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 ملخص البحث  

األقمشة   تطورت صناعةأقمشة تنافس  إنها أصبحت  األخيرة حتى  السنوات  في  كبيراً، وخاصة  العالم تطوراً  في  التريكو 

األلياف   استخدام  أهمها  من  كثيرة  عوامل  أنها  يتضح  الصناعة  هذه  ازدهار  إلى  المؤدية  العوامل  وبدراسة   ، المنسوجة 

المستهلك لمنتجات الطبيعية ، مع تقبل  الخيوط  أنها تتماشى مع    الصناعية، وتطور خواص  بأنواعها على أساس  التريكو 

الموضة وتعطي الراحة من حيث المرونة وحسن المالئمة لالستخدام النهائي بجانب رخص ثمنها النخفاض تكاليف إنتاجها، 

كما أدى تقدم وتطور إنتاج ماكينات التريكو إلى التوسع في مجال استخدام منتجات التريكو ليس فقط في مجال المالبس 

وذات   والطبية  الرياضية  والمالبس  المنزلية  والمفروشات  الصناعية  االستخدامات  في  األقمشة  هذه  دخلت  بل  التقليدية 

االستخدامات الخاصة وغيرها ، وخاصة عند استخدم الخيوط المحورية بدمج مميزات المواد الخام المختلفة وتتكون من  

يط مستمر في المركز مغطى بالشعيرات القصيرة في الغالف والقلب عبارة عن خsheathوالغالفcoreجزأين القلب  

 .  core spun yarnوهذا بشكل عام يسمي الخيط المحوري

عينات من أقمشة التريكو اللحمة    6عينات من أقمشة التريكو اللحمة الخام + عدد   6عينة )ممثلهفى عدد    12تم انتاج عدد  

(  18( وماكينة انترلوكجوج)18( وماكينة ريب جوج )28رية جرسيه جوج )المجهزة( ، وباستخدام ماكينة تريكو اللحمة الدائ

من خامتي الصوف/    Coreدنير  50انجليزي والقلب بوليستر مستمر    24/1وباستخدام نمرة الخيوط المحورية المستخدمة  

 sheathاالكريليك في الغطاء 

المن للخيوط  الوظيفية  الخواص  لتقييم  المعملية  اجراء االختبارات  المغزولة  تم  للخيوط  العرضى  القطاع  تجه، وتم تصوير 

والمحورية المنتجة من القطن والفسكوزبواسطة الميكروسكوب ،وبإجراء التحليل االحصائي للنتائج حيثتم قياس عددالصفوف  

  – فاذية  الن  –مقاومةاالنفجار    –السمك    –وزنالمترالمربع    -طواللغرزة  -زاويةااللتواء  -عدداألعمدة/ البوصة    -البوصة  /

 حسن واالكريليك الصوف من المحورية الخيوط استخدام قابليةامتصاصالماء.تم التصل الى أن   –االنكماشالطوليوالعرضي  

 المنتجة عن غيرها.  تريكواللحمة ألقمشة الوظيفية الخواص
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