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 الملخص

ة من أهم العوامل التً تؤثر فً عملٌة الطباعة باعتبارها المسئولة عن تعتبر الخواص الرٌولوجٌة لعجائن الطباع

منح العجٌنة اللزوجة الالزمة للحصول علً طباعة متجانسة وخطوط  طباعٌة حادة وبالتالً فإن الهدف الرئٌسً من 

نات الصودٌوم لبعض أنواع المتخنات المستخدمة فً عجٌنة الطباعة مثل الجٌالبحث هو دراسة الخواص الرٌولوجٌة 

وكربوكسً مٌثٌل السلٌلوز وتاثٌرها علً مساحات وخطوط التصمٌم المختلفة. تم تحضٌر عجائن طباعة تحتوي علً 

الجٌنات الصودٌوم وكربوكسً مٌثٌل السلٌلوز بتركٌزات مختلفة واستخدامها فً الطباعة علً أقمشة قطنٌة باستخدام 

الطباعة بالشابلونات الٌدوٌة. تشٌر نتائج البحث الحالً إلى أن أفضل نوعٌن مختلفٌن من الصبغات النشطة عن طرٌق 

%(.  كما تشٌر النتائج الخاصة 4تركٌز أللجٌنات الصودٌوم للحصول علً أفضل عمق لونً علً أقمشة قطنٌة هو )

نٌة أما كربوكسً بدراسة الخواص الرٌولوجٌة إلً أن الجٌنات الصودٌوم من نوع الموائع البسٌدوبالستٌكٌة الغٌر نٌوتٌ

مٌثٌل السلٌلوز فهو من نوع الموائع السكسوتروبٌك. تم طباعة تصمٌمات مبتكرة باستخدام الجٌنات الصودٌوم عن طرٌق 

 الطباعة بالشابلونات الٌدوٌة. 

 أهداف البحث 

ً عجائن الطباعة الهدف الرئٌسً من البحث هو دراسة الخواص الرٌولوجٌة لبعض المتخنات  الغٌر نٌوتٌنٌة المستخدمة ف

مثل الجٌنات الصودٌوم وكربوكسً مٌثٌل السلٌلوز وطباعتها علً أقمشة قطنٌة بالصبغات النشطة باستخدام الشابلونات 

الٌدوٌة. أٌضا طباعة تصمٌمات مبتكرة علً أقمشة قطنٌة الستخدامها كمعلقات نسجٌة باستخدام الجٌنات الصودٌوم ٌعتبر 

 هدف اخر للبحث. 

 حث منهجية الب

 ٌعتمد البحث علً المنهج التجرٌبً

 نتائج البحث 

تشٌر النتائج الحالٌة للبحث الحالً  إلً أن الجٌنات الصودٌوم من عجائن الطباعة البسٌدو بالستٌكٌة الغٌر نٌوتٌنٌة وبالتالً 

سكسو تروبٌك تعطً أفضل نتائج فً طباعة المالمس والخطوط الدقٌقة أما كرٌوكسً مٌثٌل السلٌلوز فهو من نوع ال

وبالتالً تعطً نتائج طباعٌة جٌدة عند استخدامها فً طباعة المساحات . أفضل تركٌز أللجٌنات الصودٌوم للطباعة علً 

 %(. 4األقمشة القطنٌة هو )


