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خىاص األداء الىظيفى لألقىعة الطثية تأثيز إختالف وسن المتز المزتع وأسلىب التىفيذ علي 

 ذات األسالية التىفيذية المختلفةغيز المىسىجة الجزاحية 

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  

 أ.د/ غادة محمد الصٌاد

 أستاذ بقسم الغزل والنسٌج والترٌكو

 جامعة دمٌاط –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  - سات العلٌا والبحوثووكٌل الكلٌة للدرا

 م/ والء عبده على الغبارى

 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 :
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Abstract : 

The manufacture of medical products based on the use of disposable non-woven fabrics 

depends on the understanding of the special requirements for the final uses of this type of 

fabric.The surgical physician inside the surgical room, especially the surgical masks, are 

important axes for their important and effective functions in order to prevent the possibility of 

transmission, especially viral diseases, in addition to the ease of use. 

The purpose of this study is to conduct experimental study to determine the effect of the 

difference weight per square meter for non-woven fabrics on the functional performance 

properties of non-woven medical surgical masks with different executive methods and the 

impact of the executive method (manufacturing technology) on the functional performance 

properties of non-woven medical surgical masks. The importance of this study is to study the 

effect of this on the quality of the final product and its suitability for its functional 

performance and to identify the important properties required for medical products in order to 

protect the medical personnel within the operating room and Suitable masks have been 

produced for this purpose, Then, some laboratory tests were made on the produced masks to 

determine their different properties and the relationship of these properties with the study 

variables this was done in the textile laboratory of the Institute for Measurement and 

Calibration and Egyptian organization for Standardization and Quality (EOS),then results 

were analyzed statistically using the analysis of variance and quality evaluation. The result of 

the  research are achieved that : 

The study reached the following results : 

- There is a clear effect of weight per square meter on the properties of functional 

performance such as: (air permeability - water vapor permeability) for the production and 

manufacture of non-woven surgical medical masks where there is an inverse relationship 

between the weight per square meter of fabrics and the amount of air permeability and there is 

of an inverse relationship between the weight of the square meter of fabrics And the amount 

of its permeability to water vapor. 

- There is a clear effect of the executive methods (manufacturing techniques, such as: SB, 

SMS and MB) on the properties of functional performance such as: (weight per square meter - 

air permeability - water vapor permeability) to produce and manufacture non-woven surgical 

masks, air permeability rate in the SB layer is higher than the SMS and MB layer, and the 

water vapor permeability rate in the SMS and MB layer is higher than the SB layer. 

- the Sample No. (1), manufactured by the (SB+SMS) method, which is composed of two 

layers, is the ideal sample for the functional performance properties and its first order and that 

the sample No. (8), manufactured by SB + MB + SB, is composed of three layers, is the 

lowest for the functional performance properties and its final order. 

Key words : ( Functional performance - Nonwoven fabrics - Medical Clothes -
  

Surgical 

masks
 
). 

 المقدمة والمشكلة البحثٌة :

تعتبر األقمشة المستخدمة فً المجاالت الطبٌة من األقمشة الترً تفررض علٌنرا اإلهتمرام بهرا للحرا  برسرب التقردم فرى مجرال 

تسنولوجٌرا المنسروجات ممرا ٌملررى علٌنرا ضررورة تطروٌر ورفررع سفرا ة ندا  هرذه األقمشرة الطبٌررة للوصرول بهرا إلرى مسررتوى 

المٌرة. تعتبرر منتجرات الحماٌرة الطبٌرة مرن نهرم القطاعرات فرى مجرال الطرب الجودة التً تحقر  لهرا القردرة علرى المنافسرة الع
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والجراحة ألنها تشمل قطاع واسع من المنتجات ذات االستخدام المستمر والذى ال ٌمسن االسرتغنا  عنره حٌرث ننهرا تسرتخدم 

 لسل من المرضى والعاملٌن فى القطاع الصحى لتوفٌر الحماٌة واألمان . 

الرعاٌة الصحٌة الى إستخدام األقمشة الطبٌة رخٌصرة الرتمن الترى تسرتخدم لمررة واحردة ساألقمشرة غٌرر ندى إرتفاع تسالٌف 

( حٌررث تمرردنا األقمشررة غٌررر المنسرروجة بخقمشررة ترٌررد مررن فرررص حماٌررة Disposableالمنسرروجة  نحادٌررة اإلسررتخدام(  

نٌضا فإن األقمشة الطبٌة نحادٌة اإلستخدام  المرضى ضد العدوى سذلك تتٌح لنا التخلص منها بعد اإلستخدام مباشرة وسذلك

"Disposable تعفى المستشفٌات من التعاقد على نجهرة الغسٌل والتعقٌم والسى والتجفٌف حٌث إن هذه األقمشة تضمن "

لغسٌل التعقٌم واألدا  مقارنة باألقمشة التى تستخدم لعدة مرات والتى تنخفض سفا ة األدا  لها بمرور الوقت بتسرار عملٌة ا

والتعقٌم ومن الجدٌر بالرذسر نن هرذا النروع مرن األقمشرة غٌرر قاصرر علرى المرضرى فقرط ولسرن ٌمترد لٌشرمل الطراقم الطبرى 

المعالج نٌضا وٌتطلب هذا النوع مرن األقمشرة بعرض الخرواص الهامرة مترل طررد السروائل   مٌراه د سحرول د دم د إفررارات 

قررٌم   البخررار د نشررعة جامررا ( وتتمٌرر هررذه النوعٌررة مررن األقمشررة برررخص الجسرم ( وسررذلك ٌجررب تعقٌمهررا بإحرردى وسرائل التع

 سعرها ومقاومتها للسهربا  اإلستاتٌسٌة والراحة والنعومة . 

مرن المحراور الهامرة لمرا تحققره مرن وظرائف هامرة وفعالرة األقنعرة الجراحٌرة مالبس الطبٌب داخل غرفة العملٌات وبخاصة 

 باإلضافة الى الراحة فً اإلستخدام . وذلك لمنع إحتمال إنتقال العدوى وخاصة األمراض الفٌروسٌة 

إال نن هناك العدٌد مرن المشراسل الترً تواجره العراملٌن بالمجرال الطبرً عنرد إسرتخدام األقنعرة الجراحٌرة الطبٌرة داخرل غرفرة 

التى تنتقل داخل غرف العملٌرات عرن طرٌر  الترنفس والجلرد العملٌات متل عدم القدرة على التنفس سما نن معظم األمراض 

سالتعر  للطبٌب والرذاذ الناتج عرن السرعال والتحردث و التعررض للردم وسروائل جسرم المررٌض وذلرك لعردم إسرتخدام نقنعرة 

 طبٌة مناسبة . 

 : أهداف البحث

 ٌهدف هذا البحث إلً : -

غٌر المنسوجة علً خواص األدا  الوظٌفى ل قنعرة الطبٌرة الجراحٌرة دراسة تختٌر إختالف ورن المتر المربع ل قمشة  -1

 المستخدمة داخل غرفة العملٌات .

دراسة تختٌر نسالٌب التصنٌع ل قمشة غٌر المنسوجة علً خواص األدا  الوظٌفى ل قنعة الطبٌة الجراحٌرة المسرتخدمة  -2

 داخل غرفة العملٌات .

لرالرم توافرهرا فرً المنتجرات الطبٌرة بغررض تروفٌر الحماٌرة للعراملٌن فرً المجرال تحدٌد الخواص الهامرة والضررورٌة ا -3

 الطبً داخل غرفة العملٌات. 

دراسررة تسنولوجٌررا تصررنٌع األقمشررة الطبٌررة بمررا فٌهررا األقنعررة الطبٌررة الجراحٌررة المنتجررة مررن األقمشررة الغٌررر منسرروجة  -4

 والمستخدمة داخل غرف العملٌات .

 أهمٌة البحث :

فى تطوٌر القناع الجراحى للطبٌب داخل غرفة العملٌرات للتسٌرف مرع ظرروف العمرل والقٌرام بالمهرام الوظٌفٌرة لره  المساهمة

حٌررث ٌررتم دراسررة تررختٌر إخررتالف ورن  ولتحقٌرر  الراحررة الملبسررٌة للطبٌررب مررع التخسٌررد علررى ترروفٌر عرراملى الحماٌررة والراحررة

بٌة الجراحٌة علً خواص األدا  الوظٌفى ل قنعة الطبٌرة الجراحٌرة األقمشة غٌر المنسوجة المستخدمة فً إنتاأ األقنعة الط

المستخدمة داخل غرفة العملٌات ودراسة تختٌر نسالٌب التصنٌع ل قمشة غٌر المنسوجة المستخدمة فً إنتاأ األقنعة الطبٌة 

 ات .الجراحٌة علً خواص األدا  الوظٌفى ل قنعة الطبٌة الجراحٌة المستخدمة داخل غرفة العملٌ
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 فرض البحث :

ٌؤتر ورن المتر المربع ل قنعة الطبٌة الجراحٌة الغٌرر منسروجة المسونرة مرن طبقترٌن وترالث طبقرات للقنراع الواحرد علرى  -

 ( . SB – MB – SMSنفاذٌة بخار الما  ( ل سالٌب التنفٌذٌة المختلفة    –خواص األدا  الوظٌفى لها   نفاذٌة الهوا  

  تقنٌة التصنٌع ( ل قنعة الطبٌة الجراحٌة الغٌر منسروجة المسونرة مرن طبقترٌن وترالث طبقرات للقنراع  ٌؤتر نسلوب التنفٌذ -

 نفاذٌة بخار الما  ( . –الواحد على خواص األدا  الوظٌفى لها   نفاذٌة الهوا  

 منهج البحث :

 ٌتبع البحث المنهج التجرٌبى التحلٌلى .

 

 الدراسات السابقة واإلطار النظرى : -1

  األقمشة الغٌر منسوجة المستخدمة فً إنتاج األقنعة الطبٌة الجراحٌة : -1 -1

تسررتخدم األلٌرراف الطبٌعٌررة نو الصررناعٌة بشررسل مباشررر لتشررغٌل المنتجررات غٌررر المنسرروجة وقررد إنعسررس ذلررك علررى تحسررٌن 

دٌرة األخررى . سراعد تشرغٌل الخرط الخواص الطبٌعٌة نو المٌسانٌسٌة لهذه المنتجات والتى سانت غٌر متاحرة بالمنتجرات التقلٌ

 (14: ص 4  اإلنتاجى األول لهذه المنتجات على تخسٌد العدٌد من الحقائ  وهى :

 التقلٌل من مراحل اإلنتاأ . -

 سهولة ندا  العملٌات الصناعٌة بهذه المراحل . -

 إنخفاض معدالت العمالة المطلوبة لتشغٌل هذا الخط . -

 بهذه الخطوط .إرتفاع المعدالت اإلنتاجٌة  -

 إنخفاض تسلفة التشغٌل لوحدة القٌاس وذلك بالرغم من إرتفاع التسلفة اإلستتمارٌة لهذه الخطوط . -

 إتساع مجاالت اإلستخدام . -

 الحصول على خواص ال تتوافر فً األقمشة التقلٌدٌة . -

 (15: ص 5  تنقسم طر  اإلنتاأ إلى إتجاهٌن رئٌسٌٌن :

 : Dry-laid processة الجافة اإلتجاه األول : الطرٌق

 (14: ص 7) الطرٌقة الجافة غٌر المباشرة وتتم هذه الطرٌقة على عدة مراحل وهى : -1

 تحضٌر األلٌاف  تنظٌف وتفتٌح الشعٌرات( . -

 إعداد الشاشة  تشسٌل الشعٌرات لتسوٌن شاشة( . -

 تماسك األلٌاف  إٌجاد التماسك بٌن الشعٌرات( . -

 التجهٌر  تجهٌر المنتج لإلستخدام النهائى( .  -

 الطرٌقة الجافة المباشرة وتنقسم الى : -2

 :  Supunbond -أ

هى نقمشة تنتج مباشرة من البولٌمرات نو عدة ننواع من البرولٌمرات حٌرث ٌرتم تحوٌرل البرولٌمرات ذات لروجرة اإلنصرهار 

ل حٌرث ٌرتم تبرٌردها لتسروٌن نلٌراف ذات متانرة عالٌرة وصرفها علرى سرٌر العالٌة إلى الحالة السائلة ودفعها مرن خرالل المغرار

 (16: ص 8  متحرك لعمل شاشة مستمرة .
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الرى  12بوجره عرام ذات نقطرار سبٌررة مرن  SBتعتبر األلٌاف المستخدمة فً تسوٌن طبقة القماش الغٌر منسوأ بخسرلوب ال

 10بشسل نموذجى نو متالى ونورانها تتراوح مرا برٌن مٌسرون  35الى  15مٌسرون وتستخدم األلٌاف ذات نقطار من  50

 (3: ص 10 جرام فً المتر المربع لطبقة الشعٌرات.  200الى 

 
 
 
 
 
 

SpunBond  ( ٌوضح شبكة األلٌاف الغٌر منسوجة بطرٌقة ال1شكل )
(12) 

 

 

 SpunBond( ٌوضح مراحل إنتاج األقمشة الغٌر منسوجة بطرٌقة ال 2شكل )
(13) 

 

 :      Meltblowing -ب

 10الى  0.5ذات نقطار تتراوح ما بٌن  MBتعتبر األلٌاف المستخدمة فً تسوٌن طبقة القماش الغٌر منسوأ بخسلوب ال 

مٌسرون وطول األلٌاف ٌتراوح ما بٌن بضعة ملٌمترات الى عدة مئات من السنتٌمترات والمقطع العرضى ل لٌاف ٌتراوح 

لها إنتظامٌة عالٌة وذات متانة ضعٌفة لذا ٌتم  MBما بٌن الدائرى الى المسطح وشبسة األلٌاف المصنعة بخسلوب ال

 (10:8: ص  SMS  . 11لتحسٌن إنتظامٌة القماش المنتج المرسب ال   SBطبقتٌن مصنعتٌن بخسلوب الوضعها بٌن 

وفى هذه الطرٌقة ٌتم بت  البولٌمر من فتحات الفونٌات وٌقوم الهوا  الساخن بإضعاف البولٌمر المنصهر وٌرققه إلى 

ٌتقدم بإتجاه شاشة التجمٌع  Microfiberلدقٌقة الشسل الرفٌع جدا وتٌار الهوا  الساخن الذى ٌحتوى على الشعٌرات ا

"Collector screen حٌث ٌتم تبرٌدها نى تحوٌلها من الصورة السائلة إلى الصورة الصلدة وٌتم بعد ذلك فرش "

الشعٌرات الصلبة عشوائٌا فو  شاشة التجمٌع مسونة شاشة متماسسة ذاتٌا غٌر منسوجة والسبب فى التورٌع العشوائى 

 (32,31: ص 4 هو عدم إنتظام تٌار الهوا . للشعٌرات 
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Melt Blown( ٌوضح األلٌاف الدقٌقة لشبكة ال 3شكل )

  (14) 

 

 
  Meltblown( ٌوضح عملٌة ال 4شكل )

(15) 

 

 : SMS -ج

 ,Spunbonded, Meltblownهررررً منتجررررات تتسررررون مررررن تررررالث طبقررررات وهررررى   SMSاألقمشررررة المرسبررررة 

Spunbonded  وهى منتجات هٌدروفوبٌة   مقاومة للما  ( ومقاومة للسحول ومقاومة لبقرع الردم وتحتروى علرى نلٌراف )

ذات دنٌٌر متعددة وهى نقمشة خفٌفرة الرورن ومقاومرة للتمرر  والتقرب ولهرا خصرائص منرع ضرد المرا  نسترر مرن نقمشرة ال 

Spunlance الدقرة وهرى نقمشرة ذات إنتظامٌرة عالٌرة ومتانرة  ولها قدرة عالٌة علرى الترنفس لمرا تحتوٌره مرن نلٌراف عالٌرة

 مانعة للسوائل والجرٌئرات ( . وٌمسرن  MBوخصائص منع وفلترة تستمدها من شبسة ال  SB عالٌة تستمدها من شبسة ال

معالجررة تلررك األقمشررة بحٌررث تسررون غٌررر إسررتاتٌسٌة ومقاومررة لإلشررتعال ومضررادة للبسترٌررا ومقاومررة ل شررعة فررو  البنفسررجٌة 

حٌرث  SB% نسترر مرن طبقترٌن مرن ال 90لهرا سفرا ة ضرد البسترٌرا  SMSجة ضد الروائح والطبقة الواحدة مرن ال ومعال

 (20: ص 11,  12: ص 10 % . 60ٌسون لها سفا ة ضد البسترٌا 

 

  SMS( ٌوضح طبقات قماش ال 5شكل )
(16) 
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  SMS( ٌوضح إنتاج األقمشة الغٌر منسوجة ال 6شكل )

(17) 

 

 : Wet-laid processاإلتجاه الثانى : الطرٌقة الرطبة 

( مررن التسلفررة 12:10تعتبررر الطرٌقررة الرطبررة مررن نستررر الطررر  إرتفاعررا فررى تسلفتهررا اإلسررتتمارٌة والتررى تتررراوح مررا بررٌن  

اإلستتمارٌة للخطوط التقلٌدٌرة الجافرة سمرا نن تشرغٌل الوحردات الصرغٌرة منهرا غٌرر إقتصرادٌة ولرذلك ٌقتصرر تشرغٌلها علرى 

ضرخم وتقتررب الطرٌقرة الرطبرة مرن طرٌقرة صرنع الرور  ولسرن بتطروٌر الشرسات العمالقة والتى تضمن تورٌرع إنتاجهرا ال

( ملررم وتصررل سرررعة الماسٌنررات الررى 5:2بسررٌط فررى المعرردات والماسٌنررات وٌررتم إسررتخدام شررعٌرات ٌتررراوح طولهررا مررا بررٌن  

والترى ال  ( م/دقٌقة وتعتبر هذه السرعة عالٌة اذا ما قورنت بسرعات خطوط اإلنتراأ بالطرٌقرة الجافرة المباشررة100:60 

( م/دقٌقرة وبرالرغم مرن السررعة 30:25م طولى/ دقٌقة فى حٌن ترتفرع نسربٌا مرع الطرر  المباشررة لتصرل الرى  10تتعدى 

% مرن إجمرالى المنتجرات الغٌرر 13السبٌرة لماسٌنات الطرٌقة الرطبة لسرن نسربة المنتجرات المنفرذة بهرذه الطرٌقرة ال تتعردى 

اأ فى األتى : ٌتم تجمٌع الشرعٌرات طبقرا ألطوالهرا حٌرث ٌرتم غمرهرا فرى نحرواض منسوجة فى العالم وتتلخص طرٌقة اإلنت

( ملم والمحالٌل السٌمٌائٌرة والمرا  ترم إمرارهرا علرى حصرٌرة 35:2مائٌة وعمل خلٌط من األلٌاف التى ٌتراوح طولها من  

شرة وذلرك لفصرل األلٌراف عرن متقبة تسمح بمررور المرا  خرالل التقروب بٌنمرا تتجمرع الشرعٌرات فرو  الحصرٌرة مسونرة الشا

الوسٌط الذى ٌعاد تشغٌله بعد معالجته بهدف نقص التسالٌف اإلنتاجٌة نما شاشة الشعٌرات ٌتم إٌجاد التماسك بها عن طرٌ  

التماسك المٌسرانٌسى الرطرب بإسرتخدام الضرغط الهٌردرولٌسى ترم ٌرتم تجفٌرف حصرٌرة الشرعٌرات عرن طرٌر  إمرارهرا علرى 

 (22: ص 2 نو إمرارها على نفران داخلها تٌار هوا  ساخن سلندرات تجفٌف ساخنة 

  

 
( ٌوضح إنتاج األقمشة الغٌر منسوجة بالطرٌقة الرطبة7شكل )

  (13) 
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بعد اإلنتها  من عملٌة إعداد الشاشة بخى من الطر  الساب  ذسرها تسون شاشة الشعٌرات قد وصلت إلى صرورتها النهائٌرة 

بٌن شعٌراتها وذلرك إلعطا هرا الخرواص المطلوبرة للمنرتج النهرائى حٌرث ٌعمرل هرذا التماسرك وفى حاجة إلى إٌجاد التماسك 

الطرٌقةة المٌكانٌكٌةة  -الطرٌقة الحرارٌة  -وٌتم التماسك بإحدى الطرق التالٌة : ) الطرٌقة الكٌمٌائٌة  على تشابك األلٌاف

 (33: ص 3  ( .

 (35: ص 4) : Chemical Bondingالتماسك الكٌمٌائى  -1

طر  مختلفة تختلف بإختالف الغرض النهائى للمنرتج  3تتباٌن الطر  السٌمٌائٌة لتحقٌ  التماسك المطلوب حٌث تنقسم إلى 

 وهذه الطر  هً :

  Impregnation full bath saturation systemطرٌقة الغمر  -

 Spraying methodطرٌقة الرش  -

 Non continuance print bondingالطرٌقة غٌر المستمرة  -

  . Knife coater or knife over roll coaterالتغطٌة بالعجائن بإستخدام العجائن الرغوٌة  -

 :  Thermo bondingالتماسك الحرارى -2

ظهرت طرٌقة التماسك الحرارى لسى تعالج العٌوب الناتجة عن طرٌقة التماسك السٌمٌائى متل إلتصا  المحالٌرل السٌمٌائٌرة 

للماسٌنررة والررذى ٌررتم إرالترره بالغسررٌل سررذلك وجررود مرحلررة تالٌررة إلضررافة المحالٌررل السٌمٌائٌررة وهررى مرحلررة بالسررطح الررداخلى 

  (39: ص 4 التجفٌف إلرالة المواد السٌمٌائٌة الرائدة حٌث نن التماسك الحرارى ٌقتصرعلى التسخٌن فقط . 

 

 
( ٌوضح األلٌاف المترابطة حرارٌا  8شكل )

(20) 

 

تعتمد هذه الطرٌقة على إضافة مواد إلى شاشرة الشرعٌرات نتنرا  نو بعرد تسوٌنهرا لتتفاعرل مرع درجرات الحررارة المرتفعرة نو 

تتحول من خالل الحرارة إلى صورة نخرى تعمل على إٌجاد التماسك المطلوب فختنا  إعداد شاشة الشعٌرات ٌمسن إضرافة 

نو بإستخدام بولٌمر ذو درجة إنصهار منخفضة مع البرولٌمر العرادى مرع  نسبة من األلٌاف ذات درجة اإلنصهار المنخفضة

  (23: ص 7 مراعاة النسبة بٌنهما . 

 
( ٌوضح التماسك الحرارى لأللٌاف  9شكل )

(18) 
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 : Mechanical Bondingالتماسك المٌكانٌكى  -3

تستخدم فى إنتراأ العدٌرد مرن األقمشرة مترل صرناعة المرشرحات ونغطٌرة األرضرٌات وتجلٌرد الحروائط واللبراد المسرتخدم فرى 

 (21: ص 2 السٌارات فى العرل والجلد الصناعى والبطاطٌن واألقمشة المستخدمة فى الهندسة المدنٌة ونقمشة التربة . 

 (42: ص 4  قات شاشة الشعٌرات إلى :تنقسم الطر  المٌسانٌسٌة إلحداث التماسك بٌن طب

 . Needle punchedطرٌقة اإلبر  -

 . Spunnlaceطرٌقة الغرل المعقود   الما  المندفع (  -

 .  Sewingطرٌقة الحٌاسة  -

األقمشة غٌر المنسوجة سوا  سانت طبٌة نو منتجات العناٌة بالصحة تنتج من الخامات الطبٌعٌة والخامات الصرناعٌة . تمرد 

الخصائص الفرٌدة لشعٌرات البولى برروبلٌن نصرحاب المصرانع بالعدٌرد مرن الخصرائص واإلمسانٌرات وتتمٌرر هرذه األلٌراف 

 ( 59: ص 3 مسن تعقٌمها بدون تغٌر فى طبٌعتها الفٌرٌائٌة والسٌمٌائٌة . بسونها غٌر سامة وغٌر مسببة للحساسٌة وسذلك ٌ

 
 األقنعة الطبٌة الجراحٌة الغٌر منسوجة : -2 -1

تستخدم األقنعة الجراحٌة لتغطً الفرم واألنرف والوجره وذلرك لمنرع إنتقرال العردوى وخاصرة األمرراض الفٌروسرٌة وهرً مرن 

المنتجات ذات اإلستخدام الواحد وتتسون األقنعة الجراحٌة من ترالث طبقرات وتحتروي األقنعرة الجراحٌرة علرً عردة نشررطة 

ومن نهم خصائصها توفٌر القدرة العالٌة على التنقٌة نى القدرة على تنقٌرة  تستخدم لتتبٌت القناع بإحسام فو  األنف و الفم .

 (15ص : 6 الجراتٌم وسذلك له الملمس ناعم مع توفٌر القدرة على التنفس . 

 (15ص : 6  من نهم خصائص األقنعة الجراحٌة :

 القدرة العالٌة علً التنقٌة ومقاومة البسترٌا . -

 لقدرة علً التنفس .النفاذٌة العالٌة للهوا  ل -

 خفة الورن ونعومة الملمس . -

 نال تسون مسببة للحساسٌة .  -

 ننواع األقنعة الواقٌة للجهار التنفسً داخل غرفة العملٌات : -1-2-1

   : ًالقناع الجراحً القٌاس 

مخلقرة تعمرل علرً تنقٌرة تعتبر األقنعة الجراحٌة القٌاسٌة المخصصة لإلسرتعمال مررة واحردة فقرط والترً تحتروي علرً مرادة 

الهوا  مناسربة بدرجرة سبٌررة للتعامرل مرع معظرم المرضرً ومرن دواعرً اإلسرتخدام ل قنعرة الجراحٌرة القٌاسرٌة المخصصرة 

مرع  -بعض التدخالت الطبٌة العمٌقة  متل ترسٌب قسطرة ورٌدٌرة مرسرٌرة (  -لإلستعمال مرة واحدة : العملٌات الجراحٌة 

ند إحتمال التعررض ألي رذاذ ملروث   مترل التعررض لررذاذ غسرل اجالت الجراحٌرة نوعمرل ع -المرضى ضعٌفً المناعة 

 (59ص : 9  تشفٌط الجهار التنفسً ( .

 
( ٌوضح القناع الطبً الجراحى الغٌر منسوج  10شكل )

(21) 
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 ( واقً الجهاز التنفسً العالً الكفاءةN95 : ) 

( للتعامل مع المرضى المحتمرل نو المؤسرد إصرابتهم بالعردوى البستٌرٌرة N95ٌستخدم واقً الجهار التنفسً العالً السفا ة  

المنقولة عن طرٌ  الهوا   متل السل والحصبة والجدٌري المائً ( وتشتمل هرذه الواقٌرات علرً نقنعرة ترنفس نو نقنعرة ذات 

%( 95الجرٌئات  نستر من  قدرات عالٌة علً ترشٌح الهوا  حٌث تم تصمٌمها بحٌث ال تسمح بمرور نسبة سبٌرة جداً من

 (60ص : 9  التً ٌقل حجمها عن واحد مٌسرون .

 
  N95( ٌوضح بعض أنواع القناع 11شكل )

(21) 

 

 تعقٌم األقنعة الطبٌة الغٌر منسوجة : -1-2-2

تتطلب ستٌر من اإلسرتعماالت الطبٌرة للمرواد اللٌفٌرة منرتج معقرم وذلرك بهردف حماٌرة  المسران والمررٌض نو جررح المررٌض 

والطبٌب ومعاونٌه( وٌختلف نسلوب التعقٌم حسب نوع الشعٌرات المستخدمة فى إنتراأ هرذه المنسروجات حٌرث ٌسرتخدم فرى 

التعررض ل شرعة ( وقرد  –غرار نسسرٌد اإلٌتٌلرٌن  –الحررارة الجافرة  –الوقت الحاضر نربعة تقنٌات للتعقرٌم وهرى   البخرار 

تسٌل بعض األلٌاف متل البولى بروبلٌن نتٌجة الضغط العالى والحرارة المرتفعة فتتلف بذلك المنسوجات الطبٌة وال تصلح 

لٌرة للحررارة مرع المنسروجات ذات الحساسرٌة العا Ethylene Oxide Gasلإلستخدام مرة نخرى وقد وجرد نن إسرتخدام 

لقتل البستٌرٌا والعفن والفٌروسات نتنا  عملٌات التعقٌم ٌعد نمررا مسلفرا مرن الناحٌرة اإلقتصرادٌة وهرذا مرا نوجرد الحاجرة إلرى 

إٌجاد بدٌل آمن وهو منسوجات الحماٌة محدودة العمر والتى تستخدم لمرة واحدة حٌث تتم على األقمشة العدٌد من عملٌرات 

 (72ص : 1 ى توفر الحماٌة لمرتدٌها خوفا من إنتقال التعقٌم والحماٌة الت

 الدراسة التطبٌقٌة للبحث : -2

 توصٌف عٌنات األقمشة الغٌر منسوجة وعٌنات األقنعة الطبٌة الجراحٌة : -2-1

( مواصررفات عٌنررات األقنعررة الطبٌررة 2سمررا ٌوضررح جرردول   األقمشةةة الغٌةةر منسةةوجة ( توصررٌف عٌنررات1ٌوضررح جرردول  

 الغٌر منسوجة تحت الدراسة :الجراحٌة 

 ( : ٌوضح مواصفات األقمشة الغٌر منسوجة تحت الدراسة 1جدول )

رقم العٌنة 
للقماش الغٌر 
 منسوأ

الطر  التسنولوجٌة 
 للتصنٌع

ورن المتر  الخامة
 المربع  جم(

طرٌقة إعداد 
شاشة الغٌر 
 المنسوأ 

نسلوب التماسك 
لشاشة 

 الشعٌرات  

1 SMS 21.14 بولى بروبلٌن  
 
 

بنا  لٌفى 
عشوائى عن 
 طرٌ  الهوا 

 
 
 

التماسك 
 الحرارى
Point  
Bond 

Calenderin
g 

2 28.96 

3 SB 8.12 

4 18.5 

5 31.96 

6 MB 25.35 
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 ( : ٌوضح مواصفات عٌنات األقنعة الطبٌة الجراحٌة الغٌر منسوجة تحت الدراسة 2جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌة :اإلختبارات المعمل -2-2

نجرٌت اإلختبارات المعملٌة ل قنعة الطبٌة تحت الدراسة للتحق  من وفائهرا لمتطلبرات الجرودة الترً تالئرم إسرتخدامها داخرل 

اإلختبرارات فرً معهرد القٌراس والمعراٌرة والهٌئرة العامرة للمواصرفات والجرودة وذلرك فرً جرو الغرف الجراحٌرة وترم إجررا  

 م وهذه اإلختبارات هً : 5(2+20(% ودرجة احرارة  2+65قٌاسى حٌث نن الرطوبة نسبٌة  

قررم : حٌررث تررم إجرررا  اإلختبررار طبقررا للمواصررفة القٌاسررٌة المصرررٌة ر Fabric Weightإختبررار ورن المتررر المربررع  -1

جررام لقٌراس  0.001بإسرتخدام مٌرران حسراس لدقرة  2008طر  اإلختبار لتقدٌر ورن األقمشة المنسوجة لسرنة  3أ295

 ( ل قمشة تحت الدراسة . Electronic Balanceورن المتر المربع  

: حٌرث ترم  Standard Test Method Of Air Permeability Of Textile Fabricsإختبار نفاذٌة الهوا   -2

 . Electronic Air Permeabilityبإستخدام جهار  ASTM D737:2016إجرا  اإلختبار طبقا للمواصفة القٌاسٌة 

 Iso: حٌررث تررم إجرررا  اإلختبررار طبقررا للمواصررفة Water Vapour Permeabilityإختبررار نفاذٌررة بخررار المررا   -3

 Permetest Apparatus ( Skin Model ) بإستخدام جهار :  11092:1014

 

 

 

 

 

 

 

سود 

 العٌنة

رقم 

العٌنة 

 القناع 

 الطبً(

الطر  

التسنولوجٌة 

 للتصنٌع

عدد الطبقات 

  السمك(

ورن المتر 

 المربع  جم(

347 1  

SB+SMS 

 

2  3+1) 29.26 

348 2 2  4+1) 39.64 

349 3 2  5+1) 53.10 

350 4  

SB+SB+SM

S 

 

3  1+3+4) 47.76 

351 5 3  1+5+4) 71.60 

352 6 3  1+5+3) 61.22 

353 7  

SB+MB+SB 

 

3  4+6+3) 51.97 

354 8 3  4+6+5) 75.81 

355 9 3  3+6+5) 65.43 
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 النتائج والمناقشة : -3

 نتائج إختبار العٌنات : -3-1

  نتائج قٌاسات الورن والخواص الوظٌفٌة لعٌنات األقنعة الطبٌة الجراحٌة الغٌر منسوجة :( 3ٌوضح جدول )

 
 الدراسةجراحٌة الغٌر منسوجة تحت ( : نتائج قٌاسات الوزن والخواص الوظٌفٌة لعٌنات األقنعة الطبٌة ال3جدول )

سود 

 العٌنة

رقم 

العٌنة 

 القناع 

 الطبً(

الطر  

التسنولوجٌة 

 للتصنٌع

عدد الطبقات 

  السمك(

ورن المتر 

المربع 

  جم(

نفاذٌة 

الهوا  

/تان3 لتر/م

 ٌة(

نفاذٌة بخار 

الما  النسبٌة 

)%  

347 1  

SB+SMS 

 

2  3+1) 29.26 5736.6 81.12 

348 2 2  4+1) 39.64 5376.6 80.26 

349 3 2  5+1) 53.10 4261.6 74.84 

350 4  

SB+SB+SM

S 

 

3  1+3+4) 47.76 5086.6 75.94 

351 5 3  1+5+4) 71.60 4083.3 64.16 

352 6 3  1+5+3) 61.22 4183.3 71.10 

353 7  

SB+MB+SB 

 

3  4+6+3) 51.97 3516.6 76.98 

354 8 3  4+6+5) 75.81 3083.3 68.72 

355 9 3  3+6+5) 65.43 3380.0 58.78 

 

 تحلٌل نتائج اإلختبارات : -3-2

تأثٌر وزن المتر المربع )جم( على الخواص الوظٌفٌة لعٌنات األقنعة الطبٌة الجراحٌة الغٌر  -3-2-1

 منسوجة تحت الدراسة :

 

 : SB+SMSأوال : أسلوب التنفٌذ 
  ثانٌة(3تأثٌر وزن المتر المربع )جم( على نفاذٌة الهواء )لتر/م/ : 

( ٌتبٌن تختٌر الورن على نفاذٌة الهوا  حٌرث جرا ت نفاذٌرة الهروا  األعلرى عنرد الرورن األقرل 12( والشسل  3من الجدول  

وٌرجرع ذلرك إلرى ننره برٌرادة ورن المترر المربرع ل قمشرة  SB+SMSوالعسس وذلك بالنسبة للعٌنات المصرنعة باألسرلوب 

ٌرداد عدد طبقات األلٌاف المسونة للقماش وبالتالً ترداد سمٌة الشعٌرات بالوحدة المربعة وٌؤدى ذلك إلى إنردماأ األقمشرة 

داخرل سرل قنراع  بمعدل نسبر وتنخفض مسامٌتها فتقل سمٌة الهوا  المار من خاللها ونٌضا بسبب وجود طبقترٌن مرن القمراش

رقرم  SMSوتبرات ورن طبقرة ال  SMSوطبقرة واحردة مرن ال  SBحٌث وجود طبقة واحردة مرن ال SMS و SBوهما 

( وورنهرا 4جرم وطبقرة رقرم   8.12( وورنهرا 3سالترالى طبقرة رقرم   SBجم مع تغٌٌر نوران طبقة ال  21.14( وهو 1 

ورن سل قناع من األقنعرة المصرنعة بهرذا األسرلوب وبالترالً  جم وبالتالً ٌرداد 31.96( وورنها 5جم وطبقة رقم   18.5

 تقل سمٌة الهوا  المارة خالل طبقات سل قناع .
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 ( : ٌوضح تأثٌر وزن المتر المربع على نفاذٌة الهواء.12شكل )

 

 : )%( على نفاذٌة بخار الماء النسبٌة )تأثٌر وزن المتر المربع )جم 

ختٌر الورن على نفاذٌة بخار الما  النسبٌة حٌث وجود طبقتٌن من القمراش داخرل سرل ( ٌتبٌن ت13( والشسل  3من الجدول  

 SMSوتبرات ورن طبقرة ال  SMSوطبقرة واحردة مرن ال  SBحٌث وجود طبقة واحدة مرن ال SMS و SBقناع وهما 

( 4جررم وطبقررة رقررم   8.12( وورنهررا 3سالتررالى طبقررة رقررم   SBجررم مررع تغٌٌررر نوران طبقررة ال  21.14( وهررو 1رقررم  

جم وبالتالً ٌرداد ورن سل قنراع مرن األقنعرة المصرنعة بهرذا األسرلوب  31.96( وورنها 5جم وطبقة رقم   18.5وورنها 

 SB+SMSحٌث جا ت نفاذٌة بخار الما  األعلى عند الورن األقرل والعسرس وذلرك بالنسربة للعٌنرات المصرنعة باألسرلوب 

 حٌث برٌادة ورن المتر المربع ترداد الستلة فً الوحدة المربعة من القماش وبالتالً تقل نفاذٌة بخار الما  النسبٌة .

 
 ( : ٌوضح تأثٌر وزن المتر المربع على نفاذٌة بخار الماء النسبٌة.13شكل )

 

 : SB+SB+SMSثانٌا :أسلوب التنفٌذ 
  ثانٌة( :3تأثٌر وزن المتر المربع )جم( على نفاذٌة الهواء )لتر/م/ 

( ٌتبٌن تختٌر الورن على نفاذٌة الهوا  حٌرث جرا ت نفاذٌرة الهروا  األعلرى عنرد الرورن األقرل 14( والشسل  3من الجدول  

المتررر المربررع وٌرجررع ذلررك إلررى ننرره برٌررادة ورن  SB+SB+SMSوالعسررس وذلررك بالنسرربة للعٌنررات المصررنعة باألسررلوب 

ل قمشة ٌرداد عدد طبقات األلٌاف المسونة للقماش وبالتالً ترداد سمٌة الشعٌرات بالوحدة المربعة وٌؤدى ذلك إلرى إنردماأ 

األقمشة بمعدل نسبر وتنخفض مسامٌتها فتقل سمٌة الهوا  المار من خاللهرا ونٌضرا بسربب وجرود ترالث طبقرات مرن القمراش 

وتبات ورن طبقة  SMSوطبقة واحدة من ال  SBحٌث وجود طبقتٌن من ال  SMSو SBوSB داخل سل قناع سالتالى 

جم وطبقرة رقرم  8.12( وورنها 3سالتالى طبقة رقم   SBجم مع تغٌٌر نوران طبقة ال  21.14( وهو 1رقم   SMSال 

المصررنعة بهررذا  جررم وبالتررالً ٌرررداد ورن سررل قنرراع مررن األقنعررة 31.96( وورنهررا 5جررم وطبقررة رقررم   18.5( وورنهررا 4 

 األسلوب وبالتالً تقل سمٌة الهوا  المارة خالل طبقات سل قناع .

٢٤٠٠ 

٣٤٠٠ 

٤٤٠٠ 

٥٤٠٠ 

٦٤٠٠ 

 3عيىة 2عيىة 1عيىة

 (1+5)طثقتيه  (1+4)طثقتيه  (1+3)طثقتيه 

 (53.10)الىسن  (39.64)الىسن  (29.26)الىسن 
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 (SB+SMS)أسلىب التىفيذ 
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 ( : ٌوضح تأثٌر وزن المتر المربع على نفاذٌة الهواء.14شكل )

 
  : )%( على نفاذٌة بخار الماء النسبٌة )تأثٌر وزن المتر المربع )جم 

( ٌتبٌن ترختٌر الرورن علرى نفاذٌرة بخرار المرا  النسربٌة حٌرث وجرود ترالث طبقرات مرن القمراش 15( والشسل  3من الجدول  

وتبرات ورن طبقرة  SMSوطبقرة واحردة مرن ال  SBحٌث وجود طبقتٌن من ال SB وSMS و SBداخل سل قناع وهما 

جم وطبقرة رقرم  8.12( وورنها 3ى طبقة رقم  سالتال SBجم مع تغٌٌر نوران طبقة ال  21.14( وهو 1رقم   SMSال 

جررم وبالتررالً ٌرررداد ورن سررل قنرراع مررن األقنعررة المصررنعة بهررذا  31.96( وورنهررا 5جررم وطبقررة رقررم   18.5( وورنهررا 4 

األسررلوب حٌررث جررا ت نفاذٌررة بخررار المررا  األعلررى عنررد الررورن األقررل والعسررس وذلررك بالنسرربة للعٌنررات المصررنعة باألسررلوب 

SB+SMS+SB برٌادة ورن المتر المربع ترداد الستلة فً الوحدة المربعرة مرن القمراش وبالترالً تقرل نفاذٌرة بخرار  حٌث

 الما  النسبٌة .

 
 ( : ٌوضح تأثٌر وزن المتر المربع على نفاذٌة بخار الماء النسبٌة.15شكل )

 

 

 : SB+MB+SBثالثا : أسلوب التنفٌذ 
  ثانٌة( :3تأثٌر وزن المتر المربع )جم( على نفاذٌة الهواء )لتر/م/ 

( ٌتبٌن تختٌر الورن على نفاذٌة الهوا  حٌرث جرا ت نفاذٌرة الهروا  األعلرى عنرد الرورن األقرل 16( والشسل  3من الجدول  

لمتر المربع ل قمشة وٌرجع ذلك إلى ننه برٌادة ورن ا SB+MB+SBوالعسس وذلك بالنسبة للعٌنات المصنعة باألسلوب 

ٌرداد عدد طبقات األلٌاف المسونة للقماش وبالتالً ترداد سمٌة الشعٌرات بالوحدة المربعة وٌؤدى ذلك إلى إنردماأ األقمشرة 

بمعدل نسبر وتنخفض مسامٌتها فتقل سمٌة الهوا  المار من خاللها ونٌضا بسبب وجود تالث طبقرات مرن القمراش داخرل سرل 

رقرم  MBوتبات ورن طبقرة ال  MBوطبقة واحدة من ال  SBحٌث وجود طبقتٌن من ال  MBو SBوSB قناع سالتالى 

٢٤٠٠ 

٣٠٠٠ 

٣٦٠٠ 

٤٢٠٠ 

٤٨٠٠ 

٥٤٠٠ 
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 (61.22)الىسن  (71.60)الىسن  (47.76)الىسن 
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( وورنهرا 4جرم وطبقرة رقرم   8.12( وورنهرا 3سالترالى طبقرة رقرم   SBجم مع تغٌٌر نوران طبقة ال  25.35( وهو 6 

صرنعة بهرذا األسرلوب وبالترالً جم وبالتالً ٌرداد ورن سل قناع من األقنعرة الم 31.96( وورنها 5جم وطبقة رقم   18.5

 تقل سمٌة الهوا  المارة خالل طبقات سل قناع .

 
 ( : ٌوضح تأثٌر وزن المتر المربع على نفاذٌة الهواء.16شكل )

 
  : )%( على نفاذٌة بخار الماء النسبٌة )تأثٌر وزن المتر المربع )جم 

( ٌتبٌن ترختٌر الرورن علرى نفاذٌرة بخرار المرا  النسربٌة حٌرث وجرود ترالث طبقرات مرن القمراش 17( والشسل  3من الجدول  

وتبرات ورن طبقرة ال  MBوطبقرة واحردة مرن ال  SBحٌث وجود طبقترٌن مرن ال SB وMB و SBداخل سل قناع وهما 

MB   جم مع تغٌٌر نوران طبقة ال  25.35( وهو 6رقمSB 4جرم وطبقرة رقرم   8.12( وورنها 3بقة رقم  سالتالى ط )

جم وبالتالً ٌرداد ورن سل قنراع مرن األقنعرة المصرنعة بهرذا األسرلوب  31.96( وورنها 5جم وطبقة رقم   18.5وورنها 

حٌرررث جرررا ت نفاذٌرررة بخرررار المرررا  األعلرررى عنرررد الرررورن األقرررل والعسرررس وذلرررك بالنسررربة للعٌنرررات المصرررنعة باألسرررلوب 

SB+MB+SB ٌادة ورن المتر المربرع تررداد الستلرة فرً الوحردة المربعرة مرن القمراش وبالترالً تقرل نفاذٌرة بخرار حٌث بر

 الما  النسبٌة .

 
 ( : ٌوضح تختٌر ورن المتر المربع على نفاذٌة بخار الما  النسبٌة.17شسل  
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الغٌر منسوجة  تأثٌر تقنٌة التصنٌع على الخواص الوظٌفٌة لعٌنات األقنعة الطبٌة الجراحٌة -3-2-2

 تحت الدراسة :

 ( :2أوال : تأثٌر أسلوب التنفٌذ ) تقنٌة التصنٌع ( على وزن المتر المربع )جم/م

حق  نعلى ورن للمتر المربع وبخاصة العٌنة  SB+MB+SB( ٌتبٌن نن نسلوب التنفٌذ 18( والشسل  3من الجدول  

( وذلك لرٌادة عدد طبقات 1حق  نقل ورن للمتر المربع وبخاصة العٌنة   SB+SMS( فً حٌن نن نسلوب التنفٌذ 8 

والمسون من تالث طبقات وبالتالً رٌادة ستافة األلٌاف فً طبقات القناع ورٌادة  SB+MB+SBالقناع المنفذ بخسلوب 

 . SB+SMSورن ذلك القناع عن القناع المنفذ بخسلوب 

 

 
 على وزن المتر المربع )جم((: ٌوضح تأثٌر تقنٌة التصنٌع 18شكل )

 

 /ثانٌة( :3ثانٌا : تأثٌر أسلوب التنفٌذ ) تقنٌة التصنٌع ( على نفاذٌة الهواء )لتر/م

/تانٌرة( وبخاصررة 3حقر  نعلرى نفاذٌرة الهروا   لترر/م SB+SMS( ٌتبرٌن نن نسرلوب التنفٌرذ 19( والشرسل  3مرن الجردول  

( حٌرث نن األقمشرة الترً 8حق  نقل نفاذٌة الهوا  وبخاصة العٌنرة   SB+MB+SB( فً حٌن نن نسلوب التنفٌذ 1العٌنة  

تسون مضرغوطة حٌرث نن نقراط  Point Bondingتتسون من نلٌاف منصهرة وتم التماسك فٌها بطرٌقة الترابط الحرارى 

شرة الغٌرر الترابط الحرارى تجعل القماش مضغوط ومع الترتٌب العشوائى ل لٌاف عن طرٌ  الهروا  وذلرك عنرد إعرداد شا

 منسوأ مما ٌقلل من حجم المسام   الفراغات بٌن األلٌاف ( وبالتالً ٌقلل من نفاذٌة الهوا  .

من نسربة الفراغرات  SBلوجود نسبة فراغات نعلى فً طبقة ال  SMSنعلى من طبقة ال  SBنفاذٌة الهوا  فً طبقة ال 

تحتروى علرى نلٌراف دقٌقرة ذات نقطرار  MBال  حٌرث نن طبقرة SMS الموجودة فرً طبقرة ال MBالموجودة فً طبقة ال 

وذلرك بسربب نن حجرم الهروا  الرذى ٌضر  فرً  SBصغٌرة تعمل سعائ  لمررور الهروا  ورٌرادة قطرر األلٌراف فرً طبقرة ال 

تسرتخدم سمٌرات سبٌررة مرن الهروا  السراخن  MBحٌث نن عملٌرة ال  SBنسبر من الذى ٌض  فً عملٌة ال  MBعملٌة ال 

جدا لسحب األلٌاف وجعلها نلٌاف ماٌسروفاٌبر دقٌقرة ودرجرة حررارة الهروا  تسرون نسبرر مرن درجرة ودرجات حرارة عالٌة 

تستخدم حجم هوا  نقل مقراوم لدرجرة حررارة البٌئرة  SB حرارة إنصهار البولٌمر بشسل طفٌف وعلى العسس فإن عملٌة ال

تتم عندما ٌسون البولٌمر فً حالته السرائلة  MB المحٌطة المستخدمة لتبرٌد األلٌاف سما نن قوة سحب األلٌاف فً عملٌة ال

 قوة سحب األلٌاف تتم بعد تبرٌد البولٌمر . SBوذلك لتسوٌن نلٌاف الماٌسروفاٌبر الدقٌقة نما فً عملٌة ال 
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 (: ٌوضح تأثٌر تقنٌة التصنٌع على نفاذٌة الهواء19شكل )

 

 نفاذٌة بخار الماء النسبٌة )%( :ثالثا : تأثٌر أسلوب التنفٌذ ) تقنٌة التصنٌع ( على 

حق  نعلى نفاذٌرة بخرار المرا  النسربٌة  %( وبخاصرة  SB+SMS( ٌتبٌن نن نسلوب التنفٌذ 20( والشسل  3من الجدول  

( 9حقرر  نقررل نفاذٌررة بخررار المررا  النسرربٌة  %( وبخاصررة العٌنررة   SB+MB+SB( فررً حررٌن نن نسررلوب التنفٌررذ 1العٌنررة  

والناتجرة عرن نن حجرم الهروا  الرذى ٌضر  فرً SMS و MBترتٌب العشوائى لهرا سمرا فرً طبقرة ال لرٌادة دقة األلٌاف وال

ترتم عنردما  MBوناتجة نٌضا عن قوة سحب األلٌراف فرً عملٌرة ال  SBنسبر من الذى ٌض  فً عملٌة ال  MBعملٌة ال 

قوة سحب األلٌراف ترتم بعرد  SBً عملٌة ال ٌسون البولٌمر فً حالته السائلة وذلك لتسوٌن نلٌاف الماٌسروفاٌبر الدقٌقة نما ف

تبرٌد البولٌمر فبرٌادة دقة األلٌاف ٌرداد معامل التغطٌرة فتررداد مسراحة سرطح القمراش وٌقرل حجرم المسرام   الفراغرات برٌن 

األلٌاف ( سلما سان القماش ذات خصائص راحة نعلى من حٌث التنفس   معدل إنتقال بخار الما  ( حٌرث نن ضرٌ  المسرام 

ٌعمل على نفاذ بخار الما  بسهولة وذلك فً حالرة األلٌراف الدقٌقرة وهرذا ٌرؤتر علرى سررعة SMS و MBسال الطبقتٌن فً 

 تبخٌر العر  وذلك بفعل الخاصٌة الشعرٌة والتً تتوقف فً حالة إبتالل سطح القماش بالسامل .

 

 
 (: ٌوضح تأثٌر تقنٌة التصنٌع على نفاذٌة بخار الماء النسبٌة20شكل )
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( تقٌررٌم الجررودة ل قمشررة الغٌررر منسرروجة المسررتخدمة فررً األقنعررة الطبٌررة الجراحٌررة المصررنعة باألسررلوب 4ٌبررٌن الجرردول  

SB+SMS   ترم 91.04( بمعامرل جرودة  2%( ٌلٌهرا العٌنرة  100( األفضل بمعامرل الجرودة  1حٌث جا ت العٌنة )%

 %( .73.88( بمعامل جودة  3العٌنة  

ٌة وتقٌٌم الجودة لعٌنات األقنعة الطبٌة الجراحٌة الغٌر منسوجة تحت الدراسة المصنعة ( : القٌم النسب4جدول )

 ( ( SB+SMSباألسلوب 

سود 

 العٌنة

رقم 

 العٌنة

عدد 

الطبقات 

  السمك(

ورن المتر 

 المربع  جم(

ورن المتر 

 المربع  %(

نفاذٌة الهوا  

)%  

نفاذٌة بخار 

الما  النسبٌة 

)%  

معامل 

 الجودة  %(

347 1 2  3+1) 29.26 100.00 100.00 100.00 100.00 

348 2 2  4+1) 39.64 80.45 93.72 98.94 91.04 

349 3 2  5+1) 53.10 55.10 74.29 92.26 73.88 

 

 

 ( تقٌررٌم الجررودة ل قمشررة الغٌررر منسرروجة المسررتخدمة فررى األقنعررة الطبٌررة الجراحٌررة المصررنعة باألسررلوب5ٌبررٌن الجرردول  

SB+SB+SMS   بمعامررررل جررررودة 6%( ٌلٌهررررا العٌنررررة  100( األفضررررل بمعامررررل الجررررودة  4حٌررررث جررررا ت العٌنررررة )

 85.69)% 

 %( .77.16( بمعامل جودة  5تم العٌنة  

( : القٌم النسبٌة وتقٌٌم الجودة لعٌنات األقنعة الطبٌة الجراحٌة الغٌر منسوجة تحت الدراسة المصنعة 5جدول )

 ( ( SB+SB+SMSباألسلوب 

سود 

 العٌنة

رقم 

 العٌنة

عدد الطبقات 

  السمك(

ورن المتر 

 المربع  جم(

ورن المتر 

 المربع  %(

نفاذٌة الهوا  

)%  

نفاذٌة بخار 

الما  النسبٌة 

)%  

معامل 

الجودة 

)%  

350 4 3 1+3+4) 47.76 100.00 100.00 100.00 100.00 

351 5 3 1+5+4) 71.60 66.70 80.28 84.49 77.16 

352 6 3 1+5+3) 61.22 81.20 82.24 93.63 85.69 

 

( تقٌٌم الجودة ل قمشة الغٌر منسوجة المستخدمة فى األقنعة الطبٌة الجراحٌة المصنعة باألسلوب 6ٌبٌن الجدول  

SB+MB+SB   84.91( بمعامل جودة  9%( ٌلٌها العٌنة  100( األفضل بمعامل الجودة  7حٌث جا ت العٌنة )%

 %( .81.83( بمعامل جودة  8تم العٌنة  

( : القٌم النسبٌة وتقٌٌم الجودة لعٌنات األقنعة الطبٌة الجراحٌة الغٌر منسوجة تحت الدراسة المصنعة 6جدول )

 ( ( SB+MB+SBباألسلوب 

سود 

 العٌنة

رقم 

 العٌنة

عدد الطبقات 

  السمك(

ورن المتر 

المربع 

  جم(

ورن المتر 

 المربع  %(

نفاذٌة الهوا  

)%  

نفاذٌة بخار 

الما  النسبٌة 

)%  

معامل 

 الجودة  %(

353 7 3 4+6+3) 51.97 100.00 100.00 100.00 100.00 

354 8 3 4+6+5) 75.81 68.55 87.68 89.27 81.83 

355 9 3 3+6+5) 65.43 82.25 96.12 76.36 84.91 

 

 



 ًناثالجزء ال –الحادي عشر العدد                                                              مجلة العمارة والفنون           

777 

( تقٌٌم الجودة ل قمشة الغٌر منسوجة المستخدمة فى األقنعة الطبٌة الجراحٌة المصنعة باألسالٌب 7ٌبٌن الجدول  

( بمعامل جودة 2%(د ٌلٌها العٌنة  100( األفضل بمعامل الجودة  1المستخدمة فى البحث حٌث جا ت العٌنة  

( فى المرتبة األخٌرة بمعامل جودة 8ت العٌنة  %( فى حٌن جا 85.96( بمعامل جودة  4%( تم العٌنة  92.99 

( مسونة من طبقتٌن فقط وذات نوران نقل لذا فهى األفضل والعٌنة رقم 2( و  1%( وذلك ألن عٌنة القناع رقم  59.02 

رقم  ( والعٌنة3( نقل فى الورن من العٌنة  4( ذات الطبقتٌن ألن العٌنة  3( ذات التالث طبقات نفضل من العٌنة رقم  4 

 ( جا ت فى المرتبة األخٌرة ألنها ذات الورن األعلى بٌن العٌنات . 8 

( : القٌم النسبٌة وتقٌٌم الجودة الكلٌة لعٌنات األقنعة الطبٌة الجراحٌة الغٌر منسوجة تحت الدراسة المصنعة 7جدول )

 بأسالٌب التصنٌع المستخدمة فى البحث

كود 

 العٌنة

رقم 

 العٌنة

الطرق التكنولوجٌة 

 للتصنٌع

عدد الطبقات 

 )السمك(

وزن المتر 

 المربع )جم(

وزن المتر 

 المربع )%(

نفاذٌة الهواء 

 /ثانٌة(3)لتر/م

نفاذٌة بخار 

الماء النسبٌة 

)%( 

معامل 

الجودة 

ب )%(
تٌ
تر

ال
 

34

7 

1 SB+SMS 2  3+1) 29.26 100.00 100.00 100.00 100.

00 
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B 
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 النتائج التً تم التوصل إلٌها :

بعد إجرا  نختبار الورن علً األقمشة الغٌر منسوجة و إجررا  بعرض اإلختبرارات المعملٌرة علرً األقنعرة الطبٌرة الجراحٌرة 

المستخدمة داخل غرفرة العملٌرات الترى ترم إنتاجهرا لتحدٌرد خواصرها المختلفرة وعالقرة هرذه الخرواص بمتغٌررات الدراسرة ترم 

ج اإلختبارات المعملٌة التً تم إجراؤها على عٌنات األقنعة الطبٌة الجراحٌرة إستخدام علم اإلحصا  التطبٌقى فً تحلٌل نتائ

المنتجة تحت الدراسة لبٌان مردى ترختٌر ورن المترر المربرع لعٌنرات األقنعرة الطبٌرة الجراحٌرة علرى خرواص األدا  الروظٌفى 

نفاذٌرة بخرار المرا  ( ولبٌران مردى ترختٌر ل قنعة الطبٌة الجراحٌة المستخدمة داخل غرفرة العملٌرات مترل :   نفاذٌرة الهروا  و

( علررً خررواص األدا  الرروظٌفى ل قنعررة الطبٌررة MB و SMSو  SBنسررالٌب التنفٌررذ   تقنٌررات التصررنٌع وهررى سالتررالى : 

نفاذٌة بخار المرا  ( حٌرث توصرلت  -نفاذٌة الهوا   -الجراحٌة المستخدمة داخل غرفة العملٌات متل :   ورن المتر المربع 

 إلً النتائج التالٌة :الدراسة 
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   نفاذٌرة بخرار المرا  (  -هناك تختٌر واضح لرورن المترر المربرع علرً خرواص األدا  الروظٌفى مترل :   نفاذٌرة الهروا

 إلنتاأ وتصنٌع األقنعة الطبٌة الجراحٌة الغٌر منسوجة حٌث توصل البحث إلى :

تها للهوا  وٌرجع ذلك إلى ننه برٌادة ورن المتر المربع وجود عالقة عسسٌة بٌن ورن المتر المربع ل قمشة ومقدار نفاذٌ -

ل قمشة ترداد عدد طبقات األلٌاف المسونة للقماش وبالتالً ترداد سمٌة الشعٌرات بالوحدة المربعة وٌؤدى ذلك إلرى إنردماأ 

بقرة مفرردة ٌقرل سط SMSاألقمشة بمعدل نسبر وتنخفض مسامٌتها فتقل سمٌرة الهروا  المرار مرن خاللهرا حٌرث نن نقمشرة ال 

 الهوا  المار خاللها .

برٌادة عدد طبقات القناع ٌرداد ورن المتر المربع للقنراع ني تررداد الستلرة فرً الوحردة المربعرة مرن القمراش وبالترالً تقرل  -

 نفاذٌة بخار الما  النسبٌة .

  : هناك تختٌر واضرح ألسرالٌب التنفٌرذ   تقنٌرات التصرنٌع وهرى سالترالىSB  وSMS و MBلرً خرواص األدا  ( ع

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

 منسوجة حٌث توصل البحث إلى :

غوطة تسون مض Point Bondingاألقمشة التً تتسون من نلٌاف منصهرة وتم التماسك فٌها بطرٌقة الترابط الحرارى  -

حٌث نن نقاط الترابط الحرارى تجعل القماش مضغوط ومع الترتٌب العشوائى ل لٌاف عن طرٌ  الهوا  وذلك عنرد إعرداد 

 شاشة الغٌر منسوأ مما ٌقلل من حجم المسام   الفراغات بٌن األلٌاف ( وبالتالً ٌقلل من نفاذٌة الهوا  .

من نسربة الفراغرات  SBلوجود نسبة فراغات نعلى فً طبقة ال  SMSنعلى من طبقة ال  SBنفاذٌة الهوا  فً طبقة ال 

تحتروى علرى نلٌراف دقٌقرة ذات نقطرار  MBحٌرث نن طبقرة ال  SMS الموجودة فرً طبقرة ال MBالموجودة فً طبقة ال 

وذلرك بسربب نن حجرم الهروا  الرذى ٌضر  فرً  SBصغٌرة تعمل سعائ  لمررور الهروا  ورٌرادة قطرر األلٌراف فرً طبقرة ال 

تسرتخدم سمٌرات سبٌررة مرن الهروا  السراخن  MBحٌث نن عملٌرة ال  SBنسبر من الذى ٌض  فً عملٌة ال  MBال عملٌة 

ودرجات حرارة عالٌة جدا لسحب األلٌاف وجعلها نلٌاف ماٌسروفاٌبر دقٌقرة ودرجرة حررارة الهروا  تسرون نسبرر مرن درجرة 

تستخدم حجم هوا  نقل مقراوم لدرجرة حررارة البٌئرة  SB حرارة إنصهار البولٌمر بشسل طفٌف وعلى العسس فإن عملٌة ال

تتم عندما ٌسون البولٌمر فً حالته السرائلة  MBالمحٌطة المستخدمة لتبرٌد األلٌاف سما نن قوة سحب األلٌاف فً عملٌة ال 

 قوة سحب األلٌاف تتم بعد تبرٌد البولٌمر . SBوذلك لتسوٌن نلٌاف الماٌسروفاٌبر الدقٌقة نما فً عملٌة ال 

والناتجة عرن نن حجرم الهروا  الرذى ٌضر  فرً SMS و MBبرٌادة دقة األلٌاف والترتٌب العشوائى لها سما فً طبقة ال  -

ترتم عنردما  MBوناتجة نٌضا عن قوة سحب األلٌراف فرً عملٌرة ال  SBنسبر من الذى ٌض  فً عملٌة ال  MBعملٌة ال 

قوة سحب األلٌراف ترتم بعرد  SBماٌسروفاٌبر الدقٌقة نما فً عملٌة ال ٌسون البولٌمر فً حالته السائلة وذلك لتسوٌن نلٌاف ال

تبرٌد البولٌمر فبرٌادة دقة األلٌاف ٌرداد معامل التغطٌرة فتررداد مسراحة سرطح القمراش وٌقرل حجرم المسرام   الفراغرات برٌن 

  ( حٌرث نن ضرٌ  المسرام األلٌاف ( سلما سان القماش ذات خصائص راحة نعلى من حٌث التنفس   معدل نفاذٌة بخار الما

ٌعمل على نفاذ بخار الما  بسهولة وذلك فً حالرة األلٌراف الدقٌقرة وهرذا ٌرؤتر علرى سررعة SMS و MBفً سال الطبقتٌن 

 تبخٌر العر  وذلك بفعل الخاصٌة الشعرٌة والتً تتوقف فً حالة إبتالل سطح القماش بالسامل .

ٌن المصررنوع منرره عٌنررات األقنعررة الطبٌررة تحررت الدراسررة لهررا طاقررة سررطح سمررا نن األلٌرراف الهٌدروفوبٌررة متررل البررولى بررروبل

منخفضة حٌث غٌاب مجموعة الهٌدروسسٌل الجاذبة للما  فى البنا  السٌمٌائى حٌث تصل قدرته على إمتصراص المرا  إلرى 

ذه الخاصرٌة عنرد الصفر بٌنما تنتقل الرطوبة من خالل األلٌاف المجمعة بواسطة حرارة الجسم بسرعة جردا وٌسرتفاد مرن هر

 صناعة األقنعة الطبٌة .
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  تحدٌررد الخررواص المحررددة لجررودة األقنعررة الطبٌررة الجراحٌررة إلسررتخدامها داخررل غرفررة العملٌررات وتقٌررٌم الجررودة السلٌررة

 ل قنعة الطبٌة الجراحٌة تحت الدراسة :

( حٌررث بلرر  SB+SMSلوب  ( المنفررذة بخسرر1( تبررٌن نن نفضررل عٌنررة هررى  2+4بالنسرربة للعٌنررات المسونررة مررن طبقتررٌن   -

 %(. 100معامل الجودة لهذه العٌنة  

( SB+SB+SMS( المنفذة بخسلوب  4( تبٌن نن نفضل عٌنة هى  4+5+2بالنسبة للعٌنات المسونة من تالث طبقات   -

 ( المسونرررة مرررن ترررالث طبقرررات المنفرررذة بخسرررلوب7%( ٌلٌهرررا العٌنرررة  85.96حٌرررث بلررر  معامرررل الجرررودة لهرررذه العٌنرررة  

(SB+MB+SB)    75.41حٌث بل  معامل الجودة لهذه العٌنة. )% 

 

 توصٌات البحث :

اإلهتمام بصناعة المالبس الطبٌة وبخاصة مالبس األطبا  داخل غرفة العملٌات لما لها من دور حٌوى وفعرال فرً تروفٌر  -

 لمتطلبات الحماٌة .الحماٌة واألمان لمرتدٌها واإلهتمام بمالبس الجراحٌن باألقسام المختلفة طبقا 

الحث على المشارسة بٌن األقسام العلمٌة فً السلٌات المتخصصة وبٌن المستشفٌات الحسومٌة والخاصة والمراسر البحتٌة  -

وذلك لرٌادة اإلهتمام بمالبس األطبا  الخاصة بغرفة العملٌات لما لها من نهمٌة بالغة فً البحث عن طرر  جدٌردة إلسسراب 

 ك بتوفٌر نقصى ندا  ومرٌد من الراحة .مراٌا تنافسٌة وذل

فتح قنوات إتصال بٌن مصانع المالبس الطبٌة ونقسام النسرٌج فرً السلٌرات المتخصصرة لإلسرتفادة مرن نترائج البحروث فرً  -

 تطوٌر صناعة المنتجات الغٌر منسوجة المستخدمة فً المجال الطبً وبخاصة المستخدمة داخل غرفة العملٌات .

مواصفات عٌنات البحث تحت الدراسرة فرً عمرل نقنعرة طبٌرة جراحٌرة غٌرر منسروجة تسرتخدم داخرل غرفرة اإلستفادة من  -

 العملٌات والتً ال تنتهج منهج تابت فً طلب منتجاتها وذلك للحفاظ على معٌار جودة تابت .

 رات بهذه األجهرة .تطوٌر نجهرة اإلختبارات بما ٌتالئم مع نوعٌة المنتجات غٌر المنسوجة وتروٌد مراسر اإلختبا -

التوسع فً إستخدام المنتجات الغٌر منسوجة ألنها منتجات صدٌقة للبٌئة والتسلفرة اإلقتصرادٌة لتشرغٌلها نقرل مرن المنتجرات  -

 المنسوجة .

نشر الوعى لدى األطبا  بخهمٌة إستخدام المنتجات الغٌر منسوجة فً تطروٌر رى الطبٌرب داخرل غرفرة العملٌرات لمرا لهرا  -

 ٌة بالغة لصحة الطبٌب والمرٌض على السوا  .من نهم
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