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 بيكة / ماكينات الرابيير/  أقمشة الدنيم :كلمات مفتاحية للبحث

 : الملخص

، كما  بالبنطلونات الخاصة الخارجية المالبس في الشباب بين التداول كثيرة األقمشة من( الجينز)  الدنيم قماش يعتبر
عناصر الموضة وصناعة المالبس في العصر الحديث ، فصناعة مالبس الجينز تساعد على زيادة يعتبر الجينز واحدًا من أهم 

عطاء مظهر مختلف عن المالبس التقليدية ، فعندما يشترى المستهلك المالبس المصنوعة من الجينز العمر االستهالكي للمالبس وا 
، فمعظم مستهلكي الجينز لديهم اعتقاد بأن مالبس الجينز بسالكي والخواص الفيزيائية للمالفإنه يضع في اعتباره العمر االسته
 .تستمر لفترة طويلة عند استخدامهامن المالبس الوظيفية الجيدة والتي 

 لبعض مقارنةوقد تم عمل دراسة  المستهلك، لدى كبيرة شعبية من لها لما% 100 القطنية الجينز أقمشة الدراسة هذه وتتناول
وذلك بإستخدام ماكينة رابيير من طراز بيكانول  الرأسية البيكة بنظام المنتجة الدنيم ألقمشة الميكانيكية و الطبيعية الخواص

 ، وخيوط لحمةفتلة في السم 40بكثافة %(  100)قطن  16/1واستخدام خيوط سداء بنمرة ، Picanol Optimaxأوبتيماكس 
ستخدام كثافتين مختلفتين للحمة فى السم (1/ 13.5 - 12/1 - 8.1/1)بنمر مختلفة  %( 100)قطن  كثافة  – 20كثافة )، وا 

نتاج أقمشة بتراكيب البيكة الرأسية (24 فتل للقلم الواحد،  8ذلك بإستخدام فتل للقلم الواحد وك 6بإستخدام )البيكة من اللحمة( ، وا 
جراء بعض اإلختبارات المعملية للعينات البحثية  ية والميكانيكية للعينات على بعض الخواص الطبيع ودراسة تأثير متغيرات البحثوا 

 توصلت الدراسة إلى اآلتي:قد ، و البحثية

عالقة طردية  حيث توجد ،وجود تأثير لمتغيرات البحث على بعض خواص أقمشة الدنيم المنتجة بنظام البيكة الرأسية
وتوجد أيضًا عالقة عكسية بين نمرة اللحمة  (،في اتجاه اللحمة وقوة التمزق قوة الشد -الصالبة  -)الوزنة اللحمة وخواص بين نمر 

مقاومة  -قوي لنمرة اللحمة على خواص )نسبة االستطالة في اتجاهي السداء واللحمة وال يوجد تأثير وقوة التمزق في اتجاه السداء،
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 -الصالبة  -ة القياس وخواص )الوزنوحدتوجد عالقة طردية بين كثافة اللحمات في كما  (،قوة الشد في اتجاه السداء -التوبير
عالقة عكسية بين كثافة اللحمات في وحدة القياس وخواص )نسبة االستطالة في اتجاهي أيضاً توجد  قوة الشد في اتجاه اللحمة(، و

 افة اللحمات فيقوي  لكث تأثيرقوة التمزق في اتجاهي السداء واللحمة(، وال يوجد  -قوة الشد في اتجاه السداء -السداء واللحمة
قوة الشد  -وبيرتتوجد عالقة طردية بين عدد فتل القلم للبيكة الرأسية وخواص )مقاومة ال كماوحدة القياس على مقاومة التوبير، 

عالقة عكسية بين عدد فتل  أيضاً  توجد، و جاه اللحمة بتأثير طفيفقوة التمزق في اتجاه اللحمة( وكذلك نسبة االستطالة في اتو 
وصالبة قوة التمزق في اتجاه السداء( وكذلك قوة الشد في اتجاه السداء و نسبة االستطالة  -الرأسية وخواص )الوزن القلم للبيكة
 ف.طفي بتأثيرالقماش 
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