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   يدهچك

  طول خمشيگيري  اندازه دستگاه درهاي حلقوي با توجه به وجود محدوديت لول شدن پارچهدر اين تحقيق 

جهت نمايش   بتوان شاخصي طراحي و ساخته شد تا]1[حلقه پيرس روش بر اساس دستگاهي ،شرلي

  . دوها ارائه نمها و بافتها با انواع جنس پارچه]3[خمشيسختي 

آمده از دستگاه طول خمشي شرلي مقايسه گرديد ده از دستگاه طراحي شده با نتايج بدستشاخص خمش بدست آم

 .ها مشاهده گرديدو تطابق خوبي بين آن
 

  اي سختي خمشي، طول خمشي، روش حلقه شاخص: هاي كليدي واژه

  

  مقدمه - 1

وقتي . در مصارف گوناگون استكنندگان پارچه براي انتخاب پارچه نظر مصرف هاي موردترين مالكزيردست يكي از مهم

كند كه با آن حس درباره كيفيت كند، در تماس پوستش با پارچه، حسي را دريافت مياي را لمس ميكننده پارچهمصرف

با . هاي خمشي پارچه از عوامل اصلي و مؤثر در تعيين كمي مشخصه زيردست استبدون شك ويژگي .دهدپارچه نظر مي

نظر الزم است يكايك عوامل   با زيردست مورداي، براي تهيه پارچهت به يك مشخصه كميتبديل مشخصه كيفي زيردس

عامل  . تحت كنترل بوده و بتوان قبل از بافته شدن پارچه، آن عامل را تعيين كردنيكي مؤثر در زيردست پارچه كامالًمكا

به اين منظور،  .كندچه و البسه ايفا ميخمشي پارچه نقش بسيار مهمي را در آويزش ، زيردست و راحتي پوشش پارسختي

پودي و حلقوي -هاي تاريها تاكنون مطالعات بسياري بر روي رفتار خمشي پارچهبه طور خاص در مورد خمش پارچه

  . صورت گرفته است

را با  پارچه ]4[خمشيوي توانست سختي]. 1[  مورد توجه قرار گرفت1930 در سال pierceرفتار خمشي پارچه ابتدا توسط 

گيري طول خمش همچنين او چندين روش ديگر جهت اندازه. خمش نمونه تحت وزن خودش بدست آوردگيري طولاندازه

 . هاي حلقه معروف هستندهاي لخت ابداع نمود كه به روشهاي خاص مانند پارچهپارچه

   

  تجربيات -2

هاي زيادي انجام  در اين زمينه تالش. بوده است خمش پارچهگيري اين تحقيق، ساخت دستگاهي براي اندازههدف از انجام

هاي كنترل خمش كه در آزمايشگاه) زاويه( گيري طولمانند دستگاه اندازه .استهاي متعددي ساخته شدهشده و دستگاه

گيري اندازه  را]2[ويهاي حلقتوان خمش پارچهدستگاه داراي كاربرد آساني است اما با آن نمي. باشدكيفيت هم موجود مي

در اين . ها را روي دستگاه قرار دادتوان به صورت صاف آنشوند و نميهاي پارچه لوله ميها لبهنمود، چون در اين نوع پارچه
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ها و د، به اين منظور روشگيري كنها را اندازهتحقيق سعي بر ساخت دستگاهي است كه بتواند خمش انواع پارچه

  .]6 [ انتخاب گرديدPierceه و ساخته شده بود، مورد مطالعه قرار گرفت و روش حلقه هايي كه در اين زمينه ارائدستگاه

گردد تا به شكل  ه مياي بست دور يك جسم استوانهشود و به مياي از پارچه به عنوان نمونه تهيه  باريكهبر طبق اين نظريه

شود تا  ميمدتي اجازه داده . ا تغيير شكل ندهد تشود سطح استوانه خارج مي به آرامي از  باريكهسپس. ه در بيايديك حلق

به به وجود آمده از حالت دايره  جاييدر اين هنگام جابه. آيد به فرم بيضي در از حالت دايره تقريباًت وزن خودباريكه تح

ر نظر خمشي د توان به عنوان شاخصي از سختيجايي را مياين جابه. آيد بدست مي)اختالف قطر دايره و بيضي (بيضي

  :باشد  به اين شرح مي اساس طراحي شد بر هميني كهدستگاه اجزاء .گرفت

 ،) پارچهايجاد حداقل اصطكاك بين استوانه و باريكهبراي ( يك استوانه پالستيكي با روكش ورق آلومينيومي -

 ،استوانهسطح دو تيغه آلومينيومي در باالي استوانه براي بستن نمونه روي  -

 ،جايي گيري دقيق مقدار جابهراي اندازهي بيك كوليس ديجيتال -

 يك مكعب مستطيل آلومينيومي براي قرار گرفتن اجزاي دستگاه در كنار هم -

 نوع پارچه براي انجام آزمايشات 14در مجموع .  تهيه گرديدcm 30 و طول cm 2هايي به عرض آزمايشات، نمونهبراي انجام

   .تهيه گرديد نمونه پودي 10و  نمونه تاري 10ها از اين پارچه. انتخاب شدند

كه نمونه  طوريشوند تا دو سر نمونه را محكم نگه دارند بهها جلو آورده ميگيرد، سپس تيغهاستوانه قرار مينمونه دور 

 نمونه تحت وزنش در اين هنگام. شودبيرون آورده ميسپس استوانه بر روي محورش از ميان پارچه . تحت كشش باشد

  .شود  توسط كوليس خوانده ميترين قسمت باريكه پارچه جايي پايين  از زمان مشخصي ميزان جابه بعد.شودآويزان مي

شده، ملكرد دستگاه ساخته براي تحقيق صحت ع.  شدجايي گزارش ها انجام گرفت و مقادير جابهنهاين عمل براي تمام نمو

دستگاه ساخته  1 شكل . مقايسه گرديد شرلي خمش طولگيريده توسط دستگاه اندازه با نتايج بدست آمنتايج بدست آمده

  .دندهرا نشان مي نحوه استقرار نمونه برروي آن 2و شكل شده 

  

  

  نماي روبروي دستگاه - 1شكل 

  

  

   نمونه روي دستگاه  نحوه استقرار- 2 شكل
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  گيرينتيجهنتايج و  - 3

-tروش آماري مورد استفاده روش . هم مقايسه گرديدبا ) 1جدول (و آماري ) 3شكل (نتايج دو دستگاه به صورت نموداري 

testباشد كه نتيجه بدست آمده از آن حاكي از آن است كه اين دو دستگاه عملكردي مشابه دارند مي.  

 

  

  )هاي تاري نمونه (نمودار مقايسه نتايج دو دستگاه - 3 شكل

  

  t-test نتايج آماري مربوط به روش - 1 جدول
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نظر بود، مقايسه نتايج بدست آمده خمشي پارچه موردگيري سختيوضوع اين تحقيق كه ساخت دستگاه اندازهبا توجه به م

توان نتايج حاصل از دهد كه ميخمشي شرلي نشان مي گيري سختياز دستگاه ساخته شده با نتايج حاصله از دستگاه اندازه

هايي كه با دستگاه شرلي قابل آزمايش خمشي پارچه دستگاه ساخته شده را به صورت شاخصي براي مقايسه سختي

  .نيستند، استفاده نمود

اي از پارچه در اثر وزنش ارائه  ميزان خمش پارچه را بر اساس آويزش حلقه, اين دستگاه با توجه به روش به كار گرفته شده

ابل قبول نتايج هر دو دستگاه در شرايط نوع بافت و غيره مؤيد تطابق ق, هاي متفاوت از لحاظ جنسانتخاب نمونه. نمايدمي

  .باشد مختلف مي

دست زاويه خمش را بر اساس موازي شدن پارچه با سطحي كه در دستگاه وجود دارد به, با توجه به اينكه دستگاه شرلي

نابراين، با ب. دست آوردتوان با اين طريق به شدگي و لول شدن را دارند را نميهايي كه خاصيت جمعخمش پارچه, آوردمي

گيري سختي خمشي  توان از اين دستگاه براي اندازه ميده شد،هاي مختلف ديتوجه به روندهاي مشابه كه در نتايج نمونه

هاي  به خصوص بافت(شدگي و لول شدن دارند گيرند و خاصيت جمع هايي كه در حين آزمايش غيرصاف قرار ميپارچه

  .، استفاده نمود)حلقوي
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