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 ملخص البحث:

تعتبر الشعيرات النسجية الوحدات األساسية لتكوين الخيوط والمنسوجات حيث تنعكس فيها خواص الشعيرات بدرجة كبيرة 

 تجعل دراسة خواص الشعيرات من الضروريات األساسية فى صناعة الغزل والنسيج.

المختلفة التى على أساسها يتم إختيار الطرق التكنولوجية المناسبة للتشغيل ، ودراسة الشعيرات النسجية تعطى المعلومات 

إلن االستخدام الكفء ألى نوع من الخامات يحتاج إلى المعرفة الجيدة لخواص هذه الخامات ومدى مناسبتها لإلستعماالت 

 المختلفة.

ندسية ، بل أصبحت صناعة علمية حديثة وأصبحت لم تعد صناعة الغزل والنسيج تعتمد فقط على اإلختراعات والمهارات اله

األساليب العلمية فى هذه الصناعة ذات أهمية كبرى لحل المشاكل الفنية ومراقبة جودة االنتاج وتطويره وتحسينه ، وأصبح 

صناعة الكساء العلم والتكنولوجيا الحديثة يقدمان لنا كل يوم شيئاً جديداً سواء فى الخامات أو فى ماكينات التصنيع وأصبحت 

 من الصناعات سريعة التطور واالبتكار.

وتعرف عملية الخلط فى صناعة الغزل والنسيج بأنها تجميع ألياف ذات خواص مختلفة معا فى عمل خيوط وأقمشة مخلوطة 

. ومن خلطاً جيدا ومتجانسا من ألياف مختلفة، كما تعرف الخيوط المخلوطة بأنها الخيوط التى تصنع من نوعين أو أكثر،

هنا يمكن تلخيص مشكلة البحث في كيفية الحصول علي أفضل مواصفة خيط نتيجة خلط  مبرومين من القطن واالكريليك،. 

(عينات مخلوطة بين خامتي القطن واألكريليك بنظام األلياف الصناعية فى مرحلة 9ولتحقيق هذا الهدف تم إنتاج عدد )

خواص جديدة، وقد تم تنفيذها على ماكينات غزل حلقى ،و تعتمد منهجية  الغزل النهائى و ذلك للحصول علي خيوط  ذات

 البحث على المنهج التجريبي والتحليلى والربط بين كال منهما، وقد أسفرت الدراسة عن بعض النتائج أهمها: 

mailto:afaffarag1999@yahoo.com
mailto:aymaneisayd2664@yahoo.com
mailto:khalelibrahim632@gmail.com
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 للخيوط المنتجة. عند زيادة نمرة الخيط و نسبة الخلط بالقطن قلت قوة الشد والحمل القاطع و اإلستطالة .1

 تقل انتظامية الخيوط المنتجة بزيادة نسبة القطن ونمرة الخيط . .2

 تزيد عدد العقد للخيوط المنتجة بزيادة نسبة القطن ونمرة الخيط. .3

 نسبة التشعير للخيوط المنتجة تزيد بزيادة نسبة القطن ، وتقل بزيادة نمرة الخيط .4

 المفتاحية:الكلمات 

 هجرة الشعيرات -خيوط زخرفية - زوي الخيوط -خلط الخيوط 

Abstract: 

The fibers are the basic units for the formation of yarns and textiles, as the properties of fibers 

are reflected in a large degree, which makes studying the properties of fibers one of the basic 

necessities in the textile industry. And the study of textile filaments gives the different 

information on which to choose the appropriate technological methods for operation, because 

the efficient use of any type of raw material needs a good knowledge of the properties of these 

raw materials and their suitability for different uses. The textile industry no longer depends 

solely on inventions and engineering skills, but has become a modern scientific industry and 

scientific methods in this industry have become of great importance for solving technical 

problems and monitoring the quality of production and its development and improvement, and 

modern science and technology has presented us every day with something new, whether in raw 

materials or in Manufacturing machinery The garment industry has become a rapidly 

developing and innovative industry. The process of blending in the textile industry is defined 

as the compound, of fibers of different properties together in making yarns and blended fabrics 

well blended and homogeneous of different fibers, and blended yarns are defined as yarns made 

of two or more types. Hence, the problem of research can be summarized in how to get the best 

specification of yarn as a result of blend twisted cotton and acrylic. To achieve this goal,(9) 

samples of cotton and acrylic, were produced during the final spinning phase, to obtain new 

yarns with new properties. The research has resulted in some of the most important results: 

1. When The higher of the count yarn and the cotton ratio increases, the tensile strength, the 

cut load and the elongation decrease 

2. The uniformity of the yarns produced decreases by increasing the percentage of cotton and 

the count yarn. 

3. The number of neps of the yarns produced increases by increasing the percentage of cotton 

and the count yarn. 

4.  The percentage of Migration of the fibers produced increases with the increase in the 

percentage of cotton, and decreases with the increase of the count yarn 

Keywords: 

Blend yarns-Folded yarns - Fancy yarns - Migration of the fibers. 

 -مشكلة البحث :

جميع نظم إنتاج الخيوط تتم فى مرحلة التفتيح و التنظيف أو مرحلة السحب حيث يتم خلط  نظراً ألن عمليات الخلط فى

الخامات فى صورة أشرطة مما يحدث تأثير في خواص الخيط الطبيعية والميكانيكية ، .لهذا كان إختيار البحث ينحصر فى 

عية ، وباستخدام ألياف البولى اكريليك التي يتم نظام الخلط حيث يتم الخلط على ماكينة الغزل الحلقى بنظام األلياف الصنا
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مم( وبنسب مختلفة، وبذلك يمكن دراسة نظام ترتيب وتوزيع الشعيرات  35مم ( وخلطها مع القطن )100غزلها بأطوال ) 

بالخيوط المنتجة بنظام األلياف الصناعية وقياس ظاهرة هجرة الشعيرات التى يكون المسافة بين سلندرات السحب على 

أساس أطوال شعيرات البولى أكريليك. وبذلك يمكن دراسة نظام ترتيب وتوزيع الشعيرات بالخيوط المنتجة بنظام االلياف 

 الصناعية وقياس ظاهرة هجرة الشعيرات

 -أهمية البحث :

لدراسة  اإلستفادة من خلط القطن مع األلياف البولى اكريليك على ماكينات الغزل الحلقى المخصصة لأللياف الصناعية .1

 سلوك الشعيرات وتوزيعها فى الخيوط المنتجة.

 اإلستفادة من نسب خلط مختلفة من القطن مع ثبات نسبة خلط األلياف البولى اكريليك للحصول على خيوط زخرفية  .2

 دراسة ظاهرة هجرة الشعيرات لمعرفة مدى تأثيرها على الخواص الطبيعية والميكانيكية للخيوط المنتجة نظراً ألطوال .3

 شعيرات القطن القصيرة بالنسبة لشعيرات البولى اكريليك الطويلة .  

 -أهداف البحث:

 الحصول علي أفضل مواصفة خيط نتيجة خلط مبرومين من القطن واألكريليك   .1

دراسة عن ظاهرة هجرة الشعيرات وإنتاج الخيوط الزخرفية بخامات وألوان ونسب خلط مختلفة باستخدام نظام الغزل  .2

سم وخلطها  10نات الغزل الحلقى بنظام االلياف الصناعية وتقطيع شعيرات  االلياف البولى اكريليك بطول على ماكي

 مم .  35بشعيرات القطن وطولها 

 -فروض البحث:

يمكن اإلستفادة من نظرية هجرة الشعيرات فى خلط ألياف القطن مع األلياف البولى اكريليك في إنتاج خيوط زخرفية  .1

 نظام األلياف الصناعية . بإستخدام

الخلط بين مبرومين ) خامات طبيعية ، خامات صناعية ( على ماكينة الغزل الحلقى المخصصة لأللياف الصناعية يؤثر  .2

 على خواص الخيوط الزخرفية المنتجة.

 -منهج البحث:

 يستخدم فى البحث المنهج التجريبى والمنهج التحليلى 

  النظري للبحث اإلطار - 1

 مقدمة: - 1 -1

يعتبر الخيط هو الوحدة األولي واألساسية لبناء المنسوج فان خواص الخيط تعتبر أكبر مؤثر علي خواص األقمشة ، وتختلف 

خواص الخيوط طبقا لخامتها و طريقة إنتاجها وأسلوب تكوينها , و ومع التطور الحادث فى مجال تكنولوجيا الخامات 

ا نجد أن هناك أنواع عديدة من الخيوط ذات مظهرية مختلفة عن الخيوط التقليدية تعطى النسجية والخيوط المنتجة منه

 تأثيرات جمالية متنوعة يطلق عليها الخيوط الزخرفية .

وهناك أنواع عديدة للخيوط الزخرفية يمكن الحصول عليها من عدة مصادر أثناء عملية الغزل أو بعدها والتى تعمل على 

و الزخرفى لألقمشة المنتجة منها إال أن استخدامها بنسب كبيرة فى المنتج النسجى قد يكون له بعض  زيادة الشكل الجمالى

 .(10)اآلثار الغير مرغوب فيها من حيث تأثيرها بشكل سلبى على الخواص الميكانيكية والطبيعية لألقمشة 

ستمرة أوالً، ثم بعد ذلك تحول إلى باالت و للحصول على خيوط مغزولة من شعيرات تركيبية قصيرة ، تنتج الشعيرات الم

متشابهه لباالت القطن، ولكن تحول هذه الشعيرات إلى شريط، و يجب أن تمر أوالً على خط التنظيف للحصول على ملفات 
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ثم ماكينة الكرد للحصول على شريط ، ونظراً إلن هذه العمليات تغير من إنتظام الشعيرات وتعمل على تقصيفها، وتكون 

د بها فقد استحدثت طرق تكنولوجية تقوم بتحويل شريط الشعيرات المستمر إلى شريط شعيرات قصيرة يشبه الشريط العق

 (14) من ماكينة الكرد بدون عمليات التنظيف والكرد .

اآلن،  التى يزداد اإلقبال على إستخدامها Pacific Converterوماكينة   Turbo staplersومن هذه الطرق ماكينة 

وفى الحالة األولى يمر شريط الشعيرات ‘ حيث يتم قطع الشعيرات المستمرة إما بواسطة سكينة دائرية أو يتعرض للشد القاطع

( بين سلندرين إحداهما ذات اسلحة حلزونية على سطحة، واآلخر سطحة أملس وصلب، وبعد مرحلة  Towالمستمر ) 

عادة تنظيم أطراف الشعيرات وتستخدم هذه الطريقة فى محول ( إلGill Boxالقطع يمر الشريط إلى أمشاط )

( ، فإن عملية  Pacific Converterأما محول باسيفيك ) Courtauld Tow – to – Topconverter"كورتولد"

ترتيب الشعيرات تتم عندما يمر الشريط ، بعد قطع الشعيرات، بين سلندرات علوية وسير سفلى، بحيث تدور السلندرات 

لوية بسرعة محيطية أكبر من السرعة الخطية للسير، وبذلك يحدث تداخل للشعيرات مع بعضها، مما ينتج عنه إعادة الع

ترتيب أطراف الشعيرات بحيث يجعلها تداخل للشعيرات مع بعضها ومشابهه لشريط شعيرات القطن، ويمر الشريط عادة 

عند تبريدها تصبح التموجات دائمه فى الشعيرات، وبعد ذلك على جهاز لعمل تموج فى الشعيرات، وذلك أثناء تسخينها و

يخرج الشريط الناتج صالحاً لغزلة أما بمفرده أو بخلطه مع شعيرات طبيعية أو صناعية أخرى حسب اإلستعمال، وفى حالة 

طول المطلوب تقطيع الشعيرات عن طريق الشد فإن الشعيرات تشد بين زوجين من السلندرات تضبط المسافة بينهما حسب ال

ويمكن التحكم فى توزيع القطوع بحيث يكون عشوائياً أو متحيزاً للشعيرات الطويلة بواسطة جهاز خاص فى منطقة القطع 

 الذى يستخدم إسطوانتين مسننتين يمكن ضبطهما لتحديد مكان القطع . Stapter  Turpoكما هو الحال فى جهاز

 خلــط الخيوط: -1-2

بأنها تجميع ألياف ذات خواص مختلفة مًعا في عمل خيوط إلنتاج أقمشة مخلوطة خلًطا جيًدا ومتجانًسا تعرف عملية الخلط 

 من ألياف مختلفة.

كما تعرف الخيوط المخلوطة بأنها الخيوط التى تصنع من نوعين أو أكثر من الشعيرات، أو األلياف النسيجية المختلفة 

 (11)يام بعملية الغزل.الخواص في أى مرحلة من المراحل أثناء الق

 الغرض من عملية الخلط:1-  -1-2

ويتركز الغرض اإلقتصادى لخلط األلياف على تقليل التكلفة، حيث يعتمد على خلط شعيرات ذات  -:أوالً الغرض اإلقتصادى

 (15) أسعار منخفضة بشعيرات ذات خواص عاليه الجودة وذلك لتقليل التكلفة.

يتم الحصول على مميزات كثيرة ومتعددة من عملية الخلط بين األلياف المختلفة وااللوان المختلفة،  -:ثانياً الغرض الجمالى

 وهو ما يسمى بالتأثيرات اللونية للخيوط.

ويعود الغرض التكنولوجى لعملية الخلط إلى الحصول على منتج يجمع خواص جيدة ومرغوبة  -:ثالثاً الغرض التكنولوجى

و هذه الخصائص تتوافرعند خلط األلياف الصناعية مع األلياف (، 3،5)ستخدام النهائى لهذه الخيوط.لمواجهة متطلبات اإل

 (4.9) )الطبيعية.

 زوى الخيوط: -1-3

تعد مرحلة الزوى احد أهم المراحل التحضيرية و التى تمر بها معظم الخيوط المنتجة بعد عملية التدوير ثم عملية التطبيق 

البرمات المناسبة والتى تتناسب مع نمرة الخيوط المستخدمة مع زيادة البرمات فالخيط المزوى هو الخيط تمهيداً إلعطائها 

الناتج عن زوى خيطين أو أكثر مجتمعين معا بواسطة مجموعة من البرمات فى وحدة القياس مما يجعل الخيوط الفردية 

 .(1)ى إتجاه اليسار أو اليمين . تأخذ مسارات حلزونية حول بعضها على طول الخيط المزوى سواء ف
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ويمكن تعريف البرم بأنه عدد اللفات بوحدة القياس الطولية بالخيط، حيث يؤدى برم الخيط إلى أن تتخذ الشعيرات الموازية 

 .(11)لمحور الخيط مساراً حلزونى

 : أنواع الزوي1-  -1-3

 الخيوط المزوية البسيطة : -1

رعين أو أكثر من الخيوط المفردة، و تكون برمات الخيوط فيها نفس إتجاه برمات هي الخيوط المزوية التي تتركب من ف

 المفرد أو اإلتجاه العكسي.

 الخيوط المزوية المركبة : -2

هي خيوط تنتج في العادة من زوي خيطين أو أكثر من خيوط الزوي البسيط، وعندما يزوى طرفي أو أكثر منه خيوط مفردة 

الخيوط معاً مرة أخرى يسمى الخيط المنتج بالخيط المفرد، ثم يعاد زوى مجموعة من هذه  ثم يعاد زوى مجموعة من هذه

الخيوط مرة أخرى يسمى الخيط المنتج خيط كابل، وذلك متبع فى صناعة الحبال بأنواعها وتسمى الخيط المزوية المركبة 

 .(10)بخيوط الفرنشة 

 : الخيوط المحورية -3

يتم إنتاج الخيوط المحورية بتغطية الخيط الداخلى أى قلب الخيط أو المحور و الذى يصنع عادة من خيوط مستمرة ) نايلون 

 بوليستر ( مع وضع شعيرات من القطن على الغالف الخارجى لهذه الخيوط فتعطى خواص أفضل خالل االستخدام  –

 -األهمية الصناعية للزوي :2 - -1-3

المقطع العرضي للخيط فالخيط المزوي أكثر انتظاماً من كال الخيطيين المفردين منها، و اإلنتظام صفة ذو زيادة إنتظام  -1

 أهمية خاصة في األقمشة الفاخرة .

زيادة أو تحسين المتانة فالخيط المزوي أمتن من مجموعة الخيوط الفردية الداخلة في تكوينه، وعادة ينتج الزوي متانة  -2

 حقق عندما يكون البرم في الخيط المزوي عكس إتجاهه في الخيوط المفردة .%، ويت 20 –15تبلغ 

تتحسن المقاومة لالحتكاك مما يفيد في عملية النسيج ففي كثير من الحاالت يؤدي استخدام خيوط سداء مزوية الى زيادة  -3

 قدرة القماش على التحمل في االستعمال .

 حجم نوعي أعلى و تغطية أفضل . عملية الزوي تجعل الخيوط أكثر تضخماً و تعطي -4

 إنتاج خيوط أكثر مطاطية . -5

إنتاج خيوط أكثر نعومة وقد يكون الهدف منها زيادة صالبة الخيط الناتج كما في الخيوط المستخدمة في نسيج أقمشة  -6

 . Duck fabricsالدك 

 إنتاج خيوط زخرفية عند زوي خيطين من لونين مختلفين  -7

 الخيوط الزخرفية : -4 -1

طلق مصطلح الخيوط الزخرفية على الخيوط التى تحمل تأثيرات خاصة وقد يكون هذا الخيط مفرداً أو مزوياً ويمكن إضافة ي

 .هذه التأثيرات أثناء عملية الغزل أو عملية الزوى أو بعد إنتاج الخيط أثناء عملية الصباغة أو الطباعة

لها مواصفات شكلية فيزيقية خاصة، وأيضا مواصفات هندسية وميكانيكية  و الخيوط الزخرفية هى أحد أنواع الخيوط التى

 .(9)خاصة، وبال شك فإن إختالف هذه الخواص يؤثر بشكل مباشر فى خواص األقمشة 

 ظاهرة هجرة الشعيرات: -5 -1

لظروف إنتاج التشعير هو هجرة بعض الشعيرات عن الجسم اأساسي للخيط المغزول وتختلف في أطوالها وعددها طبقاً 

الخيط، ولكن هذه الظاهرة في أغلب األحيان تكون غير مرغوب فيها، حيث أنها تسبب بعض المشاكل أثناء إنتاج األقمشة 
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باإلضافة إلي تأثيرها الواضح علي مظهرية سطح القماش، لذا فإنه من الضروري إجراء قياس لمقدار التشعير بالخيط للتمكن 

 من السيطرة علي نسبة حدوثه.

وقد أشارت الدراسات أن الخيط عادة ما يحتوي علي تشعير من الشعيرات القصيرة بنسبة أكبر من الشعيرات الطويلة، وذلك 

كما أن نسبة التشعير تزيد في الخيوط الرفيعة عن الخيوط السميكة  بسبب إنفصال الشعيرات عن الجسم األساسي للخيط ،

 .للنوعية الواحدة من الخامات، ويتدخل في حدوث هذه الظاهرة بوجه عام كال من نظام الغزل وأطوال الشعيرات بالخيط

 :األسس النظرية لتفسير حدوث ظاهرة هجرة الشعيرات 1- -5 -1

أن تكوين الطبقات الخارجية للخيط أعلى إجهاداً من الطبقات الداخلية باإلضافة إلى  Morton (17،13)افترض "مرتون" 

وافترض  اإلنحناء فى مسار الشعيرات األطول أيضاً بينما الشعيرات القصيرة التعانى من اإلنحناء الكبير فى مسارتها،.

 ر الخيط .أيضاً وجود قوى ناتجة فى الطبقات السطحية وعاملة تجاة قلب الخيط أو محو

وتوجد أيضا قوى مماثلة مبذولة فى الطبقات الداخلية و هى قوى أصغر وتتناقص هذه القوى كلما اتجهت الى قلب الخيط 

 حيث تكون مساوية للصفر عند المركز تماما.

اً وآخرون على تتبع مواقع ومسارات الشعيرات بالخيط ميكروسكوبي Mortonومن خالل التجارب التى أجراها "مورتون"

تبين المواضع التى تشغلها شعيرة ما فى عدة نقاط على مدى طولها، كما يوجد ارتداد وإنعكاس للخلف أو الخروج عبر 

المناطق األسطوانية لتركيب الخيط.، ويحدث هذا التذبذب فى أجزاء من سطح الخيط وفى قلبه أو بالقرب منهما، ويعتبر هذا 

 التشابك الالزم فى التركيب البنائى للخيط. التبادل فى مواضع المناطق أساساً لوجود

وجدوا أن هجرة الشعيرات فى الخيوط ناتجة عن إندماج  Goswami et al (16)و من خالل دراسات "جوسومى وآخرين" 

 لميكانيكيتين:

 الميكانيكية المعتمدة على إختالف الشد وهذا ناتج اإلزاحة لشعيرات متجمعة. -1

 برم األولى الناتج عن بناء برم الشريطالميكانيكية المعتمدة على ال -2

وقد توصلوا العلماء إلى إنه فى الغزل الحلقى للخيوط ذات الشعيرات غير المستمرة يزداد تأثير ميكانيكية الشد لتعطى 

 مستوى هجرة سريعه.

 :وجه المقارنة بين ماكينات الغزل الحلقى بنظام القطن ونظام االلياف الصناعية  -6 -1

تتشابه مكونات ماكينة الغزل الحلقى بنظام القطن بماكينة غزل األلياف الصناعية فى جميع أجزائها ولكن اإلختالف يوجد 

مم، أما نظام االلياف  35فى مسافات سلندرات السحب حيث نظام القطن يكون على أساس الطول الفعال للقطن وهو 

يك وبها يتم التحكم فى شعيرات البولى اكريليك منذ دخول شعيرات مم وهو طول شعيرة البولى اكريل 105الصناعية فهو 

 داخل زوج سلندرات السحب الخلفي وحتى خروجها من الزوج األمامى.

 االطار التطبيقي للبحث - 2

 -بالمواصفات التالية :تحت الدراسة فى مصنع الغزل بشركة شبين للغزل   عينات مختلفة (9تم إنتاج عدد )

مم على  35مخلوط مع مبروم من القطن اطوال شعيراته  مم 100مبروم من ألياف البولى اكريليك بأطوال شعيرات  .1

ماكينة الغزل الحلقى بنظام االلياف الصناعية من خالل إمرارهم من دليل المبروم ومروراً بجهاز السحب للحصول على 

( بواقع عدد مبروم واحد بولى 1:1بترقيم القطن، وذلك بخلط بنسبة ) 14/1وثالث  10/1وآخر  1/ 7غزل بنمر خيط 

 كريلك : عدد مبروم واحد قطن.أ
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مم على  35مم مخلوط مع مبروم من القطن اطوال شعيرات  100مبروم من ألياف البولى أكريليك بأطوال شعيرات  .2

ماكينة الغزل الحلقى بنظام االلياف الصناعية من خالل إمرارهم من دليل المبروم ومروراً بجهاز السحب للحصول على 

( بواقع عدد مبروم واحد بولى 2:1بترقيم القطن، وذلك بخلط بنسبة ) 14/1وثالث  10/1وآخر  1/ 7غزل بنمر خيط 

 أكريلك : عدد مبرومين قطن .

مم على  35مم مخلوط مع مبروم من القطن أطوال شعيرات  100مبروم من ألياف البولى أكريليك بأطوال شعيرات  .3

ن دليل المبروم ومروراً بجهاز السحب للحصول على غزل ماكينة الغزل الحلقى االلياف الصناعية من خالل إمرارهم م

( بواقع عدد مبروم واحد بولى أكريليك 3:1بترقيم القطن، وذلك بخلط بنسبة ) 14/1وثالث  10/1وآخر  1/ 7بنمر خيط 

 مبروم قطن . 3: عدد 

 النتائج والمناقشة:3 -

 نتائج اختبارات الخيوط  : -1 -3

 -( يوضح نتائج االختبارات على الخيوط المنتجه عن طريق الخلط فى مرحله الغزل الحلقى :1جدول )

 يوضح نتائج االختبارات على الخيوط المنتجه عن طريق الخلط فى مرحله الغزل الحلقى (1جدول رقم )

رقم 
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1 7/1 1:1 1285.1 12.9 15.28 12.98 50 17.24 

2 7/1 2:1 1135.6 12.08 12.22 13.8 60 18.42 

3 7/1 3:1 1056.4 8.28 12.15 14.19 85 18.8 

4 10/1 1:1 963.1 12.29 14.59 15.71 195 16.28 

5 10/1 2:1 894 11.52 11.23 16.95 295 17.31 

6 10/1 3:1 587.5 8 10.36 19.89 335 17.65 

7 14/1 1:1 646.3 9.91 13.9 16.28 80 11.24 

8 14/1 2:1 583.1 9.42 10.22 18.79 190 15.24 

9 14/1 3:1 311.4 7.28 8.87 22.08 460 15.38 

 

 -العالقة بين نمرة الخيط ونسبة الخلط المختلفة ومتوسط قوة الشد ومتوسط الحمل القاطع للخيوط المنتجة: 1-1-  -3

( يتضح لنا إنه كلما زادت النمرة ) ترقيم انجليزي ( كلما قلت قوة الشد والحمل القاطع للخيط، فنجد 2، 1من شكلي رقم )

سجلت أعلي القراءات لقوة الشد والحمل القاطع للخيط، ويرجع ذلك إلي إنه كلما زادت النمرة قلت عدد  7/1أن نمرة الخيط 

والحمل القاطع للخيط، بينما نجد أنه كلما قلت نسبة  الشعيرات المكونة للمقطع العرضي للخيط مما يؤثر سلبا علي قوة الشد

ويرجع ذلك إلن جميع شعيرات القطن يتم التحكم فيها بين سلندرات  القطن فى تكوين الخيط تزداد قوة الشد والحمل القاطع،

جهاز السحب وتشترك فى تكوين الخيط، ولكن عندما تزيد نسبة شعيرات القطن يكون العدد االكبر منهاعائمة وغير متحكم 

ي إلي خروج كثير من فيها بجهاز السحب )نتيجة المسافات الكبيرة بين السلندرات النتاج الخيوط الصناعية (، مما يؤد
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الشعيرات عن المحور الطولي لتكوين الخيط، وبالتالي تقل قوة شد والحمل القاطع كلما زادت نسبة القطن في الخيط 

 بين قوة الشد والحمل القاطع للخيط.الناتج،ومن المتعارف عليه أنه يوجد عالقة طردية ما 

 
 ط المختلفة ومتوسط قوة الشد للخيوط المنتجهالعالقه بين النمرة و نسبة الخل يوضح ( 1شكل رقم )

 
 (يوضح العالقة بين النمرة ونسبة الخلط المختلفة ومتوسط الحمل القاطع للخيوط المنتجه2شكل رقم )

 

 -العالقة بين النمرة ونسبة الخلط المختلفة للخيوط و نسبة اإلستطالة للخيوط المنتجة:- 1-2 -3

( إنه كلما زادت النمرة ) الترقيم االنجليزى ( كلما قلت نسبة االستطاله المئوية، حيث نجد أن نمرة 3ويتضح لنا من الشكل )

سجلت أعلى القراءات، ويرجع ذلك إلى إنه كلما زادت النمرة قلت الشعيرات للمقطع العرضى للخيط مما يؤثر سلباً  7/1

نسبة القطن فى تكوين الخيط تزداد نسبة االستطالة وذلك يكون على النسبة المئوية لالستطالة،. فى حين نجد إنه كلما قلت 

مم مما يزيد من المساحات المشتركة بين الشعيرات المكونة  100منطقى حيث تستخدم شعيرات البولى اكريليك بأطوال 

ضال عن زيادة على نسبة االستطالة للخيط الناتج ف يجابياً إللخيط و تكون ممسوكة بين زوج سلندرات السحب وهذا ينعكس 

 إستطالة خامة البولى اكريليك مقارنة بخامة القطن. 
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 بين النمرة ونسبة الخلط المختلفة و نسبة اإلستطالة للخيوط المنتجهيوضح العالقة  (3شكل رقم )

 

 -العالقة بين النمرة ونسبة الخلط المختلفة للخيوط وعدم اإلنتظامية للخيوط المنتجة:3-1- -3

( أنه كلما زادت النمرة ) الترقيم االنجليزى ( كلما زادت عدم اإلنتظامية و العكس، حيث نجد أن 4ويتضح لنا من الشكل )

سجلت أعلى القراءات، ويرجع ذلك إلى أن بزيادة النمرة تقل عدد الشعيرات للمقطع العرضى للخيط،.فى حين  14/1نمرة 

لخيط تزداد اإلنتظامية، حيث تكون أطوال الشعيرات قريبة فى الطول فتعطى كلما زادت نسبة القطن فى تكوين انجد أنه 

  تجانس للشعيرات الداخلة فى الخيط المنتج، والذى ينعكس ايجابياً على إنتظامية الخيط .

 
 يوضح العالقة بين النمرة ونسبة الخلط المختلفة وعدم اإلنتظامية للخيوط المنتجه (4شكل رقم )

 

  -العالقة بين النمرة ونسبة الخلط المختلفة للخيوط ومتوسط عدد العقد للخيوط المنتجة: -4- 3-1

( إنه كلما زادت نمرة الخيط تزداد عدد العقد فى الخيط ولكن بزيادة نسبة القطن فى الخيط يزداد 5يتضح من الشكل رقم )

مم والتي 1000يع شعيرات البولى أكريليك بأطوال نسبة التجانس للخيط الناتج ويعطى عدد أقل من العقد ، وذلك بسبب تقط

مم تكون عائمة غير منتظمة ولكنها  35تكون ممسوكة بين زوج سلندرات السحب بصفة دائمة وشعيرات القطن بطول 

 تكون أكثر تجانساً.
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 يوضح العالقة بين النمرة ونسبة الخلط المختلفة ومتوسط عدد العقد للخيوط المنتجه (5شكل رقم )

 

 -العالقه بين النمرة ونسبة الخلط المختلفة للخيوط ومتوسط التشعير للخيوط المنتجة:- 1-5 -3

الخيط و العكس،  ( انه كلما زادت النمرة ) الترقيم االنجليزى ( كلما قلت  نسبة التشعير المكونة فى6ويتضح لنا من الشكل )

سجلت أعلى القراءات ويرجع ذلك إلى أنه كلما زادت النمرة قلت الشعيرات للمقطع العرضى  1/ 7حيث نجد أن نمرة 

للخيط مما يؤثر سلباً على نسبة التشعير،. فى حين نجد أنه كلما زادت نسبة القطن فى تكوين الخيط تقل نسبة التشعير المكونة 

  كون هناك تقارب بين أطوال شعيرات القطن فتعطى تجانس للشعيرات الداخلة فى الخيط الناتج.فى الخيط المنتج، حيث ي

 
 يوضح العالقة بين النمرة ونسبة الخلط المختلفة ومتوسط التشعير للخيوط المنتجه (6شكل رقم )

 

 نتائج البحث :

عند إنتاج الخيوط كلما زادت نمرة الخيط ونسبة شعيرات مبروم القطن قلت قوة الشد والحمل القاطع واإلستطالة، وذلك  .1

 نتيجة تداخل نسبة كبيرة من شعيرات القطن وتجانسها ألن شعيرات القطن تكون عائمة ولكن متماسكه مع بعضها.

يط الناتج، وذلك بسبب تداخل شعيرات القطن مع بعضها كما عند زيادة نسبة شعيرات مبروم القطن تقل إنتظامية الخ .2

 تقل هذه الخاصية بزيادة نمرة الخيط 

 ونمرة الخيط تزيد عدد العقد للخيوط المنتجة  عند إنتاج الخيوط كلما زاد كالً من نسبة شعيرات مبروم القطن .3

ر الن شعيرات القطن تكون حرة وغير تزيد نسبة التشعي عند إنتاج الخيوط كلما زادت نسبة شعيرات مبروم القطن .4

 ممسوكة وكثيرة وتقل هذه الخاصية بزيادة نمرة الخيط.
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