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 حسام الدين محمد احمد جادم.د/ 

  المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى الجاهزة،المدرس بقسم المالبس 

 ملخص البحث:

تتنوع أقمشة المفروشات المستخدمة فى اغراض التنجيد ، ونظرا ألهمية وانتشار هذه النوعية من األقمشة ، ومع تعدد 

متغيرات التركيب البنائي والوصالت المختلفة فى عملية الحياكة وتأثيرهم المباشر على االداء الوظيفي ألقمشة مفروشات 

عرف على تأثير بعض عوامل التركيب البنائي لهذه االقمشة كالخامات المختلفة التنجيد ، فقد اجريت هذه الدراسة بهدف الت

( في  25-20-15بولى بروبيلين( المستخدمة كلحمات ، وكثافات هذه اللحمات )  –بوليستر محلول  – Flat) بوليستر 

الوصلة  –الوصلة المركبة  –السم، وبعض انواع الوصالت المستخدمة في الحياكة أثناء إنتاج األقمشة )الوصلة البسيطة 

ئمة لألداء الوظيفي المنتجة من اجله )أقمشة تنجيد( الفرنسية( ، وذلك بغرض انتاج أقمشة مفروشات ذات خواص أكثر مال

باستخدام  متغيرات نوعية وكثافة خيوط اللحمة والوصالت المختلفة للحياكة، مع ثبات السداء والتركيب النسجى 

المستخدم، حيث تظهر اهمية البحث في تحديد اهم العوامل المؤثرة على انتاج نوعيات متميزة من أقمشة المفروشات 

ح الستخدامها بكفاءة كأقمشة تنجيد ، وانعكاسها على االداء الوظيفي لها . وقد تم استخدام اإلحصاء التطبيقي للمقارنة تصل

بين المتغيرات السابق ذكرها ، واستخدام الرادار اإلحصائي لتحديد أفضل عينات البحث المنتجة بعد إجراء االختبارات 

 الميكانيكية على المنتجات النهائية.

قد تبين وجود تباين معنوي واضح في نتائج االختبارات للعينات محل الدراسة ) قوة الشد ،ومقاومة االحتكاك ،ومقاومة و 

التمزق ( , مما أظهر تأثير مباشر للخامات وكثافة اللحمات ونوعية وصالت الحياكة علي الخواص المختلفة لألداء 

 لي جودة األداء وأيضا علي التكلفة والعمر االفتراضي للمنتج النهائي.الوظيفي ألقمشة المفروشات المنتجة، مما ينعكس ع

 المفتاحية:الكلمات 

 –كثافات اللحمات  –البولى بروبيلين  –البوليستر  –الخامات المختلفة  –أقمشة المفروشات  –الخيوط الصناعية 

 التركيب البنائى للقماش المنسوج. –وصالت الحياكة المختلفة 
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