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 ممخص البحث:

التي تستخدم في صناعة المالبس الجاىزة حيث العرض والتقوية / يتناول أنواع واشكال اشرطة المطاط هذا البحث
 والتركيب النسجي والخامة وخصائص كل نوع وتركيباتو المختمفة وتأثير ذلك عمى االقمشة التي يستخدم معيا.

أو ىذا ويتكون الشريط المطاط عادة من خيوط بالستيكية رفيعة منسوجة بخيوط رفيعة اما ان تكون صناعية أو مخموطة 
 قطنية بحيث تسمح بتوفير نسبة المطاطية الالزمة لمشريط.

 وبناء عمى ذلك يتم تصنيف شريط المطاط حسب تكوينة إلى استيك مغزول أو منسوج أو متشابك أو خام.
وتعتبر الجومة ىي أصل تكوين الخيط المطاط المستخدم في شريط االستيك وتستخرج مادة الجومة الطبيعية من شجر 

الذي يزرع في دول شرق اسيا )تايالند ـ اندونيسيا ـ ماليزي( ىذه المادة الطبيعية مصنعة ومضاف عمييا مواد المطاط 
 كيميائية وتمر بمراحل صناعية لموصول إلى الشريط المطاط قابل لمتصنيع

أنوع مختمفو من ويتضمن خطوات الدراسة التطبيقية وبعض االختبارات المعممية لقياس قوة الشد واالستطالة، لكل من 
الشريط المطاط، حياكة الشريط المطاط باألقمشة المختمفة بدون غسيل وبعد خمس عمميات مختمفو من الغسيل عند درجتي 

 عينة قبل وبعد الغسيل 36م، وكان عد العينات ˚ 90م و˚ 40الحرارة 
من النتائج تبين ان اداء الشرائط المستوردة كان االفضل بالنسبة لالختبار الذي جري قبل الغسيل في حين كان اداء 
 الشريط المطاط المصنع في مصر ىو االفضل بالنسبة لالختبار الذي جري بعد الغسيل في درجات الحرارة المختمفة 

طريقة حياكة الشريط بأسموب تثبيت االستيك بخياطة متعرجة  وكان أفضل طرق لتركيب الشريط المصنع من األقمشة ىي
 غرزة الزجزاج.

 مـط اإلضافىال -مقدار الفقد فى قوة الخـيط  -الشريط المطاط  الكممات المفتاحية:
  

Abstract: 
This study discusses the different types and shapes of elastic bands used in the textile 

industry as concerns the width, reinforcement, fabric structure, material as well as the 

properties of each type and its different structures in addition to examining their impact on 

the used fabrics. 

Elastic bands usually consist of thin plastic threads woven with thin cotton, mixed or 

synthetic threads to secure the elasticity that is necessary for the bands. 
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based on this, elastic bands are categorized in accordance with their structure into braided, 

woven, knitted and raw elastics. 

Natural rubber latex is the raw material of the rubber used in elastic bands and it is gathered 

from rubber trees which are common to East Asian countries such as (Thailand, Indonesia 

and Malaysia). This natural product is then processed and treated with different chemicals at 

different cycles which eventually lead to the production of a form of rubber suitable for 

different practical aspects of this study are lab examinations intended for measuring the 

elongation and stretch of the elastic band on application with different fabrics before washing 

and after being washed five different times at 40 degrees Celsius and 5 more times at 90 

degrees Celsius. 36 different samples were examined before and after washing. 

Imported elastics had the best performance in the pre-washing test while Egyptian elastics 

had the best performance in the post-washing test which was conducted in different 

temperatures.  

Thus, the best method of application-washing test while Egyptian elastics had the best 

performance in the post-washing test which was conducted in different temperatures.  Thus, 

the best method of application was shown to be stitching the elastic directly to the fabric 

using zigzag stitches. 

 Keywords: Rubber Band - Stress Decay - Residual stretch 

 مقدمه:

 :Rubber.المطاط 1
عرف اإلنسان منذ القدم المطاط الطبيعي، والذي ىو العصارة المخثرة لبعض أنواع األشجار االستوائية المسمى بشجر 

. يعتبر المطاط الطبيعي من أىم أنواع المطاط المستخدمة في الصناعة Isoprene)األيسوبرين (المطاط، وىو بوليمر 
يمتمك قوة شد عالية، رجوعية عالية، مقاومة اإلنثناء في  بسبب امتالكة لصفات تتفوق عمى المطاط الصناعي حيث

ُعرف المطــــاط الطبيـــعي كأول خامة قابمة لالمتداد )المط( وأقميا درجات الحرارة المنخفضة، مقاومة التمزق والقطع،وقد
كان  1905وحتى عام  latexالتى يجمط الســـائل الخـــارج منيا  rubber treeتكمفـة ، ونحصــل عمية من شجرة المــطاط 

يحول المطاط الى ألواح تقسـم إلى خيوط مربعة المقطع يمكن نســـجيا بجانب خيوط النســـيج لتعطى قماشــا مطاطا ، 
 (2005()16وكانت ذات أطوال محددة . )

نتاج نوع جديد من ونظرًا لزيادة الطمب العالمي عمى المطاط الطبيعي بسبب زيادة التقدم الصناعي والتكنولوجي، تم إ
المطاط عرف بالمطاط الصناعي والذي تم إنتاجة من النفط الخام بأسموب البممرة، وىي عبارة عن بناء جزيئات كبيرة 

البداية  1938عام  vulcanized rubberوُيعتبر اكتشاف المطاط الصناعي وعمالقة من وحدات متكررة صغيرة، ىذا 
يث ازدادت متانة المطـاط وأصبح اكثر مقاومة لضوء الشمس والزيوت والحرارة الحقيقية لصناعة االنسجة المطاطية ح
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وجميع االعداء التقميدين لممطاط الطبيعي، وتعد تقســــية المطاط لمحصــول عمى الخواص المناسبة ىى المشكمة الرئيسية فى 
 (2013()21صناعتة . )

 بروبمين، مطاط )البوتادايين -، مطاط إيثميثنSBR تر، مطاطو ىناك أنواع عديدة من المطاط منيا: رانتجات البولي اس
Butadieneبوتادايين  -(، مطاط )النترايلNitrile-Butadieneالمطاط المعدنى ،) 

 وىناك طريقتان لصناعة خيوط المطاط : 

  cut threadشق ألواح المطاط : -أ 
ثم تغسل االلواح بالماء  smoked sheetخشب أو يجفف فى افران بدخان ال crepe rubberوفييا يجفف فى اليـواء

الزالة االتربة التى تحط من قيمتو، ثم يعجن المطاط بامرارة خالل درافيل ثقيمة من الصمب حيث يضاف مسـحوق الكبريت 
 لتقسيتو، وتمف الواح المطاط عمى ىيئة طبقات تشق بواسطة سكينة أو عدة سكاكين. ويعيب ىذه الطريقة أطواليا المحدودة

أس وىى خيوط مربعة المقطع  60متر عالوة عمى أن نمر الخـيط تكون أيضا محدودة فال تزيد عن  2000التى ال تتعدى 
square cross section .(17()1985) 

  extruded threadsخيوط المطاط اإلفرازية  -ب 
صر أخرى مثل الكبريت ومواد ممونة ، ثم من الشجر وتثبت بالنشادر ثم تحمل مائيا مع عنا latexوفييا تؤخذ المادة الخام 

وقد أمكن باستخدام ىذه الطريقة ، يدفع السائل خالل عيون المغازل فى حمام حامضى لتجميطيا ثم تغسل الخيوط وتجفف
أس بأطوال كبيرة وبال حدود  140تصل نمرىا الى  round cross sectionإنتاج خيوط رفيعة مسـتديرة المقطع 

(10()2007) 

  numbering systemخيوط المطاط ترقيم 
مم .  25.4يعرف ترقيم خيوط المطاط بعدد الخيوط التى يمكن وضـعيا متالصقة بجانب بعضيا البعض فى عرض 

وتعتمد الخيوط المســـتديرة المقطع عمى قطر الخــيط ، بينما تعتمد الخـــيوط المربعة المقطـــع عمى طـول ضـــمع المربع 
وتكتب نمرة الخيط المستدير مقرونة بنمرة الخيط المربع من نفس مســاحة المقطع فمثال يشار إلى ( 1977()9،)بالمميمتر

وعمى ذلك يمكن الحصــول عمى نمر الخيط المربع بضرب نمرة  50/56برقمــين  50الخيط المستدير المقطع من نــمرة 
 ( . 1.13×)الخيط المستدير 

 spandex yarnsالخيوط المطاطة الصناعية 
وتتكون الشعرة فييا من  spandex yarnsبأمريكا نوعا جديدا من الخيوط الصناعية أطمق عمييا  1960ظير فى عام 

 polyurethane% عمى األقل بولى يوريثان85التى تحـتوى عمى  synthetic polymerسـمسمة طويمة من البوليمرات
ية فإنة يمكن إضـافة عناصر لمحــــمول الغزل لمادة اطفاء الممعة أو وتغزل بالطريقة الرطبة أو اإلذابة وكأى خامة صـــناع

مواد ممونة أو مبيضات أو مزيتات ويوضع ترقيم خيوط االسبندكس عمى أساس الوزن مثل ترقيم الديتكس . 
(16()1985) 
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 . أساليب تكسية الخيوط المطاطة:2
لخيط ىي أساس نسج األشرطة المطاطية، فتنسج خيوط إن خاصية قابمية مطاطية االغرض من تكسية الخيوط المطاطة: 

المطاط بجانب خيوط السداء إلنتاج أشرطة ليا قابمية التمدد في اتجاة السداء. وقد يميل المنتج إلى استخدام خيوط المطاط 
نتاج أشرطة محدودة الجودة. وتمثل األشرطة المنسوجة باستخدام خيوط المطا ط المكسية بدون تكسية لتخفيض التكاليف وا 

 (1985()16% من إنتاج األشرطة.)70 -60
 وتعتبر كسوة المطاط من العناصر الثابتة في مراحل صناعة األشرطة ألسباب متعددة ىى:

 -600يرتبط مقدار مط األشرطة ارتباطا كبيرا بمط خيوط المطاط الداخمة فييا، وحيث أن مط خيط المطاط يتراوح بين  -1
مطاطة بنسبة مط عالية نسبيا باستخدام مثل ىذه الخيوط، لكننا نحتاج إلى أشرطة ذات  % فإنة يمكن إنتاج أشرطة800

% ويمكن الحصول 15% بل أن بعض أشرطة المفروشات ال يتجاوز المط فييا 300-20مط محدد يتراوح فيما بين 
زم إلحكام المالبس عمى الجسم عمييا باستخدام الخيوط المكسية، كما أننا ال نحتاج إال النكماش يحقق درجة التحكم الال

 (2005()18وال يسبب إرىاق لمشخص المستخدم ليا النكماشيا الزائد.)
تزيد تكسية خيط المطاط من مقاومتو لالحتكاك وىي خاصية ىامة عند استخدام خيوط المطاط عمى الماكينات الالمكوكية  -2

 (2015()13دام سدوات بكثافة عالية )حدفة/ دقيقة، وكذا عند استخ 2400السريعة والتي تصل سرعتيا إلى 
إن خيط المطاط شديد الحساسية لمدىون والزيوت والقمويات والمذيبات العضوية والعرق وبعض المعادن مثل النحاس  -3

والمنجنيز حتى وأن كانت بكميات صغيرة، ولذا تستخدم خيوط الماط المكسية في األشرطة التي تتعرض في استعماليا 
األشرطة المستخدمة في صناعة المالبس الداخمية واألربطة الطبية ومالبس البحر.. الخ. يفضل استخدام لمثل ىذه المواد ك

حيوط المطاط المكسية في األشرطة التي تتعرض لمتفصيل والحياكة، حيث تسبب عمميات القص انزالق خيوط المطاط 
إذا كانت األشرطة منسوجة من خيوط صناعية داخل االنابيب )المكتونة من التركيب النسجي( وتفقد تأثيرىا وخاصة 

خيوط المطاط وىروبيا من النسيج عند الشد. بل تساعد التكسية عمى زيادة  Creepناعمة. ويتمنع تكسية المطاط زحف 
 (2007()10قبضة خيوط التكسية عمى خيط المطاط عند مطة أو مط الشريط فيمنع انزالقو. )

 المستخدمة بجانب خيوط المطاط.تستخدم لمالئمة لون خيوط السداء  -4
 تستخدم عند إنتاج أشرطة مطاطة ذات حجم ضخم مع انخفاض نسبة مطاطيتيا. -5
 تحسين جودة البراسل في األشرطة المطاطة باستخدام الخيوط المكسية في براسميا. -6

 االشرطة المطاطة : -
فى تشـــغيميا حيث يصعب التحكم فى خـــيوط  تعتبر االشرطة المطاطة من االشــــرطة المعقدة التى تحتاج لعناية خاصة

 (1977()9المطاط التى تكسب الشريط مطاطيتة .)
 الخيوط االفرازية ذات المقطع المستدير، و الخيوط المستقطعة ذات المقطع المربع وهناك نوعين من الخيوط المطاطة : 

 : ُيقدر بعدد الخـــــيوط التى يمكن وضعيا متماســــة بجـوار بعضيا البعض فى واحد بوصـــة خــيوط المطاط ترقيـــم
خيط منة متماســــين  20من البوصة أو بمعنى اخر يمكن وضع  1/20عبارة عن خيط سمكة  20فخيط المطاط من نمرة 

لمسـتديرة أو المربعة المقطع اال انة نظرا بجوار بعضيما البعض فى واحد بوصة ويستخدم ىذا الترقيم لكل من الخيوط ا
الن مساحة المربع اكبر من مسـاحة الدائرة المتساويان فى القطر فان النمرة الحــقيقية لخـيط المطاط المربع المقطع تكون 

 20/22)مثال( عددين فيكتب  20اسمك من نمرة الخيط المستدير المقطع .وليذا الســبب يستخدم لترقيم خــيط من نمرة 
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 22تعادل وزن الوحــدة الطولية لخيط من نمرة  20وىذا يعنى ان وزن الوحـــدة الطــــولية من خــــيط مستدير المقطع ذو نمرة 
 (1985()16مربع المقطع .)

 وهناك عدة عوامل تؤثرعمى خيوط المطاط تاثيرا سيئا منها: 
ســيئا عمى خيوط المطاط حيث تجعل منة خيوط ىشـــــة يؤثر كل من ضوء الشمس أو الضوء الصناعي تاثيرا الضوء :-1

 (2007()10يســـــيل كسرىا بل وتجف الخيوط تماما باطالة فترة تعرضيا لمضوء وتصبح غير صالحة لمعمل . )
د تحدث لخــيوط المطاط اكســـدة تدريجية تفســد من جودتيا حيث يختمط اكســـــجين اليواء بالمطاط ويسـاع االكسدة :-2

 ( 2011)(12ارتفاع درجة الحـرارة واالمــالح المعــــدنية عمى ســـــرعة احداث عممية االكسدة )
تنتفخ اجـزاء الخــيوط المعرضة لمزيوت ويبيت لونيا حـيث انة يمكن اذابة المطــــاط الخام فى بعض المواد الزيت والشحم :-

 كالبنزين أو االسيتون .
 خــيوط المطاط تحت اقل شـــــد ممكن اثناء تخزينيا وحتى البدء فى التشغيل .حيث يجب وضع الشد : -4

 وقد تكسى خيوط المطاط ببعض خامات النســـيج كالقطن أو الحرير واحيانا بالصوف الرفيع 
الداخمية، وتستخدم ىذه الطــريقة الغراض مختمفة منيا: حماية خيط المطاط من افرازات العرق عند استخداميا فى المالبس 

و حــماية خيط المطـــاط عند اسـتخداميا فى المالبس التى تحتاج لمغسيل والكى المتكرر، و لتالئم الوان الخيوط المستخدمة 
فى نسج الشريط وخاصة ذو العدة الخفيفة ، باالضافة الى اخفاء لون المطــاط نفســـو، ولتخفيف مقدار الشد واالجـياد 

 (2002()17)مطاطة فتكســــبيا متانة اال انيا تحد من مقدار مطاطــيتيا الواقعان عمى الخيوط ال

عمى الرغم من استخدام نفس القواعد االساسية لتسدية خيوط النسيج اال انة ال بد من اعطاء عممية تسدية خيوط المطاط : 
ىى كيفية المحــافظة عمى انتظام وتســـاوى  التسدية عناية فائقة عند تسدية خيوط المطاط فالمشكمة الرئيسية لعممية التســــدية

 (1977()9الشـد لجميع الخيوط الفردية التى تتمدد بسيولة تحت اى حمل .)
يعتبر تصــــميم االشــــــرطة المطاطـــة مجـاال من اصعب المجاالت فى صــــــناعة االشــــــرطة ،حيث نسج االشرطة المطاطه: 

تبارة عوامل كثيرة عند نســــج االشـــرطة المطــــاطة تعتمد عمى الميـــــارة والخبرة حتى يتمـــكن يجب ان يضع المصــــمم فى اع
 (2002()17من الحصول عمى نسبة المطاطية المطموبة .)

نا بتوضيح ويعتبر موضوع نســــــج االشــرطة المطاطة من المواضيع الغنية بالبحث فى مشـــــاكل تشـــــغيمة وتجييزة واكتفى ى 
 العناصر االســـــاسية الالزمة لمتشغيل تاركا لمسادة الزمالء الباحثين مجاال واسعا لبحثو.

بترتيب خيط سداء :خيط  1/1وابســــط أنواع االشــــرطة المطاطة يمكن انتاجيا باستخدام التركيب النسجى السادة 
 (1977()9مطاط.)

 اسـل المستديرة الصـــــافية التى تنظم النســــــيج وتعطــــية مظيرا جــذابا .ومن اىم مميزات االشرطة المطاطة تمك البر 
وتنتج ىذه البراسل المسـتديرة باستخدام ســـــمك صمبى رفيع لكل برسـل يربط فى خمف النول ويمر كخــــيط عادى حيث يمقى 

سم بحيث ينزلق  5:  2مســـافة تتراوح فيما بين فى درقة المطاط ثم يطـــرح فى مشـط النسيج ويتعاشق مع خيوط المحمة ل
ويحافظ السمك عمى انتظام حجم االنابيب التى  28السمك من الشريط الذى يتم نسجة باســـــتمرار عممية السحب .شكل رقم 

تخاء خيوط تحتوى خيوط المطاط حيث ان عدم استخدامة يســـبب ضيق حجم االنابيب القريبة من البراســـل وتمنع بالتالى ار 
المطــــاط المقيدة بداخميا ،عالوة عمى ان استخدام ىذا الســــمك يحـافظ عمى عرض الشــــريط لدرجة كبيرة فيمنع تشـــوية 
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البراسل نتيجة شد المحمة وبذلك نضمن عدم اتالف البراســل التى ال يمكن اصالح عيوبيا خالل عمميات التجييز 
(.16()1985) 

الشرطة المطاطة عمى اســاس ان خيوط المطاط تكون واقعة تحت تأثير شد مرتفع عند تشـــغيمة عمى وتبنى نظرية نسج ا
النول ولكن بعد اتمام عـــممية النســـج وخـــروج الشـــــريط من درافيل جياز السحب تنكمش الخيوط ويقل طول الشريك 

 المنسوج.

 
سمك خيوط المطاط حيث تتحمل الخيوط الســـــميكة  -1وامل منيا: وتتوقف درجة ارتخــاء االشرطة المطاطة عمى عدة ع

نمرة  -3ـ نسبة خيوط المطاط: لعدد خيوط سداء الشريط، 2شــد مرتفع يكســـــب الشريط المنســـوج مطاطية وانكماش اكبر، 
فى حـــــالة اســـــتخدام منســوجات عدتيا وعدد خــيوط الوحدة : حــيث تســـــمح التراكيــب ذات العدة الخـفيفة بارتخاء اكبر منة 

الشد الزائد لمخيوط : يقمل الشد الزائد لخيوط التحبيس -5نمرة وعدد لحمات الوحدة: وليا نفـــس التأثير السابق،  -4ثقيمة، 
 (2012()21من حجم االنبوبة المحتوية لخــــيط المطــاط وبالتالى تقيد درجة استرخاءه.)

الميـــــارة والخـــــبرة الالزمة لتشــــغيل منســــــوجات المســــتك من حيث اختيار التركيب النســجى والخامات  ويمكن تقدير مدى 
 والشـد حتى يمكننا الحصول عمى درجة المطاطية المطموبة .
 : االشرطة المطاطةوتوضح المواصــــفات التالية نماذج لألصناف المختمفة من 

خيط  62( احد التصميمات الخاصة باألشرطة الخفيفة المستخدمة فى المالبس الداخمية 13( و)12يوضح التصميم رقم )
 .24/2قطن نمرة 

   
من خيط مطبق  28، عدد لحمات السنتيمتر بعد التجييز 20/1مكسى بخيطين من القطن نمرة  38خيط مطاط نمرة  14

قطن ويالحظ ان خــــيوط المــطاط )خالف خيوط البراسل( تتبادل التعاشق مع خيوط النســــيج  30/2طاق من نمرة  3عمى 
ية تكوين االنابيب الخاصة الحتواءىا نتيجة اتفاق الوان خيوط كســـوة وال يشــترط عند اســـتخدام خيوط المطاط المكســــ

 ( 2013( )22المطاط مع خيوط النسيج. )
ويمكن الحـصول عمى اشــــرطة ذات كشــكشــة بالبرسل أو بداخل الشريط نفســة لتسـييل تثبيتيا بالثياب عن طريق عدم 

ط المراد كشـــكشــتو )حدوث ثنيات صغيرة منتظمة فى جزء الشريط الخالي وضع عدد من خـــيوط المــطاط فى جزء الشـــــري
 (1977()9من خيوط المــطاط نتيجة انكماش االجزاء المحــتوية عمى خـــــيوط المـــــطاط بعد ازالة الشــــــد الواقع عمييا(. )

ــــريط يحــتوى عمى جزء مكشكش فى المنتصف13ويوضح التصـــميم رقم ) ناتج عن استخدام نوعين مختمفين من  ( شـ
فى اتجــاه السـداء  2/2التـراكيب النسجية )يســـتخدم لممــالبس الداخمية( حيث تعمل بعض الخــيوط بتركيب نســـجى من 

 الذي يعــطى تأثير التكرش نتيجـة خمو ىذا الجزء من خيوط المطاط. 1/1ويعمل البعض االخر بنســــيج سادة 
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لنسيج  20/2خيط قطن من نمرة  28لنسيج االرضية،  20/2خيط قطن من نمرة 20الشريط كالتالى: ومواصفات 
غير مكسى مطاط. ىذا ويجب تســدية الخــيوط الخــاصة بكل من ســـداء االرضية وسداء  38خيط نمرة  10الكشكشة، 

جب مراعاة حركة خـيط الســـــداء المجاور الكشـكشة عمى مطوة خــاصة نتيجة اختالف تشـريب كل منيما عن االخر، كما ي
لخيط المطاط بحيث يكون تركيب كل منيما عكس االخر واال سيدخل خيط الســـداء بجوار خـــيط المــطاط ويصـــبح كانة 

 (1989()20خيط حشو. )
استعمال خيوط سميكة، ولكن كقـــاعدة ولمحصـــول عمى االشـــــرطة المطاطة الثقيمة قد يســــتخدم التركيب النســــجى السادة مع 

عامـة يســتخدم التركيب النســـــجى المزدوج الذى يتكون من طــبقتين منفصــمتين يمكن ان يرتبطا معا لتكـوين انابيب فيما 
بينيا يوضع بداخميا خيط المطاط، ويمكن اضافة خيوط حشو لتوفير خـيوط المـطاط الباىظة الثمن، كما يمكن ايضا 

 (1985( )16خدام خيوط لمزخرفة. )است
( أحد االشــــرطة المتوسـطة التى تجمع بين االشــرطة الخفيفة والثقيمة حيث تقع خيوط المطاط داخل 14ويبين التصميم )

ط االنابيب بينما يتغير التركيب النســــجى فيما بين خــــــطوط المطاط بتركيب نسجى سادة، ويخصص لكل انبوبة ســـــتة خيو 
 لموجة وخيطين لمظير.

 

 
( القطاع العرضى خالل خيوط الســــداء ،اربع لحمات وكيفية وضع خيطي المطاط والحشــــو داخـل 29ويوضح )شكل 
  االنبوبة المتكونة.

ا يخصص ويستخدم الجاكارد لمحصول عمى اشرطة المطاط المنقوشــة حيث تمقى خــــــيوط زخـــرفة الوجـــة بزرد الجاكارد بينم
لخيوط الظير والتحــــبيس والمـــطاط درق خاص يركب خمف الجـــاكارد ، بحيث يكـــون من السيل تغييـــر الزخرفة عن طريق 
اســــتبدال خـــــيوط الوجــــة وكرتون الجاكارد، وتعتمد نوع الخـــامات المســـتخدمة عمى جــودة الشريط المطموبة حيث يستخدم 

وخيوط من المطاط المكسي ، اما فى حالة  60/2أو  40/2الجودة المتوســـــطة خيوط قطنية من نمرة  لالشــرطة ذات
 80/2أو  60/2االشـــرطة ذات الجودة الممتازة فانة يســـتخدم الحرير الطبيعي أو الرايون لنسـيج الوجة مع قطن محرر 

 (                          1977()9)  لمظير

 لمؤثرة عمى جودة االشرطة المطاطة:                                         . العوامل ا3
 تأثير التركيب النسجي عمى تصميم الشريط:                                          
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إن مجال تصميم األشرطة المطاطة من أصعب المجاالت في صناعة األشرطة حيث يؤثر عدم توازن تعاشقات الخيوط 
عرض الشريط تأثيرا كبيرا عمى مظيره، ولذا فإنة يجب اختبار التراكيب النسجية بعناية فائقة حتى يمكن الحصول عمى في 

( وتنسج خيوط المطاط مع خيوط السداء إلنتاج أشرطة ليا قابمية التمدد في 1985( )16درجة المطاطية المطموبة، )
في األشرطة المطاطة كالسادة والمبادر واالطالس ذات التشيفات القصيرة  اتجاة السداء. وتستعمل التراكيب النسجية المعتادة

( ويمكن إنتاج أبسط أنواع األشرطة المطاطة باستخدام التركيب النسجي السادة 2002( )17والمزدوج وثالثي الطبقات. )
نيا خيوط النسيج. حيث يوضع خيط من الماط بين كل ثالثة خيوط. ويقع خيط المطاط داخل أنابيب طولية تكو  1/1
/ تكون خيوط المطاط تحت تأثير شد مرتفع أثناء تشغيميا مما يسبب انقسام المحمات إلى طبقتين بعد انكماش الشريط 10/

 .9بخروجة من جياز الطي كما في الشكل 

 
 قطاع طولي لثالثة حاالت يمكن تكوينيا في معظم األشرطة المطاطة البسيطة 10ويوضح الشكل 

 
والذي يعد من أبسط أنواع التراكيب النسجية المستخدمة في  1/1طولي في شريط مطاط بتركيب نسجي سادة قطاع  -أ

 إنتاج األشرطة المطاطة.
 قطاع طولي يوضح فضل المحمات إلى طبقتين لحمات عموية ولحمات سفمية نتيجة الشد المرتفع لخيط المطاط. -ب
 قطاع طولي لمشريط بعد انكماشو. -ج

 الشرطي وىو في حالة ارتخاء ال نري إال المحمات العموية نتيجة اختفاء المحمات السفمية أسفميا.وعند فحص 
وتمعب البراسل دورا ىاما في األشرطة المطاطة يؤثر في قيمتيا، فالبراسل المستديرة الصافية من أىم صفات األشرطة 
المطاطة التي تكسبيا مظيرًا جذابا. ويتم الحصول عمى مثل ىذه البراسل باستخدام سمك صمبي رفيع بكال برسمي الشريط، 

سم  2.5ويتداخل السمك مع الشريط المنسوج لمسافة  1/1درقة تتحرك بنظام ويثبت ىذا السمك خمف النول مارا خالل نيرة ل
( ويستخدم مع ماكينات الشريط المكوكية سمك واحد 1977()9وبحيث ينزلق السمك تدريجيا من الشريط باستمرار سحبو)

برة المحمة فقط، حيث عمى جانب من جوانب الشريط، بينما يكتفي في الماكينات الالمكوكية بوضع السمك من جية دخول ا
تؤدي ابرة التريكو نفس الغرض بالجانب اآلخر. ويساعد السمك عمى امتصاص قوة اندفاع مكوك المحمة، فيحافظ عمى 
سعة أنابيب البراسل المحتوية عمى خيوط المطاط، حيث يسبب عدم وجودة ضيق ىذه األنابيب مما يقيد خيوط المطاط 

ة بالراسل يصعب اصالحة خالل عممية التجييز النيائي. ويخصص ليذا السمك بابا داخميا ويمنع ارتخائيا واحداث تشو 
( ويتحكم ىذا السمك في غرض الشريط لدرجة كبيرة فيستوعب طول أكبر من 2005()18بالمشط ذو بشرة من الصمب.)

لمطاط ببشرات المحمة. ويراعي عند تطريح الخيوط وضع خيط المطاط بين خيطين من خيوط السداء لتجنب احتكاك ا
المشط. ويفضل استخدام خيطين من المطاط في كل برسل يتبادالن التعاشق مع المحمة كما يفضل استخدام خيوط مكسبة 

( ومن الممكن استخدام خيوط متضخمة بالبراسل 1989()20لمقاومة األجياد الكبير الحادث عمى خيوط البراسل.)
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تحديد مطاطية الشريط أما باستخدام خيوط مطاط مكسية أو إضافة  لمحصول عمى زخارف بيا بانكماش الشريط. ويمكن
( ويرتبط اختيار التركيب 2013()22خيوط حشو لمأل أنابيب خيوط المطاط تمنع الشريط من االمتطاط أكثر من طوليا.)

ة الشريط، ولذلك النسجي بغرض االستعمال، فتتطمب الشرطة حمالة البنطمون مثال زيادة في قوة الشد مع عدم زيادة مطاطي
يتم إضافة بعض الخيوط لتحديد المطاطية واكتساب الشريط المتانة والسمك الالزمين. ويمكن انتاج تأثيرات لونية باستخدام 
خامات مختمفة كالقطن مع الرايون الالمع، أو بترتيب خيوط السداء في تقميمات ممونة مع استخدام لحمات ذات ألوان 

باظيار تشيفات من المحمة عمى سطح الشريط عمى أن يراعي إال تزيد تشيفات المحمة عن أربعة  متباينة مع ألوان السداء
 (1985( )16خيوط لتجنب تشوة الشريط وتقوسة بل يجب توزيع التشيفات بعرض الشريط بالتساوي. )

م لتنفيذة ثالثة درقات ( التركيب النسجي المعتاد استخدام في األشرطة المطاطة البسيطة، ويمز 1ويوضح التصميم رقم )
من السداء، بينما تخصص الدرقة الثالثة لخيوط  2/2يخصص اثنين منيا لنسيج األرضية الذي يعمل بتركيب نسجي سن 

  الماط وسمك البراسل.

 

( التركيب النسجي لشريط خفيف من المطاط يتناسب الستخدامة في المالبس الداخمية لمرجال، حيث 2ويوضح التصميم )
  فييا خيوط الماط المكسية المناسبة لطبيعة االستخدام. يستخدم

 
 

 
 

 وتتبادل خيوط المطاط الظيور عمى وجيي الشريط مثل خيوط األرضية وبالمواصفات اآلتية:
لحمة من نمرة  28قطن، وبعدد لحمات  20/1مكسي بخيطين  38خيط مطاط  14لألرضية،  24/2خيط قطن  26
حد جانبي الشريط بدون مطاط حتى يسيل تثبيت وخياطة الشريط بالمالبس. وىناك بعض بالنسيج المجيز، ويترك أ 30/2

األنواع من األشرطة المطاطة الثقيمة التي تستعمل في اكساب جوانب األحذية مطاطية معينة، ويعد التركيب النسجي 
ي النسيج في األشرطة المطاطة، ( والطريقة األنسب لربط طبقت1977( )9المزدوج ىو التركيب األساسي ليذة األشرطة. )

ولما تتطمبة ىذه األشرطة من انتظام الشد بطول الشريط، استخدام خيوط تحبيس تخصص ليذا الغرض، فيي تتيح تكوين 
 أنابيب منتظمة لممطاط عمى مسافات متساوية وبدون التأثير عمى نسيج الوجيين.

ثقيل.وتوجد بعض األنواع التي تمتاز بالصالبة لتدعيم مالبس ( التركيب النسجي المزدوج لشريط مطاط 3ويبين التصميم )
السيدات عن طريق استخدام نسيج سادة بمحمة سميكة، وقد يحتوي عمى فتحات يوضع فييا قطع من البالستيك لزيادة 

 صالبة الشريط.
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ويستعمل في المالبس الداخمية ( يوضح لنا التركيب النسجي ألحد أنواع األشرطة التي تتميز بسطح ناعم 4والتصميم )
لتخفيف حدة االحتكاك واحداث االلتيابات ببشرة اإلنسان. وأساس ىذا النوع من األشرطة، واستخدام التراكيب النسجية ذات 

 (2012( )12التشييف الكبير لتكوين طبقة حماية البشرة. )

 

في تأسيس المالبس ويتكون نسيج األرضية فية  ( التركيب النسجي لشريط ماط ثقيل نوعا ما يستخدم5ويوضح التصميم )
لحمة إلنتاج مبرد معكوس، الستقرار الشريط في اتجاة الخطوط العرضية حتى  16من تركيب نسجي مبردي يعكس كل 

لموافقتة مع تعاشقات  4/4يمكن استخدامة في احزمة الوسط دون أن يبرم في اتجاة الطول. ويستعمل في البراسل سن 
  (1985()16لضمان انتظام الشريط.) نسيج األرضية

 
( إلنتاج أشرطة مطاطة بوزن خفيف وكثافة منخفضة لمحمات مع ارتفاع قدرتيا عمى المط. ويتكون 6ويستخدم التصميم )

 مرتب بأسموب مبردي. 1/5من نسيج سادة لألرضية مضافا إلية طبقة حماية البشرة باستخدام تركيب نسجي 

 

 خيوط حماية البشرة مع لحمات الوجة الناعم من الشريط فقط.( تعاشق 2ويبين الشكل )

أما الشكل )ب( فيوضح تعاشق خيوط البشرة مع لحمات الوجة اآلخر لمشريط إلنتاج شريط أكثر ثبات وأخف وزنا وأقل 
ى ال تضخما. وحيث أن مظيرية الشريط تحدد قيمتو فالمصمم يفضل وقع السطح الناعم عمى ماكينة الشريط من أسفل حت

( Texturedيحدث إفساد لمطبقة الناعمة نتيجة فقط درافيل جياز الطي أو تعمق الخيوط )التي غالبا ما تكون متضخمة 
بكسوة درافيل الجياز، عالوة عمى صعوبة تشغيل الماكينة برفع عدد كبير من الدرق. كما يمكن إنتاج أشرطة مطاطة 

بس الداخمية وفي حماالت األطفال، حتى يمكن فصميا عن المالبس عند تحتوي عمى فتحات لمزراير الستخداميا في المال
 (1977()9الغسيل حماية لمماط بعدم تعرضو لمغسيل المتكرر.)
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 تأثير أنواع الخيوط:

يمكن استخدام خيوط األسباندكس في صورة غير مكسية نتيجة إمكانية صباغتيا ومقاومتيا لمتسمخ وبياض لونيا وقوتيا 
نتاج المرتفعة. و  لعل أىمية استخدام خيوط االسباندكس الغير مكسية ترجع إلى أنيا تحد من تكاليف عممية التكسية ليا، وا 

( فيمكن باستخدام خيوط االسباندكس إنتاج 2007()10أشرطة رقيقة وخفيفة عن تكل المستخدم فييا الخيوط المكسية.)
خيوط المطاط، وبروز أقل. وال يوجد من الناحية االقتصادية أشرطة بنفوس قوة المط الموجودة في شريط منسوج باستخدام 

( وال 1977()9نسيج يحتوي عمى خيوط الماط فقط بل يشترك معيا خيوط النسيج سوءا بالتكسية أو باإلضافة إلى النسيج.)
الصناعية تتوقف خاصية المط عمى خوصا المطاط فقط بل تؤثر خامات النسيج عمى مطاطية الشريط، فقد أتاحت الخيوط 

تحسين كثير من إنتاج األشرطة المطاطة بعد إضافتيا لمتصميم الجيد، الستخداميا كعنصر مساعد لرواج المالبس. 
ويراعي المصمم موافقة األشرطة ألغراض االستعمال المطموبة. فإذا كان استعمال األشرطة مباشرا مع جمد اإلنسان فإنو 

ك أو أحداث التيابات بالبشرة، ويستخدم عادة الحرير المغزول وبتركيب يجب أن يكون الشريط ذو سطح ناعم لتجنب ح
 (2011()12لمحصول عمى سطح ناعم.) satinنسجي ستان 

 
 تأثير الشدد عمى الخيوط المطاطة:

عمى الرغم من أنة يتبع عند تسدية خيوط المطاط نفس األساسيات المتبعة لتحضير السداء العادي من خيوط النسيج، إال 
المشكمة الرئيسية في معاممة الخيوط المطاطة، ىي كيفية تنظيم الشد عمى الخيوط، فيي تمتط بسيولة تحت أي أن 

( ولمتخمص من ذالك، يتم لف خيوط المطاط عمى مطوة السداء تحت أقل شد ممكن مع تثبيت 1985()16أحمال.)
داد سرعتيا الخطية بزيادة قطر الخيوط الممفوفة السرعة الخطية النسياب الخيوط. وتدور مطوة السداء بسرعة ثابتة، وتز 

سم( لمتخفيف من شد 20عمييا فيزداد الشد عمى خيوط السداء تدريجيا، ولذا يكون قطر ماسورة مطوة السداء كبيرا )
ة ( فإذا ما تم تسدية خيوط المطاط فإن عممية انتظام رخوة أكثر تعقيدا عنة في خيوط النسيج التقميدي2013()22الخيوط.)

ألنو إلى جانب انتظام الرخو، البد أن يكون مقدار الرخو مرتبط بالمطاطية المطموبة لمشريط، وبالتالي تثبيت العالقة بين 
 طي الشريط ورخو المطاط.

 
 الدراسة التطبيقية:

مطاط فى إجراء االختبارات المعممية عمى الشريط ال  Instronلتحقيق أىداف البحث استخدم جياز التجارب العممية:
من الجومة المستوردة التايالندية، زيارة أكثر من  المطاطالمحاك باألقمشة المختمفة، زيارة أكثر من مصنع لتصنيع الشريط 

مصنع لتصنيع الشريط المطاط من الجومة المصرية، زيارة أكثر من مصنع لتصنيع شريط الجومة المصرية الداخمة فى 
ى الشرق األوسط الذى يقوم بتصنيع شريط الجومة المصرى(، زيارة أكثر من تصنيع الشريط المطاط )المصنع الوحيد ف

 مصنع لحياكة الشريط المطاط فى المنتجات الممبسية.
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 المقابمة والمالحظة:

تم عمل عدة زيارات لمصنع الشريط المطاط و مصانع المالبس الجاىزة و تم اإلعداد إلجراء الزيارات عمى النحو التالى: 
الزيارة و المعمومات التى يتطمبيا البحث، معرفة أنواع األشرطة المطاطة و أشكاليا المختمفة و طرق نسجيا، تحديد أىداف 

معرفة نوع الجومة المستخدمة فى الشريط المطاط و نوع األلياف الداخمة فى تصنيع الشريط المطاط، تحديد أسئمة الزيارة، 
يع األشرطة المطاطة، معرفة أنواع مختمفة من الممكن استخداميا فى معرفة أنواع مختمفة من الممكن استخداميا فى تصن

تركيب األشرطة المطاطة فى المنتجات الممبسية، معرفة الطرق المختمفة فى تثبيت الشريط المطاط فى المنتجات الممبسية، 
ف التعرف عمى وتضمنت المقابالت الفئات التالية: عمال مصانع الشريط المطاط و المشرفين عمى التصنيع بيد

المشكالت التى تواجة صناعة الشريط المطاط، عمال مصانع شريط الجومة المصرى بيدف التعرف عمى المشكالت التى 
تواجة صناعة شريط الجومة المصرى الداخل فى تصنيع الشريط المطاط، عمال و مشرفين مصانع المالبس الجاىزة 

يجاد أفضل طرق لحياكة الشريط بيدف التعرف عمى المشكالت التى تواجو تركيب ال شريط المطاط بالمنتجات الممبسية وا 
المطاط.  والحصول عمى معمومات و أفكار تساعد عند تطبيق الجزء العممى من الدراسة، و التعرف عمى صعوبات 

يجاد الحمول المناسبة لحياكة األقمشة المختمفة باألشرطة المطاطة بأفضل الط رق، و التأكد من الحياكات و التغمب عمييا وا 
عدم توفر الشريط المطاط المنسوج بكثرة فى السوق المحمى، لقمة الطمب عميو الرتفاع سعر الشريط وارتفاع نسبة الجومو 

 فيو.  
 النتائج والمناقشة:

بمصر من أىم المشاكل التى تواجو صناعة الشريط المطاط  من الزيارات الميدانية والمقابالت خالل ىذه الدراسة؛ وجد أنو
( بمصر، عدم وجود معايير قياسية الختيار الشريط المطاط المناسب المنتج المراد Latexىى: عدم وجود المادة الخام )

حياكتو و طريقة التركيب المثمى لو، عدم توفر دليل فى مصانع المالبس الجاىزة ألنواع األستك و استخدامات كل نوع و 
ضل الطرق لحياكة الشريط المطاط بالخامات المختمفة من خالل مواصفاتيا و الطرق القياسية لحياكتو، عدم معرفة أف

تأثيرىا عمى المظير و الوظيفة. الشريط المطاط ينتج عنة عدم القدرة عمى االحتفاظ بالمطاطية لفترة طويمة و من ثم 
يتطمب أن يكون تصميم الشريط الحاجة إلى المساعدة و االعتماد عمى اآلخرين فى عممية االرتداء و الخمع، األمر الذى 

مناسب و مالئم لموظيفة الخاصة بو من خالل اختيار أفضل طرق لمحياكات و أفضل األشرطة المطاطة، و بناء عمى 
 المعمومات التى تم الحصول عمييا من إجراء الزيارات و المالحظة

 
 (: ٌوضح قوة الشد واإلستطالة للمجموعة األولى1جدول )

 

غسالت عند 5بعد 

 درجة مئوٌة99

غسالت عند 5بعد 

 درجة مئوٌة49
 سم2مستورد كروشٌة  بدون غسٌل

اإلستطالة 
 % 

قوة الشد 
كجم 

 2قوة/ملم

اإلستطالة 
 % 

قوة الشد 
كجم 

 2قوة/ملم

اإلستطالة 
 % 

قوة الشد 
كجم 

 2قوة/ملم

 

 % قطن199ترٌكو  94423 159 94132 116 94145 145
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مستورد كروشية 2سم

اإلستطبلة %  قوة الشد كجم قوة/سم2 اإلستطبلة % قوة الشد كجم قوة/سم2 اإلستطبلة %  قوة الشد كجم قوة/سم2

145 14.495735 116 13.196118 150 42.287559 تريكو 100% قطن

108 108.668029 61.5 68.679794 36 101.570118 نسيج جينز 100% قطن

268 34.189941 223 36.789176 157.5 32.790353 تريكو ليكرا

154 59.782412 152.8 28.991471 102 63.581294 نسيج 100% كتبن

بعد 5غسالت عند 90درجة مئوية بعد 5غسالت عند 40درجة مئوية بدون غسيل

 % قطن199نسٌج جٌنز  14916 3649 94687 6145 14987 198

 ترٌكو لٌكرا 94328 15745 94368 223 94342 268

 % كتان199نسٌج  94636 192 94299 15248 94598 154
 

 

1 kgf/mm2 = 99.970588 kgf/cm2 باستخدام المعادلة:    2إلى كجم قوة/ممم 2تم تحويل قوة الشد من كجم قوة/ ممم 
ويظير في الجدول التالي االسيم ألعمى موضحة ارتفاع في قيم القراءات مقارنة بباقي العينات، واالسيم ألسفل توضح 

 تدني القراءات وأخيرا األسيم األفقية توضح تساوي القراءات، إلى حد ما، في العينات المختمفة. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: يوضح قوة الشد واإلستطالة لممجموعة األولى1الرسم البياني )
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 نتائج الدراسة:

 المجموعة األولى )االستطالة %(:

تريكو ليكرا كانت محاكاة بالشريط المستورد  C –النوع  –اوضحت النتائج ان اعمى قيمة لالستطالة قبل الغسيل حققيا 
واسموب تثبيت االستك بخياطة  1:105سم من النوع الكروشية الخام بنسبة طول االستك: القماش = 2وكان االستك 

% قطن استطالة اقل نسبيا من تريكو ليكرا قبل 100تريكو Aمتعرجة >غرزة الزجزاج < لمشريط المطاطى ثم حققة النوع 
سم من النوع الكروشية الخام بنسبة طول االستك: 2ن محاك بالشريط المطاط المستورد وكان عرض االستك الغسيل وكا
 وباسموب تثبت االستك غرزة االوفر لوك ويقفل حياكة عمية  1:105القماش =

المستورد  ( قبل الغسيل وكان محاك بالشريط المطاط B- C% كتان استطالة اقل من النوع )100نسيج  Dثم حققة النوع 
وباسموب تثبت االستك  105.1سم من النوع الكروشية الخام بنسبة طول االستك :القماش =.2وكان عرض االستك 

 بخياطة متعرجة )غرزة الزجزاج ( لمشريط المطاط 
% قطن اقل نسبة استطالة قبل الغسيل وكانت محاك بالشريط المطاط المستورد 100نسيج جينز  Bواخيرا حقق النوع 

وباسموب تثبت االستك غرزة  105:1سم من النوع الكروشية الخام بنسبة طول االستك :القماش =2وكان عرض االستك 
 االوفرلوك وتفضل حياكة عمية 

(تريكو ليكرا ثم cدرجة مئوية كانت النوع ) 40غسالت عند  5سيل ثم اوضحت النتائج ان اعمى قيمة لالستطالة بعد غ
( اقل نسبة استطالة نسيج جينز B% قطن واخير النوع )100( تريكو Aلك النوع )\%كتان بعد 100( نسيج Dالنوع )
 % قطن 100

( تريكو ليكرا ثم Cدرجة مئوية كانت من النوع ) 90غسالت عند  5اوضحت النتائح ان اعمى قيمة لالستطالة بعد غسيل 
( اقل نسبة استطالة نسيج جينز B%قطن واخيرا النوع )100تريكو  A% كتان بعد ذلك النوع 100( نسيج Dالنوع )
 % قطن 100

 (C-D-A-Bدرجة مئوية لنوع ) 90غسالت عند 5وكانت اعمى قيمة لالستطالة بعد غسيل 

 (2المجموعة األولى: )نتائج الشد كجم قوة / سم 

 الشد بدون غسيل:نتائج قوة 

% قطن، كانت خامة الجينز محاكاة بالشريط 100نسيج جينز  (B)أوضحت النتائج أن أعمى قيمة شد حققيا النوع 
 المطاط المستورد الكروشية وبأسموب ثنيت االستك بغرزة األوفرلوك ويقفل حيالة عمييا.

االستك  تثبتالمطاط المستورد الكروشية وبأسموب % كتان قيمة شد أقمنسبة محاكة بالشريط 100( نسيج Dثم حقق النوع )
% قطن محاكاة بالشريط المستورد 100( تريكو Aبخياطة متعرجة )غرزة الزجزاج( لمشريط المطامي ثم يمية النوع )

تريكو ليكرا  (C)االستيك بغرزة األوفرلوك ويقمل حياكة عمييا وكانت أقل قيمة شد حققيا النوع  تثبتالكروشية وبأسموب 
 االستك بخياطة متعرجة )غرزة الزجزاج( لمشريط المطاط. تثبتمحاكاة بالشريط المطاط المستورد الكروشية وبأسموب 
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  أوضحت النتائج أن أعمى قيمة شد حققيا النوع  درجة مئوية: 40غسالت عند  5نتائج قوة الشد بعد(B)  ثم النوع(D) 
 .(A)وأخيرًا النوع  (C)ثم النوع 

  أوضحت النتائج أن أعمى قيمة شد حققيا النوع  درجة مئوية: 90غسالت عند  5بعدنتائج قوة الشد(B)  ثمالنوع(D)  ثم
ْم كانت أعمى 90ْم وبعد الغسيل عند 40. فكانت نتائج الدراسة قبل الغسيل وبعد الغسيل عند (A)وأخيرًا النوع  (C)النوع 

 % قطن.100تريكو  (A)مة قوة شد ىي النوع % قطن وأقل قي100خامة الجينز  (B)قيمة قوة شد ىي النوع 
 

 سم 2المجموعة الثانية: شريط مطاط من الجومة المصري "كروشية" عرض 

% قطن منسوج، خامة ليكرا تريكو، 100% قطن، خامة جينز 100محاك إلى الخامات الممبسية التالية؛ خامة تريكو 
 % كتان منسوج. 100خامة 

درجة مئوية"، "بعد 40غسالت عند 5طالة لممجموعة الثانية "قبل الغسيل"، "بعد الغسيل (: يوضح قوة الشد واإلست2جدول )
 درجة مئوية"90غسالت عند 5الغسيل 

 

1 kgf/mm2 = 99.970588 kgf/cm2 

 باستخدام المعادلة:    2إلى كجم قوة/ممم 2تم تحويل قوة الشد من كجم قوة/ ممم 
ويظير في الجدول التالي االسيم ألعمى موضحة ارتفاع في قيم القراءات مقارنة بباقي العينات، واالسيم ألسفل توضح 

 تدني القراءات وأخيرا األسيم األفقية توضح تساوي القراءات، إلى حد ما، في العينات المختمفة. 

 

 

درجة 90غسالت عند 5بعد 
 مئوية

درجة 40غسالت عند 5بعد 
 مئوية

 سم2مصري كروشية  بدون غسيل

قوة الشد كجم  اإلستطالة %
 2قوة/ممم

قوة الشد كجم  اإلستطالة %
 2قوة/ممم

اإلستطالة 
% 

قوة الشد كجم 
 2قوة/ممم

 

 % قطن100تريكو  0.43033 139.666 0.183 155.97 0.1445 142.8335
 % قطن100نسيج جينز  1.063 27.167 0.864 62.4165 1.024 55.166

 تريكو ليكرا 0.407 222.334 0.3805 221 0.34566 215.333
 % كتان100نسيج  0.299 76.6635 0.765 164.8335 0.47725 97.8335

مصري كروشية 2سم

اإلستطبلة %  قوة الشد كجم قوة/سم2 اإلستطبلة %  قوة الشد كجم قوة/سم2 اإلستطبلة %  قوة الشد كجم قوة/سم2

142.8335 14.44575 155.97 18.294618 139.666 43.020343 تريكو 100% قطن

55.166 102.369882 62.4165 86.374588 27.167 106.268735 نسيج جينز 100% قطن

215.333 34.555834 221 38.038809 222.334 40.688029 تريكو ليكرا

97.8335 47.710963 164.8335 76.4775 76.6635 29.891206 نسيج 100% كتبن

بعد 5غسالت عند 90درجة مئوية بعد 5غسالت عند 40درجة مئوية بدون غسيل
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 رسم بٌانً ٌوضح قوة الشد واالستطالة للشرٌط المطاط المصري باستخدام خامات ملبسٌة مختلفة

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 قوة الشد واالستطالة لممجموعة الثانية (: يوضح2الرسم البياني )

 

 )المجموعة الثانية : )نتائج قيمة االستطالة % بدون غسيل 

تريكو ليكرا كانت محاكاة بالشريط المطاط  (C)أوضحت النتائج أن أعمى قيمة لالستطالة قبل الغسيل حققيا النوع 
 تثبتوبأسموب  1.5:  1سم من النوع الكروشية الخام بنسبة طوالالستيك: القماش = 2المصري وكان عرض االستيك 

 االستك بخياطة متعرجة )غرزة الزجزاج( لمشريط المطاطي.

% قطن استطالة أقل نسبيًا من تريكو ليكرا قبل الغسيل وكانت محاكاة الشريط المطاط 100تريكو  (A)ثم حقق النوع 
 تثبتوبأسموب  1.5:  1سم من النوع الكروشية الخام بنسبة طول االستيك: القماش = 2المصري وكان عرض االستك 

 االستيك غرزة االوفرلوك ويقفل حياكة عميو.

( قباللغسيل وكان محاك بالشريط المطاطي Aو C% كتان استطالة أقل من النوع ) 100نسيج  (D)ع ثم حقق النو 
 تثبتوبأسموب  1.5:  1سم من النوع الكروشية الخام بنسبة طول االستيك: القماش = 2المصري وكان عرض االستيك 

 االستيك بخياطة متعرجة )غرزة الزجزاج( لمشريط المطاط.

% قطن أقل نسبة استطالة قبل الغسيل وكان محاك بالشريط المطاط المصري 100نسيج جينز  (B) وأخيرًا حقق النوع
االستيك  تثبتوبأسموب  1.5:  1سم من النوع الكروشية الخام بنسبة طول االستيك: القماش =  2وكان عرض االستيك 

 بغرزة االوفرلوك ويقفل حياكة عميو.

تريكو ليكرا  (C)درجة مئوية كانت من النوع  40غسالت عند  5طالة بعد غسيلثم أوضحت النتائج أن أعمى قيمة لالست
أقل نسبة استطالة نسيج جينز  (B)% قطن وأخيرًا النوع 100تريكو  (A)% كتان بعد ذلك النوع 100نسيج  (D)ثم النوع 

 % قطن.100
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تريكو ليكرا  (C)وية كانت من النوع درجة مئ 90غسالت عند  5كما أوضحت النتائج أن أعمى قيمة لالستطالة بعد غسيل
أقل نسبة استطالة نسيج جينز  (B)% كتان وأخيرًا النوع 100نسيج  (D)% قطن ثم النوع 100تريكو  (A)ثم النوع 

 % قطن.100

ليكرا  (C)ْم درجة مئوية وأكثر الخامات استطالة ىي النوع 90غسالت عند  5فسجمت أعمى قيم لالستطالة ىيبعد غسيل 
 .(B)لتطالة الجينز وأقل ا

 سم 2.5المجموعة الثالثة: شريط مطاط من الجومة المستوردة "منسوج" عرض 
% قطن منسوج، خامة ليكرا تريكو، 100% قطن، خامة جينز 100محاك إلى الخامات الممبسية التالية؛ خامة تريكو 

 % كتان منسوج. 100خامة 
درجة مئوية"، "بعد 40غسالت عند 5الثالثة "قبل الغسيل"، "بعد الغسيل (: يوضح قوة الشد واإلستطالة لممجموعة 3جدول )
 درجة مئوية"90غسالت عند 5الغسيل 

 

 
1 kgf/mm2 = 99.970588 kgf/cm2 باستخدام المعادلة:    2إلى كجم قوة/ممم 2تم تحويل قوة الشد من كجم قوة/ ممم 

ويظير في الجدول التالي االسيم ألعمى موضحة ارتفاع في قيم القراءات مقارنة بباقي العينات، واالسيم ألسفل توضح 
 تدني القراءات وأخيرا األسيم األفقية توضح تساوي القراءات، إلى حد ما، في العينات المختمفة. 

 

 
 

 

غسالت عند 5بعد 

 درجة مئوية09

درجة 09غسالت عند 5بعد 

 مئوية

 سم 5.5مستورد منسوج  بدون غسيل

اإلستطالة 

% 

قوة الشد 

كجم 

قوة/ملم
2

 

قوة الشد  اإلستطالة %

كجم 

قوة/ملم
2

 

قوة الشد  اإلستطالة %

كجم 

قوة/ملم
2

 

 

 % قطن099تريكو  0.492 158.0623 0.14556 129.421 0.2793 170.79

 % قطن099نسيج جينز  0.9415 32.167 0.9915 66.75 1.0025 90.917

 تريكو ليكرا 1.16866 200.05533 0.9606 188.1656 1.087 228.333

 % كتبن099نسيج  1.689 144.083 1.829 203.500 0.2693 143.944

مستورد منسوج 2.5سم 

اإلستطبلة %  قوة الشد كجم قوة/ملم2 اإلستطبلة % قوة الشد كجم قوة/ملم2 اإلستطبلة %  قوة الشد كجم قوة/ملم2

170.79 27.921785 129.421 14.551719 158.0623 49.185529 تريكو 100% قطن

90.917 100.220515 66.75 99.120838 32.167 94.122309 نسيج جينز 100% قطن

228.333 108.668029 188.1656 96.031747 200.05533 116.831628 تريكو ليكرا

143.944 26.922079 203.5 182.846206 144.083 168.850324 نسيج 100% كتبن

بعد 5غسالت عند 90درجة مئوية بعد 5غسالت عند 40درجة مئوية بدون غسيل
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 (: يوضح قوة الشد واإلستطالة لممجموعة الثالثة3الرسم البياني )

 )المجموعة الثالثة : )نتائج قيمة االستطالة % بدون غسيل 

تريكو ليكرا كانت محاكاة بالشريط المطاط من  (C)لالستطالة قبل الغسيل حققيا النوع  قيمةأوضحت النتائج أن أعمى 
وبأسموب  1.5:  1سم من النع المنسوج الخام بنسبة طول االستيك: القماش = 2.5الجومة المستوردة )منسوج( عرض 

% قطن استطالة أقل 100تريكو  (A)االستيك بخياطة متعرجة )غرزة الزجزاج( لمشريط المطاطي ثم حقق النوع  تثبت
سم من النوع 2.5نسبيًا من تريكو ليكرا قباللغسيل وكانت محاكاة بالشريط المطاط المصري وكان عرض االستيك 

 االستيك بغرزة االوفرلوك ويقفل حياكة عميو. تثبتوبأسموب  1.5:  1الكروشية الخام بنسبة طول االستيك: القماش = 

قبل الغسيل وكانت محاكاة بالشريط المطاط المصري  Aو C% كتان استطالة أقل ن النوع 100ج نسي (D)ثم حقق النوع 
االستيك بخياطة متعرجة )غرزة الزجزاج( لمشريط المطاط. وأخيرًا حقق النوع  تثبتسم بأسموب 2.5وكان عرض االستيك 

(B)  ريط المطاط المصري وكان عرض % قطن أقل من نسبة استطالة قبل الغسيل وكان محاك بالش100نسيج جينز
االستيك بغرزة  تثبتوبأسموب  1.5:  1سم من النوع المنسوج الخامبنسبة طول االستك : القماش = 2.5االستيك 

 االوفرلوك ويقفل حياكة عميو.

نسيج  (D)درجة مئوية كانت من النوع  40غسالت عند  5ثم أوضحت النتائج أن أعمى قيمة لالستطالة بعد غسيل 
 %قطن.100نسيج جينز  (B)% قطن وأخيرًا النوع 100تريكو  (A)تريكو ليكرا ثم النوع  (C)كتان ثم النوع  100%

ثم النوع  (C)درجة مئوية كانت من النوع  90غسالت عند  5كما أوضحت النتائج أن أعمى قيمة لالستطالة بعد غسيل
(A)  ثم النوع(D)  درجة مئوية وأكثر  90غسالت عند  5ي بعد غسيل % كتان فسجمت أعمى قيم لالستطالة ى100نسيج

 ليكرا وأقل استطالة من الجينز والكتان. (C)الخامات استطالةىي النوع 

 رد "منسوج" باستخدام خامات ملبسٌة مختلفةرسم بٌانً ٌوضح قوة الشد واالستطالة للشرٌط المطاط المستو
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 (2المجموعة الثالثة : )قوة الشد كجم قوة / سم 

 نتائج قوة الشد بدون غسيل: -1

% كتان وكانت محاكاة بالشريط المطاط المستورد المنسوج 100نسيج  (D)أوضحت النتائج أن أعمى قيمة شد حققيا النوع 
 االستك بخياطةمتعرجة غرزة الزجزاج لمشريط المطاط. تثبتوبأسموب 

االستك  تثبتمحاكاة بالشريط المطاط المنسوج وبأسموب  (D)تريكو ليكرا قيمة شد أقل نسبيًا من  (C)ثم حقق النوع 
 بخياطة متعرجةغرزةالزجزاج لمشريط المطاط.

االستك بغرزة االوفرلوك  تثبت% قطن محاكاة بالشريط المطاط المنسوج وبأسموب 100نسيج جينز  (B)ثم يمية النوع 
 تثبت% قطن أقل نسبة شد محاكاة بالشريط المطاط المنسوج بأسموب 100تريكو  (A)ويقفل حياكة عميو. وأخيرًا النوع 

 االستيك بغرزة االوفرلوك ويقل حياكة عميو.

 درجة مئوية: 40غسالت عند درجة حرارة  5نتائج قوة الشد بعد غسيل  -2

% قطن ثم النوع 100نسيج جينز  (B)% كتان ثم النوع 100نسيج  (D)أوضحت النتائج أن أعمى قوة الشد حققتيا النوع 
(C)  وأخيرًا النوع(A) .فقد سجل أقل قيمة شد 

 درجة مئوية: 90غسالت عند درجة حرارة  5قوة الشد بعد غسيل نتائج  -3

 (D)% قطن ثم النوع 100نسيج جينز  (B)تريكو ليكرا ثم النوع  (C)أوضحت النتائج أن أعمى قيمة شد حققيا النوع 
 أقل قيمة شد. (A)وأخيرًا النوع 

درجة مئوية كانت أعمى قيمة شد  90غسيل عند درجة مئوية وبعدال 40فكانت نتائج الدراسة قباللغسيل وبعد الغسيل عند 
 (C)تريكو ليكرابدون غسيل ثم النوع  (C)درجة مئوية ثم يمية النوع  40% كتان عند درجةحرارة 100نسيج  (D)ىي النوع 

 (A)ع درجة مئوية فقد سجل أقل قيمة شد قبل الغسيل وبعد الغسيمفيدرجة الحرارة المختمفة ىو النو 90أيضًا تريكو ليكرا عند
 % قطن.100تريكو 

 النتائج النهائية لممجموعات الثالثة السابقة
 نجد أن:

الشد واالستطالة قبل الغسيل كانت لمشريط المطاط المستورد أما بعد الغسيل في درجة الحرارةالمختمفة كانت الشريط  -1
 المصري أفضل.

االستيك بخياطة  تثبتريط المطاط بأسموب كانت أفضل طرق لمتركيب الشريط المطاط بالخامة كانت طريقة حياكة الش -2
متعرجة )غرزة الزجزاج( )تركيب المتش( ألن ىذا األسموب يعطي قوة شد واستطالة ومتانة أكثر، أما بعد تعرضو لمغسيل 
فيدرجة الحرارة المختمفة ومع مواد التنظيف المختمفة والحركة الميكانيكية لمغسالة فيتعرض االستك لتقاطع أليافة مما يغير 

 د من مقاومتو لمتآكل.من نعومة الشط ويزي
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أما عن االسموب اآلخر في التثبت وىو تثبيت االستيك بغرزة االوفرلوك وبقفل حياكة عميو، ىو األفضل بعد الغسيل ألنو 
االستيك ال يتعرض مباشرة بالحركة الميكانيكية لمغسالة ودرجة الحرارة ومواد التنظيف فمذلك ىو يكون األفضل في التركيب 

 استيالكي أكبر لمشريط المطاط.ألنو يعطي عمر 
أفضل خامة : كانت الميكرا أفضل خامة في التركيب واالستطالة قبل وبعد الغسيل ألنيا الخامات القابمة لمتمدد والجوع الى  -3

 العودة إلى شكميا الطبيعي مرة أخرى والنيا تتحمل درجة حرارة عالية.
, الشريط المطاط المثبت بخامات منسوجو يكون اكتر متانو من كانت أفضل الخامات في الشد ىي الجينز ويمية الكتان  -4

 التريكو .
 التوصيات:

 تصنيع الجومة بشكل يحقق قدرة تنافسية عالية حتى تقارب المنتج العالمي في الجودة. -
 تشجيع الشباب لفتح مصانع صغيرة لصناعة الجومة من قبل الدولة وذلك لعدم احتكار رجال األعمال ليا. -
 الماكينات والخامات بأسعار مناسبة لمغزل والجومة وعدم احتكارىا.توفير  -
 تدخل الدارسين والمؤىمين في تمك الصناعة لرفع كفاءة العاممين بيا. -
مشاركة الكميات األخرى في ىذا العمل مثل كمية العموم وذلك لتخصصيم في صناعة الجومة وشعيرات البوليستر من  -

 ارج.البترول وعدم استيرادىا من الخ
 مشاركة طالب كمية اليندسة في تطوير ماكينات حديثة قادرة عمى االنتاج وسيولة الصيانة. -
إيجاد دراسات دقيقة لمتقميل من االستيراد من الخامات والماكينات وجعل ىذه الصناعة من البداية حتى النياية صناعة  -

 محمية.
والعمالة الفنية وأصحاب ورش الكيرباء والمكيانيا لموصول زيادة ورش العمل لمدارسين واصحاب المصانع وتجار الخامات  -

 ألفضل إنتاج من الشريط المطاطي.
 مراجع البحث:

ميا احمد احمد فرج: "تأثير الخواص الطبيعية والميكا نيكية القمشة  التريكو عمي بعض مشكالت الحياكة وجودتيا"، رسالة   -1
 2009عة حموان، دكتوراة غير منشورة، كمية االقتصاد المنزلي، جام

عمرو احمد عباس محمد: "االرتباط بين تصميم المنتج وتكنولوجيا االالت والمعدات في صناعة المالبس"،  رسالة دكتوراة  -2
 2012غير منشورة، كمية االقتصاد المنزلي، جامعة حموان، 

شورة، كمية الفنون التطبيقية، جامعة عماد سيد شمندي: "وضع معايير لجودة حياكة المالبس الكتانية"، رسالة دكتوراة غير من -3
 2010حموان، 

احمد فتحي فرج بيبرس: "التاثيرات الوظيقية والجمالية القمشة المطاطة عمي تصميم المالبس الجاىزة"، رسالة دكتوراة غير  -4
 2010منشورة، كمية االقتصاد المنزلي، جامعة حموان، 

ياكة بعض المالبس مختمفة الخامات"، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية ىالو عثمان العممى: "تحديد المعاير المثمى لجودة ح -5
 2010االتربية النوعية بدمياط، جامعة المنصورة، 

حاتم محمد فتحى السيد ادريس: "تأثر خواص االقمشة عمى معاير جودة وصالت الحياكة"، مجمة عموم وفنون، كمية الفنون  -6
 2005التطبيقية، جامعة حموان، 

 2000المطيف رزق ندا: "آالت ومعدات االسس التقنية لممالبس"، عالم الكتب، سوسن عبد  -7
معروف احمد معروف محمد: "تاثر بعض انواع الحياكات والغرزعمى الخواص الطبيعية والميكانيكية لبعض المالبس عالية  -8

 1999التحمل"، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية االقتصاد المنزلى، جامعة المنوفية، 
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يياب حيدرمحمود شيرازى: "الشريط فى صناعة النسيج واىميتة بالنسبة لالستخدمات العامة والخاصة"، رسالة ماجستير غير إ -9
 1977منشوره، كمية الفنون التطبيقية، جامعة حموان، 

" رسالة دكتوراه غير منشورة،  6,6غاده عبداهلل لطفى الخولى: "تحسين الخواص الوظيفية القمشة المالبس المنتجة من نايمون -10
  2007كمية الفنون التطبيقية، جامعة حموان، 

 2016بييره جبر، منال سيف: "ىندسة انتاج المالبس الجاىزة"، دار الفكر العربى،  -11
: "تاثير تجييز االقمشة القطنية المخموطة باالسباندكس عمى جودة قابميتيا لمحياكة"، مجمو كمية التربية آية محمد فوزى – 12

 2011باالسماعمية، العدد التاسع عشر، 
ماجدة ابراىيم ماضى: "دراسة لتاثير الخواص الفزيائية والميكانيكية القمشة الكورسييات الضاغطو عمى أداء الراحة"، مجمة  -13

 2015، 2، العدد60وفنون، جامعة حموان، المجمد عموم 
محمد البدرى عبد الكريم: "دراسة فنيو تطبيقية لمدى صالحية اقمشة التريكو المختمو لممالبس الرياضيو"، رسالة ماجستير، كمية  -14
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