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خواص األداء الوظيفى لألقنعة الطثية تأثير إختالف وزن المتر المرتع وأسلوب التنفيذ علي 

 ذات األسالية التنفيذية المختلفةغير المنسوجة الجراحية 

The effect of difference weight per square meter and executive Method on 

the functional performance properties of non- woven surgical medical 

masks with different executive Methods  
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 جامعة دمٌاط –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  - سات العلٌا والبحوثووكٌل الكلٌة للدرا
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 جامعة دمٌاط –كلٌة الفنون التطبٌقٌة   -باحثة ماجستٌر بقسم الغزل والنسٌج والترٌكو

 الملخص:

تصنٌع المنتجات الطبٌة بإستخدام األقمشة الغٌر منسوجة ذات اإلستخدام الواحد ٌعتمد على فهم المتطلبات الخاصة 

األقنعة الجراحٌة وتعتبر مالبس الطبٌب داخل غرفة العملٌات وبخاصة لإلستخدامات النهائٌة لهذه النوعٌة من األقمشة . 

وذلك لمنع إحتمال إنتقال العدوى وخاصة األمراض الفٌروسٌة من المحاور الهامة لما تحققه من وظائف هامة وفعالة 

 باإلضافة الى الراحة فً اإلستخدام .

ٌهدف هذا البحث إلً إجررا  دراسرة تجرٌبٌرة لبٌران مردي ترختٌر إخرتالف ورن المترر المربرع ل قمشرة غٌرر المنسروجة علرً 

الوظٌفى ل قنعرة الطبٌرة الجراحٌرة الغٌرر منسروجة ذات األسرالٌب التنفٌذٌرة المختلفرة وترختٌر نسرلوب التنفٌرذ   خواص األدا  

تقنٌة التصنٌع ( علً خواص األدا  الوظٌفى ل قنعة الطبٌة الجراحٌة الغٌر منسوجة وتتضح نهمٌة البحث فً دراسة ترختٌر 

تحدٌد الخواص الهامة الالرم توافرهرا فرً المنتجرات الطبٌرة ه الوظٌفً وذلك علً جودة المنتج النهائً ومدي مال مته ألدائ

وقد ترم إنتراأ نقنعرة مناسربة لهرذا الغررض ترم إجررا  بغرض توفٌر الحماٌة للعاملٌن فً المجال الطبً داخل غرفة العملٌات 

اص بمتغٌررات الدراسرة وذلرك بعض اإلختبارات المعملٌة علً األقنعة المنتجة لتحدٌد خواصها المختلفرة وعالقرة هرذه الخرو

فً معمل النسٌج بالمعهد القومً للقٌاس والمعاٌرة وتم تحلٌل النترائج إحصرائٌا بإسرتخدام تحلٌرل التبراٌن وتقٌرٌم الجرودة. وقرد 

 توصلت الدراسة إلً النتائج التالٌة :

 نفاذٌرة بخرار  -ة الهروا  ٌتبٌن نن هناك تختٌر واضح لورن المتر المربع علرً خرواص األدا  الروظٌفى مترل :   نفاذٌر

الما  ( إلنتاأ وتصنٌع األقنعة الطبٌة الجراحٌة الغٌر منسوجة حٌث وجود عالقرة عسسرٌة برٌن ورن المترر المربرع ل قمشرة 

 ومقدار نفاذٌتها للهوا  ووجود عالقة عسسٌة بٌن ورن المتر المربع ل قمشة ومقدار نفاذٌتها لبخار الما  .

( علً خواص األدا  MB و SMSو  SBضح ألسالٌب التنفٌذ   تقنٌات التصنٌع وهى سالتالى : ٌتبٌن نن هناك تختٌر وا -

نفاذٌرة بخرار المرا  ( إلنتراأ وتصرنٌع األقنعرة الطبٌرة الجراحٌرة الغٌرر  -نفاذٌة الهوا   -الوظٌفى متل :   ورن المتر المربع 

سمرا نن معردل نفاذٌرة بخرار المرا   MBو ال  SMSنعلرى مرن طبقرة ال  SBمنسوجة حٌث نن نفاذٌة الهروا  فرً طبقرة ال 

 . SBنعلى من طبقة ال  MBوال  SMSخالل طبقة ال 

والمسونرة مرن طبقترٌن هرً العٌنرة المتالٌرة بالنسربة لخرواص األدا   (SB+SMS)المصنعة باألسرلوب ( 1نن العٌنة رقم   -

والمسونة من تالث طبقرات هرً  (SB+MB+SB)المصنعة باألسلوب ( 8الوظٌفى وٌسون ترتٌبها األول ونن العٌنة رقم  

 األقل بالنسبة بالنسبة لخواص األدا  الوظٌفى وٌسون ترتٌبها األخٌر .

 األقنعة الجراحٌة ( . -المالبس الطبٌة  -األقمشة غٌر المنسوجة  -األدا  الوظٌفى    الكلمات المفتاحٌة :


