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 ملخص البحث 

السنوات األخيرة حتى إنها أصبحت تنافس األقمشة تطورت صناعة أقمشة التريكو في العالم تطوراً كبيراً وخاصة في 

المجاالت الصناعية لتطور ى المنسوجة؛ وقد انتشر هذا النوع من التركيب البنائي في العصر الحديث انتشارا سريعا في شت

الراحة خواص الخيوط المستخدمة مع تقبل المستهلك لمنتجات التريكو بأنواعها على أساس أنها تتماشى مع الموضة وتعطي 

من حيث المرونة وحسن المالئمة لالستخدام النهائي بجانب مالئمة سعرها النهائي للمستهلك وذلك النخفاض تكاليف إنتاجها، 

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

في االستخدامات الصناعية والمفروشات المنزلية والمالبس الرياضية وغيرها. ويهدف هذا التقليدية بل دخلت هذه األقمشة 

البحث الي تصميم وانتاج قطغ ملبسية كاملة مبتكرة ذات خواص وظيفية وجمالية بتقنيات جديدة من خالل تطويع إمكانيات 

 ماكينة تريكو اللحمة السيمليس الدائرية.

لنسائية المنزلية ذات تصميمات مختلفة وباستخدام خامات ونمرخيوط متنوعة، تم إختيار تم إنتاج ست قطع من المالبس ا

( 1/20/20) 20خامة النايلون  مع خامة الليكرا النتاج عينات البحث بإختالف نمر خيوط النايلون حيث تم إستخدام نمرة 

ر . تم تصميم وإنتاج جميع العينات والقطع ديني 20( دينير مع خيط ليكرا نمرة 1/78/68)70( ونمرة 1/34/44) 40ونمرة 

 مع اختالف التصميم للقطع المنفذة.   28الملبسية على ماكينة تريكو لحمة سيمليس دائرية ذات جوج 

تجة مع االستفادة بامكانيات الماكينة المستخدمة نتم اجراء االختبارات المعملية لتقييم الخواص الوظيفية للقطع الملبسية الم

النصميم المتخصصة للوصول الي افضل مواصفة لالنتاج. وبإجراء التحليل االحصائي للنتائج وجد أن هناك تأثير وبرامج 
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وزن المتر  -الختالف نمرة الخيط  والتصميم المنفذ على الخواص الوظيفية للقطع الملبسية المنتجة ) سمك القماش )مم(

 النفجار )باسكال( ( للوصول الي افضل مواصفة قياسية لالنتاج.مقاومة ا -.ث 2سم/3نفاذية الهواء سم –المربع )جم( 

 الكلمات المفتاحية:

 تركيب الجرسية  -الخواص الوظيفية   -ماكينة تريكو السيملس  –التركيب البنائي  –تريكو اللحمة

 

Abstract 

Knitted fabric industry has developed greatly in the world, especially in recent years, to the 

extent that it has become competitive with woven fabrics; In the modern era, this type of 

construction has spread rapidly in various industrial fields due to the development of the 

properties of the used yarns with the consumer acceptance of knitting products of all kinds on 

the basis that they are in line with fashion and give comfort in terms of flexibility and good 

suitability for the final use, in addition to the cheapness of their price due to the low costs of 

their production. The progress and development of the production of knitting machines to the 

expansion of the use of knitted products, not only in the field of traditional clothing, but also 

entered these fabrics in industrial uses, home furnishings, sports clothing and others. 

The aim of this research is to design and produce complete innovative knitted pieces with 

functional and aesthetic properties using new techniques by adapting the capabilities of the 

circular seamless weft knitting machine. 

Six pieces of women's home clothes of different designs were produced using different 

materials and yarns. Nylon was selected with Lycra material to produce all research samples, 

with the difference in yarn count, Nylon count 20 (1/20/20) ,40 (1/34) and 70 (1/78/68) denier 

with Lycra count 20 denier All samples and dressed pieces are designed and produced on 

Seamless Weft Circular machine with Gouge 28 using different designs of executed pieces. 

Laboratory tests were conducted to evaluate the functional properties of the vector wear pieces, 

taking advantage of the capabilities of the used machine and specialized design programs to 

reach the best production specification. 

By conducting a statistical analysis of the results, it was found that there is an effect of the 

difference in yarn count and the executed design on the functional properties of all produced 

pieces of clothing (cloth thickness (mm) - weight per square meter (g/m2) - air permeability cm 

/ cm2. Bursting strength (Pa)) to reach the best standard specification for production. 

 

 

 مقدمة                        -1

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

. )1(بل دخلت هذه األقمشة في االستخدامات الصناعية والتقنية والمفروشات المنزلية والمالبس الرياضية والداخلية وغيرها 

ناعة التريكو عن غيرها من الصناعات النسيجية االخرى انه يمكن فقط علي ماكينات التريكو وتعتبر الميزة التي تنفرد بها ص

إنتاج أو إتمام صناعة ) كاملة تقريبا( للملبس مباشرة إما بإضافة أو انقاص العراوى أثناء التشغيل علي الماكينات المعروفة 

Seamless Knitting Machines.  متعددة فمنها ماكينات تريكو لحمة مستطيلة ويوجد من هذه الماكينات أنواع

وأخري دائرية )مثل ماكينات الجوارب والفولي فاشون( كما يوجد منها أيضا ماكينات تريكو سداء وجميعها يتميز بإنتاج  

بتقليل بعض عمليات االنتاج مثل  Seamless Knitting Machineالملبس كامل علي الماكينة. وبذلك تتميز ماكينة 
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القص أو الحياكة، مع تقليل نسبة حدوث العيوب، وتقليل الهالك من الخيوط واألقمشة مما يحافظ علي البيئة باإلضافة مراحل 

الي تقليل الحاجة الى العمالة وتوفير وقت االنتاج وبالتالي خفض التكلفة مما يحقق جودة أعلي وخواص وظيفية وجمالية 

مح هذا االسلوب للمصممين بإنتاج تصاميم مختلفة من الزخارف واأللوان من افضل من منتجات التريكو التقليدية. كما يس

 خالل نظام الحاسب الخاص بها حيث يوجد بعض أنواع من هذه الماكينات يدار بأجهزة الجاكارد االلكترونية .

شفط هواء للقطع والجدير بالذكر أن بعض انواع هذه الماكينات ال تحتوي على جهاز طي للقماش ولكن تحتوي على نظام 

وهو عبارة عن وحدة شفط خارجية بجانب الماكينة وتقوم بشفط القطعة النهائية الى وحدة  Vacuum Systemالمنتجة 

 .Big Bellخروج القطع 

 مشكلة البحث

مستحدمة علي الرغم من التقدم التكنولوجي في مجال إنتاج مالبس السيدات من تريكو اللحمة إال ان معظم االقمشة المحلية ال

في انتاج المالبس مازالت تنتج بالطرق التقليدية علي ماكينات التريكو الدائرية والتي يعقب انتاجها اعداد الباترون والقص 

والتفصيل ....الخ مما يكلف الكثير من الوقت والجهد والعمالة والمال،لذلك كان من الضروري دراسة امكانية انتاج ثطع 

تكرة من تريكو اللحمة تالءم طبيعة االستخدام وتحقق الجودة وخواص االداء الوظيفي المطلوبة ملبسية كاملة بتصميمات مب

من خالل برنامج التصميم الخاص بالماكينة  Seamless Knitting Machinesعن طريق التحكم فى ضبطات ماكينة 

لباترون والقص والتفصيل الالحقة مما ( مما يحسن من متغيرات االنتاج والتصميم ويقلل من اعداد اPhotonوهو برنامج )

 يخفض التكلفة ويرفع من مستوي جودة االنتاج..

 أهمية البحث

تكمن أهمية البحث في تصميم و إنتاج موديالت جديدة ومعدلة من مالبس السيدات غير محاكة بتصميمات مبتكرة لتحسين 

بتعديل نظام  Seamless Knitting Machineخواصها الجمالية والوظيفية عن طريق التحكم فى ضبطات ماكينة 

 وأنواع الخامات والتراكيب البنائية المستخدمة . Photonبرمجة حاسوب الماكينة وبرنامج الرسم الخاص بها 

 أهداف البحث 

عن طريق التحكم في ضبطات الماكينة وتعديل في  Seamless Knitting Machinesتحسين انتاجية ماكينات  .1

مما يؤدي الي خفض التكلفة وزيادة هامش  Photonلى حاسوب الماكينة وبرنامج الرسم الخاص بالماكينة نظام البرمجة ع

 الربح ويضيف موديالت جديدة بتصميمات متنوعة من العراوي المفتوحة تميزها عن منتجاتها االصلية التقليدية. 

تحقيق جودة وخواص االداء الوظيفي المثلي لمالبس السيدات الغير مخيطة بالتحكم في نوعية الخامات والتراكيب  .2

 .Seamless Knitting Machinesالبنائية المستخدمة علي ماكينات 

 تطوير المنتج المحلي لمالبس السيدات الغير مخيطة ليكون قادرا علي المنافسة في االسواق الخارجية.  .3

 فروض البحث

بتعديل نظام برمجة حاسب الماكينة وبرنامج الرسم  Seamless Knitting Machineالتحكم في ضبطات ماكينة  -1

إلنتاج موديالت معدلة وّذات خواص وظيفية مميزة من مالبس السيدات  يتيح تغيير التراكيب البنائية Photonالخاص بها 

 غير محاكة وبجودة عالية.

 المستخدمة في االنتاج يؤثرعلي الخواص الوظيفية للقطع المنتجة الغير محاكة  اختالف نمرة الخيوط -2

 نفاذية الهواء( . -مقاومة االنفجار -السمك -) الوزن
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 مـنـهـجـيـة البـحـث

 يتبع هذا البحث المنهج التجريبي والتحليلي.

 الدراسات السابفة

احتلت تكنولوجيا السيمليس )الغير محاكة( اإلتجاه السائد في سوق المالبس في نهاية القرن الماضي، حيث تم تقديم تقنية  

، ويتم تقديم تقنية السيمليس ، )5(م  في الرابطة الدولية ألالت النسيج1995إنتاج المالبس الكاملة الغيرمخيطة ألول مرة عام 

كملبس واحد كامل مع الحد من عمليات الخياطة التابعة لالنتاج ، وكانت هذه التكنولوجيا  )بدون حياكة( لمالبس التريكو

المبتكرة واعدة للقضاء على عمليات الخياطة والتشطيب التى تلحق بالمنتج بعد انتاجه على الماكينة، عالوة على ذلك فقد 

 )10(.راحة ومالئمة أفضل من خالل الخياطات الجانبية وفر للمستهلك من المالبس الغير محاكة ) الغير مخيطة( مزيدا من ال

والحياكة المتكاملة تستلزم استخدام تكنولوجيا لتشكيل قطع متماسكة على شكل نقشات تتضح عند التشكيل عن طريق الحياكة 

وليتم تحسين أو دمج الزركشة والفتحات والجيوب وغيرها من الملحقات مثل العراوي لتجنب خياطة هذه العناصر مًعا، 

جودتها ومظهرها بشكل كبير في ماكينات تريكو السيمليس تنتج نوًعا أنبوبًيا واحًدا متكامال من الملبس غير مخيط وال يحتاج 

هي  Seamless Knitting Machine، وماكينات التريكو السيمليس الدائرية   )6 (إلى تقفيل أو خياطة في األغلب

السلندر )الوجة( الحامل لإلبر وإلستدارة )أنبوبية( القماش الناتج وتنتج هذة الماكينات مالبس ماكينات دائرية نظرا إلستدارة 

 )7(.محاكة أو مخيطة بالكامل دون الحاجة إلى عمليات خياطة الحقة للمنتج 

 ها كما يلي:وتتعدد أنواع ماكينات السمليس الدائرية على حسب إنتاجيتها وذلك إلختالف قطراالسطوانة )السلندر( بداخل

 ماكينات ذات قطر سلندر صغير : تستخدم إلنتاج الجوارب واالربطة و الضماضات الطبية  ●

 ماكينات ذات قطر سلندر متوسط : تستخدم إلنتاج المالبس الداخلية   ●

 )8(ماكينات ذات قطر سلندر كبير: إلنتاج المالبس الخارجية. ●

 وتعددت مودبالت وأنواع ماكينات التريكو السيمليس حسب المنتج النهائي وموديل الماكينة. 

 

 انواع الخامات المستخدمة علي ماكينات السيميلس

 (NYLON)النايلون 

ويعتبر النايلون من أنسب الخامات المالئمة لمالبس السيدات لما  )1(النايلون هو اإلسم  التجاري الذي أطلق على المركب 

رطوبة في الحالة  4،5- 3،8يضيفه من الشعور بالراحة في اإلستخدام قدرة كبيرة على اإلحتفاظ بالرطوبة حيث يحتفظ بين 

عند الشد بإستطالة  %100إلى العادية ، كما يمتاز النايلون بالمرونة العالية حيث يمكن أن يستعيد طوله بنسبة كبيرة تصل 

 Polyamideكما  يعد النايلون ) ألياف البولي أميد )س )9(، وهذا ينعكس على األقمشة المصنوعة منها النايلون

Synthetic Fibers أحد أهم األلياف التركيبية( ( وهي عبارة عن شعيرات صنعها اإلنسان بالكامل  فهو الذي صنع )

(حيث تشكل هذة المادة في شكل شعيرات مشابهة للشعيرات Petrochemicalsمن مواد بترولية )المادة الخام المكونة لها 

  )10(.الطبيعي

وللنايلون إستخدامات كثيرة ومتعددة غير المالبس مثل )السجاد وخيوط الحياكة وأقمشة االستخدامات الصناعية وصناعة 

من الاللياف االخري إلعطاء األقمشة المرونة ومقاومة الكرمشة الجوارب وصناعة أقمشة التريكو( بعد خلطه ببعض األنواع 

وسهولة العناية، ولذلك يعتبر من األلياف المفضل إستخدامها في صناعة مالبس السيدات الداخلية لما لها من مظهر أنيق 

استطالة  -المتانة-وان فائق :)ثبات أل 6،6.تشمل السمات المميزة للنايلون  )1(وجذاب باإلضافة إلى سهولة العناية والتنظيف 

تنوع في اللمعان: النايلون لديه القدرة على أن يكون المًعا جًدا أو شبه المع  -مقاومة ممتازة للتآكل  -عالي المرونة -عالية 
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أو باهت(.وتستخدم أليافها عالية الصالبة في أحزمة األمان وأسالك اإلطارات والقماش الباليستي )المقاوم للرصاص( 

 )8(خدامات أخرى.واست

 

 ((Lycra خيوط الليكرا

منة من بوليمر البولي يورثان وتعتبر  %85تسمى أيضا األسباندكس وهي عبارة عن مركب بوليمر يتسم بالطول ويتكون 

( مجوعات بولي يورثيان –((spandexسباندكس  )الليكرا هو اسم لعالمة تجارية يطلق علي الخيوط المطاطية الصناعية 

خواصها المتداد الي سبعة اضعاف الطول األصلي وتعود مرة ثانية  بسرعة الي طولها االصلي بعد تركها دون  والتي من

الليكرا هو األسم التجاري لها والذي اطلقه ديبونت علي الصيغة المستخدمة في صناعة المنسوجات.  )2 ( .(التأثير علي شكلها

المطاطية  )4(و يتم خلطها مع خيوط األلياف األخرى للحصول علي تلك (  بمفردها في االقمشة ا lycra)  وتستخدم خيوط

المالبس الداخلية  –مالبس السباحة  –الالزمة  لسهولة الحركة والملمس الجيد، فتستخدم في مجال : )المالبس الرياضية 

)بإمكانية شدها عدة مرات مع  الطويلة( . وتتميز هذة الخيوط باألتي :)3(الجوارب الخاصة الرقيقة –األفروالت  –للسيدات 

مقاومة للعرق والروائح  -قوية وناعمة وخفيفة الوزن -منخفضة اإلنكماش -الرجوع إلى وضعها األصلي من الطول والشكل 

 )3(مقاومة للحرارة واإلحتكاك(. -

 

 خواص القطع الملبسية المنتجة علي ماكينات السيمليس

السمك....الخ( للقطع الملبسية المنتجة علي ماكينات –تتوقف الخواص الوظيفية ) نفاذية الهواء _قوة اإلنفجار_ الوزن 

تغيير  -السيمليس بشكل كبيرعلى عمليات التصنيع ومتغيرات االنتاج ) تغيير شكل الفنحات بالتحكم في التركيب البنائي لها 

تنوع برامج التصميم المتخصصة...الخ( ، بذلك يمكن تحسين الخواص  -ضبطات الماكينةالتحكم في  -تغيير التصميم –النمرة 

ويعد هذا المجال نقلة كبيرة في عالم 1 ((الوظيفية للقطع الملبسية المنجة عن طرق التحكم في متغيرات العملية االنتاجية 

اد بالضبط ليس كالسابق بان يصنع القماش المنسوجات وصناعة المالبس حيث يتم االنتاج قطعة بقطعة حسب المقاس المر

 ثم نبدأ تفصيله. و يتلخص التطور الكبير فيما يلي :

 تقوم الماكينات باالنتاج قطعة بقطعة.  .1

 سرعتها الفائقة.  .2

 القدرة علي انتاج انواع متعددة من الغرز والنقشات علي نفس الماكينة.  .3

 ( له ماكينة خاصة.s-m-lكل مقاس )   .4

 .انتاجية عالية  .5

 امكانية لشتغيل انواع هائله من الخيوط. .6

 دقتها المتناهية. .7

ومميزات اخري كثيرة باالضافه الى قدرتها علي انتاج اكثر من موديل و اكثر من نوع، ففكره عملها تكمن في انها  .8

 تنتج و ترسم الباترون الخاص بالقطعة في نفس الوقت.

المالبس الداخليه  -القميص الداخلي الرجالي  -الرجالي و الحريمي كما انها لديها القدره علي عمل : التي شيرتات  .9

.......( و الكثير و الكثير. -البديهات -مالبس السباحه -مالبس النوم -مالبس داخليه حريمي -النجيري حريمي  -الرجالي 

 تعتبر هذه الماكينات ثورة في عالم المنسوجات والمالبس الجاهزة.
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 واالختبارات المعملبةالتجارب العملية  - 2

 مواصفات الخامات المستخدمة فى االنتاج

 ( مواصفة الخامات المستخدمة في االنتاج للقطع الملبسية محل الدراسة.1يوضح جدول )

 ( مواصفات الخامات المستخدمة فى االنتاج1جدول )

 اللون نمرة الخيط )دنير( نوع الخامة م

 أبيض خام 70 نايلون 1

 أبيض خام 40 نايلون 2

 أبيض خام 20 نايلون 3

 أبيض 20 ليكرا 4

 

 مواصفة الماكينة المستخدمة فى اإلنتاج

( لوحة التشعيل 2( مواصفة الماكينة المستخدمة في انتاج القطع الملبسية محل الدراسة، بينما يوضح شكل )2يوضح جدول )

 ( نوع اماكينة المستخدمة لالنتاج.3بالماكينة وشكل )

 ( مواصفة الماكينة المستخدمة فى االنتاج2جدول )

 سانتوني نوع الماكينة م

 مغذيات 8 عدد المغذيات 1

 بوصة14 قطر الماكينة 2

 28 جوج الماكينة 3

 لفة /الدقيقة 80 سرعة الماكينة 4

 نظام شفط هواء نظام سحب العينة 5

 حامل كون خاص بالماكينة نظام تغذية الخيط 6

 SM8 Top1 الموديل 7

 إيطاليا بلد الصنع 8

 

 
 فى االنتاح ( لوحة تشغيل الماكينةالمستخدمة2شكل )
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 ( ماكينة سانتوني المستخدمة فى االنتاح3شكل )

 

 مواصفات القطع الملبسية المنتجة محل الدراسة

الدائرية سانتوني السيمليس  عينات من المالبس المنتجة من أقمشة التريكو اللحمة على ماكينات تريكو اللحمة  6تم إنتاج 

( التصميمات المختلفة 4( مواصفات القطع الملبسية المنتجة محل الدراسة، بينما يوضح شكل )3(. يوضح جدول )28جوج )

 للقطع الملبسية المنتجة نتيجة لتغيير التركيب البنائي لها.

 ( مواصفات القطع الملبسية المنتجة3جدول )

 التركيب البنائي نوع نوع الخامة رقم العينة

 20, ليكرا  20نايلون 1

 20, ليكرا  40نايلون 6-5-4-2 تصميمات جاكارد

 20, ليكرا  70نايلون 3
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 ( التصميمات المختلفة ) التراكيب البنائية ( للقطع الملبسية المنتجة4شكل )

 اإلختبارات المعملية 

الملبسية المنتجة محل البحث لفياس بعض الخواص الوظيفية للوصول الي افضل مواصفة أجريت االختبارات المعملية للقطع 

 -لالنتاج،  وقد تم اجراء االختبارات االتية:

 Bursting Strength Of Textiles - Ball Burst Testإختبار مقاومة اإلنفجار لألقمشة : -1

 تم اجراء هذا االختبارطبقا للمواصفة القياسية االمريكية 

( ASTM  D 3787, 2001)Bursting Strength Of Textiles.      

 Thickness of Textile Material Testإختبارالسمك  : -2

 -تم اجراء هذا االختبارطبقا للمواصفة القياسية االمريكية:

(ASTM D1777) Standard Test Method of Thickness of Textile Material  

 Mass Per Unit Areaت المنتجة :إختبار الوزن للعينا -3

 -تم اجراء هذا االختبارطبقا للمواصفة القياسية الدولية :

(ASTM D3776/D3776M-09a) Standard Test Method for Mass Per Unit Area (Weight) of Fabr 

 Air Permeability of Textile Fabricsإختبار نفاذية الهواء : -4

 -قا للمواصفة القياسية االمريكية :تم اجراء هذا االختبارطب

(ASTM D737)Standard Test Method for Air Permeability of Textile Fabrics. 
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 النتائج ومناقشة -3

 ( متوسط نتائج اإلختبارات المعمليةعلى القطع الملبسية المنتجة وتقييمها.4يوضح جدول )

 للقطع الملبسية المنتجة( متوسط نتائج االختبارات المعملية 4جدول )

 نوع الخامة م
 وزن القماش

)2gm/m( 

 نفاذية الهواء

)/Sec2/cm3cm( 

 السمك

(mm) 

 مقاومة اإلنفجار

 (kgf) 

 20.41 1.484 600.2 154 20نايلون  1

 35.04 1.644 580.1 220 40نايلون  2

 65.10 1.924 545.6 240 70نايلون  3

 32.2 1.600 524.5 180 40نايلون  4

 33.2 1.64 522.5 183 40نايلون  5

 34.11 1.66 524.4 185 40نايلون  6

 

 دراسة تاثير اختالف نمرة الخيط علي الخواص الوظيفية للقطع الملبسية المنتجة -1

( باختالف النمرة بالدينير  3-2-1تمت دراسة تأثير نمرة الخيط على الخواص الوظيفية للقطع الملبسية المنتجة )عينات رقم 

 ( لنفس التصميم ) التركيب البنائي ( والشكل الخارجي للقطع المنفذة حيث تم استنتاج ما يلي :70,  40,  20)

 العالقة بين نمرة الخيط وسمك العينات المنتجة1.1

لألقمشة ( تم إستخراج معامل اإلرتباط ثم معادلة خط اإلنحداراليجاد العالقة بين النمرة وسمك الخيط 4من الجدول رقم )

المنتجة .بمعنى إنة إذا علمت خاصية منهما أمكن الحصول من هذة العالقة على الخاصية األخرى بدون إجراء تجارب كما 

 -(. وقد تبين أن معامل اإلرتباط بين النمرة وسمك الخيط لألقمشة المنتجة:5هو موضح بالشكل رقم )

 R= 0.965                                                            

وهذا اإلرتباط موجب  " إرتباط طردي "  بمعنى إنه كلما زادت نمرة الخيط ) خيط سميك( احتوي علي عدد اكبر من 

الشعيرات في المقطع العرضي فزاد سمك العينات المنتجة والعكس  صحيح . وقد إستنتجت معادلة خط اإلنحدار وكانت كما 

 يلي :.

Y=0.010 X+1.232                                                   

 
 ( العالقة بين نمرة الخيط وسمك العينات المنتجة 5شكل )
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 .العالقة بين نمرة الخيط وسمك العينات المنتجة2..1

مربع ( تم إستخراج معامل اإلرتباط ثم معادلة خط اإلنحدار اليجاد العالقة بين النمرة ووزن المتر ال4من الجدول رقم )

للعينات المنتجة  بمعنى إنه إذا علمت خاصية منهما أمكن الحصول من هذه العالقة على الخاصية األخرى بدون إجراء 

 -(.وقد تبين أن معامل اإلرتباط بين النمرة و وزن المتر المربع للعينات المنتجة:6تجارب كما هو موضح بالشكل رقم )

R= 1 

"  بمعنى إنه كلما زادت نمرة الخيط ) خيط سميك( احتوي علي عدد اكبر من  وهذا اإلرتباط موجب  " إرتباط طردي

الشعيرات في المقطع العرضي فزاد سمك العينات المنتجة وبالتالي وزن المتر المربع لها والعكس  صحيح . وقد إستنتجت 

 معادلة خط اإلنحدار وكانت كما يلي :.

Y=1.5X + 120 

 
 الخيط ووزن المتر المربع العينات المنتج( العالقة بين نمرة 6شكل )

 

 بين نمرة الخيط وخاصية مقاومة اإلنفجار العينات المنتجةالعالقة .3.1

( تم إستخراج معامل اإلرتباط ثم معادلة خط اإلنحداراليجاد العالقة بين النمرة ومقاومة اإلنفجار للعينات 4من جدول رقم )

منهما أمكن الحصول من هذه العالقة على الخاصية األخرى بدون إجراء تجارب كما المنتجة .بمعنى إنه إذا علمت خاصية 

 -(. وقد تبين أن معامل اإلرتباط بين النمرة ومقاومة اإلنفجار للعينات المنتجة:7هو موضح بالشكل رقم )

  R= 0.994                                                    

رتباط طردي "  بمعنى إنه كلما زادت نمرة الخيط ) خيط سميك( احتوي علي عدد اكبر من وهذا اإلرتباط موجب  " إ

الشعيرات في المقطع العرضي للخيط فزادت متانة الخيط وقوة تحملة للقطع وبالتالي تزيد مقاومة اإلنفجار للعينات المنتجة 

الذي يؤثر ايجابيا علي خاصية مقاومة االنفجار. والعكس صحيح، باالضافة الي تاثير زيادة سمك ووزن العينات المنتجة و

 وقد إستنتجت معادلة خط اإلنحدار وكانت كما يلي :.

Y=0.907X+0.657 
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 ( العالقة بين نمرة الخيط وخاصية مقاومة اإلنفجار للعينات المنتجة7شكل )

 

مساحة معينة منها في اتجاه عمودي تعرف خاصية مقاومة االنفجار لألقمشة بمدي ما تتحمله العينة من ضغط واقع علي 

علي سطحها، وتعتبر خاصية مقاومة االنفجار لألقمشة من الخواص الهامة الواجب توافرها في اقمشة التريكو بإختالف 

أنواعها ومجاالت إستخدامها ألنها تعطي مؤشر عن مدي قوة تحمل األقمشة لالجهادات المختلفة الواقعة عليها أثناء اإلستخدام. 

اك العديد من العوامل المؤثرة علي هذه الخاصية مثل نوع الخيط ونمرته، طول الغرزة وكثافة الغرز في وحدة القياس، وهن

نوع التركيب البنائي المستخدم، سمك ووزن القماش الناتج، عمليات التجهيز النهائي المستخدمة.ومن تحليل التباين يتضح 

جة تتأثر باختالف النمرة معنويا، بمعنى أنه كلما زادت نمرة الخيط كان الخيط اكثر أن مقاومة االنفجار للقطع الملبسية المنت

 سمكا كلما زاد سمك ووزن القطع الملبسية النتجة فزادت خاصية مقاومة االنفجارلها.

 

 العالقة بين نمرة الخيط وخاصية نفاذية الهواء العينات المنتجة.4 . 1

اإلرتباط ثم معادلة خط اإلنحداراليجاد العالقة بين النمرة ونفاذية الهواء للعينات ( تم إستخراج معامل 4من جدول رقم )

المنتجة .بمعنى إنه إذا علمت خاصية منهما أمكن الحصول من هذه العالقة على الخاصية األخرى بدون إجراء تجارب كما 

 -الهواء للعينات المنتجة:(. وقد تبين أن معامل اإلرتباط بين النمرة ونفاذية 8هو موضح بالشكل رقم )

R = - 0.999 

وهذا اإلرتباط سالب  " إرتباط عكسي "  بمعنى إنة كلما زادت نمرة الخيط ) خيط سميك( قلت مقدار نفاذية الهواء للعينات  

المنتجة فبزيادة سمك الخيط تقل المسافات البينية بين الشعيرات وبعضها مما يقلل من مسامية العينات المنفذة ويزيد من 

وتقل بالتالي نفاذية الهواء والعكس صحيح. وقد إستنتجت معادلة خط اإلنحدار وكانت كما معامل التغطية بالعينات المنتدجة 

 يلي :.

Y= - 1.142X + 625.1 
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 ( العالقة بين نمرة الخيط وخاصية نفاذية الهواء للعينات المنتجة8شكل )

 

 الملبسية المنتجةراسة  تأثير تغيير  التصميم ) التركيب البنائي ( على الخواص الوظيفية للقطع د -2

تمت دراسة تأثير اختالف التصميم ) التركيب البنائي ونوع الغرز المنتجة( على الخواص الوظيفية للقطع الملبسية المنتجة 

(  وذلك بتغير حجم الفتحات في الثالث تصميمات مع تثبيت عوامل االنتاج 6-5-4في البحث وذلك للثالث عينات ) ارقام 

 نوع الخامة(. -االخري ) نمرة الخيط

 

 العالقة بين اختالف التصميم و سمك العينات المنتجة .1.2

( يتضح أنه كلما ذادت حجم الفتحة أوالثقب في التصميم قل سمكه و قل وزنه أيضا كما هو موضح بالشكل 4من جدول رقم )

فتحات أو ثقوب ذات حجم أكبر  ( فالعينة الرابعة أقل وزنا وسمكا من الخامسة والسادسة الن تصميمها يحتوي على9رقم )

 من العينتين ) الخامسة و السادسة ( فبالتالي سمكها أقل منهم .

 
 ( يوضح العالقة بين اختالف التصميم و سمك العينات المنتجة9شكل )
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 العالقة بين اختالف التصميم و وزن العينات المنتجة2.2 

التصميم قل وزنه النخفاض سمكه أيضا  فنجد أن التصميم الرابع أقل يتضح أنة كلما ذاد حجم الثقب في (4من الجدول ) 

وزنا وسمكا ومن الخامس والسادس وذلك ألن تصميمه ذو فتحات أكبر عن األخرين .في حين أن التصميم السادس له أعلى 

ر كما هو بالشكل وزن من بينهم ألن تصميمه به أقل حجم فتحات بينهم واكبر معامل تغطية فيعطيوزن وسمك وتغطية أكب

 (.10رقم )

 
 ( يوضح العالقة بين اختالف التصميم ووزن العينات المنتجة10شكل )

 

 العالقة بين اختالف التصميم و خاصية مقاومة  اإلنفجار للعينات المنتجة3. 2.

اإلنفجار له الن  ( يتضح أنة كلما كان حجم الثقوب أو الفتحات في التصميم أكبر كلما قل مقدار مقاومة4من جدول رقم )

معامل تغطيته باالضافة الي تاثير انخفاض وزنه وسمكه السلبي علي مقاومة انفجار. فنجد أن تصميم العينة الرابع ذات 

مسامية اعلي من الخامس والسادس فالبتالي له أقل مقاومة إنفجار من بينهم، ثم العينة الخامسة لها مقاومة إنفجار أقل من 

خيرة أعلى مقاومة إنفجار بينهم ألن تصميمها بة أقل حجم للثقب أو الفتحة وبالتالي لها معامل تغطية السادسة حيث أن لأل

 (.11أكبر وسمك ووزن أكبركما هوموضح بالشكل رقم )

 
 للعينات المنتجة ومقاومة اإلنفجار( يوضح العالقة بين اختالف التصميم 11شكل )
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 خاصية نفاذية الهواء للعينات المنتجة.العالقة بين اختالف التصميم و 4 . 2

( يتضح أنه كلما كان التصميم به ثقوب أو فتحات أكبر كلما قل معامل التغطية له و وزنه وسمكة وبالتالي 4من الجول )

حيث  تزيد خاصية نفاذية الهواء له فنجد أن التصميم أو العينة الرابعة لها أعلى نفاذية هواء، ثم العينة الخامسة ثم السادسة

أنها أقل نفاذية للهواء ألن تصميمها يحتوي على أصغر حجم للثقوب أو الفتحات فبالتالي معامل تغطيتها أعلى وسمكها 

 (.12ووزنها أكبر منهم جميعا كما يتضح من الشكل رقم )

 
 ( يوضح العالقة بين اختالف التصميم ونفاذية الهواء للعينات المنتجة12شكل )

 

 االستنتاجات

(  لما Lingerieالنايلون والليكرا من أنسب الخامات التي يمكن إستخدامها كأقمشة لمالبس السيدات الداخلية )خامة  -1

 تمتاز به من صفات ومميزات خاصة مثل الراحة عند االستعمال و مالئمة شكل الجسم وغيرها من المميزات.

التصميم المنتج  يؤثرون علي الخواص الوظيفية أظهرت النتائج ان نمرة الخيط المستخدمة ونوع الخامة وشكل  -2

 وخواص الراحة الفسيولوجية للقطع الملبسية المنتجة.

إن إستخدام تقنيات السيمليس في إنتاج قطعة ملبسية كاملة على الماكينة تساهم في توفير عمليات التشطيب والتجهيز  -3

 التكلفة.ملة والعمليات االنتاجية والتالي تحسين الجودة مع خفض بعد نزول المنتج من على الماكينة وبالتالي توفير االيدي العا

 التوصيات

محاولة تحسين خواص أقمشة مالبس السيدات المستخدمة حاليا بتوصية أصحاب المصانع الخاصة بمالبس السيدات  ●

 علميا .باالهتمام باألساليب العلمية وتطبيقات البحوث الخاصة بأقمشه مالبس السيدات واإلستفادة منها 

الوصول إلى مالبس تناسب المراة تعتمد على التغير في التصميم ونمر الخيوط للمنتج بحيث تتناسب مع شكلها وراحتها  ●

 الملبسية مع مراعاة الموضة السائدة بتكلفة بسيطة وبانتاجية عالية.
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