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 -البحث: ملخص 

السداء ــ حتى اآلن ــ التركيب األكثر تنوعاً واستخداما وإنتاجا فى مجال المنسوجات عامة ألنه يمكن أن تنتج  يعتبرتريكو

أقمشة تريكو السداء باستخدام تراكيب مرنة أو ثابتة بواسطة تركيب بنائى مفتوح أو مغلق،كما يمكن أن تنتج مسطحة أى 

أمتار أو أكثر حتى ضعف هذا  6ة األبعاد، ويصل عرض المنسوج بها إلى مفتوحة العرض، أو تكون أنبوبية الشكل أو ثالثي

 العرض بدون وجود خياطة ألطراف المنسوج ببعضها حتى وإن كان التركيب المستخدم شبكًيا.

وساعد هذا التطور الكبير فى تغيير وتطوير هندسة إنتاج أقمشة التريكو فى إدخال الكثير من الطرق إلنتاج أقمشة تريكو 

لسداء الحديثة بأساليب مختلفة وخصائص األقمشة فى هذه الحالة يجب أن تكون متولدة أو مطبقة على مساحة محددة من ا

النسيج فى االتجاه الصحيح، وذلك لتحمل اإلجهادات الخارجية المؤثرة على األقمشة مع الحفاظ على تكلفة اإلنتاج االقتصادى، 

 فى تركيب تريكو السداء والتى تعمل على جذب لكل من المصمم والمنتج. وقد ساعدهم فى ذلك خاصية مرونة التحكم

عينات( من أقمشة تريكو السداء باستخدام أكثر من قضيب للتغذية وتنفيذها على ماكينة تريكو  7تم تصميم وإنتاج )عدد 

ة وزيادة قوة تحمل األقمشة ، لتحسين الخواص الوظيفية لألقمشة المنتج44/12السداء الراشيلوباستخدام خلمة بولى استر 

لالجهادات المختلفة الواقعة عليها أثناء االستخدام مع تحديد أفضل مواصفة تنفيذية لها. وقد تم إجراء االختبارات المعملية 

لتقييم الخواص الوظيفية لألقمشة المنتجة محل الدراسة والتى تبين بعد إجرائها أن اختالف عدد قضبان التغذية فى أقمشة 

الوظيفية لألقمشة المنتجة ويعطى قوة تحمل لالجهادات المختلفة الواقعة علي  كو السداء يؤثر بشكل واضح على الخواصتري

 األقمشة أثناء االستخدام.

mailto:Nsrali8788@gmail.com
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 الكلمات المفتاحية:

 قضبان التغذية. –التركيب البنائى –الغرز المفتوحة والمغلقة -تريكو السداء

 

Abstract 

Warp knitting is considered - so far - the most versatile, widely used and productive structure 

in the field of textiles in general, because warp knitted fabrics can be produced using flexible 

or fixed structures by an open or closed structural structure, and can also be produced flat, i.e. 

open in width, tubular or three-dimensional. The width of the weaving reaches 6 meters or 

more, even twice that width, without stitching the edges of the weaving to each other, even if 

the installation used is a net. 

This great development helped in changing and developing the engineering of knitting fabrics 

production by introducing many methods to produce modern warp knitting fabrics with 

different methods. While maintaining the cost of economical production, they were helped by 

the flexible property of controlling the installation of warp knitwear, which attracts both the 

designer and the producer. 

(7samples) of warp knitting fabrics were designed and produced by using more than one 

feeding rod and implemented on a raschel knitting machine using a 44/12 polyester thread, 

with determining the best implementation specification she has. Laboratory tests were 

conducted to evaluate the functional properties of the produced fabrics under study, which 

showed after they were conducted that the difference in the number of feeding rods in warp 

knitted fabrics clearly affects the functional properties of the produced fabrics and gives 

strength to the different stresses on the fabrics during use. 

Keywords: 

Warp knitting; Open and closed stitches; Structures; Feed rods 

 

 مقدمة

منذ ما يقرب من خمسين عاما كانت مجاالت استخدام منتجات تريكو السداء محدودة ومقتصرة على المالبس الداخلية 

(والقمصان الرياضية المصنعة من الحرير الصناعي وأقمشة القفازات واالقمشة الراقية   lingerieللسيدات)االنجيري

الن، وبدرجة محدودة للغاية األقمشة القطنية ، واالن فإن منتجات تريكو السداء أصبحت مالئمه تقريبا لفساتين السيدات والشي

لكل مجاالت استخدام األقمشة النسيجية ، مثل: المالبس الخارجية، مالبس العمل، المالبس الرياضية، المالبس الخاصة 

الديكور( (لتنجيد واالستخدامات العامة ألقمشة التصميم الداخلي خاصة للستائر وأقمشة ا -للسهرة وفي مجال األقمشة المنزلية

وأغطية األسرة والفوط الوبرية إلى جانب منظور متسع لألقمشة التكنيكية )الصناعية( واالستخدامات الصناعية الزراعية 

وقائية واألمنية، وبذلك يمكن والبحرية ومنتجات التعبئة، ومنتجات األغراض الطبية وفي معظم التطبيقات المختلفة لألقمشة ال

 12نعتبر أن أقمشة تريكو السداء تلعب دورا بارزا ، وتطورت ماكينات تريكو السداء حيث أمكن إنتاج ماكينة ذات

قضيبللتغذيه كما أمكن إدخال عمود  42قضيبللتغذيه وزاد التقدم في هذا النوع من الماكينات حتى أمكن التوصل إلى استخدام 

 (1).البروزات مما أمكن به إنتاج تصميمات جديدة الضغط المختلف

ألقمشة التريكو فيساعد على وجود فراغات تسهل مرور الهواء وتساعد على تهوية الجسم وتقلل العرق  أما التركيب البنائى

وتؤثر على الدف كما يجعلها أكثر مقاومة للتجعد عن األقمشة المنسوجة وأكثر مرونة مما يجعل من السهل تخزينها الختفاء 
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ة فى االستخدام وتسمح بالحركة الحرة بدون حدوث ثنيات دائمة الجاعيد بسرعة بعد إجراج المالبس وتعليقها كما أنها مريح

فى المالبس وهى أيضا ناعمة وغالبا خفيفة الوزن وبعضها ال يحتاج ألى وسيلة من وسائل الكى بل يمكن فردها مسطحة 

شة األخرى للتجفيف لتستعيد شكلها ومظهرها وقدرتها العالية على االمتصاص وتتميز أقمشة التريكو على جميع األقم

 (2)المنسوجة وغير المنسوجة بالمطاطية الطبيعية فى كال االتجاهين الطولى والعرضى..

ويعتبر تريكو السداء حتى االن التركيب األكثر تنوعا واستخداما وإنتاجفى مجال المنسوجات عامة ألنه يمكن أن تنتج أقمشة 

 ب بنائى مفتوح أو مغلق.تريكو السداء باستخدام تراكيب مرنة أو ثابتة بواسطة تركي

 مشكلة البحث 

إال ان معظم الطرق المستخدمة مازالت تتم بالطرق أقمشة تريكو السداء ،  علي الرغم من التقدم التكنولوجي في مجال إنتاج 

ن لتحسيبتصميمات وتراكيب بنائية مختلفة  أقمشة تريكو السداء التقليدية ، لذلك كان من الضروري دراسة امكانية انتاج

 الخواصالوظيفية لألقمشة المنتجة وزيادة قوة تحمل األقمشة لالجهادات المختلفة الواقعة عليها أثناء االستخدام.

 أهمية البحث 

تكمن أهمية البحث في استخدام ماكينات تريكو السداء إلنتاج أقمشة تريكو السداء بخامات وتراكيب بنائية مختلفهلتحسين 

نتجة وزيادة قوة تحمل األقمشة لالجهادات المختلفة الواقعة عليها أثناء االستخدام مع تحديد الخواصالوظيفية لألقمشة الم

 أفضل مواصفة تنفيذية لها.

 أهداف البحث 

قوة تحسين انتاج وتصميم أقمشة تريكو السداء بتراكيب بنائية مختلفة عن طريق التحكم في ضبطات الماكينة لزيادة  -1

 .المختلفة الواقعة عليها أثناء االستخدام تحمل األقمشة لالجهادات

 .مواصفة تنفيذيةتحققالخواصالوظيفية لألقمشة المنتجةالتوصل الفضل  -2

 فروض البحث

 مختلفة النتاج عينات من تريكو السداء يؤثر فى خواص األداء الوظيفى لهذه النوعية من األقمشة.بنائية استخدام تراكيب .1

 .مختلفة لها تأثير كبير فى الخواصالوظيفية لألقمشة المنتجة  استخدام ضبطات .2

 مـنـهـجـيـة البـحـث 

 يتبع هذا البحث المنهج التجريبي والتحليلي.

 الدراسات السابقة

فى انتاج تراكيب تريكو السداء تؤخذ كل خيوط السداء من مطاوى السداء وتلقى فى دالئل قضبان التغذية حسب التصميم 

ات االلتفاف الن كل خيط من خيوط السداء يلتف حول ساق اإلبرة المقابلة لها عن طريق دليل من دالئل قضيب وتتماثل حرك

التغذية حيث ترتبط الدالئل بقضيب واحد وتكون خيوط السداء موازية فى وضعها للدالئل إال أن الحركات الجانبية للدالئل 

فى التوقيت والتشكيل لحركات االلتفاف التى تتمثل فى اتجاهين التى يحكمها التصميم المطلوب تختلف من قضيب ألخر 

اتجاه نقل الغرز( ، هذا وتقوم اإلبر بعمل التشابك بين الغرز الجديدة التكوين والقديمة ليتكون التركيب  -)اتجاه تكوين الغرز

 (1)البنائى للقماش.

 -الحركات الخمس الجانبية الرئيسية:

 التى يقوم بها قضيب الدالئل من واحد أو أكثر من الحركات الخمس الجانبية الرئيسية.تتكون جميع حركات االلتفاف 

  اتجاه تكوين غرزة يتبعها نقل غرزة فى االتجاه العكسى )يعطى عروة مغلقة( أو مابعد عنها أحيانا بحركة التفاف

 ( يوضح تكوين الغرزة المغلقة.1وشكل )(1)( .Closed Lapمغلقة )
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 (6)( اتجاه تكوين الغرزة المغلقة1شكل )

 

 ( اتجاه تكوين غرزةO( يتبعها )U( فى نفس االتجاه حركة التفاف مفتوحة )Open Lap.)(1)( يوضح 2وشكل )
 تكوين الغرزة المفتوحة.

 
 (6)( اتجاه تكوين الغرزة المفتوحة2شكل )

 

 (اتجاه تكوين غرزةO.)( يوضح تكوين العراوى المفتوحة.3وشكل )(1)( فقط دون أى اتجاهات نقل )عراوى مفتوحة 

 
 (7)( اتجاه تكوين عراوى مفتوحة3شكل )

 

  حشو( اتجاهات نقل دون أى تكوينIn-Laying.)(1)( يوضح الحشو.4وشكل ) 

 
 (7)( اتجاه تكوين عراوى الحشو 4شكل )

 

 ( التوجد اتجاهات تكوين وال اتجاهات نقل اليحدث أى التفافLaping-Miss.)(1)( ( يوضح )5وشكل-Miss

Laping.) 

 
 (7)( Laping-Miss( اتجاه تكوين عراوى )5شكل رقم )
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 غرز أقمشة تريكو السداء

 Open Loopغرزة مفتوحة 

( 6هى غرزة تريكو فيها نفس الخيط )د( يدخل الغرزة وتخرج منها من الناحية المقابلة بدون تقاطع مع نفسه ،وشكل )

 يوضح الغرزة المفتوحة.

 
 (1)( الغرزة المفتوحة 6شكل )

 Closed Loopغرزة مقفولة 

 ( يوضح الغرزة المقفولة.7هى غرزة تريكو يتقاطع فيها الخيط مع نفسه عند قاعدته)ج( ،وشكل )

 
 (1)( الغرزة المقفولة 7شكل )

 -أنواع ماكينات تريكو السداء:

 Tricot Machines ماكينة التريكوت -1

 Rachel Machines ماكينة الراشيل -2

 Rachel Machineماكينة الراشيل 

 
 (9)( ماكينة الراشيل8شكل )

 

 -العناصر األساسية لتكوين الغرزة فى ماكينات الراشيل:

 قضيب اإلبر. .1

 قضيب االبالتين .2

 قضيب التغذية  .3

 طارة التركيب النسجى .4

 (5)كاتينة التركيب النسجى .5
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 -قضيب اإلبر: -1

عبارة عن قضيب مستطيل يمتد بعرض الماكينة به مجموعة من اإلبر يعبر عددها في البوصة عن جيج الماكينة يتحرك 

 ( يوضح قضيب حامل اإلبر.9وشكل )(5)القضيب إلى أعلى وأسفل بواسطة عمود الكامات.

 
 (10)( قضيب اإلبر فى ماكينة تريكو السداء9شكل )

 -قضيب االبالتين: -2

تطيل يمتد بعرض الماكينة يركب به االبالتين على هيئة مجموعات يتناسب عددها في البوصة على حسب هو قضيب مس

 ( يوضح شكل االبالتين.10وشكل ) (5)جيج الماكينة .

 
 (11)فى ماكينة تريكو السداء االبالتينقضيب ( 10شكل )

 -قضيب التغذية: -3

عبارة عن قضيب مستطيل يمتد بعرض الماكينة مثبت به دالئل الخيوط وهى عبارة عن ألواح في صورة مجاميع ينتهى 

 طرفها بفتحات مستديرة يلضم بها الخيط المغذى تسمى )دالئل( حيث أن :

 ( يوضح شكل الدالئل11وشكل )(5)عدد الدالئل في البوصة = عدد اإلبر في البوصة = جيج الماكينة.

 
 (12)فى ماكينة تريكو السداءالدالئلقضيب ( 11شكل )

 -طارة التركيب: -4

عبارة عن طارة من الحديد الصلب توضع بجانب الماكينة.يشطف محيطها باختالفات بما تشبه اللقم )مختلفة االرتفاعات 

تحريك قضيب التغذية الخاص بها المقدار الالزم لتكوين التركيب البنائى.وهى عادة تستخدم  والبروز( حسب التصميم.وظيفته

 ( يوضح شكل طارة التركيب النسجى12وشكل ) (6)إلنتاج التصميمات األساسية الثابتة.
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 (13) فى ماكينة تريكو السداء ( طارة التركيب النسجى12شكل )

 كاتينة التركيب  -5

عبارة عن مجموعة من اللقم مختلفة األحجام واألشكال واالرتفاعات متصلة ببعضها لتكوين سلسلة تركب على الديسك وهذه 

اللقم مرقمة بأرقام لتؤثر على قضبان التغذية بالقدر الالزم المطلوب لتحريكها حيث يحدث االلتفاف ويختلف طولها وأشكالها 

 (يوضح مجموعة من اللقم التى تتكون منها كاتينة التركيب.31وشكل )(6)على حسب التصميم المطلوب.

 
 (14)( مجموعة من اللقم التى تتكون منها كاتينة التركيبالبنائى فى ماكينة تريكو السداء13شكل )

 

 الياف البولى استر:

تتكون من بوليمرات والنفط  تعد ألياف البولى استر من أكثر االلياف الصناعية استخداما وهى إحدى مشتقات البترول التى

الخام عبارة عن خليط من المكونات التى يمكن فصلها عن طريق التقطير الصناعى والبنزين هو واحد من هذه المكونات 

وتتكون بوليمرات البولى استر من جزيئات صغيرة تتحد معا مكونة سالسل بوليميرية خطية تركيبية طويلة حيث تحتوى 

من وزنها من استر ثنائى الهيدروكسيل وحمض التريفثاليك حيث يتم تفاعل جاليكول إيثلين  %85على نسبة ال تقل عن 

الوسيطة وتتم البلمرة بعملية التكاثف المتعدد وذلك فى درجات  وجمض التيرفثاليك وتظخر أيضا خصائص رئيسية للمواد

 (7)حرارة عالية وبطرق مختلفة.

 -إنتاج البولي استر:

اعى للبولى استر إجراء عملية البلمرة لترتيب الجزئ الذى يفى بالمتطلبات الالزمة لخواص األلياف يتطلب اإلنتاج الصن

والخيوط المنتجة منها ويتم ذلك بخلط مواد االساس فى صهريج مضنوع من الصلب غير قابل للصدأ ومزود بقالب حلزونى 

درجة مئوية  197مدة ثالث ساعات وعند درجة حرارة أفقى ويتطلب فى البداية تسخين الخليط تحت الضغط الجوى العادى ل

تحت جو خامل وذلم بإمرار تيار من غاز األزوت المنقى من أثار األكسجين ويلزم استخدام عامل مساعد مثل حامض 

الهيدروكلوريك وذلك لتعجيل التفاعل واختصار الوقت ويكون الناتج من هذه المرحلة لدائن ذات وزن جزيئى منخفض 

درجة مئوية لمدة نصف ساعة  280ئها تبدأ فورا المرحلة الثانية من التفاعل حيث يتم فيها رفع درجة الحرارة إلى وبانتها

تحت الضغط الجوى العادى لتبدأعملية وضع اللدائن تحت ضغط مخلخل إلى أن يصل التفريغ إلى ضغط سلبى مقداره نصف 

يكون قد إكتمل تصنيع لدائن البولى استر فيتم ضغطه خالل ثقب سم من الزئبق وتستغرق حوالى عشرة ساعات وبانتهائها 
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مم ويندفع المصهور من الثقب على هيئة حبل متصل تتناوله إسطوانة تبريد ثم يقطع إلى خرز أو قشور 5يبلغ قطره حوالى 

يات الغزل سواء لتصبح بهذه الكيفية معدة لعمل %0.1صغيرة لتجفيفها وتحليصها من الرطوبة بحيث ال تزيد نسبتها عن 

 (8)الخيوط أو األلياف.

 

 -الخواص التشريحية أللياف البولى أستر:

 :القطاع العرضى- 

يظهر القطاع العرضى للبولى أستر فى أغلب األحيان دائريا إال أنه فى بعض الحاالت األخرى يأخذ أشكاال متعددة من 

 (9)أشهرها المثلث والنجمى.

 
 شكل )14( القطاع العرضى لاللياف البولىاستر)15(

 :المظهر الطولى- 

المظهر الطولى للشعيرات ذات القطاع الدائرى يظهر كأسطوانة منتطمة ذات سطح ناعم وقد يظهر بالسطح بعض النقط 

 (10)الغائرة.

 
 (15)( القطاع الطولى لاللياف البولى استر15شكل )

 

 -التجارب العملية واالختبارات المعملية: -2

عينات( من أقمشة تريكو السداء باستخدام أكثر من قضيب للتغذية وتنفيذها على ماكينة تريكو  7تم تصميم وإنتاج )عدد 

لتحسين الخواصالوظيفية لألقمشة المنتجة وزيادة قوة تحمل األقمشة  44/12السداء الراشيلوباستخدام خلمة بولى استر 

ستخدام مع تحديد أفضل مواصفة تنفيذية لها. وقد تم إجراء االختبارات المعملية لالجهادات المختلفة الواقعة عليها أثناء اال

لتقييم الخواص الوظيفية لألقمشة المنتجة محل الدراسة والتى تبين بعد إجرائها أن اختالف عدد قضبان التغذية فى أقمشة 
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وة تحمل لالجهادات المختلفة الواقعة علي تريكو السداء يؤثر بشكل واضح على الخواصالوظيفية لألقمشة المنتجة ويعطى ق

 األقمشة أثناء االستخدام.

 -:اإلختبارات المعملية -2-1

 أجريت االختبارات المعملية للعينات المنتجة محل البحث  وقد تم اجراء االختبارات االتية

 MassPer Unit Areaإختبار الوزن للعينات المنتجة : -1

 اصفة القياسية الدولية تم اجراء هذا االختبارطبقا للمو

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

Fabric 

 Thickness of Textile Material Test:إختبارالسمك -2

 -تم اجراء هذا االختبارطبقا للمواصفة القياسية االمريكية:

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

  Bursting Strength Of Textiles - Ball Burst Testإختبار مقاومة اإلنفجار لألقمشة : -3

 تم اجراء هذا االختبارطبقا للمواصفة القياسية االمريكية 

(ASTM D 3787, 2001)Bursting Strength of Textiles 

 

 -مواصفات الماكينة المنتج عليها أقمشة البحث: -2-2

 ( : مواصفات الماكينة المنتج عليها أقمشة البحث1جدول )

 تريكو سداء  الماكينة 1

 ماكينة راشيل نوع الماكينة 2

 RCU4 الموديل 3

 ألمانيا بلد الصنع 4

 Karl Mayer الشركة المنتجة 5

إبرة /بوصة 28 الچوچ  6  

 أتجاه رأسى نظام الطي  7
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 -مواصفات العينات المنتجة للبحث: -2-3

 -( مواصفة العينات المنتجة للبحث:2يوضح جدول )

 للبحث ( مواصفة العينات المنتجة2جدول )

رقم 
 العينة

عدد 
 القضبان

 التركيب البنائى نوع الغرزه

1 
4 

 قضيب

( غرز مفتوحة وغرز 2و1القضيب )
 مغلقة

 ( غرز مفتوحة4و3)القضيب 
1-2/2-1/1-3/3-2/2-1/1-

0/0-2 

L1 

2-1/1-2/2-0/0-2/2-3/3-

2/2-1 

L2 

(1-0/0-1)x3 L3 

(0-1/1-0)x3 L4 
 

 

 
 

 

رقم 
 العينة

عدد 
 القضبان

 التركيب البنائى نوع الغرزه

2 
3 

 قضيب

 كل القضبان غرز مفتوحة

(0-1/1-0)x4 L1 

1-0/0-1/1-4/4-0/0-
4/4-0/0-4/4-0/0-1 

L2 

3-4/4-3/3-0/0-4/4-
0/0-4/4-3/3-4/4-3 

L3 
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رقم 
 العينة

عدد 
 القضبان

 التركيب البنائى نوع الغرزه

3 
4 

 قضيب

 كل القضبان غرز مفتوحة
(0-1/1-0)x15 L1 

0-1/1-3/(3-0/0-3)x13 L2 

0-1/1-5/(5-0/0-5)x5/0-1/1-
2/(2-0/0-2)x8 

L3 

0-1/1-5/(5-0/0-5)x4/(5-
3/3-5)x10 

L4 

 

 

 
 

 

رقم 
 العينة

عدد 
 القضبان

 التركيب البنائى نوع الغرزه

4 
2 

 قضيب

 كل القضبان غرز مفتوحة

(0-1/1-0)x3 L1 

2-1/1-2/2-3/3-1/1-
2/2-0 

L2 
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رقم 
 العينة

عدد 
 القضبان

 التركيب البنائى نوع الغرزه

5 
6 

 قضيب

 كل القضبان غرز مفتوحة

(0-1/1-0)x16 L1 

(1-2/2-1)x3/2-0/(0-
4/4-0)x3/0-2/(2-1/1-
2)x8 

L2 

(4-3/3-2)x4/(4-0/0-
4)x4/4-3/(3-2/2-3)x8 

L3 

(1-2/2-1)x12/1-0/(0-
4/4-0)x4 

L4 

(4-3/3-2)x12/(4-0/0-
4)x4 

L5 

2-1/1-0/(0-3/3-0)x14 L6 
 

 

 
 

 

رقم 
 العينة

عدد 
 القضبان

 التركيب البنائى نوع الغرزه

 قضيب 2 6
 كل القضبان غرز مفتوحةوغرز مغلقة

1-0/0-2/2-1/1-3/3-2/2-1 L1 

2-3/3-2/2-1/1-0/0-2/2-1 L2 
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رقم 
 العينة

عدد 
 القضبان

 التركيب البنائى نوع الغرزه

 قضيب 2 7

 كل القضبان غرز مفتوحة وغرز مغلقة
(0-1/1-0)x3 L1 

0-1/1-0/0-1/1-3/3-2/2-3/3-
0 

L2 

 

 

 
 

 

 -ومناقشة:النتائج  -3

 ( متوسط نتائج اإلختبارات المعمليةعلى العينات المنتجة3يوضح جدول )

 ( متوسط نتائج االختبارات المعملية على العينات المنتجة3جدول )

 رقم العينة
 وزن القماش

)2gm/m( 

 السمك

(mm) 

 مقاومة اإلنفجار

(kgf) 

1 117.3 0.08 149.5 

2 96.3 0.07 176.8 

3 119.28 0.09 276.5 

4 32.6 0.01 112.5 

5 133.4 0.09 529 

6 88.26 0.01 146.5 

7 85.2 0.01 141.8 

 

 -نتائج اختبار وزن المتر المربع بالجرام: -3-1

 
 ( نتائج اختبار وزن المتر المربع بالجرام 14شكل )

 

العينة الخامسة سجلت ( نتائج اختبار وزن المتر المربع بالجرام للعينات المنفذة نجد أن 14رقم ) يتضح من الشكل اإلحصائى

أعلى وزن متر مربع بينما العينة الرابعة والسادسة والسابعة سجلوا اقل وزن متر مربع ، وذلك الن العينة الخامسة تتكون 



  2022ونيوي                                                            تاسعالعدد ال -المجلد الثاني  -مجلة التراث والتصميم 

350 

قضبان للتغذية ثم العينة الثانية النها تتكون  4ولى النهم يتكونوا من قضبان للتغذية وتليها العينة الثالثة والعينة األ 6على 

قضيب للتغذيه ،  2قضيب للتغذية ويأتى فى المرتبة االخيرة العينة الرابعة والسادسة والسابعة النهم يتكونوا من  3على 

ن التغذيه المستخدمه فى انتاج القماش كلما زاد عدد قضباويرجع ذلك الى عدد قضبان التغذيه المستخدمه فى انتاج القماش ، ف

كلما زاد وزن العينة ، وذلك ألن كل قضيب تغذية يتحرك بشكل مختلف حسب التركيب البنائى له ويتعاشق مع التراكيب 

 البنائية للقضبان األخرى مما يؤثر بالتالى على قوة تحمل األقمشة لالجهادات المختلفة الواقعة عليها أثناء االستخدام ومما

 المنتجه والعكس . يزيد من وزن العينة

 

 -نتائج اختبار السمك بالملليمتر: -3-2

 
 ( نتائج اختبار السمك بالملليمتر15شكل )

 

بينما  سمكالعينة الخامسة سجلت أعلى ( نتائج اختبار السمك للعينات المنفذة نجد أن 15يتضح من الشكل اإلحصائى رقم )

قضبان للتغذية وتليها العينة الثالثة  6، وذلك الن العينة الخامسة تتكون على  سمكالعينة الرابعة والسادسة والسابعة سجلوا أقل

قضيب للتغذية ويأتى فى المرتبة  3قضبان للتغذية ثم العينة الثانية النها تتكون على  4والعينة األولى النهم يتكونوا من 

قضيب للتغذيه ، ويرجع ذلك الى عدد قضبان التغذيه المستخدمه  2الرابعة والسادسة والسابعة النهم يتكونوا من االخيرة العينة 

كلما زاد عدد قضبان التغذيه المستخدمه فى انتاج القماش كلما زاد سمكالعينة ، وذلك ألن كل قضيب فى انتاج القماش ، ف

ه ويتعاشق مع التراكيب البنائية للقضبان األخرى مما يؤثر بالتالى على تغذية يتحرك بشكل مختلف حسب التركيب البنائى ل

 المنتجه والعكس . قوة تحمل األقمشة لالجهادات المختلفة الواقعة عليها أثناء االستخدام ومما يزيد من سمك العينة

 

 -نتائج اختبار مقاومة األقمشة لالنفجار: -3-3

 
 االنفجار للعينات المنفذة( نتائج اختبار مقاومة 16شكل )
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( نتائج اختبار مقاومة االنفجار للعينات المنفذة ) أى قوة تحمل األقمشة لالجهادات 16يتضح من الشكل اإلحصائى رقم )

بينما العينة الرابعة والسادسة مقاومة االنفجار العينة الخامسة سجلت أعلى المختلفة الواقعة عليها أثناء االستخدام ( ، نجد أن 

قضبان للتغذية وتليها العينة الثالثة والعينة  6، وذلك الن العينة الخامسة تتكون على مقاومة االنفجار السابعة سجلوا أقل و

قضيب للتغذية ويأتى فى المرتبة االخيرة  3قضبان للتغذية ثم العينة الثانية النها تتكون على  4األولى النهم يتكونوا من 

قضيب للتغذيه ، ويرجع ذلك الى عدد قضبان التغذيه المستخدمه فى  2لسابعة النهم يتكونوا من العينة الرابعة والسادسة وا

كلما زاد عدد قضبان التغذيه المستخدمه فى انتاج القماش كلما زاد مقاومة االنفجار العينة ، وذلك ألن كل انتاج القماش ، ف

اشق مع التراكيب البنائية للقضبان األخرى مما يؤثر قضيب تغذية يتحرك بشكل مختلف حسب التركيب البنائى له ويتع

 بالتالى على قوة تحمل األقمشة لالجهادات المختلفة الواقعة عليها أثناء االستخدام ومما يزيد من مقاومة االنفجار العينة

 المنتجه والعكس .

 

 -االستنتاجات: -4

كلما زاد عدد قضبان التغذية كلما زاد من وزن وسمك ومقاومة االنفجار للعينة  المنتجه وكلما زاد من قوة تحمل األقمشة  .1

 لالجهادات المختلفة الواقعة عليها أثناء االستخدام.  

ا يزيد أو كل قضيب تغذية يتحرك بشكل مختلف مكون تركيب بنائى يتعاشق مع التراكيب البنائية للقضبان األخرى مم .2

 يقل من تحمل األقمشة لالجهادات المختلفة الواقعة عليها حسب عدد قضبان التغذية للقماش المنتج.

قضبان للتغذية ، بينما  6حققت العينة الخامسة أعلى وزن وأعلى سمك وأعلى مقاومة انفجار بسبب انها تحتوى على  .3

 .قضب للتغذية 2ار النهم يتكونوا من حققت العينة الرابعة والسادسة والسابعة أقل مقاومة انفج

 

 التوصيات -4

 االهتمام بتوسيع نطاق البحث العلمى فى مجال تريكو السداء نظرا لما يتميز به من خواص وظيفية. .1

 مزيد من دراسة العوامل المؤثرة في انتاج أقمشة تريكو السداء وعالقتها بالخواص الوظيفية والجمالية لألقمشة المنتجة. .2

 ات وتراكيب مختلفة فى انتاج عينات تريكو السداء.استخدام خام .3
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