
 2022 مارس  والثالثون                         الثانيالعدد  –المجلد السابع  –مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية 

DOI:  10.21608/mjaf.2020.39475.1820                                                                                                       478 

مقاومة لنفاذية الماء على بعض الخواص  والمعالجة بموادتأثير نوع الخامة ونمر الخيوط 

 الطبيعية والميكانيكية ألقمشة أغطية السيارات

The effect of material type, yarn count, and treatment with water-repellent 

materials on some of the natural and mechanical properties of car cover 

fabrics 

 غادة محمد الصياد أ.د/

جامعة  –كلية الفنون التطبيقية  - والبحوث السابقالكلية للدراسات العليا  رئيس قسم الغزل والنسيج والتريكو ووكيل

 دمياط

Prof. Ghada Mohamed Elsayad 

Head of the department of spinning, of weaving and knitting and former, vice dean for 

postgraduate studies and reasearch, faculty of Applied 

Arts, Damietta university 

drghada3rm@yahoo.com  

 فيروز أبو الفتوح الجمل أ.د/

 جامعة دمياط –والتريكو كلية الفنون التطبيقية والنسيج االستاذ المتفرغ بقسم الغزل 

Prof. Fayrouz Abo Elftoh Elgamal 

Emeritus Prof in the department spinning, weaving and knitting faculty of Applied Arts, 

Damietta university 

fayrouz_200919@du.edu.eg  

 آية إبراهيم الموافيم/ 

 جامعة دمياط –كلية الفنون التطبيقية  - والتريكوالمعيد بقسم الغزل والنسيج 

Lect. Aya Ebraheem Elmwafy 

Teaching Assistant in the department of spinning, weaving and knitting, 

Faculty of Apllied Arts, Damietta University 

aya.elmwafy@gmail.com  

 :المستخلص 

تعتبر أغطية السيارات من االساسيات للحفاظ على السيارات من العوامل الجوية المختلفة كاألمطار واألتربة والشمس 

مخلوط قطن/بوليستر  ،%100 )قطنوخامات لحمة مختلفة  16/1نمرة  %100وقد تم استخدام خامة سداء قطن  وغيرها،

وتم عمل االختبارات  3/1واستخدام التركيب النسجي مبرد  (20/1 ،16/1 ،12/1ونمر ) (%100بوليستر  ،50:50%

الفلوروكربون المقاومة لنفاذية الماء. وتتلخص  والتجهيز بمادة واالستطالة(الماء وقوة الشد  )نفاذيةالمعملية للعينات المنتجة 

لى تلف في جسم السيارة مشكلة البحث أن بعض أقمشة أغطية السيارات الموجودة حاليا تنفذ مياه األمطار مما يؤدى ا

كما تتلخص  المتغيرة،إنتاج أغطية سيارات ذات متانة عالية تتحمل العوامل الجوية  والحاجة الى عليها، والطالءات الموجودة

ودراسة تأثير اختالف بعض  المياه،أهداف البحث في إنتاج أقمشة أغطية سيارات توفر الحماية من حيث مقاومتها لنفاذ 

 السيارات.والوصول ألفضل العينات من أغطية  السيارات،البنائى على خواص نفاذية الماء ألقمشة أغطية  عوامل التركيب

 إلى:توصل البحث  وقد 

  العينات المنتجة من سداء قطن ولحمات بوليستر أفضل العينات من حيث قوة الشد واالستطالة يليها عينات سداء القطن

 واللحمات القطن.ثم عينات السداء القطن  %50:50المخلوطة قطن/بوليستر  واللحمات
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  بالنسبة لنفاذية الماء فإن القماش المجهز من سداء قطن واللحمات البوليستر أفضل العينات مقاومة لنفاذية الماء يليها

 قطن.حمات يليها عينات السداء القطن والل %50:50عينات السداء قطن ولحمات مخلوط قطن/بوليستر 

  جدا.القماش الخام لديه مقاومة لنفاذية الماء منخفضة 

  20/1يليها نمرة  16/1يليها نمرة  12/1أفضل اللحمات من حيث قوة الشد واالستطالة ونفاذية الماء هى نمرة . 

 

 الكلمات المفتاحية:

 السيارات أغطية ، التجهيز ، النمر ، الخامات

 Abstract: 
Car covers are considered basic for the preservation of cars of various weather factors such as 

rain, dust, sun and others. So, we use the next row materials for warp ( cotton 100% ) and yarn 

count 16/1 and different types of weft materials ( cotton 100% , blended cotton / polyester 

50:50% , polyester 100% ) and yarn count (12/1, 16/1, 20/1) and the use of the weave structure 

3/1 . laboratory tests were done for the samples produced (water permeability, tensile strength 

and elongation). The research problem is summarized by the fact that some of the currently 

existing car cover fabrics run out of rain water, which leads to damage to the car’s body and the 

coatings on it , and the need to produce high-strength car covers that bear the changing weather 

factors. The research objectives are also summarized in the production of car cover fabrics that 

provide protection from In terms of its resistance to water penetration , and studying the effect 

of different structural factors on the water permeability properties of car cover fabrics , and 

access to the best samples of car covers , the research has reached: 

• Samples produced from warp cotton and weft polyester are the best samples in terms of tensile 

strength and elongation, followed by warp cotton and weft cotton/polyester blended 50:50% , 

then warp cotton and weft cotton samples. 

• For water permeability, the cloth equipped with warp cotton and weft polyester is the best 

water-resistant samples, followed by warp cotton and weft cotton /polyester blends 50:50% , 

followed by warp cotton and weft cotton samples. 

• The raw cloth has very low water permeability resistance. 

• The best wefts in terms of tensile strength, elongation and water permeability are 12/1, 

followed by 16/1, followed by 20/1. 
 

Keywords: 

row materials , yarn count , finish , car cover 

 

 

 :مقدمة 

فهو يحميها من  السيارات،لكنه من األساسيات التي ال غنى عنها لحماية  البعض،غطاء السيارة ليس من الكماليات كما يظن 

تغطي إحدى الوحدات  مرنة.( ويجب أن تكون أغطية السيارات 2. )والشمس واألمطارعوامل الجو المختلفة وأبرزها األتربة 

بينما تغطي الوحدة األخرى جزء جسم السيارة. ويكون الغطاء مزود بأجزاء تثبيت مقاومة للسرقة  السيارة،جزء الكابينة من 

 9( ص11) النافذة.مؤمنة بإغالق باب السيارة أو 
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إلى استحالة مرور السوائل عبر المواد النسيجية بسبب إغالق المسام  waterproof التقليديةو تؤدي معالجات العزل المائي 

يتها بطبقة من البوليمر أو الغشاء. بالنظر إلى هيكلها المورفولوجي و/ أو تقنيتها ، يمكن تصنيف المواد عن طريق تغط

 13( ص 12المقاومة للماء على النحو التالي: )

 .مواد مقاومة للماء متأصلة .1

 مواد نسجية مع معالجة نهائية مقاومة للماء )مطلية ومغلفة(. .2

 

 : مشكلة البحث 

بعض أقمشة أغطية السيارات الموجودة حاليا تنفذ مياه األمطار مما يؤدى إلى تلف في جسم السيارة و الطالءات  .1

 الموجودة عليها .

 الحاجة إلى إنتاج أغطية سيارات ذات متانة عالية تتحمل العوامل الجوية المتغيرة وتحقق أعلى عمر افتراضي ممكن. .2

ر الخيوط و المعالجة بمواد مقاومة لنفاذية الماء على بعض الخواص الطبيعية والميكانيكية فما هو تأثير تأثير نوع الخامة ونم

 ألقمشة أغطية السيارات ؟

 

 : أهداف البحث 

 إنتاج أقمشة أغطية سيارات توفر الحماية من حيث مقاومتها لنفاذ المياه . -1

 على خواص نفاذية الماء ألقمشة أغطية السيارات . دراسة تأثير اختالف بعض عوامل التركيب البنائى -2

 الوصول ألفضل العينات من أغطية السيارات . -3

 

 : أهمية البحث 

المساهمة في إنتاج أقمشة أغطية السيارات ذات جودة عالية ، وتحقق كفاءة األداء الوظيفي من حيث كونها عازلة النتقال 

 ليل التكلفة االقتصادية لها .الماء لجسم السيارة وذات متانة عالية ، مع تق

 

 : فروض البحث 

 نوع الخامة  ونمر الخيوط يؤثر على خواص األداء الوظيفي ألقمشة أغطية السيارات . -1

 التجهيز المقاوم لنفاذية الماء يؤثر على خواص األداء الوظيفي . -2

 

 : منهجية البحث 

 يتبع البحث المنهج التجريبي التحليلي .

 

 : حدود البحث 

 الخامات المستخدمة في إنتاج أغطية السيارات : -1

 (%50:50، قطن/بوليستر  %100، بوليستر  %100،   اللحمة : ) قطن   %100السداء : قطن 

 3/1استخدام التركيب النسجي مبرد  -2

 حدفة/سم .22فتلة/سم وكثافة اللحمات  36كثافة السداء  -3

 ( .20/1،  16/1،  12/1( ، لحمات )16/1النمر المستخدمة : سداء ) -4

 التجهيز باستخدام مادة الفلوروكربون لمقاومة نفاذية الماء . -5

 إجراء اختبارات لقياس قوة الشد و اإلستطالة ومقاومة الماء . -6
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  اإلطار النظرى للبحث : 

فمثال يجب أن تحقق  تعتبر ألياف النسيج اللبنة األساسية في جميع المواد النسيجية. وأللياف النسيج خواص أساسية عامة ،

شرط نسبة الطول إلى القطر . وتصنف ألياف النسيج بشكل أساسي إلى ألياف طبيعية، وألياف اصطناعية. وتتميز األلياف 

الطبيعية بشكل عام بخواص معينة، فهي تتفكك حيوًيا، وتعطي شعوًرا أكبر بالراحة، ويمكن الحصول عليها من مصادر 

األلياف االصطناعية بقوتها، ومتانتها، ورخص ثمنها، وإمكانية أكبر لتعديل خواصها. والتركيب  متجددة حيوًيا، بينما تمتاز

الكيميائي، وبنية األلياف الطبيعية واالصطناعية مختلفة تماًما، ويمكن هندسة األلياف االصطناعية بحيث تحاكي األلياف 

تلعب خواص األلياف دوًرا كبيًرا في تحديد خواص الخيوط  الطبيعية لرفع جودة ونوعية المنتج النهائي. وبطبيعية الحال،

 (15واألقمشة والمنتجات النهائية. )

يعتبر القطن من أهم األلياف النسيجية التي عرفها اإلنسان لصناعة األقمشة و المالبس ، و بالرغم من اكتشاف أنواع عديدة 

طن استطاع أن يحتفظ بمكانته و أهميته كخامة نسيجية ال يمكن ناجحة من األلياف الصناعية التي اتسع استخدامها إال أن الق

االستغناء عنها ، بل أن البحوث و التطويرات الحديثة على القطن تمكنت من زيادة مجاالت استخدامه ، بحيث أصبح القطن 

حتاج إلى كي ، وغير يستخدم في صناعة المالبس الخارجية كالبدل و البالطى و القمصان المقاومة للتكسير ، و التي ال ت

ذلك من االستخدامات الجديدة الناجحة ، هذا فضال عن أن القصور في خواص بعض األلياف الصناعية مثل رخاوة الملمس 

من  %50و امتصاص الرطوبة أعاد اكتشاف مزايا القطن كخامة من أنسب الخامات ، ولذلك فان القطن يمثل حاليا حوالي 

 3( ص1خدمة في العالم . )مجموع األلياف النسجية المست

البوليستر من األلياف العديدة االستخدام وتنفرد عن سائر األلياف التركيبية التي تم إنتاجها في تسيدها لمجالي الخيوط و 

األلياف القصيرة ، فالخيوط المستمرة يمكن نسجها أو تشغيلها على ماكينات التريكو إلنتاج المالبس السهلة العناية ، أما 

ويمكن تعريف  (7)رات القصيرة فإن نجاح خلطاتها مع األلياف األخرى قد مكنها من تغطية مدى واسع من التطبيقات. الشعي

ألياف البولي استر بأنها خيوط مصنعة تكون فيها المادة المكونة لأللياف عبارة عن أي بوليمر تخليقي طويل السلسلة يتركب 

حامض كربوكسيلى اروماتى مستبدل ، و يتضمن ولكن ليس بالتحديد  % من وزنه على األقل من استر 85من حوالي 

 18( ص9وحدات تريفثاالت مستبدلة . )

 : وتؤثر نمر الخيوط على خواص األقمشة كالتالى

تؤثر على متانة  تأثير اختالف النمر على قوة شد واستطالة القماش : تعتبر متانة واستطالة الخيوط أحد العوامل التى -

القماش ، فاألقمشة الخفيفة المستخدم بها خيوط ذات نمر رفيعة تكون ضعيفة وقليلة المتانة ، أما االقمشة المستخدم بها خيوط 

 . سميكة تكون أكثر متانة و لكنها تكون أكثر صالبة و بالتالى ينعكس ذلك على قوة الشد واالستطالة للقماش 

لنفاذية : بزيادة نمر الخيوط ) نظام غير مباشر ( تزداد نفاذية األقمشة مع ثبات عدد الخيوط تأثير اختالف النمر على ا -

 16( ص 6فى وحدة الطول . )

 : ويؤثر التركيب النسجي على خواص األقمشة كالتالى

وط السداء قوة الشد : يؤثر التركيب النسجي على تحسن قوة الشد للخيوط المنسوجة ، نتيجة الضغوط المتبادلة بين خي -

و اللحمة في مواضع التعاشق ، مما يعمل على اندماج الشعيرات وترابطها ويقلل من انزالقها . وقد أثبتت التجارب أن قوة 

شد األقمشة تتناسب طرديا مع عدد تعاشقات التركيب النسجي ، وعكسيا مع طول التشييفة للتركيب النسجي ، فيالحظ أن 

الحتوائه على أكبر نسبة من التقاطعات ، بينما تقل قوة الشد في األنسجة المفتوحة مثل  نسيج السادة يعطى قوة شد عالية

  723( ص 4المبرد و األطلس ، عند ثبات باقى العوامل . )
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اإلستطالة : األقمـشة التـي تتـشرب )تمـوج وتقلـص الخيوط نتيجة للتعاشق( خيوطهـا بمعـدالت أكبـر تكـون أعلـى  -

فيتميز نسيج السادة بزيادة اإلستطالة عند الشد،  3( ص 5قمـشة التـي تتـشرب خيوطهـا بمعـدل أقل . )إسـتطالة مـن األ

بسبب زيادة مقدار تشريب الخيوط ، بعكس أنسجة المبرد واألطلس التي تقل إستطالتها بسبب امتداد الخيوط فوق بعضها، 

ي وحدة القياس تؤدي إلى زيادة إستطالة األقمشة، نتيجة لزيادة باإلضافة لقلة عدد التقاطعات. كما أن زيادة عدد اللحمات ف

معدل اندماج الخيوط وارتباطها مع زيادة معدل التعاشقات بخيوط السداء، مما يؤخر الوصول على نقطة القطع، وبالتالي 

 59( ص 3تزداد إستطالة األقمشة . )

 وتؤثر كثافة السداء و اللحمة على األقمشة كالتالى :

تزداد إستطالة األقمشة بزيادة الكثافة النسجية وذلك حتى نقطة معينة بعدها ال يصاحب زيادة الكثافة زيادة الة : اإلستط -

 329( ص 8)في اإلستطالة وذلك لتقييد حرية الخيوط لإلنزالق لتحدث اإلستطالة . 

 .قوة الشد بنوع الخامة وطريقة غزلها، وقوة شد الخيوط ، زيادة كثافة الخيوط بالمنسوج تزيد قوة الشد قوة الشد : تتاثر -

 329( ص 8)

 20من الوزن الكلى للسيارة ، حيث يستخدم حوالي من  %2وتقدر النسبة المئوية من المنسوجات المستخدمة في السيارة ب 

كجم أحزمة و خراطيم ،  1.6كجم سجاد ،  4.5كجم أغطية المقاعد ،  3.5كجم من المنسوجات في السيارة تشمل  25 -

 2.2كجم للمنسوجات في المواد المركبة ،  4.5كجم الوسائد الهوائية ،  1.2كجم أحزمة أمان ،  0.9كجم لإلطارات ،  1.5

 25( ص7كجم استخدامات أخرى مثل الفالتر . )

اكم الحرارة في المقصورة الداخلية للسيارة. ويشمل الغطاء اللوحة و غطاء السيارة يعمل على إبطاء أو تخفيض معدل تر

الرئيسية التي تحتوي على لوحة نافذة خلفية ولوحة سقف ولوحة نافذة أمامية تغطي عموًما األجزاء الخارجية من السيارة. 

جهة األمامية للسيارة. وتثبت أشرطة وتغطي األلواح الجانبية المساعدة النوافذ الجانبية للمركبة. ويطوق الشريط األمامي الوا

األمان الخلفية للوحة الرئيسية في الجزء الداخلي من مقصورة صندوق السيارة بحيث ال يمكن إزالة الغطاء عند تثبيتها فوق 

المركبة ما لم يتم قطعها لتوفير ميزة الحماية من السرقة. على نحو مفضل ، يكون الغطاء عبارة عن شبكة غير منسوجة 

 5( ص14توي على جانب ناعم غير منسوج وجانب خارجي من الفينيل. )تح

 4( ص 16ويجب أن تتوفر في أقمشة أغطية السيارات عدة خواص أساسية : )

 نسيج قابل للتنفس .       –حماية الطالء .                 –زوايا مطاطية .                 -

 حماية من األشعة فوق البنفسجية . –اختيار األلوان .      إمكانية  –مبطنة .                          -

 حماية من األتربة . –قابل للتمدد .                   –محكم .                           -

 حماية من الخدوش .  -

لعضوية الفلورية و المادة الخاصة بالمعالجة ضد نفاذية الماء في هذا البحث هي مادة الفلوروكربون ، وهى من المركبات ا

التي استخدمت حديثا في هذا المجال ، وعمل هذه المادة الراتنجية يقوم على أساس ظاهرة التوتر السطحي حيث تعمل هذه 

المادة على تكور قطرات الماء على سطح األقمشة و تمنعها من النفاذ داخل القماش ، و توجد منتجات تجارية تحتوى على 

كيميائية الفلورية إلكساب األقمشة المعالجة مزيدا من مقاومة نفاذية الماء و تعزيز مقاومتها للتآكل سلسلة طويلة من المواد ال

 32( ص10بفعل تكرار الغسيل و االستعمال . )
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 : التجارب العملية 

 : الماكينة المستخدمة إلنتاج عينات البحث 

 (1جدول )

 1650 رقم صنف القماش

 ايطالي نوفا بنيونى اسم الماكينة

 TP 2/5200 موديل الماكينة

 1988 سنة الصنع

 حدفة / الدقيقة 313 سرعه الماكينة

 سم 162 عرض القماش

 سم 167.5 عرض المشط

 باب / سم 9 عدد األبواب في السم

 فتلة / باب 4 عدد الفتل في الباب

 

 العملية:( التجارب 2جدول )

 الماء.الفلوروكربون المقاومة لنفاذية تم تجهيز األقمشة المنتجة تحت البحث بمادة 

 كود العينة
نوع خامة السداء 

 ونمرته
 نمرة اللحمات نوع خامة اللحمات

A1 

 

 %100قطن 

 

 

 

 16/1نمره 

  %100قطن 

12/1 

 

A2  50مخلوط قطن / بوليستر% 

A3  100بوليستر% 

A4  100قطن% 
 

16/1 
A5  50مخلوط قطن / بوليستر% 

A6  100بوليستر% 

A7  100قطن%  

20/1 

 

A8  50مخلوط قطن / بوليستر% 

A9  100بوليستر% 

 

 : االختبارات المعملية 

 تم عمل االختبارات فى المركز القومى للبحوث شعبة البحوث النسجية .

 اختبار مقاومة نفاذية الماء : -1

  تم عمل االختبار طبقا للمواصفة القياسية رقمAATCC 35 

 . يستخدم هذا الجهاز لقياس معدل نفاذية الماء العمودي لألقمشة المختلفة 

 اختبار قوة الشد واالستطالة : -2

 تم عمل االختبار طبقا للمواصفة القياسية رقمASTM D 5035  

 عمل االختبار باستخدام جهاز تمAsano Machine  
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 :النتائج و المناقشات 

 (3جدول )

كود 

 العينة

نوع خامة 

 ونمرتهالسداء 

نوع خامة 

 اللحمات

نمرة 

 اللحمات

نوع 

 التجهيز

نفاذية الماء 

 ث(2)ل/م

قوة الشد 

 )كجم/سم(

 االستطالة %

A1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %100قطن 

 

 

 

 نمرة

 16/1 

  قطن 

12/1 

 

 

 

 

 

 

قبل 

 التجهيز

 

 

0.546 69.3 15.6 

A2  / مخلوط قطن

 %50بوليستر 

0.640 93.3 19.6 

A3  25.3 120 0.873 بوليستر 

A4  قطن  

16/1 

0.596 41.6 16.3 

A5  / مخلوط قطن

 %50بوليستر 

0.654 69.6 20.6 

A6  23.3 81 0.864 بوليستر 

A7  قطن  

20/1 

 

0.653 35.3 16.3 

A8  / مخلوط قطن

 %50بوليستر 

0.744 42.6 21.6 

A9  24 93.6 0.909 بوليستر 

B1  قطن  

12/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد 

 التجهيز

0.256 56.3 19.6 

B2  / مخلوط قطن

 %50بوليستر 

0.266 69 23.6 

B3  25 104.3 0.212 بوليستر 

B4  قطن  

16/1 

 

0.421 41 18.6 

B5  / مخلوط قطن

 %50بوليستر 

0.350 53.3 21 

B6  27.3 80 0.260 بوليستر 

B7  قطن  

20/1 

 

0.348 31 15.3 

B8  قطن / مخلوط

 %50بوليستر 

0.308 41.6 24.3 

B9  23.6 65 0.230 بوليستر 
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 ( يوضح اختبار نفاذية الماء على القماش الخام والمجهز لمقاومة نفاذية الماء1شكل )

 

 ( :1( والرسم البياني )شكل 3يتبين من الجدول )

 القماش المجهز أكثر مقاومة لنفاذية الماء من القماش الخام . -1

ذات نفاذية  12/1بنمرة  %100وخامة اللحمة قطن  16/1بنمرة  %100الخام بخامة السداء قطن  (A1)أن العينة  -2

أفضل عينة ألنها أقل عينة من حيث نفاذية الماء وذلك ألن القطن أعلى الخامات في امتصاص الماء لذلك فإنها  0.546ماء 

كما أن نمرة اللحمة السميكة تعمل على تقليل المسافات البينية بين الخيوط وزيادة معامل  أقل الخامات من حيث النفاذية ،

 %100وخامة اللحمة بوليستر  16/1بنمرة  %100( الخام بخامة السداء قطن A9التغطية وبالتالى تقل النفاذية . أما العينة )

يرجع ذلك لخواص البوليستر الذى ال يمتص الماء لذلك أعلى عينة من حيث النفاذية و 0.909ذات نفاذية ماء  20/1بنمرة 

فهو أعلى الخامات من حيث نفاذية الماء ، كما أن نمرة اللحمة الرفيعة تعمل على تقليل معامل تغطية الخيوط وبالتالى تزيد 

 النفاذية .

 %100اللحمة بوليستر  وخامة 16/1بنمرة  %100المجهزة لمقاومة نفاذية الماء بخامة السداء قطن  (B3)أن العينة  -3

أفضل عينة ألنها أقل عينة من حيث نفاذية الماء ، كما أن نمرة اللحمة السميكة تعمل  0.212ذات نفاذية ماء  12/1بنمرة 

( المجهزة لمقاومة لنفاذية B4على تقليل المسافات البينية بين الخيوط وزيادة معامل التغطية وبالتالى تقل النفاذية . أما العينة )

أعلى عينة  0.421ذات نفاذية ماء  16/1بنمرة  %100و خامة اللحمة قطن  16/1بنمرة  %100لماء بخامة السداء قطن ا

 من حيث النفاذية.

 
 ( يوضح اختبار قوة الشد على القماش الخام و المجهز لمقاومة نفاذية الماء2شكل )
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 ( :2( والرسم البياني )شكل 3يتبين من الجدول )

 أن األقمشة المجهزة أقل في قوة الشد من األقمشة الخام . -1

ذات قوة  12/1بنمرة  %100وخامة اللحمة بوليستر  16/1بنمرة  %100( الخام بخامة السداء قطن A3أن العينة )  -2

، كما كجم/سم أفضل عينة ألنها أعلى عينة في قوة الشد ويرجع ذلك إلى خواص البوليستر ذات قوة الشد العالية  120شد 

و خامة  16/1بنمرة  %100( الخام بخامة السداء قطن A7أن نمرة اللحمة السميكة تعمل على زيادة قوة الشد . أما العينة )

كجم/سم أقل عينة في قوة الشد و يرجع ذلك إلى انخفاض قوة شد  35.3ذات قوة الشد  20/1بنمرة  %100اللحمة قطن 

 مل على انخفاض قوة الشد .القطن ، كما أن نمرة اللحمة الرفيعه تع

 %100وخامة اللحمة بوليستر  16/1بنمرة  %100المجهزة لمقاومة نفاذية الماء بخامة السداء قطن  (B3)أن العينة  -3

كجم/سم أفضل عينة ألنها أعلى عينة في قوة الشد ويرجع ذلك إلى خواص البوليستر ذات  104.3ذات قوة شد  12/1بنمرة 

أن نمرة اللحمة السميكة تعمل على زيادة قوة الشد ولكنها أقل من القماش الخام ألن التجهيز يؤثر على  قوة الشد العالية ، كما

وخامة اللحمة قطن  16/1بنمرة  %100( المجهزة لمقاومة نفاذية الماء بخامة السداء قطن B7قوة الشد . أما العينة )

الشد و يرجع ذلك إلى انخفاض قوة شد القطن ، كما أن  كجم/سم أقل عينة في قوة 31ذات قوة الشد  20/1بنمرة  100%

 نمرة اللحمة الرفيعه تعمل على انخفاض قوة الشد ولكنها أقل من القماش الخام ألن التجهيز يؤثر على قوة الشد .

  
 ( يوضح اختبار استطالة اللحمة على القماش الخام و المجهز لمقاومة نفاذية الماء3شكل )

 

 ( :3( والرسم البياني )شكل )3)يتبين من الجدول 

 أغلب العينات المجهزة أكثر استطالة من العينات الخام . -1

ذات  12/1بنمرة  %100وخامة اللحمة بوليستر  16/1بنمرة  %100( الخام بخامة السداء قطن A3أن العينة ) -2

أفضل عينة ألنها أعلى عينة في استطالة اللحمة ويرجع ذلك إلى خواص البوليستر ذات االستطالة  %25.3استطالة لحمة 

ذات استطالة  12/1بنمرة  %100اللحمة قطن وخامة  16/1بنمرة  %100( بخامة السداء قطن A1العالية . كما أن العينة )

 أقل عينة في استطالة اللحمة ويرجع ذلك إلى خواص القطن ذات االستطالة المنخفضة . %15.6لحمة 

 %100وخامة اللحمة بوليستر  16/1بنمرة  %100المجهزة لمقاومة نفاذية الماء بخامة السداء قطن  (B6)أن العينة  -3

أفضل عينة ألنها أعلى عينة في استطالة اللحمة ويرجع ذلك إلى خواص البوليستر  %27.3ة ذات استطالة لحم 16/1بنمرة 

( B7ذات االستطالة العالية ولكنها أعلى من القماش الخام ألن التجهيز يعمل على زيادة استطالة القماش . كما أن العينة )
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أقل عينة  %15.3ذات استطالة لحمة  20/1بنمرة  %100وخامة اللحمة قطن  16/1بنمرة  %100بخامة السداء قطن 

في استطالة اللحمة ويرجع ذلك إلى خواص القطن ذات االستطالة المنخفضة ولكنها أعلى من القماش الخام ألن التجهيز 

 يعمل على زيادة استطالة القماش . 

 ( يوضح القيم النسبية للخواص الفيزيائية للعينات البحثية4جدول )

كود 

 العينة
 اللحمة السداء

نوع 

 التجهيز

نفاذية الماء 

 ث( %2)ل/م

قوة الشد ) 

 كجم/سم ( %
 االستطالة %

معامل 

 الجودة %

A1 

ة 
ر
نم

ن 
ط

ق
1

6
/

1
 

 12/1قطن نمرة 

ز
هي

ج
الت

ل 
قب

 

100 57.75 61.66 73.13 

A2 
مخلوط قطن / بوليستر 

 12/1نمرة  50%
84.74 77.75 77.47 79.98 

A3  86.37 100 100 59.11 12/1بوليستر نمرة 

A4  62.89 64.43 34.67 89.58 16/1قطن نمرة 

A5 
مخلوط قطن / بوليستر 

 16/1نمرة  50%
83.20 58.00 81.42 74.20 

A6  73.23 92.09 67.50 60.10 16/1بوليستر نمرة 

A7  59.05 64.43 29.42 83.31 20/1قطن نمرة 

A8 
مخلوط قطن / بوليستر 

 20/1نمرة  50%
73.30 35.50 85.38 64.72 

A9  76.00 94.86 78.00 55.15 20/1بوليستر نمرة 

B1  12/1قطن نمرة 

ز
هي

ج
الت

د 
بع

 

89.55 53.98 71.79 71.77 

B2 
مخلوط قطن / بوليستر 

 12/1نمرة  50%
87.17 66.16 86.45 79.92 

B3  97.19 91.58 100 100 12/1بوليستر نمرة 

B4  52.6 68.13 39.31 50.36 16/1قطن نمرة 

B5 
مخلوط قطن / بوليستر 

 16/1نمرة  50%
67.22 51.10 76.92 65.08 

B6  88.43 100 76.70 88.60 16/1بوليستر نمرة 

B7  51.15 56.04 29.72 67.70 20/1قطن نمرة 

B8 
مخلوط قطن / بوليستر 

 20/1نمرة  50%
77.20 39.88 89.01 68.69 

B9  81.49 86.45 62.32 95.72 20/1بوليستر نمرة 
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 ( يوضح الشكل الرادارى لمعامل الجودة للعينات الخام4شكل )

 12/1ونمرة  %100و خامة لحمة بوليستر  16/1ونمرة  %100بخامة سداء قطن  A3( نجد أن العينة 4من الشكل )

 أفضل العينات الخام

 
 لمعامل الجودة للعينات المجهزة لمقاومة نفاذية الماء ( يوضح الشكل الرادارى5شكل )

 12/1ونمرة  %100و خامة لحمة بوليستر  16/1ونمرة  %100بخامة سداء قطن  B3( نجد أن العينة 5من الشكل )

 أفضل العينات المجهزة لمقاومة نفاذية الماء 

 

 : ملخص النتائج 

 األقمشة المجهزة أفضل في مقاومة نفاذية الماء من األقمشة الخام . .1

ذات نفاذية ماء  12/1بنمرة  %100وخامة اللحمة قطن  16/1بنمرة  %100الخام بخامة السداء قطن  (A1)العينة  .2

بنمرة  %100قطن ( الخام بخامة السداء A9أفضل عينة خام ألنها أقل عينة من حيث نفاذية الماء ،  أما العينة ) 0.546

 أعلى عينة من حيث النفاذية. 0.909ذات نفاذية ماء  20/1بنمرة  %100وخامة اللحمة بوليستر  16/1

بنمرة  %100وخامة اللحمة بوليستر  16/1بنمرة  %100المجهزة لمقاومة نفاذية الماء بخامة السداء قطن  (B3)العينة  .3

( المجهزة لمقاومة لنفاذية B4عينة من حيث نفاذية الماء، أما العينة ) أفضل عينة ألنها أقل 0.212ذات نفاذية ماء  12/1
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أعلى عينة  0.421ذات نفاذية ماء  16/1بنمرة  %100و خامة اللحمة قطن  16/1بنمرة  %100الماء بخامة السداء قطن 

 من حيث النفاذية.

 األقمشة المجهزة أقل في قوة الشد من األقمشة الخام . .4

ذات قوة شد  12/1بنمرة  %100وخامة اللحمة بوليستر  16/1بنمرة  %100بخامة السداء قطن  ( الخامA3العينة ) .5

 16/1بنمرة  %100( الخام بخامة السداء قطن A7كجم/سم أفضل عينة ألنها أعلى عينة في قوة الشد ، أما العينة ) 120

 في قوة الشد.كجم/سم أقل عينة  35.3ذات قوة الشد  20/1بنمرة  %100و خامة اللحمة قطن 

بنمرة  %100وخامة اللحمة بوليستر  16/1بنمرة  %100المجهزة لمقاومة نفاذية الماء بخامة السداء قطن  (B3)العينة  .6

( المجهزة لمقاومة نفاذية B7كجم/سم أفضل عينة ألنها أعلى عينة في قوة الشد ، أما العينة ) 104.3ذات قوة شد  12/1

كجم/سم أقل عينة  31ذات قوة الشد  20/1بنمرة  %100وخامة اللحمة قطن  16/1نمرة ب %100الماء بخامة السداء قطن 

 في قوة الشد 

 االستطالة في أغلب العينات المجهزة أكثر من العينات الخام . .7

ذات استطالة  12/1بنمرة  %100وخامة اللحمة بوليستر  16/1بنمرة  %100( الخام بخامة السداء قطن A3العينة ) .8

 16/1بنمرة  %100( بخامة السداء قطن A1أفضل عينة ألنها أعلى عينة في االستطالة ، كما أن العينة ) %25.3لحمة 

 أقل عينة في االستطالة. %15.6ذات استطالة لحمة  12/1بنمرة  %100وخامة اللحمة قطن 

بنمرة  %100مة بوليستر وخامة اللح 16/1بنمرة  %100المجهز لمقاومة نفاذية الماء بخامة السداء قطن  (B6)العينة  .9

( بخامة السداء قطن B7أفضل عينة ألنها أعلى عينة في االستطالة ، كما أن العينة ) %27.3ذات استطالة لحمة  16/1

 أقل عينة في االستطالة.  %15.3ذات استطالة لحمة  20/1بنمرة  %100وخامة اللحمة قطن  16/1بنمرة  100%

،  12/1نمرة  %100وخامة لحمة بوليستر  16/1ونمرة  %100سداء قطن ( بخامة A3أفضل عينة خام هى عينة ) .10

نمرة  %100وخامة لحمة بوليستر  16/1ونمرة  %100( بخامة سداء قطن B3وأفضل العينات المجهزة هى عينة )

12/1. 
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