
  طول زمان تابيدن تار بر روي مشخصه هاي تار و كيفيت تابيدن تار دراثر وضعيت اتمسفر محيطي 
  

  :چكيده

. دن تار بر روي محصوالت ابريشم در اين مقاله مورد بحث قرار گرفتـه اسـت  ابياثر اتمسفر محيطي طول زمان ت
تار، وقتي است كـه تارهـا در بـاالترين حـد     دن ابيتار در فضاي ت مقاومتنتايج گرفته شده نشان مي دهند كه حداكثر 

  .ده مي شوندتابيدرجه فارنهايت  ۷۰و پايين ترين حد دما % ۷۶رطوبت 
حداكثر در شرايط استاندارد آزمايشگاهي در تارهايي مشاهده شده كه در باالترين حـد دمـاي رطوبـت     مقاومت

  .ده شده بودندابيدرجه فارنهايت ت ۹۱و حرارت % ۷۶نسبي 
درجـه   ۷۰شش تار در شرايط استاندارد و آزمايشگاهي در تارهايي يافـت شـد كـه در حـداقل دمـاي      حداكثر ك

  .تابيده شده بودند% ۳۴فارنهايت و رطوبت 
محصوالت تار به شدت تحت تاثير فاكتورهاي تابيدن و رطوبت مطلق اتاق تنش تار و حـد متغيـر بـراي انـواع     

  مختلف پنبه است
  :كليد واژه

، neps، رطوبت نسبي، رطوبت مطلق، شرايط محيطـي،  تار ابريشم، سيستم پردازش پنبه، اتمسفر، درجه حرارت
يك تار نخ، حداكثر كشش يك تار نخ، زوجيت تارها،  مقاومتتار،  مقاومت، سرعت، دوك، draftافزايش دهنده نخ، 

  .ط ضخيم، نقاط باريك، ضريب واريانت، كيفيت نخ، آزمايش فيزيكينمايه ي ظاهري، نقا
  :مقدمه

هايي كه در زمان تابيدن تار اتفاق مي افتد، موضوع  end breakرابطه ي بين شرايط محيطي در اتاق تنش تار و 
  .مي كند مقاله ي حاضر بر روي اثر اين شرايط بر كيفيت فيزيكي تارهاي پنبه كار. مقاله ي قبلي را شكل داد

  .بررسي مطالبي كه بر روي اثر شرايط محيطي كيفيت نخ كار مي كنند، تنها اطالعات اندكي به ما مي دهد
بسـيار  %) ۴۰زيـر   RH(در يك مطالعه، تورنر، اشاره كرد كه نخ هايي كه در شرايط خشـك تابيـده مـي شـوند     

تابيده مي شـوند،  %) RH ۷۰ئرجه فارنهايت و  ۹۰(چروكيده و بازشو هستند، اما آنهايي كه در فصل بارانهاي موسمي 
  .نرم هستند

كه  lb۴۴.۵ مقاومت. تاثير بگذارد s۳۶در مطالعه ي بعد، ميگلي نشان دار كه رطوبت نسبي مي تواند بر روي نخ 
. به دست آمـد % RH۸۰در نخي از همان نوع پنبه اما در  lb۵۲ مقاومتدرصد و  RH ۳۰در نخ پنبه به دست آمد در 

، بيان شد كه سختي حداكثر تارهاي پنبه با افزايش رطوبت حداكثر سالن تنش نخ افـزايش  Rouse & alزمايش در آ
  .در كل، مطالعه سيستماتيك اندكي در مورد اثر تركيبي دما و رطوبت بر روي كيفيت تار انجام شده است. يافت

  :مطالعه ي حاضر اهداف زير را در نظر گرفته است
اثرات شرايط محيطي و فاكتورهاي تابيدن شرايط محيطي مختلف بر كيفيـت فيزيكـي تـار در     براي ارتباط دادن 

  .شرايط استاندارد آزمايشگاهي
 

  


