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 چكيده

 آويزش پارچه يكي از فاكتور هاي مهم در انتخاب پارچه جهت تبديل به پوشاك بوده و در ارزيابي نهايي
شعاع بخيه روي آويزش پارچه هاي  در اين مقاله تاثير تعداد بخيه و ثير تعيين كننده اي دارا مي باشدلباس تا

كه ضريب  نتايج حاكي از اين است .مورد بررسي قرار گرفته است بافت هاي مختلف  پودي با جنس و –تاري 

هاي دايروي زماني رخ مي دهد كه  بيشترين ضريب آويزش در بخيه. با ايجاد بخيه شعاعي افزايش مي يابد آويزش

 .افزايش در شعاع بخيه باعث كاهش ضريب آويزش مي شود و. قرار مي گيردآويزش بخيه در بيرون ديسك 

 

  . آويزش،ضريب آويزش،بخيه شعاعي،بخيه دايروي: واژه هاي كليدي

 

  مقدمه -1

 زد،كه برآيندي از خواص فيزكي واحساسي كه هر قضاوت كننده دريافت مي كند ،از كيفيت تماسي پارچه بر مي خي

ميزان  تاكنون تالش هاي بسياري براي تعيين عامل هاي موثر در اين خصوصيت و.]1[باالخص خواص مكانيكي پارچه است

عموما زيردست پارچه به ويژگي هايي از جمله ضخامت ،وزن ،سختي ،زبري ،پستي ،بلندي .تاثير هر يك صورت گرفته است

  .كششي وبرشي پارچه نسبت داده مي شودفشردگي ،خواص  سطح و

به عبارت . را به هم متصل مي كند )  قسمت هايي از لباس (توليدي است كه تكه هاي پارچه  روش متاثر ازآويزش لباس 

. از بريدن پارچه به تكه هايي و از اتصال و دوختن پارچه هاي تكه شده به وسيله بخيه به وجود مي آيد  لباسآويزش ديگر 

متصل شده و چسبانده شده به  ن پارچه هاي بريده شده،وش هاي گوناگون به وسيله تركيب متفاوت پارامتر هايي همچآويز

در اثر بخيه  آويزش پارچهتحقيق روي  ،بنابراين . اين پارامتر ها متفاوت خواهد بود  آويزش پارچه با تغيير.  دست مي آيد 

بخيه براي مطالعه انواع  مجموعه ايي از بررسي اثر . ر پاياني لباس  به كار برد ارزيابي و اطمينان از ظاه مي توان براي را

 .يك روش واقعي براي رسيدن به اين هدف است  ،آويزش پارچه 

بيشتر از يك سمت ديگر  ,آويزش پارچه در سه بعد خصوصيات بي نظيري است كه اجازه خم شدن به پارچه ي با دو انحنا

به اين علت كه تكه هاي  و موثر براي تعيين كيفيت و ارزيابي ظاهر پوشاك است يكي از عوامل قابليت آويزش. مي دهد 

يك بخيه روي ظاهر پوشاك به طور , به پوشاك يك تغيير شكل دهند  تامختلف  پارچه بايد به هم دوخته شوند 

  ]2- 5[ .مطالعات زيادي در اين زمينه انجام گرفته است به اين داليل .چشمگيري موثر است

لباس تاثير تعيين  آويزش پارچه يكي از فاكتور هاي مهم در انتخاب پارچه جهت تبديل به پوشاك بوده و در ارزيابي نهايي

 جنسمطالعات زيادي در زمينه بررسي تاثير پارامترها ساختاري پارچه نظير نمره نخ،تراكم نخ، .كننده اي دارا مي باشد

ارائه شده  در اين زمينه به صورت دوبعدي وسه بعديگرفته ومدلهاي زيادي نيز وي آويزش پارچه صورتربر ]6[..نخ،
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به صورت  همچنين نظر به اهميت اين موضوع تكنيكهاي گوناگوني جهت اندازه گيري ميزان آويزش پارچه.]7[است

متر مورد توجه و بررسي اما تاثير پارامترهاي خارجي برروي آويزش پارچه ك.]8-9[ارائه گرديده است استاتيكي و ديناميكي

 ].10[با توجه به اينكه يك لباس شامل قطعات مختلف پارچه مي باشدكه توسط دوخت به هم متصل شده .استقرار گرفته 

در اين مقاله به بررسي اثر عواملي مانند جهت دوخت،تعداد دوخت وموقعيت دوخت برروي ميزان آويزش پارچه پرداخته 

  .شده است

  قروش تحقي -2

ه هايي  بر اساس وزن متر مربع پارچه وكاربردي بودن در چام بررسي اثر شكل دوخت بر آويزش پارچه نمونه پارجهت انج

نمونه  .نمونه پارچه هاي تهيه شده وخصوصيات آنها نمايش داده شده است  1در جدول شماره .انتخاب شد صنعت پوشاك

  ].11[دها مطابق استاندارد آويزش تهيه ش

 
 پارچه هاي مورد آزمايشخصوصيات .1جدول 

تراكم پود در   )گرم(وزن متر مربع

 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

 4 )پلي استر %55پشم و %45(فاستوني سرژه 30 26 222

  

  آماده سازي - 2-1

 2ساعت در شرايط استاندارد  كه عبارتست از 24شرايط قرار دادن ، پارچه مورد آزمايش براي مدت حداقل  تحت  - الف  

  .درجه سلسيوس قرار داده مي شود20 ±2رطوبت نسبي در دماي %   ±65

  .انتخاب شابلون دايره شكل ، شابلون مناسب جهت پارچه مورد آزمايش انتخاب مي شود  - ب 

ها  حدود نمونه, رش ، پارچه بدون چين بر روي سطح افقي پهن گرديده و به وسيله شابلون مورد نظر عالمت گذاري و ب -ج 

  .. مركز هر يك عالمت گذاري و سپس دور آنها بريده مي شود. روي پارچه مشخص مي گردد 

  

  روش تهيه  نمونه براي تست آويزش  - 2-2

  : روش تهيه نمونه شعاعي 1- 2-2

سانتي متر در نظر  14شعاع نمونه ها . خت ها روي پارچه هاي متفاوت طرح شد بر طبق شعاع دو ،آزمايش آويزش دو

دوخت ) دوخت در جهت تار وپود , دوخت در جهت تار ( 2و1ترتيب به .چهار نمونه از هر آزمايش انجام شد.گرفته شد

داده  نشانوخت ها را اين د 1شكل در .تمام طول درز به داخل پرس شده بود .دايروي دوخته شد شعاعي روي يك نمونه 

 .شده است
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 ���1  a  (  دوخت شعاعي در جهت تار(b دوخت شعاعي در جهت تار وپود  

                                                                                                  

  : روش تهيه نمونه دايروي 2- 2-2

سانتي متر در نظر گرفته  14شعاع نمونه ها . دايره در مركز يك نمونه دايروي دوخته مي شود  طرح بخيه در چرخش

اندازه شعاع دايره ها برابر با . ها اندازه گرفته مي شد  شعاع هاي بخيه از مركز نمونه .چهار نمونه از هر آزمايش انجام شد.شد

cm7،9،11،12 ده شده است نشان دا 2دايروي در شكل دوخت  نمونه. بود.  

  

 
  دوخت دايروي 2شكل 

 آزمايشات  - 2-3

تراكم دوخت مورد استفاده در صنعت پوشاك، از جنس پلي استر  به نخ و تراكم دوخت مورد استفاده جهت دوخت با توجه نخ بخيه و

سپس با استفاده . ارچه مورد آزمايش قرار گرفتآويزش ده  نمونه از هر پ. بخيه در سانتيمتر انتخاب شد 4و تراكم  2/40Neبا نمره 

. از چرخ دوخت راسته دوز صنعتي و تحت كشش ثابت نسبت به ايجاد دوخت الك استيچ بين قطعات پارچه اقدام شد

سپس نسبت به اندازه گيري آويزش نمونه ها اقدام  نمونه هاي دوخت خورده با استفاده از اطوي بخار صاف گرديده و

را ما بين دو   ها نمونهجهت آزمايش . ضريب آويزش  است ي مورد بررسي قرار گرفته شامل پروفايل آويزش وپارامترها.شد

اين دو صفحه مدور در دستگاه به . كوچكتر از خود طوري قرار مي گيرد كه با آنها هم مركز باشد ) ديسك ( صفحه مدور 

سايه . گيرد  در نتيجه سطوح كناري پارچه به صورت آويخته بدور صفحه مدور پاييني قرار مي. اند  صورت افقي قرار گرفته

سپس تصوير اين سايه گرفته .  شود  كاغذي كه سطح آن برابر با سطح پارچه نمونه ايجاد مي نمونه آويخته بر روي حلقه

نشان   شماتيك آويزش پارچه  3در شكل .]12[دپردازش تصوير ضريب آويزش محاسبه مي گرد روشهاي توسط مي شود و

   .داده شده است 
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  شماتيك آويزش پارچه    ���3 

  

 :برابراست باضريب آويزش محاسبه  روش 
  

  
 

  
Dc =ضريب آويزش  

Sp= ناحيه برآمدگي نمونه آويزش شده شامل قسمت انحراف شده باديسك افقي )mm2(  

r1=  شعاع ديسك افقي)mm  (  

-r2 شعاع نمونه قبل ازآويزش)mm(  

 

 
 روي پارچه پاناما بر ضريب آويزش پارچه در جهات مختلف تاثير دوختنمودار  4شكل 
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  تاثير دوخت در جهات مختلف روي پارچه پنبه بر ضريب آويزش پارچهنمودار  ���5 

  

 
  تاثيردوخت درجهات مختلف روي پارچه پلي استر بر ضريب آويزش پارچهنمودار  ���6 

 

 
  تاثيردوخت درجهات مختلف روي پارچه فاستوني برضريب آويزش پارچه نمودار 7شكل 
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با انجام دوخت شعاعي  ضريب . بر ضريب آويزش پارچه پاناما نشان داده شده است تاثير تعداد دوخت  4 شكلنموداردر 

در نمونه پارچه هاي با وزن . با افزايش آن به دو دوخت ضريب آويزش كاهش مي يابد آويزش افزايش مي يابد و

مشخص  7و4،6همانطور كه از اشكال  .)5شكل (بر ضريب آويزش پارچه محسوس نمي باشدشعاعي تاثير دوخت )پنبه(كم

در مجموع پارچه هاي با وزن كم مثل . ضريب آويزش با افزايش تعداد دوخت ها افزايش مي يابد  مي باشد به طور عمومي

 مي باشدبا پارچه هاي سنگين وزن متفاوت .)  شتندي كم با يك يا دو دوخت شعاعي داخيل كه ضريب آويزش(  100% پنبه

.    

  

 
  نمودار  تاثير شعاع دوخت روي آويزش پارچه ���8 

  

با شكل مشخص است همانطور كه از  .نشان داده شده است تاثير شعاع بخيه روي آويزش پارچه هاي با بخيه دايروي  8 شكلدر نمودار

زماني كه بخيه خارج از حاشيه ديسك قرار دارد ضريب آويزش باالترين  .افزايش شعاع دوخت ضريب آويزش افزايش مي يابد

اگر بخيه به بيرون از ديسك .تنها به اين دليل كه بخيه تحت تاثير ديسك قرار نگرفته است.مقدار خود را دارا مي باشد

كه شعاع بخيه افزايش يابد وبه حاشيه پارچه نزديك  هنگامي.ضريب آويزش افت مي كند) شعاع افزايش يابد(حركت كند

   .شودضريب آويزش كاهش مي يابد

  

  نتيجه گيري  -3

ست كه ضريب آويزش به شدت تحت تاثير تعداد آندر دوخت شعاعي نمايانگر نتايج حاصله از آزمايشات صورت گرفته

همچنين آزمايشات در دوختهاي با  .گرددمي  پارچه آويزش  ه  افزايش ضريبو منجر ب .دوخت هاي شعاعي قرار مي گيرد

شكل دايره اي حاكي از اهميت محل دوخت بر روي ضريب آويزش پارچه مي باشد و با افزايش شعاع دوخت دايره اي 

  .ضريب آويزش ابتدا افزايش يافته و در حاشيه پارچه ضريب آويزش كاهش پيدا ميكند 
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