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 ملخص البحث 

أقمشة الفوط أكثر شٌوعا فً االستخدامات المنزلٌة ، كما تستخدم فً أماكن أخرى مثل الفنادق وحمامات السباحة ومالبس 

الحمام  فوط االحرام ، وٌعتبر انتاجها محلٌا من أهم التنمٌة االقتصادٌة ، وتنقسم الى مجموعات تبعا لالستخدامات وهً 

     وفوط تجفٌف الزجاج.  وفوط األٌدي و فوط الوجه وفوط البحر وفوط المطابخ  وفوط تجفٌف الصحون

فمن المتطلبات األساسٌة التً ٌجب أن تتمٌز بها الفوط هً االمتصاص ونعومة الملبس واالحتكاك و تحمل اجهادات 

التً تواجهنا فً االستخدام هً ) زٌادة الوزن بعد الغسٌل وثبات اللون وسرعة الجفاف وخفة الوزن ومن المشاكل 

 امتصاص الماء و تحتاج الى وقت طوٌل حتى تجف(.

تتصف خامة المودال بخواص متعدده فهً الخامه المناسبة المتصاص الماء والجفاف بسرعه لتكون مرٌحة عند االستخدام 

، وتمتاز بانها لٌنة ومرٌحة ، وقوٌة جدا عندما تكون رطبة أو جافة  وخفٌف الوزن وٌحتفظ بملمسه الناعم بعد الغسٌل 

 ء وعند مقارنته بالقطن معدل  نمو البكتٌرٌا أقل . المتكرر واللمعان ، و لها نفاذٌة عالٌة للهوا

ٌزداد اهتمام فً االستخدام فً االونه االخٌره ، مما ٌملً علٌنا ضرورة تطوٌر ورفع كفاءة أداء هذه االقمشة من حٌث 

 اسخدام أنسب الخلطات وأنسب تركٌب بنائً وذلك للوصول بها الى أعلى مستوٌات الجوده التً تحقق فاعلٌتها.  

ٌهدف البحث تحسٌن األداء الوظٌفٌة القمشة فوط المطابخ باستخدام خامة المودال وذلك من خالل الوصول إلى أفضل 

تركٌب نسجً وأفضل نسبة خلط لخامة المودال ، وقد تم انتاج عشر عٌنات بتركٌبٌن نسجٌٌن الهانٌكوم والشبٌكة التقلٌدٌة 

% قطن : 57% قطن ،  100بالنسبة للقطن على النحو التالً ) ، بخمس نسب خلط على حسب عدد الحدفات المودال

% مودال(، وتم استخدام نمرة المودال 100% مودال، 57%  قطن : 27% مودال، 70% قطن :  70% مودال، 27

ع ، واجرٌت االختبارات المختلفة على االقمشة المنتجة قٌاس نفاذٌة هواء واختبار السمك والوزن المتر المرب 30/1نمرة 

وقوة شد واالستطالة والصالبة فً اتجاهٌن السداء واللحمات وامتصاص الرطوبة ، ومعظم العٌنات حققت النتائج 

 المطلوبة .

 فوط المطبخ  –الشبٌكة التقلٌدٌة  -الهانٌكوم  –نسب خلط –: مودال  الكلمات المفتاحية
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