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 ملخص البحث 

تطورت صناعة الخيوط المحورية تطوراً كبيراً فىاألونهاالخيره ، وتميزت الخيوط المحورية ذات القلب المرن بالمرونة 

الراحة الفسيولوجية في االستخدام.كل هذه الخصائص أتاحت لهذه وسهولة العناية بها، وعالوة على ذلك إتاحة قدر اكبر من 

الخيوط مكانة هامة في السوق العالمي للمالبس الجاهزة.وتعتمد خصائص الخيوط المحورية على المتغيرات المطبقة أثناء 

ها ومسافات بينيىة مرحلة تصنيعها.ويتضمن انتاج الخيوط المحورية ان يكون هناك مسافات بينية بين شعيرات السطح وبعض

بين شعيرات القلب وشعيرات السطح وهذه المسافات البينية هي التي تساعد علي عملية امتصاص العرق والماء والسوائل 

 وتعمل كعازل حراري وتحسن من الخواص الوظيفية والراحة الفسيولوجية ألقمشة المالبس المنتجة منها.

دنير والغطاء قطن  50حورىذات قلب من البوليستر المستمر الفالت بنمرة خيط محورى ) خيطم 2خيوطعدد 4تم انتاج عدد 

دنير والغطاء  50إنجليزي + خيط محورى ذات قلب من البوليستر المستمر الفالت بنمرة  24/1وانتاج خيط محوري بنمرة 

انجليزي  24/1ة بنمر %100خيط مغزول )خيط مغزول قطن  2انجليزي(و عدد  24/1فسكوز وانتاج خيط محوري بنمرة 

 خيوط مغزولة. 2خيوط محورية و  2عينات خيوط.  4انجليزي( أي  24/1بنمرة  %100+ خيط مغزولفسكوز 

 

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

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

من قطر الخيط واألماكن السميكة  %50واالماكن الرفيعة الرفيعة uواالستطالة % والتشعير واالنتظامية CN/Texالقطع 

ة بخامتي القطن وقابلية االمتصاص للماء لكال من الخيوط المحوري %280والعقد  %50أكبر من سمك الخيط بمقدار 

 والفسكوز والخيوط المغزولة بخامتي القطن والفسكوز ومقارنتهم.

 الكلمات المفتاحية:

 الخيوط المغزولة –الخيوط المحورية  –الغزل الحلقي المعدل 
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