افزايش .دوخت افقي باعث كاهش طول خمش پارچه مي گردد.  داده شده است

  .طول آزاد درز خمش افزايش  مي يابد

        

 
  پوددر جهت )bتار در جهت ) aروي طول خمشي پارچه در نمونه ها تا لبه پارچه درزافقيفاصله تاثير تغيير نمودار .5شكل 

  

شده اند بر ميزان خمش پارچه نشان داده شده  تهيهتاثير فاصله درز افقي تا لبه پارچه در جهت تار a  -3در نمودار شكل 

با b  -3در نمودار شكل  فزودن دوخت طول خمشي كاهش مي يابد وهمانطور كه از نمودار مشخص مي باشد با ا. است

  . افزايش فاصله تا لبه طول خمشي پارچه ها افزايش  مي يابدولي افزايش چندان محسوس نيست

  

  مدل سازي- 3

  : اي به صورت ساده برابر است باممان سختي خمشي نوار پارچه 

)1(  M=EI/R                                                       

  

در پارچه هاي  RوEكه.مي باشدممان دوم سطح مقطع Iمدول يانگ و  E ،نشانگر شعاع انحناR ، ممان خمشي M آنكه در

  :نيز برابر است با ممان دوم سطح مقطع. مي باشند يثابتمقدارهمجنس 

)2(  
 

  

محور اصلي يك خط افقي است كه از مركز سطح . از محور اصلي است yله المان سطح مقطع عرضي با فاص δA ،آندر  كه

ممان خمشي با ممان .فاصله محور اصلي، يك فاصله عمودي ازسطح پارچه تا خط افقي است.مقطع عرضي عبور مي كند
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ممان يك تابع خطي از  )B(مشخص مي شود كه سختي خمشي پارچه) 3(ازمعادله . دوم سطح مقطع عرضي تغيير مي كند

از اين فرمول براي پارچه هاي بدون .دوم سطح مقطع عرضي است ومدول يانگ براي مواد ثابت در نظر گرفته مي شود

است كه برابر با نصف   y ،ه هاي بدون دوخت فاصله بين سطح پارچه تا محور اصليچبراي پار .دوخت استفاده مي شود

  .محاسبه مي گردد 4از معادله وضخامت پارچه  bعرض  ممان دوم سطح مقطع عرضي پارچه با.ضخامت پارچه است

  

)3(     B=EI   

)4(  I=b /12 

 
  :درز دوخته شده برابر است باارتباط بين سختي خمشي و ممان دوم سطح براي پارچه هايي با 

)5(   
  

آورده شده 2در جدول براي بافت هي مختلف دير آنهامقا.كهمي باشندهر دو ثابتند وبه مدول يانگ وابسته  λو β در آن كه

  .است

  

  ]6[براي بافتهاي مختلف λوβ مقادير .2جدول 

  جنس  براساس جنسخمشيسختيفرمول  مدول يانگ

  )تافته(پلي استر     1.1

  )پاناما( پلي استر    4.24

3.3  
  

  )پلي استر %55و پشم%45(فاستوني

   

در پارچه هاي دوخته شده فاصله بين بخيه وسطح  با دوخت چه هاي بدون دوخت وممان دوم سطح مقطع عرضي در پار

سطح مقطع دو . پارچه وجود داردبنابراين فاصله بين بخيه وسطح پارچه وضخامت به طور محسوسي افزايش يافته است

  .نشان داده شده است 6پارچه بدون دوخت وبا دوخت در شكل

  

  
  

  پارچه بدون دوخت) bبا دوخت  پارچه a)سطح مقطع عرضي  6شكل 
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  : مدل سازي پارچه با دوخت فرضيات 

  .شكل پارچه بدون دوخت كامال مستطيل شكل است  -1

  .در پارچه دوخته شده فاصله بين بخيه وسطح پارچه مستطيل شكل در نظر گرفته شده است -2

  .كشش دوخت در حال تعادل است -3

  .چه به صورت يكنواخت پخش شده استافزايش وزن در اثر بخيه در تمام پار -4

،عرض نوار  وضخامت پارچه  ، tفاصله بين سطح پارچه و محور اصلي در پارچه هاي بخيه شده با استفاده ازضخامت بخيه

  :برابر است با   bپارچه

  

  

  

   

  

  

جهت وساير پارامتر هاي مورد نياز  ظر گرفته شد در نميلي متر  25برابربا  در تمام آزمايشات ثابت و پارچهعرض نوار

  .آورده شده است 3در جدول در نمونه ها مورد اندزه گيري قرا گرفت كه اين پارامترها  محاسبه سختي خمشي 

  

  پارامتر هاي الزم براي محاسبه ممان دوم مقطع عرضي    .3جدول 

)ضخامت پارچه  )t(ضخامت بخيه   نسج  )SA(طول درز  (

  )تافته(استر پلي  ميلي متر 5  ميلي متر 0.36  ميلي متر 1.37

  )پاناما(استرپلي  ميلي متر 5  ميلي متر 0.33  ميلي متر 1.33

پلي %55پشم و %45(فاستوني  ميلي متر 5  ميلي متر 0.56  ميلي متر 1.75

  )استر 

  

ثابت مي ماندو ممان دوم سطح مقطع عرضي پارچه بخيه شده  t ثابت بماند ضخامت بخيهbواگر طول درز افزايش يابد و  

  .نشان داده شده استدر جدول  بدست آمده از مدل سازي  نتايج.تغيير مي كند y ,SAبا 

  

  حاصل از مدلسازي  نتايج. 4جدول 

  جنس  پارچه بدون دوختسختي خمشي سختي خمشي پارچه با دوخت

  )تافته(پلي استر  0.107  1.62

  )پاناما(پلي استر   0.318  5.99

  )پلي استر %55و پشم%45(فاستوني  1.208  8.09

  

حاكي از اين مي باشد  4و3مقا يسه نتايج حاصل مدلسازي و طول خمشي نمونه هاي دوخت عمودي وافقي كه در اشكال با 

  . كه نتاج مدل سازي و دوخت عمودي داراي روند مشابهي مي باشند
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سانتي متر 0.5در نمونه هاي بخيه عمودي با افزايش طول درز از صفر تا  نجام شده حاكي از اين است كهآزمايشات ا نتايج

تاثير پذيري پارچه هاي با وزن كمتر در اثر  . و بسته به نوع پارچه ها اين افزايش متفاوت است.طول خمش افزايش مي يابد 

سانتي مترافزايش پيدا مي كند،افزايش طول خمش رخ 1به  0.8زماني كه طول درز از . تغييرات طول خمش كمتر مي باشد

مي دهد ولي چندان محسوس نيست وقابل توجه آنست كه برخي از پارچه ها مثل  پنبه ايي وپشت پرده ايي تمايل به 

  .كاهش در منحني طول خمش دارند

هش پيدا مي كند اگر چه اين كاهش هنگامي كه طول درز افزايش مي يابد، طول خمش كا در نمونه هاي داراي بخيه افقي

 1.5تا  1ولي در رنج طول درز .كاهش محسوس زماني رخ مي دهد كه پارچه داراي بخيه تست مي گردد.خطي نيست

وقتي بخيه از لبه پارچه فاصله پيدا مي كند طول خمش افزايش پيدا  .سانتي متر  كاهش طول خمشي چندان زياد نيست

روند كاهشي با كاهش فاصله تا سر . هاي پودي، طول خمشي درنمونه هاي تاري بيشتر است در مقايسه با نمونه. مي كند

  .آزاد پارچه  در نمونه هاي تاري سريعتر است
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