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TÓM TẮT 
Vải denim truyền thống thường là vải dệt thoi 3/1, hay được sử dụng cho 

một số loại sản phẩm thời trang riêng biệt. Trong những năm gần đây, vải dệt 
kim hiệu ứng denim phát triển mạnh. Vải có ngoại quan giống vải denim truyền 
thống, nhưng quá trình công nghệ đơn giản hơn. Nghiên cứu đánh giá tính chất 
cơ lý của vải dệt kim denim cũng đã được đề cập trong một số bài báo. Trong 
nghiên cứu này, độ giãn của vải dưới tác động của các tải trọng nhỏ 0,5 N; 1N; 2N;
5N cũng như độ phục hồi kích thước của hai loại vải: vải denim dệt thoi và denim 
dệt kim tương đương về khối lượng g/m2 cũng như nguyên liệu dệt được đánh 
giá. Kết quả cho thấy ở mọi tại trọng, vải dệt kim denim luôn giãn nhiều hơn so 
với vải denim dệt thoi, tuy nhiên vải có độ phục hồi kích thước tương đối gần như 
tương đương với vải dệt thoi. Tại thời điểm 240 phút sau khi bỏ tải trọng cả hai 
loại vải phục hồi 94 - 95% biến dạng ban đầu. 

Từ khóa: Vải dệt kim hiệu ứng denim, vải denim, độ biến dạng, phụ hồi biến 
dạng, độ giãn. 

ABSTRACT 
Conventional denim fabric are always the 3/1 woven fabrics, using for their 

special garment categories. Recently, denim knitted fabric have been developed 
rapidly. Their appearance is closed to the woven denim fabric but their 
production is simpler. The studies on the physico-mechanical of denim knitted 
fabric were reported in some papers. Current research focused in the denim 
fabric extension by the small forces such as 0.5N, 1N, 2N, 5N and the dimension 
recovery of two kinds of fabrics: denim knitted fabric and the denim woven fabric 
which were prepared similarly on masse and materials. The results showed that 
the extension of denim knitted fabric is more important at all of applied force 
while the dimension recovery of two kinds of fabric was similar. At 240 minutes 
of liberation of applied force, denim knitted and woven knitted recovered 94 -
95% their deformation. 

Keywords: Denim knitted fabric, denim fabric, deformation, deformation 
recovery, Extension. 
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1. GIỚI THIỆU 
Vải denim bản chất là vải dệt thoi vân chéo, là nguyên 

liệu cho quần jean do có độ bền cao và ngoại quan đặc thù. 

Đặc điểm của hầu hết vải denim màu chàm là chỉ nhuộm 
chàm các sợi dọc, trong khi màu của sợi ngang vẫn là màu 
trắng. Kết quả của quá trình dệt chéo mặt dọc là  một mặt 
vải hiển thị sợi dọc màu và mặt kia hiển thị sợi ngang màu 
trắng [1, 2]. Các loại vải denim dệt vân chéo có độ bền cao 
và ổn định về mặt kích thước, tuy nhiên vải có ít khả năng 
co giãn hơn trong việc thích ứng với chuyển động của cơ 
thể và khá dễ bị nhăn. Trong khi đó vải dệt kim được biết 
đến là loại vải có độ co giãn tốt, mềm mại tạo cảm giác dễ 
chịu cho người mặc. Vải dệt kim có hiệu ứng denim là loại 
vải có thể kết hợp ngoại quan điển hình của sản phẩm Jean 
mà vẫn có được độ thoáng khí, chống nhăn, thân thiện, 
thoải mái với người dùng. Vải dệt kim hiệu ứng denim có 
thể sử dụng kiểu dệt cài sợi phụ, chập vòng hay dệt vòng 
kép trên nền vải single hay vải interlock [1, 2]. Gần đây đã 
có nhiều nghiên cứu về vải dệt kim hiệu hứng denim. 

Salim Didar [2] đã nghiên cứu đánh giá  độ bền màu, 
khối lượng g/m2, độ xiên canh của 3 loại vải: denim dệt vân 
chéo 3/1, dệt kim cài sợi phụ hiệu ứng denim và dệt kim 
vòng chập hiệu ứng denim. Kết quả cho thấy hai loại vải 
dệt kim có giá trị xiên canh lớn hơn (2.2 và 2 tương ứng đối 
với vải dệt kim cài sợi phụ và vải vòng chập) so với vải 
denim dệt thoi (1.4). Trong khi đó độ bền màu sau giặt của 
hai loại và dệt kim cùng đạt cấp 4, còn vải denim dệt thoi 
đạt cấp 3. Các tác giả cho rằng độ bền màu giặt là khả năng 
kháng lại sự phai màu hoặc dây màu của nó lên các vật liệu 
xơ sợi khác tiếp xúc với nó. Tùy theo độ bền liên kết giữa 
thuốc nhuộm và xơ sợi mạnh hay yếu mà độ bền màu của 
thuốc nhuộm với vải sẽ là cao hay thấp tương ứng. Liên kết 
giữa vải cotton với thuốc nhuộm trực tiếp là liên kết Hidro 
có độ bền yếu, nên độ bền màu của loại vải này rất kém. 
Nhiều trường hợp màu đậm hoặc trung bình đậm, phải nhờ 
tới tác dụng của hóa chất cầm màu mới đạt được độ bền 
chấp nhận được... Liên kết giữa vải từ sợi cellulose với thuốc 
nhuộm hoạt tính là liên kết cộng hóa trị, rất bền. Do đó, độ 
bền màu của vải này là rất cao. Thuốc nhuộm Indigo, 
thường được dùng để nhuộm sợi dọc trong vải denim dệt 
thoi, không hòa tan trong nước và không có ái lực với  xơ 
bông. Có độ bền giặt thấp, điều này cho phép màu vải 
denim được nhuộm bằng thuốc nhuộm Indigo thay đổi 
một cách tự nhiên, tạo ra màu sắc sống động trên vải qua 
quá trình giặt hay sử dụng. Thuốc nhuộm Indigo không 
xâm nhập hoàn toàn vào xơ sợi trong quá trình nhuộm, vì 
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phân tử của thuốc nhuộm quá lớn nên chỉ có thể bám trên 
bề mặt xơ sợi, bên trong xơ sợi vẫn trắng. Thuốc nhuộm 
Indigo này cho phép đạt được các mức độ màu khác nhau 
của áo quần denim bằng các quy trình giặt và hoàn tất 
khác nhau. Đây là điểm khác biệt quan trọng và đặc biệt 
của thuốc nhuộm Indigo so với các loại thuốc nhuộm khác. 
Điều này giải thích vì sao trong nghiên cứu này độ bền màu 
của vải dệt kim hiệu ứng denim và vải dệt kim hiệu ứng 
denim vòng chập là 4, trong khi đó của vải dệt thoi là 3. Độ 
bền màu khi giặt và cọ xát đối với cả hai loại vải dệt kim 
denim cũng tốt hơn vải denim dệt thoi.  

Nghiên cứu này cũng cho thấy khối lượng g/m2 của các 
loại vải knit denim, tuck denim và dệt thoi denim lần lượt là 
260, 280 và 240. Sau khi giặt các giá trị này thay đổi thành 
250, 255 và 200. Như vậy  giá trị này giảm lần lượt là 3,8; 8,9 
và 16% đối với ba loại vải trên. Kết quả trên cho thấy khối 
lượng g/m2 của vải denim dệt thoi giảm mạnh và là loại vải 
giảm nhiều nhất trong ba loại vải denim được khảo sát 
trong nghiên cứu này. Sự thay đổi này phản ảnh sự thay đổi 
các tính chất cơ lý khác của vải trong quá trình sử dụng như 
độ bai giãn, độ bền… 

Züleyha Değirmenci và Nihat Çelik [3] đã nghiên sự ổn 
định kích thước của các loại vải dệt kim hiệu ứng denim sau 
ba chu kỳ giặt. Các loại vải dệt kim denim đã phối hợp các 
vòng dệt, vòng chập và vòng không dệt và sử dụng ba loại 
sợi trong cấu trúc. Sợi mặt là sợi 100% cotton chi số Ne 30/1 
được nhuộm indigo để duy trì hiệu ứng denim trên mặt 
phải của vải. Sợi chun có chi số 40/1 D tạo cho vải độ đàn 
hồi. Sợi phụ có chi số Ne 20 và 30 với các chất liệu khác 
nhau như sợi tre, sợi tencel, sợi modal, viscose, cotton, 
polyester, PeCo 65/35, modal Cotton 65/35 và 
PolyesterViscose 65/35. Độ ổn định kích thước của các mẫu 
vải được xác định sau mỗi chu kỳ giặt và sau cả ba chu kỳ 
giặt. Mật độ vòng sợi của các loại vải cũng được xác định 
trước và sau 3 chu kỳ giặt. Các tác giả cho rằng kích thước 
của các mẫu vải đều thay đổi sau mỗi chu kỳ giặt, đều bị co 
theo cả hai chiều, tuy nhiên độ co theo chiều dài (thay đổi 
trong khoảng -0,9 đến -3,8%) vẫn nằm trong yêu cầu cho 
phép theo tiêu chuẩn quốc tế. Mẫu vải sử dụng vải sợi phụ 
là polyester là có độ ổn định phù hợp nhất cho thiết kế sản 
phẩm denim từ vải dệt kim, lý do là cấu trúc kỵ nước của sợi 
polyester sẽ không cho các phân tử nước thâm nhập vào 
cấu trúc sợi, vải và như vậy cấu trúc của vải sẽ ít bị thay đổi. 
Nghiên cứu cũng báo cáo là không có sự khác biệt rõ ràng 
về ảnh hưởng của chi số sợi phụ (Ne 20 và Ne 30) đến sự 
thay đổi kích thước của các loại vải dệt kim hiệu ứng denim 
trong khảo sát này. 

Trong một nghiên cứu khác, Z. Degirmenci, Nihat Çelik 
[4] đã khảo sát độ bền nén thủng vải theo tiêu chuẩn BS EN 
ISO 13938-2, BS 4952 và độ giãn của các loại vải dệt kim 
hiệu ứng denim dệt từ sợi cellulose. Các mẫu vải được dệt 
từ ba loại sợi: loại thứ nhất là sợi mặt 100% cotton có độ 
mảnh là 19,7 tex và được nhuộm màu chàm, loại thứ hai là 
sợi chun có chi số là 44,4 dtex và loại thứ ba là sợi phụ cài ở 
mặt trái của vải có độ mảnh là 29,5 và 19,7 tex có chất liệu 
từ cotton, modal, viscose, tencel và sợi tre. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy độ bền nén thủng vải của các mẫu vải dệt kim 
hiệu ứng denim trong khoảng 200 đến 214 kPa và không 
thấy sự ảnh hưởng rõ rệt của loại sợi gốc cellulose đến giá 
trị này.  Độ giãn của các mẫu vải được xác định với tác dụng 
lực ban đầu là 2N, tốc độ kéo giãn là 500 mm/phút tới tải 
trọng 120N. Kết quả cho thấy độ giãn ngang của các mẫu 
vải (đạt giá trị 35 - 45%) lớn hơn nhiều so với độ giãn dọc 
(18 - 22%), gần như gấp đôi ở hầu hết các mẫu. Nguyên 
nhân được lý giải là do các vòng không dệt được sử dụng 
cho các đoạn sợi phụ nổi ở mặt trái của vải. Khi vải được 
kéo giãn theo phương ngang, các sợi phụ sẽ được kéo giãn 
nhưng nếu độ giãn của sợi phụ thấp thì độ giãn ngang của 
vải cũng sẽ thấp. Sự khác biệt về độ giãn của các mẫu vải 
không cho thấy ảnh hưởng rõ rệt của chi số sợi cũng như 
của loại sợi celluose sử dụng trong nghiên cứu. 

Vải dệt kim có cấu trúc vòng sợi nên vải có độ co giãn 
tốt hơn so với các loại vải dệt thoi. Để tăng khả năng đàn 
hồi, vải dệt kim thường được cài thêm một tỷ lệ sợi chun. 
Về các tính chất cơ lý của vải dệt kim, đặc biệt là các loại vải 
dệt kim có cài sợi chun đã có nhiều nghiên cứu khảo sát [5, 
6, 7]. Eman Eltahan [6] đã nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ 
sợi Lycra và chiều dài vòng sợi đến tính chất cơ lý của vải 
một mặt phải. Nghiên cứu gồm hai phần: phần thứ nhất 
khảo sát vải một mặt phải dệt từ sợi 100% cotton, chi số Ne 
40/1 với chiều dài vòng sợi khác nhau (2,6; 2,75; 2,95 và 
3,15mm). Phần thứ hai nghiên cứu các mẫu vải dệt kim một 
mặt phải với tỷ lệ sợi Lycra (chi số 22dtex) khác nhau (4,3%, 
5% và 5,7%)  với độ mảnh sợi 22 dtex với chiều dài vòng sợi 
ở các mức 2,6; 2,75; 2,95 và 3,15mm. Bài báo đã khảo sát các 
thông số như mật độ vòng sợi, khối lượng riêng của vải, độ 
bền nén thủng vải và độ đàn hồi của vải. Kết quả cho thấy 
khi chiều dài vòng sợi tăng lên thì mật độ dọc không thay 
đổi, nhưng khối lượng riêng và độ giãn tăng lên trong khi 
độ bền nén thủng vải và độ đàn hồi giảm đi. Với nhóm vải 
có tỷ lệ sợi Lycra khác nhau, nghiên cứu báo cáo rằng tỷ lệ 
sợi Lycra trong vải tăng lên dẫn đến tăng mật độ vòng sợi, 
độ dày và độ đàn hồi của vải trong khi khổ vải, độ xốp và 
độ giãn của vải giảm đi. Swati S. và  Alka G. [7] cũng khảo 
sát ảnh hưởng của chi số sợi spandex đến các thông số cấu 
trúc của vải dệt kim một mặt phải. Nghiên cứu sử dụng ba 
loại vải dệt từ ba loại sợi khác nhau: loại thứ nhất dệt từ sợi 
100% lyocell (Ne 40), loại thứ hai dệt từ  sợi bọc lyocell (Ne 
38,51) với lõi spandex có chi số 20D và loại thứ ba dệt từ sợi 
bọc là sợi lyocell (Ne 31,63) với lõi spandex có chi số và 40D. 
Các thông số như khối lượng, độ dày của vải, mật độ vòng 
sợi theo hướng ngang và theo hướng dọc cũng như mật độ 
diện tích đã được khảo sát. Kết quả cho thấy với ba mẫu vải 
trên lần lượt có độ dày là 0,34; 0,94 và 0,112mm và khối 
lượng g/m2 84; 275,2 và 330,8g/m2. Như vậy tỷ lệ sợi 
spandex trong sợi dệt càng tăng thì khối lượng và độ dày 
của vải càng lớn. Cùng xu hướng như vậy, mật độ vòng sợi 
theo hướng ngang và theo hướng dọc cũng như mật độ 
diện tích của vải đều tăng lên khi tỷ lệ sợi spandex trong sợi 
dệt tăng lên. 

Như vậy vải denim dệt kim có cài thêm sợi spandex sẽ 
cải thiện đáng kể tính chất đàn hồi trong khi vẫn có được 
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ngoại quan của vải denim truyền thống. Tuy nhiên khả 
năng đàn hồi của dệt kim denim, đặc biệt là vải có cài sợi 
spandex chưa thấy đề cập nhiều trong các báo cáo, trong 
khi đây là một thông số quan trọng có liên quan đến khả 
năng giữ phom dáng của sản phẩm trong quá trình sử 
dụng. Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu khảo sát độ 
giãn ngang và phục hồi giãn của vải dệt kim hiệu ứng 
denim và vải dệt thoi denim được chuẩn bị ở điều kiện 
tương đương dưới tác dụng của các tải trọng thấp 0,5N; 1N; 
2N; 5N cũng như khả năng phục hồi kích thước của hai loại 
vải này ở các thời điểm khác nhau sau khi bỏ tải trọng 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Vật liệu 

Nghiên cứu sử dụng hai loại vải denim: Vải denim dệt kim 
dệt từ Sợi Cotton Ne21, Sợi Polyester 75D/72F và Sợi 
Spandex 105D, có khối lượng khối lượng g/m2: 315g/m2. Vải 
denim dệt thoi có khối lượng g/m2 gần tương đương  
340g/m2  và thành phần tương tự (sợi Cotton và sợi Spandex). 

2.2. Phương pháp 
Độ dày của các mẫu vải được xác định theo tiêu chuẩn 

TCVN 5071-2007. Độ dày của mỗi mẫu được đo tại ba vị trí, 
cách mép vải từ 10cm trở lên. Giá trị trung bình của các lần 
đo được xác định là độ dày của mẫu vải. 

Độ giãn và phục hồi giãn các mẫu vải denim được thực 
hiện theo tiêu chuẩn xác định độ giãn của vải dệt kim dưới 
tải trọng thấp (ASTM- D2594- 2000).  Các tải trọng 0,5N; 1N; 
2N và 5N được sử dụng trong nghiên cứu này. 

Độ giãn E (%) của các mẫu được tính theo công thức (1): 

      E = �����

��
 x 100                           (1) 

Trong đó: Ln là độ giãn của mẫu vải dưới tác dụng của 
các tải trọng, Lo là kích thước ban đầu của mẫu.  

Phục hồi giãn được thực hiện sau khi tác dụng lực 5N 
lên các mẫu vải, bỏ tải trọng và đo kích thước mẫu ở các 
thời điểm: ngay sau khi bỏ tải trọng, sau 1 phút, 5 phút; 10 
phút; 30 phút; 60 phút; 120 phút; 180 phút; 240 phút.  

Độ phục hồi giãn được xác định theo công thức (2): 

 R (%) = �������

����
x 100                (2) 

Trong đó Dmax là độ giãn tuyệt đối lới nhất trước khi bỏ 
tải trọng của mẫu vải 

Di là độ giãn còn loại của các mẫu vải ở thời điểm i, (thời 
điểm i được tính là ngay sau khi bỏ tải trọng, sau 1 phút,  
5 phút; 10 phút; 30 phút; 60 phút; 120 phút; 180 phút;  
240 phút). 

Thí nghiệm thực hiện 3 mẫu cho mỗi loại vải. Kết quả độ 
giãn và phục hồi giãn là giá trị trung bình của ba mẫu.  

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Khảo sát độ dày của các mẫu vải 
Hai mẫu vải denim đều có khối lượng g/m2 gần tương 

đồng, thậm chí vải denim dệt thoi nặng hơn khoảng 10%, 
tuy nhiên vải denim dệt kim lại dày hơn khoảng 30% so với 
vải denim dệt thoi (bảng 1). Điều này cho thấy vải denim 

dệt kim xốp hơn, mềm mại hơn và sẽ có độ chứa đầy thể 
tích thấp hơn so với vảo denim dệt thoi, hay nói cách khác 
vải dệt kim sẽ có khối lượng riêng thấp hơn. Đây cũng là sự 
khác biệt cơ bản của vải dệt thoi và vải dệt kim. Sử dụng vải 
denim dệt kim vẫn có được hiệu ứng bề mặt, ngoại quan 
giống vải denim dệt thoi, nhưng là tận dụng được các tính 
chất của vải dệt kim như mềm mại, thoáng khí, có độ ôm 
bó sát cơ thể… 

Bảng 1. Độ dày của hai mẫu vải denim dệt kim và denim dệt thoi 

Lần đo  Độ dày vải dệt kim hiệu 
ứng denim (mm) 

Độ dày vải dệt thoi 
hiệu ứng denim (mm) 

1 0,98 0,62 

2 1,01 0,64 

3 1,02 0,64 

Trung bình  1,00 0,63 

3.2. Xác định độ giãn dưới tác dụng của các tải trọng thấp 

 
Hình 1. Biến dạng theo phương ngang của hai mẫu denim dệt thoi và denim 

dệt kim ở tải trọng nhỏ 0,5N; 1N; 2N; 5N 

Các lực tác dụng vào quần áo khi sử dụng thường có lực 
không lớn do khi thiết kế cần tính đến tính tiện nghi sử 
dụng của sản phẩm. Vì vậy các nghiên cứu khảo sát lực tác 
dụng nhỏ sẽ cho biết mô phỏng độ giãn của sản phẩm khi 
sử dụng. Đồ thị trong hình 1 cho thấy khi lực tác dụng tăng 
thì độ giãn của cả hai mẫu vải đều tăng lên. Độ giãn của 
của vải denim dệt thoi và denim dệt kim lần lượt là 1,5% và 
2,5%; 2% và 3,5%; 3,5% và 6%; 10% và 13,5% tương ứng với 
các lực 0,5N; 1N; 2N; 5N. 

Dưới tác dụng lực 0,5N; 1N; 2N; 5N các mẫu vải denim 
dệt kim luôn có độ giãn lớn hơn so với mẫu vải denim dệt 
thoi (hình 1). Ở các tải trọng nhỏ (0,5N; 1N; 2N) sự chênh 
lệnh độ giãn giữa mẫu hai mẫu vải là rất lớn. Độ giãn của 
vải denim dệt kim lớn hơn vải denim dệt thoi tới 66,7%, 
75% và 71% tương ứng với các lực 0,5N; 1N và 2N. Ở lực tác 
dụng 5N sự chệnh lệch độ giãn giữa vải denim dệt kim và 
vải denim dệt thoi là 35%, giảm đi rất nhiều. Điều này có 
thể được giải thích bởi tuy cả hai mẫu vải đều có khối lượng 
g/m2 tương đương nhau, dệt với chất liệu tương đương 
nhau nhưng khi lực tác dụng nhỏ, vải dệt kim có cấu trúc là 
các vòng sợi sẽ biến dạng nhanh hơn tạo độ giãn lớn hơn. 
Với lực tác dụng lớn hơn, sẽ tác động đến biến dạng của sợi 
nên mức chênh lệch về độ biến dạng của hai loại vải sẽ ít 
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hơn. Mô đun đàn hồi của vải dệt kim ở lực tác dụng nhỏ sẽ 
yếu hơn nhiều so với mô đun đàn hồi của vải dệt thoi nghĩa 
là cùng một độ giãn thì mặc sản phẩm từ vải denim dệt kim 
sẽ dễ chịu hơn nhiều so với sản phẩm từ vải denim dệt thoi. 
Kết quả này cũng khẳng định nhận xét ở phần 3.1 về cấu 
trúc của hai mẫu vải: xốp, cấu trúc vòng sợi của vải dệt kim 
làm cho vải có độ giãn lớn hơn so với vảo denim dệt thoi.  

3.3. Xác định độ phục hồi giãn của các mẫu vải denim 

 
Hình 2. Phục hồi biến dạng của hai mẫu vải denim dệt thoi và denim dệt kim 

tại các thời điểm 1s, 1 phút, 5 phú, 10 phút, 30 phút, 60 phút, 120 phút, 180 
phút, 240 phút tính từ khi bỏ tải trọng 5N 

Độ phục hồi giãn của các mẫu vải được đo ở 9 thời điểm 
sau khi bỏ tải trọng (hình 2). Độ phục hồi giãn là thông số 
quan trọng cho biết sản phẩm có khả năng nhanh chóng 
phục hồi kích thước, quay trở về hình dáng ban đầu hay 
không. Đồ thị 2 cho thấy, với lực tác dụng là 5N, ngay khi 
bỏ tải trọng, cả hai mẫu vải đã phục hồi tới hơn 50% biến 
dạng. Thành phần biến dạng trễ được tiếp tục phục hồi 
trong 240 phút (4 tiếng) sau đó. khả năng phục hồi giãn 
của mẫu denim dệt kim đều chậm hơn so với mẫu denim 
dệt thoi (với các giá trị chênh lệch là 2,2%; 5%, 11,7%; 7,4%; 
7,9%; 3,7%; 4,4%; 4,9%; 0,9% tương ứng với các thời điểm 
1s, 1 phút, 5 phú, 10 phút, 30 phút, 60 phút, 120 phút, 180 
phút, 240 phút) tuy rằng độ biến dạng ban đầu của mẫu 
denim dệt kim lớn hơn của mẫu denim dệt thoi tới 35% 
(phần 3.2). Ở thời điểm 240 phút cả hai mẫu vải đều phục 
hồi ở mức cao 94.1% và 95% tương ứng với mẫu denim dệt 
kim và denim dệt thoi. Số liệu cho thấy tuy biến dạng cao 
hơn, nhưng khả năng phục hồi kích thước của vải denim 
dệt kim là nhiều hơn về giá trị tuyệt đối và đến thời điểm 
240 phút thì khả năng phục hồi tương đối của mẫu denim 
dệt kim đã gần như tương ứng với mẫu denim dệt thoi. Kết 
quả thí nghiệm cũng cho thấy với lực tác dụng 5N khả 
năng phục hồi kích thước ở trạng tháu khô của hai mẫu vải 
denim là tương đối lớn, sau 240 phút đã đạt tới khoảng 
94,9% và 95%. Khoảng thời gian này là hợp lý sau mỗi lần 
sử dụng sản phẩm (giữa hai lần mặc). Nếu trải qua công 
đoạn phục hồi ướt thì khả năng phục hồi hoàn toàn kích 
thước là rất lớn.  

4. KẾT LUẬN 
Nghiên cứu này khảo sát ảnh sự biến dạng và phục hồi 

biến dạng của hai mẫu vải denim dệt thoi và denim dệt 
kim có khối lượng g/m2 và chất liệu dệt tương đương 

nhau. Kết quả cho thấy mẫu vải denim dệt kim có độ dày, 
độ xốp lớn hơn và cũng có  độ giãn lớn hơn mẫu vải 
denim dệt thoi ở tất cả các tải trọng tác dụng, điều này 
cho phép các sản phẩm sử dụng vải dệt kim denim dệt 
kim có tính tiện nghi tốt hơn, tạo cảm giác thoải mái cho 
người mặc. Tuy độ giãn của mẫu vải denim dệt kim lớn 
hơn nhiều so với mẫu vải denim dệt thoi (35% - 75%) 
nhưng mẫu denim dệt kim lại có khả năng phục hồi kích 
thước lớn hơn về giá trị tuyệt đối và về giá trị tương đối 
chỉ trễ hơn một lượng nhỏ (2,2% - 11%) so với mẫu vải 
denim dệt thoi. Tại thời điểm 240 phút, cả hai mẫu vải đều 
có độ phục hồi kích thước tới 94 - 95% sau khi chịu tải 
trọng 5N. Các sản phẩm sử dụng vải denim dệt kim vì vậy 
sẽ có khả năng phục hồi kích thước rất tốt nhưng lại cho 
phép biến đổi kích thước lớn hơn khi sử dụng. 
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