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ملخص البحث:
انتشرت فى اآلونة األخيرة أقمشة منسوجة معتمدة على إحداث الزخارف من خالل استخدام الخيوط المعدنية كلحمات بهذه
النوعية من األقمشة .ومع كثرة االعتماد فى الوقت الحالى على ماكينات النسيج ذات ضغط الهواء النفاث لما تتميز به من
إمكانيات هائلة وسرعات كبيرة مقارنة باألنواع األخرى من ماكينات النسيج مثل ماكينات النسيج ذات الحراب المرنة.
ورغم ذلك نجد أن العمالة غير مهيأة للتعامل مع هذه النوعية من اللحمات عند إنتاجها على مثل هذه الماكينات .فيكون
الحل المتاح أمامهم هو استخدام الضغوط العالية إلنتاج هذه األقمشة وذلك لضمان سهولة عبور هذه اللحمات عبر النفس.
مما يصاحبه استهالك كمية كبيرة من الهواء مما يؤدى إلى زيادة تكلفة التشغيل .لذلك من خالل هذا البحث توصلنا إلى
وضع األسس الفنية والعلمية إلنتاج هذه النوعية من األقمشة مستخدما الخيوط المعدنية كلحمات على ماكينات النسيج ذات
ضغط الهواء النفاث مع األخذ فى االعتبار تقليل تكلفة التشغيل .وذلك عن طريق إنتاج أقمشة منسوجة تصلح لالستخدام
كستائر بعدد  9عينات منتجة على ماكينات النسيج ذات ضغط الهواء النفاث باستخدام عدد  3ضغوط هواء للفونيات
المساعدة ( )2.5 .3 .3.5بار دون التأثير على الخواص الفيزيائية والميكانيكية لألقمشة المنتجة على هذه الماكينات.
وكانت أهم النتائج التى تم الوصول إليها أن األقمشة المنتجة عند ضغط  2.5بار قد سجلت أعلى قراءات لكل من قوة الشد
فى اتجاه اللحمة – وزن المتر المربع – السمك – االستطالة النسبية فى اتجاه اللحمة  -مقاومة األقمشة للتآكل باالحتكاك –
من األقمشة المنتجة عند ضغط  3بار وأخيرا  3.5بار والتى لها نفس المواصفات التنفيذية ونستنتج من ذلك وجود عالقة
عكسية بين مقدار ضغط الهواء بالفونيات المساعدة وهذه الخواص .واألقمشة المنتجة عند ضغط  3.5بار قد سجلت أعلى
قراءات لكل من معامل الصالبة فى اتجاه اللحمة – نفاذية الهواء – من األقمشة المنتجة عند ضغط  3بار وأخيرا 2.5
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بار والتى لها نفس المواصفات التنفيذية ونست نتج من ذلك وجود عالقة طردية بين مقدار ضغط الهواء بالفونيات المساعدة
 وكذلك نستنتج ووجود عالقة عكسية بين السمك ونفاذية الهواء لألقمشة المنتجة والتى لها نفس.وهاتان الخاصيتان
المواصفات التنفيذية وجود عالقة طردية بين قوة الشد واالستطالة النسبية لألقمشة المنتجة والتى لها نفس المواصفات
.التنفيذية
 ماكينات ضغط الهواء النفاث – الخيوط المعدنية – خفض ضغط الهواء:الكلمات المفتاحية

Abstract:
Recently, woven fabrics based on the creation of motifs have been spread through the use of
metallic yarns as wefts of this type of fabric. At present, there is a high dependence on air-jet
looms because of their great potential and speeds compared to other types of textile machines
such as elastic bayonet machines. however, we find that labor is not prepared to deal with this
kind of weft when produced on such machines. Their solution is to use high pressures to
produce these fabrics to ensure that these wefts are easily passed through the breath. This is
accompanied by the consumption of a large amount of air, which increases the cost of
operation. therefore, through this research we have reached the technical and scientific basis
for the production of these types of fabrics using metallic yarns as wefts on air-jet looms
taking into account reducing the operating cost The production of woven fabrics suitable for
use as curtains with 9 samples produced on air – jet looms using 3 air pressures for auxiliary
technologies (3,5 .3.2,5) bar without affecting the physical and mechanical properties of
fabrics produced on these machines.the most important results obtained were that the fabric
produced at 2.5 bar had the highest readings of the tensile strength in the direction of the weft
- the weight of the square meter - the thickness - the relative elongation in the direction of the
weft - the resistance of the fabrics to abrasion abrasion - of fabrics produced at a pressure of 3
bar. Finally, 3.5 bar, which have the same operational specifications and we conclude that
there is an inverse relationship between the amount of air pressure and auxiliary technologies
and these properties. fabrics produced at a pressure of 3.5 bar had the highest readings for
each coefficient of hardness in the direction of the weft - air permeability - of fabrics
produced at a pressure of 3 bar and finally 2.5 bar which have the same operational
specifications Characteristics .as well as we conclude and the presence of an inverse
relationship between the thickness and air permeability of produced fabrics that have the same
executive specifications and the presence of a direct relationship between the tensile strength
and the relative elongation of the produced fabrics that have the same operational
specifications.
Key world: Air jet looms - metallic yarns - air pressure reduction

: الدراسات السابقة-1
- : مقدمة1-1
 حيث يرجع تاريخ اختراع،ظهرت طرق إمرار خيط اللحمة بواسطة ضغط الهواء مع بداية الحرب العالمية األولى
 وقد صاحب تطور ماكينات النسيج تطور. م1914 ماكينات النسيج ذات الضغط النفاث للهواء للعالم بروكس فى عام
آخر فى اتجاه موازي له إال وهو صناعة الغزل من خامات مختلفة وليس اعتمادا على الغزول المصنعة من األلياف
 وشملت هذه الغزول خامات كثيرة وصوال إلى نوعيات من الغزول الجديدة.الطبيعية أو الصناعية كما هو متعارف عليه
.) الخ.....  األلياف المعدنية، األلياف البصرية، األلياف الزجاجية،منها (ألياف الكربون
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مشكلة البحث:
 .1حصر مصممو ومهندسو النسيج دور ماكينات النسيج ذات ضغط الهواء النفاث على إنتاج األقمشة ذات اللحمات
المصنوعة من الخامات الطبيعية وبعض الخامات الصناعية وذلك لخفة وزنها وتوافر خاصية التشعير بهذه الخامات مما
يسهل على وسيلة اإلمرار لماكينات ( AIR JETالهواء المضغوط) حمل اللحمات والمرور بها من خالل النفس إلتمام
عملية النسيج.
 .2حصر تصنيع األقمشة المستخدم فيها الخيوط المعدنية كلحمات على األنوال األخرى كأنوال الحراب المرنة بدعوى
وحجة عدم قدرة ماكينات  AIR JETعلى حمل الخيوط المعدنية لثقل وزنها وعدم توافر خاصية التشعير بالخيوط
المعدنية مما يحد من اإلمكانيات الهائلة ألنوال .AIR JET
 .3زيادة استهالك الطاقة والذي يترتب عليه ارتفاع تكلفة تشغيل اإلنتاج وذلك عند انتاج أقمشة منسوجة مستخدما فيها
الخيوط المعدنية كلحمات مصنعة على ماكينات النسيج ذات ضغط الهواء النفاث وذلك لزيادة ضغط الهواء المستخدم
بالفونيات المساعدة حتى تستطيع حمل هذه اللحمات والمرور بها من خالل النفس إلتمام عملية النسيج.
أهداف البحث:
يهدف البحث إلى:
إمكانية الحصول على أقمشة منسوجة تصلح لالستخدام كأقمشة ستائر مصنعة على ماكينات النسيج ذات الضغط النفاث
للهواء مستخدما الخيوط المعدنية كلحمات إلحداث الزخرفة المطلوبة مستغال لكافة إمكانيات ماكينات النسيج ذات الضغط
النفاث للهواء ،مع األخذ فى المقام األول ضرورة خفض استهالك الهواء وما يتبعه من تقليل تكلفة التشغيل بدون التأثير
على جودة المنتج النهائى المصنع.
فروض البحث:
 .1خفض ضغط الهواء لماكينات  AIR JETعند إنتاج أقمشة ستائر عند استخدام الخيوط المعدنية كلحمات يؤدى إلى
توفير استهالك الطاقة مما يترتب عليه توفير تكلفة التشغيل.
 .2خفض ضغط الهواء لماكينات  AIR JETيؤدى إلى عدم استهالك الفونيات المساعدة بسرعة مما يترتب عليه توفير
العملة الصعبة المصاحبة الستيراد قطع الغيار المستهلكة بماكينة النسيج ذات ضغط الهواء النفاث.
أهمية البحث:
 .1تحديد الضبطات المثالية لماكينات  AIR JETوضغط الهواء المثالى عند استخدام الخيوط المعدنية كلحمات ويؤدى
ذلك للحصول على أقمشة منسوجة مزخرفة تصلح لالستخدام كأقمشة ستائر.
 .2تطويع كافة أنواع الخيوط المعدنية لالستخدام كلحمات على ماكينات  AIR JETمما يؤدى ذلك إلى توسيع نطاق
استخدام ماكينات  AIR JETفى إنتاج أقمشة الستائر.
 .3خفض ضغط الهواء المستخدم بالفونيات المساعدة لماكينات النسيج ذات ضغط الهواء النفاث عند إنتاج أقمشة
منسوجة تصلح لالستخدام كأقمشة ستائر مستخدما بها الخيوط المعدنية كلحمات إلحداث الزخرفة المطلوبة مما يؤدى فى
النهاية إلى خفض استهالك الطاقة المستخدمة بهذه الماكينات مما يترتب عليه خفض تكلفة التشغيل.
حدود البحث:
إمكانية االستفادة من ماكينات النسيج ذات الضغط النفاث للهواء مستخدما الخيوط المعدنية كلحمات إلنتاج أقمشة ستائر
مستغال لكافة إمكانيات ماكينات النسيج ذات الضغط النفاث للهواء مع مراعاة خفض استهالك الهواء وما يتبعه من تقليل
تكلفة التشغيل بدون التأثير على جودة المنتج النهائى المصنع.
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منهجية البحث:
 المنهج التحليلى التجريبى.

 - 2 – 1إمرار خيط اللحمة عن طريق ضغط الهواء النفاثThe Weft Insertion by Air–jet:
يعتبر الهواء هو العنصر الوسيط حيث يستخدم الضغط الهوائى  Preumatic Pressureلحمل خيط اللحمة عبر النفس
وتعرف ماكينات النسيج المستخدمة لهذا الوسيط باسم .)11( )10( Air – Jet Machine
 – 1– 2 – 1نظرية القذف:
حيث تقوم الفونية الرئيسة الثابتة بسحب الطول المطلوب من خيط اللحمة من طارة جهاز تخزين اللحمة وتسليمه للفونية
الرئيسية المتحركة ال تى تقوم بدفع الخيط عبر النفس المضغوط فيه جزيئات متتالية للهواء المضغوط تحيط بخيط اللحمة
مسببه حمله وسحبه داخل النفس حيث تقوم مجموعة من الفونيات المساعدة والموزعة على امتداد الدف بمسافات بينية
متساوية أو غير متساوية ،لتساعد على إتمام مسار خيط اللحمة عبر خيوط السداء.

()6( )17

شكل ( )1رسم تخطيطى لماكينة النسيج ذات ضغط الهواء النفاث

()22

حيث تشير األرقام بشكل (:)1
 .1الفونية الرئيسية الثابتة.
 .2خيط اللحمة.
 .3طارة تخزين اللحمة.
 .4الفونية الرئيسية المتحركة.
 .5مجرى المشط.
 .6الفونيات المساعدة.
 .7حساسات اللحمة.
 .8فونية الشفط )12( .ووظيفة فونية الشفط تعمل على ضمان مرور خيط اللحمة بالطول المناسب وباستقامه خالل النفس
بالكامل ،وبمجرد إتمام عملية إدخال خيط اللحمة وغلق النفس فإنه يتم قص خيط اللحمة إلى الطول المناسب.
 - 2 - 2 – 1يتم حساب سرعة سحب خيط اللحمة ارتباطا بالعوامل التالية:
 .1نوع دليل الهواء.
 .2عرض المشط.
 .3ضغط الهواء.
 .4نوع الفونيات الرئيسية والمساعدة.
 .5قوة االحتكاك المؤثرة على سطح الخيط.
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وتعتمد سرعة إمرار خيط اللحمة عبر النفس بماكينات دفع الهواء النفاث على عدة عوامل منها:
 .1مساحة مقطع الخيط.
 .2خواص السطح للخيط.
 .3سرعة اندفاع الهواء.
 .4كثافة الهواء.

()16( )9

 - 3 – 2 – 1ضبط ضغط الهواء بماكينات النسيج ذات دفع الهواء النفاث:
يتم ضبط ضغط الهواء عن طريق بعض المنظمات.

شكل رقم ( )2يوضح منظمات ضغط الهواء بماكينة النسيج ذات دفع الهواء النفاث

المنظم (أ) - :يتم ضبط ضغط الهواء الخاص بمجموعة الفونيات الرئيسية الثابتة والمتحركة ،ويرتبط ضبط الضغط فى
هذا المنظم على سرعة وطبيعة خيط اللحمة المستخدمة وكذلك على عرض المنسوج المراد إنتاجه باإلضافة إلى زمن
وصول خيط اللحمة إلى الجانب اآلخر من الماكينة.
المنظم (ب) - :ينظم الضغط الخاص بمجموعة وظائف مساعدة داخل الماكينة ،حيث يتم ضخ الهواء لعدة أماكن مختلفة
ومنها- :
 .1الهواء الخاص بمواتير خيط اللحمة.
 .2الهواء الخاص بجهاز شدد خيط اللحمة.
 .3الهواء الخاص بالفونية الممتدة.
 .4جهاز عمل البراسل .وهو ضغط ثابت ويتم معايرته على قيمة  6بار.
المنظم (جـ) - :وهو الخاص بمجموعة الفونيات المساعدة الموجودة فى الجهة اليسرى للماكينة.
المنظم (د) - :وهو الخاص بمجموعة الفونيات المساعدة الموجودة فى الجهة اليمنى للماكينة.
يعتمد ضبط ضغط الهواء للمنظم (جـ) و (د) على خيط اللحمة المستخدمة ،وكذلك على زمن فتح الصمامات الخاصة بهذه
المجموعة من الفونيات.
ففى حالة استخدام خيوط صناعية مستمرة يتم فتح صمامات ضغط الهواء الخاصة بالفونيات الرئيسية والمساعدة على
أعلى درجات للضغط.
فى حالة استخدام خيوط مغزولة يتم ضبط صمامات ضغط الهواء الخاصة بالفونيات الرئيسية والمساعدة على قيمة  5بار
ثم بعد ذلك يتم إنقاص الضغط حتى يصل زمن الوصول لخيط اللحمة إلى المستوى الصحيح.
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 - 4 – 2 – 1العالقة بين خواص سطح الخيوط وطاقة الهواء المستهلكة:
من خالل إجراء بعض التجارب التى قام بها كل من ( ) L. Vanghune and P. Kiekens،J. Githaigaتوصلوا إلى
الحقائق التالية (- :)20
.1

بزيادة عدد برمات الخيوط يؤدى ذلك إلى انخفاض فى سرعة إمرار خيط اللحمة بغض النظر عن اتجاه البرم

(.)Z,S
 .2الخيوط ذات األسطح الناعمة تستهلك زمن إدخال أعلى من الخيوط ذات األسطح الخشنة.
.3

الخيوط السميكة تمرر داخل النفس بسرعة منخفضة ويرجع ذلك لزيادة الطاقة المستهلكة إلمرار هذه الخيوط عنها

بالنسبة للخيوط ذات النمر الرفيعة.
 .4خيوط الطرف المفتوح تعطى أعلى معدالت لسرعة الخيط عنها بالنسبة للخيوط ذات الغزل الحلقي إال أن الخيوط
ذات الغزل الحلقي تتميز بأن لها أعلى معدالت للسرعة األولية عند بداية إمرار خيط اللحمة داخل النفس.
 .5الخيوط ذات الكثافة الطولية العالية تعمل على زيادة زمن اإلمرار داخل النفس.

()20

 - 5 – 2 – 1تقليل استهالك الهواء المستخدم فى ماكينات النسيج ذات دفع الهواء النفاث:
يخضع اختيار ماكينات النسيج لعدة اعتبارات فنية واقتصادية ،حيث تقوم مصانع النسيج بوضع نظام خاص لضبط
عمليات النسيج Process Controlلتحقيق أهداف الجودة واإلنتاجية بأقل تكلفة ممكنة.
ويقوم هذا النظام على ثالث عوامل مهمة:
.1

اإلنتاجية والكفاءة .Productivity and Efficiency

 .2الجودة .Quality
 .3التكلفة .Running the Cost

()18( )8

رغم المميزات العديدة لماكينات دفع الهواء النفاث إال من المتعارف عليه أن يحدث زيادة استهالك الكهرباء نظرا لزيادة
استهالك ضغط الهواء من العيوب الرئيسية فى ماكينات النسيج ذات دفع الهواء النفاث مقارنة بماكينات النسيج التقليدية
نظرا لتكلفة الطاقة العالية بالرغم من تزايد معدل اإلنتاج وسرعته.
فى الوقت الحالى ماكينات النسيج التى تعمل بدفع الهواء النفاث تقوم بنسج أغلب أنواع المنسوجات بدون أية مشاكل فى
السرعات العالية مقارنة بتقنيات ماكينات النسيج األخرى ،ولكن المشكلة الكبرى فى استخدام دفع الهواء النفاث هو
االستهالك الفعلى فى الطاقة المستخدمة فى ضغط الهواء.

 – 1 – 5 – 2 – 1استهالك الكهرباء فى األنواع المختلفة من ماكينات النسيج:
جدول رقم ( )1يوضح الطاقة المستهلكة (وحدة طاقة) خالل  8ساعات (وردية)
الطاقة المستهلكة خالل  8ساعات بال KW
نوع الماكينة
م
1

التقليدى

5.9

2

األتوماتيكى

8.8

 3األتوماتيكى عالى السرعة
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11.8

4

القذيفة

14.7

5

الحربة

17.6

6

دفع الهواء

50.6
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نستنتج من هذا الجدول أن الماكينات التى تعمل بدفع الهواء تستهلك  6أضعاف الماكينات التقليدية وحوالي  4أضعاف
الماكينات األتوماتيكية .لذا يتجه العلماء إلى استخدام تقنية تؤدى إلى تقليل استهالك الهواء ،وتقوم المجهودات المكثفة
للباحثين ومصنعى ماكينات النسيج ذات دفع الهواء النفاث على تقليل استهالك الهواء مما يؤدى إلى خفض التكلفة العالية
بسبب الطاقة المستخدمة مما يؤدى إلى زيادة أرباح هذه الشركات.
 -2 – 5 – 2 –1العوامل المؤثرة فى استهالك الهواء:
خواص الخيوط:
.1
 نوع الغزل (حلقي – طرف مفتوح).
 التشعير فى الخيوط.
نمرة الخيط)23( )12( .

 .2الخواص الهندسية:
إعادة استعمال الهواء المنتج من ضاغط الهواء.



استرجاع حرارة االنضغاط.



وجود تسريب فى وصالت ضغط الهواء.



أقل معدل ضغط ومعدل سريان مطلوب للماكينة.



أقل معدل للرطوبة الموجودة فى الهواء تعد ميزة فى تقليل صيانة

الماكينات)23( )12( .

 .3معدالت ضبط أجهزة الماكينة:
 الوقت الالزم لفتح وغلق الفونيات المساعدة.
 ضغط الفونيات المساعدة.
 – 3- 5 – 2 – 1الخطوات األساسية لتقليل استهالك الهواء:
 .1استخدام الموجات فوق الصوتية لتنظيف الفونيات.
 .2ضبط الوقت الالزم لفتح وغلق الفونية.
 .3ضبط الضغط الخاص لكل فونية والفونيات المساعدة.
 .4اختيار تصميم الفونية المناسب.
 .5تقليل عدد الفونيات التى يتم التحكم فيها عن طريق تنك إضافى للهواء.
 .6ضبط الفونية المساعدة.
 .7اختيار شكل المشط

المناسب)23( )12( .

 – 4- 5 – 2 – 1العوامل التى تؤثر على تقليل استهالك الهواء:
 .1زمن فتح الفونية األساسية.
 .2ضغط الهواء فى الفونية األساسية.
 .3تذبذب التيار الكهربائى.
 .4عدد اللفات على كونة اللحمة.
 .5شد الخيط.
 .6ارتفاع وزاوية الفونية.
 .7نسبة العوادم العالقة بالمشط.
 .8نظافة الفالتر.
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 – 3 – 1تعريف الخيوط الزخرفية:
يطلق مصطلح الخيوط الزخرفية على الخيوط التى تحمل تأثيرات خاصة وقد يكون هذا الخيط مفردا أو مزويا ويمكن
إضافة هذه التأثيرات أثناء عملية الغزل أو عملية الزوى أو بعد إنتاج الخيط أثناء عملية الصباغة أو الطباعة.

()12

الخيوط الزخرفية هى أحد أنواع الخيوط التى لها مواصفات شكلية فيزيقية خاصة وأيضا مواصفات هندسية وميكانيكية
خاصة؛ وبال شك فإن اختالف هذه الخواص يؤثر بشكل مباشر فى خواص األقمشة.
 – 1– 3 –1التركيب البنائى للخيوط الزخرفية:
 .1خيط األساس (األرضي (The Core or Base Yarn
 .2خيط الزخرفة The Effect or Fancy Yarn
 .3خيط الربط The Binder or Tie Yarn
 - 2– 3 –1أنواع الخيوط الزخرفية:
 .1خيوط ذات مناطق سميكة Slub Yarn
 .2خيوط الغزل المتناثر

Flak (Flock) Yarns

 .3الخيوط ذات السحاب Cloud Yarns
 .4خيوط النيكروبوك رKnickerbockers Yarns
 .5الخيوط ذات الشعلة Flame Yarns
 .6الخيط الحلزوني Spiral Yarns
 .7الخيوط ذات العقد Neb Yarns
 .8الخيوط المعدنية Metallic yarns
 .9الخيوط ذات البذور Splash and Seed Yarns
 .10الخيوط ذات العراوي Loop (Boucle) Yarns
 .11الخيوط ذات العقدات Ratine Yarns
 .12الخيوط ذات التشابكات Snarl Yarns
 .13خيوط الجرانديل Grandrelle Yarns
 .14خيوط الشينيل Chenille Yarns
 .15الخيوط ذات المالمس (Textured Yarns )1

 - 3 – 3 – 1األقمشة المستخدم فيها الخيوط الزخرفية:
 .1أقمشة المفروشات Upholstery Fabrics
 .2أقمشة تغطية الحوائط Textile Wall Covering
 .3أقمشة الستائر Draperies and Curtains
 .4البطاطين Blankets
 .5أقمشة التريكو اليدوي والدائري.

127

()1

المجلد الخامس  -العدد العشرون

مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية

 - 1 – 3 – 3 – 1الخيوط المعدنية : Metallic yarns
يقصد بمصطلح الخيوط المعدنية عموما الخيوط التى تصنع من المعادن إال أن منظمة التجارة الفيدرالية ( )FTCعرفت
الخيوط المعدنية بأنها خيوط صناعية تتكون من المعدن ،البالستيك المغطى بالمعدن ،المعدن المغطى بالبالستيك أو خيط
محورى مغطى بالكامل بالمعدن .ويمكن زوى الخيوط المعدنية مع خيوط النسيج األساسية سواء كانت خيوطا طبيعيه مثل
الصوف ،القطن أو خيوطا صناعية مثل النايلون والرايون وذلك إلنتاج خيوطا تعطى تأثيرات جمالية للمنسوجات.

()1

 - 2 – 3 – 3 – 1أنواع الخيوط المعدنية:
يمكن إنتاج الخيوط المعدنية بعدد ال نهائى من المتغيرات باستخدام العديد من األنواع المختلفة من المعادن والبالستيك فى
إنتاجها .ولكن األلمونيوم يعد المعدن األكثر انتشارا فى إنتاج تلك النوعية من الخيوط.
 - 3 – 3 – 3 – 1ومن أشهر أنواع الخيوط المعدنية التى يتم إنتاجها هى:
 .1خيوط معدنية عبارة عن شعيرة واحدة مستمرة مسطحة من األلمونيوم يغطى كال من وجهي الشعيرة طبقة من
األسيتات ،السلوفان ،البوليستر.
 .2خيوط معدنية عبارة عن شعيرة واحدة مستمرة مسطحة من البوليستر المغطى بجزيئات األلمونيوم ويغطى كال من
وجهي الشعيرة طبقة من البوليستر.
 .3خيوط معدنية عبارة عن شعيرة واحدة مستمرة مسطحة من البوليستر المغطى بجزيئات األلمونيوم بدون وجود أية
طبقة غطاء لوجهى الشعيرة.

()25

 - 4 – 3 – 3 – 1خصائص الخيوط المعدنية:
 – 1 – 4 – 3 – 3 – 1الخواص الطبيعية والميكانيكية للخيوط المعدنية:
 .1التركيب البنائى والمظهرية:
 الخيوط المعدنية عبارة عن شرائط مسطحة تشبه الشعيرات المستمرة ولها عرض محدد وأكثر العروض انتشارا هى
( )3.2 – 0.2ملم


تتميز الخيوط المعدنية بأنها ذات سطح ناعم.



الخيوط المعدنية قد تكون ملونة أو غير ملونة.

()25

 .2قوة الشد:
تتراوح قوة شد الخيوط المعدنية باختالف أنواعها ما بين ( )1,25 :0.3جرام  /دينير.
 .3االستطالة:
تتراوح استطالة الخيوط المعدنية باختالف أنواعها ما بين (.)140% :30%
 .4مقاومة االحتكاك:
تتميز الخيوط المعدنية بمقاومتها الجيدة لالحتكاك ولذلك تستخدم الخيوط المعدنية كخيوط سداء أو خيوط لحمة ولديها
القدرة الكافية إلتمام عملية النسيج.
 .5اللمعان:
تتميز الخيوط المعدنية بأنها ذات درجة عالية من اللمعان ولكن الستخدام طبقة خارجية على سطح الخيوط المعدنية من
البوليستر أو األسيتات أو غيرها يقلل من درجة لمعانها.
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 – 2 – 4 – 3 – 3 – 1الخواص الكيميائية للخيوط المعدنية:
 .1األحماض:
تقاوم الخيوط المعدنية األحماض بشكل جيد.

 .2القلويات:
تقاوم الخيوط المعدنية القلويات الضعيفة بشكل جيد ،إال أنها تتحلل بالقلويات القوية .ولذلك يفضل تنظيف األقمشة التى
تصنع من الخيوط المعدنية عن طريق التنظيف الجاف.

()25

 – 3 – 4 – 3 – 3 – 1الخواص الحرارية للخيوط المعدنية:
منذ أوائل التسعينات تطورت أنواع من األلياف المعدنية الصلبة للعمل في مجال المنسوجات الصناعية المقاومة للحرارة
لتحملها درجات الحرارة العالية ،ولكن نجد فى حالة استخدام األلياف المعدنية كملبس نجد أن حرارة المكواة وخصوصا
عند درجات الحرارة العالية قد تسبب انصهار طبقة البالستيك التى تحيط بالخيوط المعدنية.

()24

 – 2التجارب العملية:
يتكون البرنامج العملى من جزءين رئيسيين- :
.1

الجزء األول عبارة عن التجارب النسجية حيث تم إنتاج عينات البحث.

 .2الجزء الثانى عبارة عن إجراء بعض االختبارات المعملية على عينات البحث.
 - 1 – 2الجزء األول – التجارب النسجية:
وهو عبارة عن التجارب النسجية حيث تم إنتاج عينات البحث وعددها  9عينات مختلفة عن طريق- :


تغيير ضغط الفونيات المساعدة وذلك باستخدام الضغوط التالية  3,5 / 3 / 2,5:بار.



تغيير ترتيب الحدفات ما بين الخيوط المعدنية وخيوط البوليستر وكان ترتيبها كالتالى:

2

فتلة خيوط قصب 1 :فتلة خيوط بولى أستر.

1

فتلة خيوط قصب 2 :فتلة خيوط بولى أستر.

2

فتلة خيوط قصب 2 :فتلة خيوط بولى أستر.

 - 1 –1 – 2مواصفات عينات البحث- :
يوضح الجدول رقم ( )2مواصفات عينات البحث:
جدول ( )2يوضح مواصفات عينات البحث
ضغط الهواء
رقم العينة
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ترتيب اللحمات

1

 3,5بار

 2لحمة خيوط قصب  1 :لحمة خيوط بولى أستر

2

 3,5بار

 2لحمة خيوط قصب  2 :لحمة خيوط بولى أستر

3

 3,5بار

 1لحمة خيوط قصب  2 :لحمة خيوط بولى أستر

4

 3بار

 2لحمة خيوط قصب  1 :لحمة خيوط بولى أستر

5

 3بار

 2لحمة خيوط قصب  2 :لحمة خيوط بولى أستر

6

 3بار

 1لحمة خيوط قصب  2 :لحمة خيوط بولى أستر

7

 2,5بار

 2لحمة خيوط قصب  1 :لحمة خيوط بولى أستر

8

 2,5بار

 2لحمة خيوط قصب  2 :لحمة خيوط بولى أستر

9

 2,5بار

 1لحمة خيوط قصب  2 :لحمة خيوط بولى أستر
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 – 2-1 – 2مواصفات النول:
تم إنتاج العينات تحت البحث وذلك على نول ) (PICANOL OMNIPLUSبمواصفات كاآلتى:
جدول ( )3مواصفات النول المستخدم
العناصر الرئيسية

المواصفات

نوع الماكينة

PICANOL - OMNIPLUS

سنة الصنع

2005 - 2003

سرعة الماكينة أثناء تنفيذ العينة

 400لفة  /د

عرض الماكينة

 340سم

عدد الفونيات الرئيسية

4

عدد الفونيات المساعدة

50

عدد الصمامات المتصلة بالفونيات المساعدة

 25صمام

نوع الفونيات الرئيسية

مخروطى

قطر الفونيات الرئيسية

 2.9ملم

طول الفونيات المساعدة

 30ملم

شكل الفونيات المساعدة

فتحة واحدة دائرية

وسيط نقل خيط اللحمة

الهواء

نوع التوافق الحركى

إيجابى متكامل

 - 3 - 1 – 2مواصفات السداء المستخدم:
حيث تم استخدام خيوط السداء من خامة البوليستر ( 1*100بوليستر مبنط).
جدول ( )4مواصفات خيوط السداء المستخدمة
العناصر الرئيسية
نمرة خيط سداء األرضية

 1*100مبنط بوليستر

عدة المشط

 20باب بالسم

التطريح

 3فتلة  /باب

عدد فتل السم على النول

 60فتلة  /السم

 – 4 - 1 – 2مواصفات اللحمات المستخدمة:
جدول ( )5مواصفات خيوط اللحمة المستخدمة
العناصر الرئيسية
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المواصفات

المواصفات

نمرة الخيط المعدنى

 1*120قصب

نمرة خيط البوليستر

 1*150مبنط

عدد فتل الحلمات  /سم

 25فتلة  /السم
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 – 5 - 1 – 2التركيب النسجى المستخدم:
تم إنتاج عينات البحث باستخدام تركيب نسجى أطلس  5من اللحمة.

 - 2 – 2الجزء الثاني اختبار األقمشة:
 – 1– 2 – 2اختبار وزن المتر المربع:
تم إجراء تجارب اختبار وزن المتر المربع فى معمل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ( – )EOSاإلدارة
العامة الختبارات الغزل والنسيج.
اسم الجهاز الذي تم عليه إجراء االختبار :الميزان الحساس.
وتم إجراء االختبار طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم  - 295ج.2008 / 3

()4

 – 2– 2 – 2اختبار سمك األقمشة:
تم إجراء تجارب اختبار سمك األقمشة فى معمل القياس والمعايرة قسم مترولوجيا النسيج.
اسم الجهاز الذي تم عليه إجراء االختبارThickness Gauge - SDL :
وتم إجراء االختبار طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم  - 295ج/ 4

)4( .2008

 –3–2 –2اختبار قوة الشد واالستطالة:
تم إجراء تجارب قوة الشد لألقمشة فى معمل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ( – )EOSاإلدارة العامة
الختبارات الغزل والنسيج.
اسم الجهاز الذي تم عليه إجراء االختبارShimadzu (Auto Graph) :رقم .S – 500
وتم إجراء االختبار طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم  – 1506ج.2007 / 1

()2

 – 4– 2 – 2اختبار االحتكاك:
تم إجراء تجارب اختبار االحتكاك فى معمل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ( – )EOSاإلدارة العامة
الختبارات الغزل والنسيج.
اسم الجهاز الذي تم عليه إجراء االختبار جهاز.Rub Tester :
وتم إجراء االختبار طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم / 2 – 3711

)13( .2008

 – 5– 2 – 2اختبار معامل الصالبة:
تم إجراء تجارب اختبار معامل الصالبة فى معمل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ( – )EOSاإلدارة العامة
الختبارات الغزل والنسيج.
اسم الجهاز الذي تم عليه إجراء االختبار:
وتم إجراء االختبار طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم / 661

)3( .2008

 – 6– 2 – 2اختبار نفاذية الهواء:
تم إجراء تجارب اختبار نفاذية الهواء فى معمل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ( – )EOSاإلدارة العامة
الختبارات الغزل

والنسيج)14( .

اسم الجهاز الذي تم عليه إجراء االختبار:
.air permeability tester – Fx 3300 – SDL – Iso 9002
وتم إجراء االختبار طبقا للمواصفة القياسية رقم/ ASTM D737 :
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 -3النتائج والمناقشة:
 - 1 – 3نتائج االختبارات:
الجدول التالى يوضح نتائج االختبارات للعينات محل الدراسة وكانت النتائج كالتالى:
والجدول ( )6يوضح نتائج االختبارات للعينات المنتجة والتى توضح العالقة بين متغيرات البحث ودراسة مدى تأثيرها
على الخواص المختلفة لألقمشة المنتجة.
جدول ( )6يوضح نتائج مجمعة الختبارات األقمشة المنتجة
اختبار
معامل
الصالبة فى
اتجاه
اللحمة
292.3

983

العينة رقم 2

47.2

0.40

54.2

17.9

42.2

255.4

972

العينة رقم 3

47.5

0.42

54.9

18.4

42.3

180.6

943

العينة رقم 4

47.1

0.39

53.4

17.6

39

257.5

963

العينة رقم 5

47.7

0.41

55.8

18.2

43

241.6

889

العينة رقم 6

47.9

0.43

57.8

19.6

43.4

149.2

921

العينة رقم 7

47.7

0.40

55.8

18.2

39.8

242.2

889

العينة رقم 8

48

0.42

57.3

19.4

43.3

185.6

864

العينة رقم 9

48.1

0.44

60.1

20.6

43.5

131.8
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اللحمة

اختبار
االستطالة فى
اتجاه اللحمة

العينة رقم 1

46.7

0.38

49.3

15

38.6

االختبار

وزن المتر
المربع بالجرام

العينة

اختبار
االحتكاك

اختبار
نفاذية
الهواء

 -1–1– 3العالقة بين وزن المتر المربع بالجرام لألقمشة المنتجة واختالف ضغط الفونيات المساعدة- :
 1ق 2 :ب

ق2:2ب

ق: 2ب1
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اختالف ضغط الفونيات المساعدة عند عدد  50فونية مساعدة
شكل ( )3تأثير اختالف ضغط الفونيات المساعدة عند استخدام عدد  50فونية على وزن المتر المربع لألقمشة بالجرام

من خالل الجدول رقم ( )6ومن خالل الشكل البياني رقم ( )3والذي يوضح العالقة بين وزن المتر المربع وضغط الهواء
بالفونيات المساعدة على قيم وزن المتر المربع فيالحظ أن األقمشة المنتجة عند ضغط  2.5بار قد سجلت قراءات لوزن
المتر المربع أكبر من القراءات التى سجلتها كل من األقمشة المنتجة عند ضغط  3بار و 3.5بار ويرجع ذلك إلى
االنخفاض فى تأثير الهواء الخارج من فتحات الفونيات المساعدة على خيط اللحمة وبالتالى زيادة النسبة المئوية لتقلص
خيط اللحمة بمعنى زيادة الطول الموجود والخاص بخيط اللحمة داخل األقمشة وبالتالى زيادة وزن المتر المربع .فنستنتج
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من ذلك وجود عالقة عكسية بين مقدار ضغط هواء الفونيات المساعدة المستخدمة ووزن المتر المربع لألقمشة المنتجة
فكلما قل ضغط الهواء المستخدم كلما زاد وزن المتر المربع لألقمشة المنتجة والعكس .وكذلك نالحظ أن األقمشة المنتجة
بترتيب  2فتلة بولى أستر 1 :فتلة قصب قد سجلت أعلى قراءات لوزن المتر المربع يليها األقمشة المنتجة بترتيب  2فتلة
قصب 2 :فتلة بولى أستر ثم األقمشة المنتجة بترتيب  1فتلة قصب 2 :فتلة بولى أستر ويرجع ذلك الستخدام خيوط بولى
أستر من نمرة  1*150دينر ففى حالة زيادتها داخل األقمشة المنتجة تحت البحث عن خيوط القصب المستخدمة من نمرة
 1*120دينير فتزيد بالتبعية وزن المتر المربع لألقمشة المنتجة.
 - 2 -1 – 3العالقة بين سمك األقمشة بالمليمتر لألقمشة المنتجة واختالف ضغط الفونيات المساعدة- :
 1ق 2 :ب

ق2:2ب

ق: 2ب1

0.44

0.4
0.38
0.36

سمك األقمشة بالملليمتر

0.42

0.34
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اختالف ضغط الفونيات المساعدة عند عدد  50فونية مساعدة
شكل ( )4تأثير اختالف ضغط الفونيات المساعدة عند استخدام عدد  50فونية على سمك لألقمشة بالملليمتر

من خالل الجدول رقم ( )6ومن خالل الشكل البياني رقم ( )4والذي يوضح العالقة بين سمك األقمشة المنتجة وضغط
الهواء بالفونيات المساعدة على قيم سمك األقمشة يتضح لنا مدى تأثير اختالف ضغط الهواء المستخدم على سمك األقمشة
المنتجة تحت البحث فيالحظ أن األقمشة المنتجة عند ضغط  2.5بار قد سجلت أعلى قيمة لسمك األقمشة من القراءات
التى سجلتها ك ٌل من األقمشة المنتجة عند ضغط  3و 3.5بار .ويرجع ذلك إلى وجود عالقة طرديه بين السمك ووزن
المتر المربع أى كلما زاد وزن المتر المربع لألقمشة المنتجة زاد معها أيضا السمك ويرجع ذلك إلى االنخفاض فى تأثير
الهواء الخارج من فتحات الفونيات المساعدة على خيط اللحمة وبالتالى زيادة النسبة المئوية لتقلص خيط اللحمة بمعنى
زيادة الطول الموجود والخاص بخيط اللحمة داخل األقمشة وبالتالى زيادة وزن المتر المربع وبالتالى زيادة السمك.
فنستنتج من ذلك وجود عالقة عكسية بين مقدار ضغط هواء الفونيات المساعدة المستخدمة وسمك األقمشة المنتجة فكلما
قل ضغط الهواء المستخدم كلما زاد سمك األقمشة المنتجة والعكس .وكذلك نالحظ أن األقمشة المنتجة بترتيب  2فتلة بولى
أستر 1 :فتلة قصب قد سجلت أعلى قراءات الختبار السمك يليها األقمشة المنتجة بترتيب  2فتلة قصب 2 :فتلة بولى أستر
ثم األقمشة المنتجة بترتيب  1فتلة قصب 2 :فتلة بولى أستر ويرجع ذلك الستخدام خيوط بولى أستر من نمرة 1*150
دينر ففى حالة زيادتها داخل األقمشة المنتجة تحت البحث عن خيوط القصب المستخدمة من نمرة  1*120دينير فتيزيد
بالتبعية وزن المتر المربع لألقمشة المنتجة وبالتالى يزيد سمك األقمشة المنتجة.
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 -3 -1 -3العالقة بين قوة الشد فى اتجاه اللحمة لألقمشة المنتجة واختالف ضغط الفونيات المساعدة- :
 1ق 2 :ب

ق2:2ب

ق: 2ب1
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0
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اختالف ضغط الفونيات المساعدة عند عدد  50فونية مساعدة
شكل ( )5تأثير اختالف ضغط الفونيات المساعدة عند استخدام عدد  50فونية على قوة الشد فى اتجاه اللحمة بالكجم قوة

من خالل الجدول رقم ( )6ومن خالل الشكل البياني رقم ( )5والذي يوضح العالقة بين قوة الشد فى اتجاه اللحمة لألقمشة
المنتجة وضغط الهواء بالفونيات المساعدة على قيم قوة الشد فى اتجاه اللحمة لألقمشة يتضح لنا مدى تأثير اختالف ضغط
الهواء المستخدم على قوة الشد فى اتجاه اللحمة لألقمشة المنتجة تحت البحث فيالحظ أن األقمشة المنتجة عند ضغط 2.5
بار قد سجلت أعلى قيمة لقوة الشد فى اتجاه اللحمة لألقمشة المنتجة من القراءات التى سجلتها ك ٌل من األقمشة المنتجة عند
ضغط  3و 3.5بار  .ويرجع ذلك إلى االنخفاض فى تأثير الهواء الخارج من فتحات الفونيات المساعدة على خيط اللحمة
يعمل على زيادة النسبة المئوية لتقلص خيط اللحمة نتيجة ضعف تأثير الهواء على اللحمات مما يتيح حرية أكثر فى مقدار
التموج الناتج من تعاشق خيط اللحمة مع خيوط السداء مما يزيد من مقدار مقاومة األقمشة لقوى الشد المؤثر عليها.
فنستنتج من ذلك وجود عالقة عكسية بين مقدار ضغط هواء الفونيات المساعدة المستخدمة وقوة الشد فى اتجاه اللحمة
لألقمشة المنتجة فكلما قل ضغط الهواء المستخدم كلما زادت قوة الشد فى اتجاه اللحمة لألقمشة المنتجة والعكس .وكذلك
نالحظ أن األقمشة المنتجة بترتيب  2فتلة بولى أستر 1 :فتلة قصب قد سجلت أعلى قراءات الختبار قوة الشد فى اتجاه
اللحمة يليها األقمشة المنتجة بترتيب  2فتلة قصب 2 :فتلة بولى أستر ثم األقمشة المنتجة بترتيب  2فتلة قصب 1 :فتلة
بولى أستر ويرجع ذلك لزيادة قوة شد خيوط البولى أستر عن خيوط القصب المستخدمة فى األساس ففى حالة زيادة عدد
خيوط البولى أستر داخل األقمشة المنتجة تحت البحث عن خيوط القصب المستخدمة تزيد قوة شد األقمشة المنتجة.
 - 4 – 1 – 3العالقة بين معامل الصالبة لألقمشة المنتجة واختالف ضغط الفونيات المساعدة- :
 1ق 2 :ب

ق2:2ب

ق: 2ب1
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معامل الصالبة بالمللجم سم

250
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اختالف ضغط الفونيات المساعدة عند عدد  50فونية مساعدة
شكل ( )6تأثير اختالف ضغط الفونيات المساعدة عند استخدام عدد  50فونية على معامل الصالبة فى اتجاه اللحمة بالملليجرام سنتيمتر
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من خالل الجدول رقم ( )6ومن خالل الشكل البياني رقم ( )6والذي يوضح العالقة بين معامل الصالبة فى اتجاه اللحمة
لألقمشة المنتجة وضغط الهواء بالفونيات المساعدة على قيم معامل الصالبة فى اتجاه اللحمة لألقمشة يتضح لنا مدى تأثير
اختالف ضغط الهواء المستخدم على قيم معامل الصالبة فى اتجاه اللحمة لألقمشة المنتجة تحت البحث فيالحظ أن األقمشة
المنتجة عند ضغط  3.5بار قد سجلت أعلى قيم لمعامل الصالبة فى اتجاه اللحمة لألقمشة المنتجة من القراءات التى
سجلتها ك ٌل من األقمشة المنتجة عند ضغط  3و 2.5بار .ويرجع ذلك إلى أنه بزيادة مقدار قيمة ضغط الهواء المستخدم
للتأثير على خيط اللحمة وذلك للوصول للطرف االخر لعرض المنسوج فأنه يعمل على استقامة اللحمة وتقل نسبة
التشريب .وبانخفاضه يزداد التشريب لخيط اللحمة داخل بحر المنسوج .مما يؤدى إلى اندماج خيوط السداء مع اللحمة
بشكل أفضل مما يؤدى إلى زي ادة معامل الصالبة فى اتجاه اللحمة .فنستنتج من ذلك وجود عالقة طردية بين مقدار ضغط
هواء الفونيات المساعدة المستخدمة ومقدار صالبة األقمشة فى اتجاه اللحمة لألقمشة المنتجة فكلما زاد ضغط الهواء
المستخدم كلما زادت قيمة معامل الصالبة فى اتجاه اللحمة لألقمشة المنتجة والعكس .وكذلك نالحظ أن األقمشة المنتجة
بترتيب  2فتلة قصب 1 :فتلة بولى أستر قد سجلت أعلى قراءات الختبار معامل الصالبة فى اتجاه اللحمة يليها األقمشة
المنتجة بترتيب  2فتلة قصب 2 :فتلة بولى أستر ثم األقمشة المنتجة بترتيب  1فتلة قصب 2 :فتلة بولى أستر ويرجع ذلك
لزيادة معامل صالبة خيوط القصب عن خيوط البولى أستر المستخدمة فى األساس ففى حالة زيادة عدد خيوط القصب
داخل األقمشة المنتجة تحت البحث عن خيوط البولى أستر المستخدمة تزيد قيمة معامل الصالبة لألقمشة المنتجة.
 - 5 – 1 – 3العالقة بين االستطالة النسبية عند القطع فى اتجاه اللحمة لألقمشة المنتجة واختالف ضغط الفونيات
المساعدة- :
 1ق 2 :ب

ق2:2ب

ق: 2ب1
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االستطالة النسبية فى اتجاه اللحمة
%

25

اختالف ضغط الفونيات المساعدة عند عدد  50فونية مساعدة
شكل ( )7تأثير اختالف ضغط الفونيات المساعدة عند استخدام عدد  50فونية على قيم االستطالة النسبية عند القطع فى اتجاه اللحمة

من خالل الجدول رقم ( )6ومن خالل الشكل البياني رقم ( )7والذي يوضح العالقة بين االستطالة النسبية فى اتجاه اللحمة
لألقمشة المنتجة وضغط الهواء بالفونيات المساعدة على قيم االستطالة النسبية فى اتجاه اللحمة لألقمشة يتضح لنا مدى
تأثير اختالف ضغط الهواء المستخدم على قيم االستطالة النسبية فى اتجاه اللحمة لألقمشة المنتجة تحت البحث فيالحظ أن
األقمشة المنتجة عند ضغط  2.5بار قد سجلت أعلى قيم لالستطالة النسبية فى اتجاه اللحمة لألقمشة المنتجة من القراءات
التى سجلتها ك ٌل من األقمشة المنتجة عند ضغط  3و  3.5بار .وذلك لوجود ارتباط معنوى بين خاصية قوة الشد القاطع
وخاصية استطالة القماش والتى تعتبر أحد الخواص التى يستدل بها على التحمل والعمر االستهالكى للمنسوج .ألنه أثبت
من خالل نتائج اختبار قوة الشد فى اتجاه اللحمة ( )3 - 1 – 3لألقمشة المنتجة تحت البحث زيادة قوة شد األقمشة كلما
قل الضغط المستخدم بالماكينة والعكس .ولوجود عالقة طرديه بين قوة شد لألقمشة عند القطع واالستطالة النسبية لألقمشة
عند القطع فنستنتج من ذلك وجود عالقة عكسية بين مقدار ضغط هواء الفونيات المساعدة المستخدمة وقيم االستطالة
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النسبية فى اتجاه اللحمة لألقمشة المنتجة فكلما قل ضغط الهواء المستخدم كلما زادت قيمة االستطالة النسبية فى اتجاه
اللحمة لألقمشة المنتجة والعكس .وكذلك نالحظ أن األقمشة المنتجة بترتيب  2فتلة بولى أستر 1 :فتلة قصب قد سجلت
أعلى قراءات الختبار االستطالة النسبية فى اتجاه اللحمة يليها األقمشة المنتجة بترتيب  2فتلة قصب 2 :فتلة بولى أستر ثم
األقمشة المنتجة بترتيب  2فتلة قصب 1 :فتلة بولى أستر .ويرجع ذلك لزيادة االستطالة النسبية لخيوط البولى أستر عن
خيوط القصب المستخدمة فى األساس ففى حالة زيادة عدد خيوط البولى أستر داخل األقمشة المنتجة تحت البحث عن
خيوط القصب المستخدمة تزيد قيمة االستطالة النسبية لألقمشة المنتجة.
 - 6 – 1 – 3العالقة بين مقاومة األقمشة للتآكل باالحتكاك بالجرام لألقمشة المنتجة واختالف ضغط الفونيات
المساعدة- :
 1ق 2 :ب

ق2:2ب

ق: 2ب1
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اختالف ضغط الفونيات المساعدة عند عدد  50فونية مساعدة
شكل ( )8تأثير اختالف ضغط الفونيات المساعدة عند استخدام عدد  50فونية على وزن المتر المربع لألقمشة بعد إجراء اختبار مقاومة
األقمشة للتآكل باالحتكاك بالجرام

من خالل الجدول رقم ( )6ومن خالل الشكل البياني رقم ( )8والذي يوضح العالقة بين وزن المتر المربع بعد اجراء
اختبار مقاومة األقمشة للتآكل باالحتكاك وضغط الهواء بالفونيات المساعدة على قيم وزن المتر المربع بعد اجراء اختبار
مقاومة األقمشة للتآكل باالحتكاك فيالحظ أن األقمشة المنتجة عند ضغط  2.5بار قد سجلت قراءات لوزن المتر المربع
بعد اجراء اختبار مقاومة األقمشة للتآكل باالحتكاك أكبر من القراءات التى سجلتها كل من األقمشة المنتجة عند ضغط 3
بار و 3.5بار ويرجع ذلك إلى االنخفاض فى تأثير الهواء الخارج من فتحات الفونيات المساعدة على خيط اللحمة وبالتالى
زيادة النسبة المئوية لتقلص خيط اللحمة بمعنى زيادة الطول الموجود والخاص بخيط اللحمة داخل األقمشة وبالتالى زيادة
سمك القماش مما يؤدى فى النهاية إلى زيادة مقاومة األقمشة للتاَكل باالحتكاك نتيجة زيادة سمكها .فنستنتج من ذلك وجود
عالقة عكسية بين مقدار ضغط هواء الفونيات المساعدة المستخدمة ومقاومة األقمشة للتآكل باالحتكاك فكلما قل ضغط
الهواء المستخدم كلما زادت مقاومة األقمشة للتآكل باالحتكاك والعكس .وكذلك نالحظ أن األقمشة المنتجة بترتيب  2فتلة
بولى أستر  1 :فتلة قصب قد سجلت أعلى قراءات لوزن المتر المربع بعد اجراء اختبار مقاومة األقمشة للتآكل باالحتكاك
وكذلك نسبة الفقد فى الوزن أقل يليها األقمشة المنتجة بترتيب  2فتلة قصب  2 :فتلة بولى أستر ثم األقمشة المنتجة
بترتيب  1فتلة قصب  2 :فتلة بولى أستر ويرجع ذلك الستخدام خيوط بولى أستر من نمرة  1*150دينر ففى حالة
زيادتها داخل األقمشة المنتجة تحت البحث عن خيوط القصب المستخدمة من نمرة  1*120دينير يترتب عليه زيادة سمك
القماش مما يؤدى فى النهاية إلى زيادة مقاومة األقمشة للتآكل باالحتكاك نتيجة زيادة السمك وذلك لوجود عالقة طرديه
بين سمك القماش ومقاومة األقمشة للتآكل باالحتكاك وكذلك نسبة الفقد فى الوزن وذلك لزيادة متانة وقوة شد خيوط البولى
أستر عن خيوط القصب مما يجعلها لها القدرة أكثر على مقاومة األقمشة للتآكل باالحتكاك .
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 -7 – 1 – 3العالقة بين نفاذية الهواء لتر/م/2ث لألقمشة المنتجة واختالف ضغط الفونيات المساعدة- :
 1ق 2 :ب

ق2:2ب

ق: 2ب1

1000

900
850

نفاذية الهواء لتر  /م / 2ث

950

800
فونية  2.5 - 50بار

فونية  3 - 50بار

فونية  3.5 - 50بار

اختالف ضغط الفونيات المساعدة عند عدد  50فونية مساعدة
شكل ( )9تأثير اختالف ضغط الفونيات المساعدة عند استخدام عدد  50فونية على اختبار نفاذية الهواء

من خالل الجدول رقم ( )6ومن خالل الشكل البيانى رقم ( )9والذي يوضح العالقة بين نفاذية الهواء لألقمشة المنتجة
وضغط الهواء بالفونيات المساعدة على قيم نفاذية الهواء لألقمشة يتضح لنا مدى تأثير اختالف ضغط الهواء المستخدم
على قيم نفاذية الهواء لألقمشة المنتجة تحت البحث فيالحظ أن األقمشة المنتجة عند ضغط  3.5بار قد سجلت أعلى قيم
لنفاذية الهواء لألقمشة المنتجة من القراءات التى سجلتها ك ٌل من األقمشة المنتجة عند ضغط  3و 2.5بار .ويرجع ذلك
إلى أنه بزيادة مقدار قيمة ضغط الهواء المستخدم للتأثير على خيط اللحمة وذلك للوصول للطرف اآلخر لعرض المنسوج
يؤدى إلى عدم توفر حرية لحركة خيط اللحمة داخل المنسوج وذلك لتعرضه إلجهادات شد ناتجة من زيادة كمية الهواء
المؤثرة عليها وبالتالى قلة نسبة تقلص خيط اللحمة مما يعمل على زيادة المسافات البينية بين خيوط اللحمة وبالتالى تزيد
مسامية األقمشة مما يؤدى فى النهاية إلى زيادة نفاذية األقمشة للهواء .فنستنتج من ذلك وجود عالقة طرديه بين مقدار
ضغط هواء الفونيات المساعدة المستخدمة ومقدار نفاذية الهواء لألقمشة المنتجة فكلما زاد ضغط الهواء المستخدم كلما زاد
مقدار نفاذية الهواء لألقمشة المنتجة والعكس .وكذلك نالحظ أن األقمشة المنتجة بترتيب  2فتلة بولى أستر 1 :فتلة قصب
قد سجلت أقل قراءات الختبار نفاذية الهواء يليها األقمشة المنتجة بترتيب  2فتلة قصب 2 :فتلة بولى أستر ثم األقمشة
المنتجة بترتيب  2فتلة قصب 1 :فتلة بولى أستر ويرجع ذلك الستخدام خيوط بولى أستر من نمرة  1*150دينر ففى حالة
زيادتها داخل األقمشة المنتجة تحت البحث عن خيوط القصب المستخدمة من نمرة  1*120دينير فيؤدى ذلك إلى زيادة
السمك مما يترتب على ذلك قلة نفاذية الهواء لألقمشة المنتجة.

 - 2 – 3كمية الهواء المستهلكة إلنتاج عينات البحث:
لحساب كمية الهواء المستهلكة إلنتاج عينات البحث نتبع المعادلة التالية- :
س*ص
س * 1ص1

ع
ع( 1مجهول)

حيث س - :ثابت ضغط الهواء للفونيات المساعدة ( 6بار).
ص - :ثابت عدد الفونيات المساعدة ( 50فونية مساعدة).
ع - :ثابت كمية الهواء المستهلكة بالكجم وات  8 /ساعات عمل (.)KW 2400
س - :1متغير ضغط الهواء المستخدم إلنتاج عينات البحث.
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ص - :1متغيرعدد الفونيات المساعدة المستخدمة إلنتاج عينات البحث.

ع - :1كمية الهواء المستهلكة بالكجم وات  8 /ساعات عمل المستخدمة إلنتاج عينات البحث.
يوضح الجدول رقم ( )7األساس الذي تم عليه حساب كمية الهواء المستهلكة إلنتاج عينات البحث.
جدول ( )7يوضح األساس الذي تم عليه حساب كمية الهواء المستهلكة إلنتاج عينات البحث
عدد الفونيات
ضغط الهواء
كمية الهواء المستهلكة بالكجم
المساعدة
للفونيات المساعدة
رقم العينة
وات  8 /ساعات عمل بال KW
(ص)
(س)
وفقا لكتالوج الشركة المصنعة
KW2400
50
 6بار
للماكينة المنفذ عليها عينات البحث
على أساس ذلك تم احتساب كمية الهواء المستهلكة إلنتاج عينات البحث:
جدول ( )8يوضح كمية الهواء المستهلكة إلنتاج عينات البحث
كمية الهواء
المستهلكة بالكجم
وات  8 /ساعات
عمل
KW 1401.6

رقم العينة

ترتيب اللحمات

مقدار
الضغط

عدد
الفونيات
المساعدة

1

 2لحمة خيوط قصب  1 :لحمة خيوط بولى أستر

 3.5بار

50

2

 2لحمة خيوط قصب  2 :لحمة خيوط بولى أستر

 3بار

50

KW 1401.6

3

 1لحمة خيوط قصب  2 :لحمة خيوط بولى أستر

 2.5بار

50

KW 1401.6

4

 2لحمة خيوط قصب  1 :لحمة خيوط بولى أستر

 3.5بار

50

KW 1200

5

 2لحمة خيوط قصب  2 :لحمة خيوط بولى أستر

 3بار

50

KW 1200

6

 1لحمة خيوط قصب  2 :لحمة خيوط بولى أستر

 2.5بار

50

KW 1200

7

 2لحمة خيوط قصب  1 :لحمة خيوط بولى أستر

 3.5بار

50

KW 999.84

8

 2لحمة خيوط قصب  2 :لحمة خيوط بولى أستر

 3بار

50

KW 999.84

9

 1لحمة خيوط قصب  2 :لحمة خيوط بولى أستر

 2.5بار

50

KW 999.84

1401.6

1500

 1ق 2 :ب

ق2:2ب

ق: 2ب1

999.84

1000

500

0
فونية  2.5 - 50بار

فونية  3 - 50بار

فونية  3.5 - 50بار

كمية الهواء  8 /ساعات بالKW

1200

اختالف ضغط الفونيات المساعدة عند عدد  50فونية مساعدة
شكل ( )10يوضح كمية الهواء المستهلكة عند ضغط ( )3.5 – 3 – 2.5بار باستخدام  50فونية مساعدة
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 - 3 – 3ملخص النتائج
من خالل مناقشة نتائج اختبارات الخواص الطبيعية والميكانيكية لعينات األقمشة المنتجة على ماكينات النسيج ذات ضغط
الهواء النفاث حيث أمكن الحصول على أقمشة مفروشات (ستائر) مستخدما بها الخيوط المعدنية كلحمات باستخدام عدة
ضغوط مختلفة للفونيات المساعدة لماكينة النسيج ذات ضغط الهواء النفاث مما ترتب عليه تقليل كمية الهواء المستهلكة
خالل ساعات العمل مما يؤدى ذلك إلى تقليل تكلفة التشغيل ويمكن تلخيص نتائج البحث فيما يلي:
 .1أن األقمشة المنتجة عند ضغط  2.5بار قد سجلت أعلى قراءات لكل من قوة الشد فى اتجاه اللحمة – وزن المتر
المربع – السمك – االستطالة النسبية فى اتجاه اللحمة  -مقاومة األقمشة للتآكل باالحتكاك – من األقمشة المنتجة عند
ضغط  3بار وأخيرا  3.5بار والتى لها نفس المواصفات التنفيذية.
 .2أن األقمشة المنتجة عند ضغط  3.5بار قد سجلت أعلى قراءات لكل من معامل الصالبة فى اتجاه اللحمة – نفاذية
الهواء – من األقمشة المنتجة عند ضغط  3بار وأخيرا  2.5بار والتى لها نفس المواصفات التنفيذية.
 .3أن األقمشة المنتجة بترتيب لحمات  2بولى أستر 1 :قصب قد سجلت أعلى قراءات لكل من قوة الشد فى اتجاه
اللحمة – وزن المتر المربع – السمك – االستطالة النسبية فى اتجاه اللحمة  -مقاومة األقمشة للتآكل باالحتكاك – من
األقمشة المنتجة بترتيب لحمات  2بولى أستر 2 :قصب وأخيرا بترتيب لحمات  1بولى أستر 2 :قصب والتى لها نفس
المواصفات التنفيذية.
 .4أن األقمشة المنتجة بترتيب لحمات  1بولى أستر 2 :قصب قد سجلت أعلى قراءات لكل من معامل الصالبة فى
اتجاه اللحمة – نفاذية الهواء – من األقمشة المنتجة بترتيب لحمات  2بولى أستر 2 :قصب وأخيرا بترتيب لحمات 2
بولى أستر 1 :قصب والتى لها نفس المواصفات التنفيذية.
 .5وجود عالقة عكسية بين مقدار ضغط الهواء بالفونيات المساعدة وقراءات قوة الشد فى اتجاه اللحمة – وزن المتر
المربع – السمك – االستطالة النسبية فى اتجاه اللحمة  -مقاومة األقمشة للتآكل باالحتكاك والتى لها نفس المواصفات
التنفيذية.
 .6وجود عالقة طردية بين مقدار ضغط الهواء بالفونيات المساعدة وقراءات نفاذية األقمشة للهواء ومعامل الصالبة
لألقمشة المنتجة والتى لها نفس المواصفات التنفيذية.
 .7وجود عالقة عكسية بين سمك القماش ونفاذية هواء األقمشة والتى لها نفس المواصفات التنفيذية.
 .8وجود عالقة طردية بين قوة شد األقمشة واالستطالة النسبية للقماش والتى لها نفس المواصفات التنفيذية.
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