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 خلفية البحث 

 استخدام مركب البولى يوريثان المائى فى مجال التغطية لالقمشة المختلفة فيكسبها خصائص مختلفة 

 أهداف البحث 

استخدام مركب البولى يوريثان فى التغطية على االقمشة بدون استخدام مذيبات عضوية ضاره بالبيئة حيث انه له قدره 

من خصائص الخامات النسجية المختلفة مثل زيادة فى قوه الشد  عالية على االلتصاق بالخامات المختلفة وايضا يحسن

 واالستطالة والتمزق ومقاومة التوبير واالحتكاك كما انه يعمل على زيادة وزن الخامة .

 أهمية البحث 

 ترجع اهمية البحث فى تحقيق ما يلى :

 لبى االشتراطات البيئية .استخدام مركب البولى يوريثان غير ضارة بالبيئة وال يستخدم مذيب عضوى وت-

الحصول على تغطية جيدة تحسن من الخواص الميكانيكية والفيزيائية وتحسين خواص الثبات لاللوان للخامات النسجية -

 المختلفة.

 منهجية البحث 

 يتبع البحث المنهج التحليلى التجريبى

 نتائج البحث 

لوط )قطن وبولى استر( ، بولى استر فتم اختيار نسبة تم دراسة مركب البولى يوريثان فى تغطية خامات قطن ، مخ

ثانية فوجد انه تم تحسين خواص  30درجة مئوية لمدة  180% بولى يوريثان/ ماء وتم تثبيتة عند درجة حرارة  40/60

 قوه الشد واالستطالة وقوه التمزق وخصائص التوبير واالحتكاك الثالث خامات كما انه تم زيادة وزنهم 

( نيوتن وسجلت 558.11,  237.16, 250.86بالنسبة لقوه الشد النسبة للخامات الثالثة قبل عملية التغطية )فنجد انه 

, 16.16( نيوتن على التوالى ، اما بالنسبة لالستطالة قبل عملية التغطية سجلت )589, 286, 288بعد عملية التغطية )

 (% على التوالى .23.4, 8.5, 18.1( % وبعد عملية التغطية سجلت )19.4,  9.59

( نيوتن وبعد عملية التغطية 22.55,  8.90, 11.37وبالنسبة لقوه الشد للخامات الثالثة سجلت قبل عملية التغطية )

 ( نيوتن على التوالى .26.15, 13.57, 16.37كانت النتيجة )

( وبعد المعالجة  3-2, 2,1ت )خاصية مقاومة التوبير لخامة القطن والمخلوط والبولى استر قبل عملية التغطية سجل

( على التوالى . اما بالنسبة لمقاومة االحتكاك فنجد انه قبل عملية التغطية نسبة الفقد فى 5-4, 4,4بالتغطية سجلت )

( على التوالى 2.6, 3.2, 2.5(% وبعد عملية التغطية سجلت )10.6,  30.3, 15الخامة نتيجة االحتكاك سجلت  )

 للخامات الثالثة .

وبعد عملية التغطية      2( جم/م 110, 90, 148وحظ زيادة فى وزن الخامات الثالثة حيث سجلت قبل عملية التغطية )ول

 على التوالى .  2( جم/م157, 132, 179)
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