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 الملخص:

تتطلب تحقيق العد د من الصووت ا الملتلتف  ا او حا د ب يم   ا كلا امتصوو م الم    تُعد جودة المنسوووج ا الويه    ه ةهة

  يث تتكوو أقمشف التوط الويه ف من  لق ا تقوم ي متص م كميف كبيهة من الم  .حمق حمف التآكل. 

مطوتين لليوط السدا   تم  مكن استلدام النسيج أح الحي كف  ا إنت ج اقمش  التوط الويه ف .  تم نسج المن شف على أنوال كح 

من خالله  تغذ ف خيوط اللحمف أ قيً .حاالقمشف الويه ف ةا اقمشف سميكف حن عمف حممتص  للم   تستلدم يشكل ش ئع  ا التوط 

كم  تصووووونع منه  ماليس معينف ب مرل االوحاض حيعال الماليس الويه   الل تووووو .  تم تصووووونيع االقمشووووو  .حالماليس الويه  

 قف تصوووووونيع ااقمشووووووف ااخه  ب حلكن  تم تشووووووكيل الويهع  ا  لق ا تتد ق يعيًدا عن الق عدة أ ن   عمليف الويه   ينتس طه

 اإلنت ج.  مكن استلدام القطن أح الكت و لصنع االقمش  الويه  .

ط القطن  يث  تم تعه ف التوط الويه   ي نه  أقمشف منسوجف كاا  لق ا على سطح ألي ف النسيج. ع دة م   تم استلدام خيو

 الل لص كمواد خ م ب مع إض  ف كميف قليلف من الليوط المللوط  أح خيوط االي ف الكمي ئي .

 ا ةذع الدواسووف سوووف نقوم يدواسوو  تد يه عدد من المتغيهاا على أدا  منسوووج ا التوط الويه   ب يم   ا كلا تد يه تغييه 

 .الوووولووووحووووموووو اكووووروووو  ووووف الوووولووووحوووومووووف ب حنوووومووووهة الوووولووووحوووومووووف ب حتووووغوووويوووويووووه نووووو  موووويووووكوووو نوووويوووو م ضووووووووووم 

سف تد يه عوامل التهكيب البن ئا حتد يهة  على جودة المنتج النسيجا خالل  من أجل تحقيق جودة المنتج النسيجا ب تمت دوا

مها ل اإلنت ج.  يث  جب تغييه الضووووووبط ا المن سووووووبف للمجموع ا الميك نيكيف لنلف أ ن   تصوووووونيع أقمشووووووف التوط الويه   

 .لويف لألدا  الوهيتاللحصول على اللص ئص المرلى المط

 

 الكلمات المفتاحية

 خص ئص التوط الويه  ,امتص م الم   ,مق حم  اال تك ك ,ميك ني م ضم المشط
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