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T: Hava geçirggenliği, giyim konfor özellik
kleri arasındaa önemli bir yeere sahiptir. Hem
H ısı transfeerinin daha ko
olay yapılmasıını hem
ÖZET
de neffes alabilirlik özelliği ile kiişinin daha ko
onforlu hissettmesini sağlay
yan bu özellik
k, birçok paraametreden etk
kilenen komplleks bir
nitelik
ktir. Bu çalışm
ma kapsamındda hava geçirgenliği kumaaş özellikleri ile
i birlikte baasınç farkı daa dikkate alın
narak öngörülm
müştür.
Varyan
ns analizi sonnuçları, elde edilen modeelin anlamlı oolduğunu ortaaya koymuş ve
v hava geçiirgenliğinin yüksek
y
güvennilirlikte
tahmin
nlenebildiğini göstermiştir. Çalışmada ay
yrıca, basınç farkının havaa geçirgenliği özelliğine etk
tkisi detaylı olarak inceleneerek ve
kumaşşların basınç aartışına bağlı davranışları
d
an
naliz edilmiştiir. Sonuçlar, uygulanan
u
basıınç farkı artışıı ile hava geçiirgenliği değerlerinin
arttığın
nı ve kumaş sıklığına baağlı olarak bu
u artıştaki eğğilimin değişttiğini ortaya koymuştur. B
Bu durum, hava
h
geçirgennliği ve
gözeneeklilik arasınddaki ilişkiye bağlı olarak ird
delenmiştir. Seeyrek kumaşlarda, özelliklee yüksek basınnç farklarındaaki hava akımllarında,
kumaşş yapısının defforme olduğu ortaya konmu
uştur.
va geçirgenliğii, doğrusal reg
gresyon, tahm
minleme, basınnç farkı
Anahttar Kelimeler:: Örme kumaşş, süprem, hav

P
PREDICTION OF AIR PERME
EABILITY OF SINGL
LE JERSEY
Y COTTO
ON
F
FABRICS
RELATED
R
D TO PRES
SSURE DIF
FFERENCE
E
TRACT: Air ppermeability has
h an imporrtant role amoong clothing comfort charracteristics annd it is a com
mplex feature that is
ABSTR
affecteed by many paarameters. It makes
m
heat traansfer easier bbesides more comfortable
c
feeeling due to hhigh breathab
bility. The aim
m of this
study was
w the prediction of air peermeability by
y both fabric pproperties and
d pressure dro
op. For this puurpose, an equ
uation was preesented
by lineear regressionn method usingg fabric density, tightness ffactor and pressure differen
nce. The resultts of the variaance analysis showed
s
that th
he air permeabbility could bee estimated with
w high reliabbility. The stu
udy also tested
d air permeabbility values at increasing pressure
p
differeences in orderr to investigaate the behaviiour of fabricc structures reelated to pressure differencce. The resullts indicated that
t
the
applied
d pressure diffferences incrreased the air permeabilityy values and the
t tendency of
o increment changed depending on thee fabric
tightneess. This situaation was definned by the rellation betweenn air permeability and porosity. A deform
mation in loosse fabric structures at
high aiir pressure diffferences was revealed.
Keywo
ords: Knitted ffabric, single jersey,
j
air perrmeability, linnear regression
n, prediction, pressure
p
diffeerence
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