
  
  

  
  يیھدف ھذا البحث إلي إجراء دراسة تجریبیة لبیان مدي تأثیر بعض عوامـل التركیـب البنـائ :ملخص

  النسجي لألقمشة ذات االستطالة العالیة علي الخواص الوظیفیة وتقنیة الحیاكة لمالبـس المـرأة
  الخارجیة وتتضح أھمیة البحث في تحدید انسب المعاییر المناسبة لألقمشة ذات االستطالة العالیة

  ـوع وصـلةن, نوع خامـة اللحمـة , أنسب عدد حدفات للیكرا ,المنتجة بأنسب التراكیب النسجیة 
  وكثافة الغرز في وحدة القیاس لتحقق الخواص الوظیفیة المطلوبة, خیط الحیاكة المستخدم ,الحیاكة 

  .لھذه النوعیة من األقمشة 
  وقد تم إنتاج أقمشة باختالفات متعددة حیث كانت مواصفات خیوط السداء ثابتـة لجمیع األقمـشة

   قطن بینما كانـت نمـرة٥٠ /٢سداء المستخدم المنتجة تحت البحث حیث تم تثبیت نمرة خیط ال
  ثابتـة) سـم / لحمـة ٢٨( وكثافة اللحمة )  دنیر ١٥٠),) لیكرا ٧ :٩٣) % قطن ٣٠))خیط اللحمة 

  وقد تم نسج عینات التجارب بشركة مصر بالمحلة الكبري باستخدام نول رابیـر طـراز.أیضا 
  وقد تم إنتـاج ھـذه األقمـشة بـالمتغیرات micro prosser. دوبي مزود بوحدة ) بیكانول ( 

  -:اآلتیة 
  عدد برمات اللحمة:”أوال 

  : تم استخدام ثالث أنواع من البرمات لخیط البولي استر ھي -
  )مبنط بدون برمات ,متر / برمة ١٨٠٠,متر / برمة ١٠٠٠( 

  ترتیب حدفات اللحمة:”ثانیا 
  وكانـت الحـدفات مرتبـة)لیكرا , لي استر بو(  تم استخدام نوعان من الخامات لخیط اللحمة -

  :كاألتي 
  ) حدفة لیكرا ١:  حدفة بولي استر ١) 
  ) حدفة لیكرا ٣:  حدفة بولي استر ١) 
  ) حدفة لیكرا ٥:  حدفة بولي استر ١) 

  التراآیب النسجیة: ”ثالثا 
  :تم استخدام أربع تراكیب نسجیة ھي 

  ).قة الزحف والدوران،مبرد مضفور  مبرد منقوش،كریب بطری٢ /٢,تنقیل مبرد ( 
  وقد تم إجراء المعالجات األولیة علي األقمشة المنتجة تحت البحث وھي

  .مرحلة التجھیز والتجفیف و التبییض والصباغة والمعالجة ضد الكرمشة والتجعد 
  :وبعد ذلك تم استخدام متغیرات الحیاكة اآلتیة علي األقمشة المنفذة 

  ).محوري , بولي استر , قطن ( ث خامات لخیوط الحیاكة  ثال-
).SS,LS,BS ) -ثالث وصالت حیاكة   
   ).٥،٤،٣(  ثالث كثافات للغرز في وحدة القیاس -

  وبعد ذلك تم إجراء االختبارات المعملیة لألقمشة المنتجة وذلك بمعامل الفحص والجودة بمصلحة
  یقا لجودة األداء الوظیفي لألقمشة تحت البحث وقـدالكیمیاء لتحدید أفضل متغیرات الدراسة تحق

  .تضمنت ھذه االختبارات الخواص التالیة 
  .اختبار قوة الشد واالستطالة للقماش • 
  .اختبار السمك • 
  .اختبار قوة الشد واالستطالة في اتجاه السداء لألقمشة المحاكة • 
  .اختبار تموج الحیاكات • 

  اسة طبقا للمواصفات والمتغیرات المحددة تم تحلیل النتائج المعملیةوبعد تنفیذ األقمشة تحت الدر
  للخواص المختبرة لعینات األقمشة المنتجة تحت البحث باستخدام اإلحـصاء التطبیقـي إلیجـاد

  .العالقات المختلفة بین متغیرات البحث 
  -:وقد توصلت الدراسة إلي النتائج اآلتیة 

)BS ( یاآةبالنسبة لوصلة الح”:أوال  
   باستخدام خیط حیاكة بولي استر وكثافة غرز٤ ,٨٥)%)حققت اعلي معامل جودة للحیاكة وھي 

 . سناء محمد عبد الوھاب علي :المؤلف
  تأثیر بعض التراكیب البنائیة المختلفة علي تقنیة الحیاكة وتصمیم :العنوان

 المالبس الخارجیة للمرأة من األقمشة ذات االستطالة العالیة



  وذلك للقماش المنتج من التركیب النسجي تنقیل مبرد بترتیـب حـدفات اللحمـة)سم / غرزة ٥( 
  ).متر / برمة ١٠٠٠ بولیستر ذات ١:لیكرا ٣( 
)LS ( بالنسبة لوصلة الحیاآة”:ثانیا  

   باستخدام خیط حیاكة بولي استر وكثافة غرز٥ ,٧٩)%)لي معامل جودة للحیاكة وھي حققت اع
   لیكرا١) وذلك للقماش المنتج من التركیب النس جي كریب بترتیب حدفات اللحمة )سم / غرزة ٤( 
  ).متر / برمة ١٠٠٠ بولیستر ذات ١: 
)SS ( بالنسبة لوصلة الحیاآة”:ثالثا  

   باستخدام خیط حیاكة بولي استر وكثافة غرز٢ ,٨٧)%)اكة وھي حققت اعلي معامل جودة للحی
  وذلك للقماش المنتج من التركیب النسجي مبرد منقوش بترتیب حـدفات اللحمـة)سم / غرزة ٥( 
  ). بولیستر مبنط ١: لیكرا ١( 

  وبعد التوصل إلي أفضل أقمشة حققت اعلي تقنیات حیاآة
  یة وأجراء المعالجة لھذه التصمیمات باألقمشة المنفـذةتم تصمیم مودیالت تناسب المرأة الخارج

  عن طریق برنامج الفوتوشوب وعمل استمارة استبیان لتقییم مدي مالئمة تقنیات الحیاكة المختلفة
لعمل تصمیمات تتناسب مع المالبس الخارجیة للمرأة تتماشي مع طبیعة الخامـة المنتجـة  مـع توفیر القیم 

  . وبالتقییم تم اختیار أفضل التصمیمات وتنفیذھاالجمالیة في التصمیم
 


