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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
الشعبیة المراتب الحدیثة سواء كانت ذات سوست (شاسیھ متصل  تستخدم حالیا وبكثرة حتى في األسواق

) وكانت تقتصر في السابق latexأو    Rebound) أو اإلسفنج أو الطبیة (pocketأو شاسیھ منفصل 
على الفنادق والطبقات الراقیة من المجتمع، وتستخدم في انتاج ھذه المراتب أقمشة منسوجة منفذة على 

(تریكو لحمة دائریة) وتتنافس النوعیتین  double-knitأقمشة تریكو الوجھین ماكینات الجاكارد أو 
میزة نسبیة نظرا لملمسھا الرخو والمسامیة التي  fabrics double knitمعا. وألقمشة تریكو الوجھین 

تتمیز بھا أقمشة التریكو مما یعطیھا مظھر قطني في كثیر من األحیان على الرغم من عدم استخدام 
ط القطنیة في انتاجھا لذلك تستخدم اقمشة الدبل نت في المراتب ذات الجودة العالیة مرتفعة الثمن الخیو

لذا أصبح من األھمیة دراسة ھذه النوعیة من األقمشة وتطویرھا ألنھا أصبحت تأخذ حیز كبیر من 
. جارب مختلفقمشة المراتب بثالث توقد قام البحث على أساس عمل تصمیم أل كمیات األقمشة المنتجة.

دنیر بنطة خفیفة للحشو مع استخدام  ٣٠٠/١یتم فیھا استخدام خیط  جربة األولى (اإلنتاج المعتاد):الت
وتعطى قماش للمراتب بوزن متر مربع  ٣٠/١دنیر ألوان وكذلك بولیستر اسبن  ١/ ١٥٠خیوط 

تم فیھا استخدام ط): التجربة الثانیة (وزن متوس سم. ٢١٩، عرض القماش بعد التجھیز ٢جرام / م٢٧٥
 ٢جرام / م ٣٤٥دنیر بنطة خیفة وقد أعطت قماش بوزن للمتر المربع  ١/ ٦٠٠خیط للحشو نمرة 

دنیر  ٩٠٠تم فیھا استخدام خیط للحشو نمرة التجربة الثالثة:  سم. ٢١٩وعرض القماش بعد التجھیز 
مما أعطى قماش بوزن متر  دنیر ٤٠مؤنس مع لیكرا نمرة  ١/ ١٥٠بنطة خفیفة مع استخدام خیط نمرة 

سم وانكماش العرض نتیجة استخدام خیوط  ٢٠٠وعرض القماش بعد التجھیز  ٢جرام / م ٥٠٤مربع 
حققت التجربة الثالثة الھدف األساسى من البحث بتحقیق تأتیر الكابتونیة بدون عملیة الكابتونیة و اللیكرا.

  ض االستغناء عن عملیة الكابتونیة.وزیادة وزن القماش عن طریق استخدام فتل الحشو لتعوی

  تریكو اللحمة الدائریة الجاكارد   
Circular Double Knit 
Jacquard  

  أقمشة المراتب
Mattresses Fabrics  

  تریكو اللحمة
 Weft Knitting  

الحشو في أقمشة تریكو  خیوط
  اللحمة

 Double-Jersey Inlay  

  

Paper received 1st December 2018,  Accepted 20th December  2018,  Published 1st of January 2019 
  

  :Introductionمقدمة 
النوم نشاط أساسي وحیوي، وھو حاجة فسیولوجیة لجسم اإلنسان، 

، )2(وتتأثر جودة النوم بشكل مباشر بظروف الراحة في بیئة النوم 
والمراتب عنصر أساسي في بیئة النوم، ومكون أساسي في كل 

راتب علي اختالف أنواعھا (فیما عدا المراتب الھوائیة) القماش الم
الذي یحوي كل أجزاء المرتبة، والبد أن یتوفر فیھ باإلضافة للمتانة 
خواص الراحة مثل نقل الحرارة وامتصاص الرطوبة ونقلھا من 
الجسم للبیئة المحیطة، ویستخدم  في كثیر من األحیان واقي للمرتبة 

حة للمرتبة وحمایتھا من سقوط أي سوائل لتحسین خواص الرا
علیھا وھو أما أن یكون قماش وبري بطبقة عازلة للظھر أو قماش 
متعدد الطبقات (كبتونیة) وتستخدم كذلك مالئات السریر القطنیة 

  لتحسین خواص الراحة للمراتب لذلك.     

  : Statement Problemمشكلة البحث 
و الدبل نت في إنتاج أقمشة تتنافس أقمشة الجاكارد المنسوجة أ

المراتب وتجرى على كلیھما عملیات تشغیل بعد عملیة النسیج 
وتجھیز األقمشة الستخدامھا في انتاج المراتب وھي عملیة 

وھى عملیة تشبھ التطریز بعمل رسمة     Kapitoneالكابتونیة 
على القماش بالخیاطة مع بطانة من األقمشة غیر المنسوجة وفي 

بقة واحدة أو أكثر من الشعیرات الفیبر الرول أو المنتصف ط
اإلسفنج منخفض الكثافة حسب ارتفاع المرتبة المطلوب ونوعیتھا، 

  : وبالتالي تتناول مشكلة البحث العمل على
انتاج أقمشة یظھر بھا تأثیر الكابتونیة مباشرة بعد النسیج  .١

والتجھیز أي بدون إجراء عملیة الكابتونیة وذلك عن طریق 
ادة وزن القماش واستخدام خیوط للحشو بتركیبات تعطى زی

ارتفاع للقماش في بعض المناطق وتماسك للطبقات في مناطق 
  أخرى بحث یعطى تأثیر مماثل لتأثیر الكابتونیة. 

عملیة الكابتونیة تمثل عبئا على صناعة المراتب حیث أن  .٢
 الماكینة مرتفعة الثمن فكثیر من المصانع تعتمد على التشغیل
الخارجي لھذه المرحلة مما یزید من تكالیف المرتبة ویقلل 

  األرباح.
عملیة الكابتونیة ینتج عنھا بعض العیوب مما یزید من ھوالك  .٣

القماش باإلضافة أن لكل ارتفاع للمرتبة مواصفة خاصة 
لطبقات الكابتونیة وبإلغاء ھذه العملیة سیزید ذلك من سرعة 

لى تقلیل التكلفة وزیادة عملیة تشغیل المرتبة باإلضافة إ
  األرباح بتقلیل نسب الھوالك والعیوب. 

  : Objectivesف البحث اهدا
انتاج أقمشة مراتب تعطى أحساس الكابتونیة باستخدام  -١
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 اسلوب الحشو.
انتاج أقمشة مراتب تستخدم مباشرة بعد عملیة التجھیز والغاء  -٢

 مرحلة الكابتونیة.
ء عیوب ھذه المرحلة بالغاء مرحلة الكابتونیة سیتم الغا -٣

  وھوالكھا وتكالیف النقل منھا والیھا وتكالیف الماكینات.

  : Significanceأهمية البحث  
 تقلیل التكالیف والوقت والجھد بإلغاء مرحلة الكابتونیة. -١
تقلیل التكالیف سیعطى میزة تنافسیة للمنتج من المراتب  -٢

 بتقلیل سعره للمستھلك.

  :Methodologyمنهج البحث 
جیة البحث المنھج التجریبى التحلیلى عن طریق عمل ثالث منھ

عینات بتركیب ومواصفة مختلفة لنفس التصمیم والمقارنة بینھا من 
  ومقاومة االنفجار. نحیث الوز

  - Hypothesisفروض البحث: 

استخدام اسلوب الحشو وزیادة سمكھ على ماكینة تریكو  -١
ھا مجوعتي التي ب double knitاللحمة الدائریة الجاكارد 

إبر للسلندر والدایل سیؤدى إلى إنتاج أقمشة بمظھریة 
 الكابتونیة.

زیادة وزن المتر باستخدام اسلوب الحشو سیعوض فرق  -٢
األوزان الناتج عن الغاء مرحلة الكابتونیة اال أنھ سیوفر 
التكالیف بتقلیل الوقت والجھد وتوفیر الماكینات والمساحات 

 وھوالك وعیوب ھذه المرحلة.

 :Theoretical Framework النظرى  اإلطار

 :Terminologyمصطلحات البحث 
  : المراتب -١-١

یمكن تصنیف المراتب الحدیثة إلى ثالثة أنواع أساسیة طبقا لنوع 
  - ): ١الشاسیھ السوست شكل (

  
  ) تصنیف المراتب١شكل (

 -: Inner Spring Mattressمراتب السوست المتصلة  -١
) ٢لنوابض) المتصلة كما ھو موضح بشكل (مراتب السوست (ا

تتكون باألساس من سوست یتم تجمیعھا في شاسیھ من الصلب ویتم 
تثبیت السوست بالشاسیھ وربطھا كلیا ببعضھا البعض عن طریق 

  زنبرك صلب ما یحقق التماسك والمرونة.

  : Pocket Coil Mattressمراتب السوست المنفصلة  -٢
) ٣شكل (   pocket coilالجیب و نفصلھ أمراتب السوست الم

تتمیز بعدم االھتزاز حیث ان كل سوستة تتحرك باستقاللیة تامھ 
  .فال تتحرك السوست بالجانب االخر من المرتبة

  
) السوست تتصل مع بعضھا لتكوین شاسیھ مراتب ٢شكل (

  السوست المتصلة

     
  یةكل سوستة تتحرك باستقالل pocket) السوست المنفصلة ٣شكل (

  - : Mattresses without springمراتب بدون سوست  -٣
تتمیز ھذه المراتب بعدم وجود السوست وتتعد أنواعھا بدایة من      

المراتب القطن القدیمة واإلسفنج ومراتب الھواء، وقد تم مؤخرا 
نذكر منھا مراتب اإلسفنج  )٢(إدخال عدة مراتب بمواد جدیدة 

وھى التي تعرف   Rebounded Foamالمضغوط المعاد تأھیلھ 
 HR High)بالمراتب الطبیة حیث تتمیز بصالبتھا ومنھا (

Rebound  وLow Rebound (LR) )3(  ومراتب اإلسفنج ذو ،

حیث یأخذ اإلسفنج شكل الجسم ومنھا  Memory Foamالذاكرة 
والمتوسط وقاسى الصالبة، ومراتب اإلسفنج  Softقلیل الصالبة 

من المطاط  Latexحیث یصنع   Latex Foamالمطاطي 
وھى مجھزة  Latex Gelالطبیعي أو المطاط الصناعي، ومراتب 

باإلسفنج المطاطي المعالج ومضاف إلیھ جل ذو فعل مبرد یقدم 
ً في كل األوقات  ً ومریحا ً باردا ) یوضح ٤، والشكل ()13(سطحا

                                                                                                                                                                     بعضا من ھذه المراتب.

  
  ) بعض أنواع المراتب بدون السوست٤شكل (

    Rebound Foam                Memory Foam                        Latex Foam                          Latex Gel 
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   -مكونات المرتبة : -٢-١-١
و متتابعة حسب النوع تتكون المراتب من عدة طبقات متتالیة أ

  : واالرتفاع المطلوب وطلبات العمیل وھذه الطبقات كالتالي
في حالة المراتب ذات السوست المتصلة  الشاسیھ السوست -١

سم وكثافة  ١٩: ١٥أو المنفصلة ویكون ارتفاعھ من 
سوستة بالمتر المربع في المتصلة  ١١٠: ٩٠السوست من 

  تقریبا. %٧٥وفى المنفصلة تزید الكثافة بمقدار 
ھو عبارة عن أقمشة غیر منسوجة جدیدة أو من  طبقة اللباد -٢

: ٦٥٠المواد النسجیة المعاد تدویرھا، ویكون وزنھا من 
، والھدف منھا ان تكون طبقة عازلة بین ٢جرام / م ١٠٠٠

السوست وطبقات المرتبة العلیا لتقلیل احتمالیة اختراق 
، لذلك )٤(ثناء النوم السوست لھا مما یعطى إحساسا مریحا أ

  البد أن یتوفر فیھا قدر كبیر من الصالبة والنشوفیة.
الطبقتین السابقتین یوجدان في المراتب السوست سواء المتصلة 

  ) قطاع في كلیھما.٥أو المنفصلة فقط ویوضح شكل (

  
  )٥شكل (

أحساس  وھي طبقة التنجید التي تعطي الطبقة الوسطى -٣
أكبر بالراحة وھى تحتوى على اإلسفنج المسطح أو بأي 

 المطلوبة والكثافات المختلفة أشكال لإلسفنج باالرتفاعات
أو األنواع الجدیدة السابق ذكرھا مثل  المعتاد لإلسفنج

Rebound-Latex - Memory Foam كما یمكن ،
إضافة أكثر من طبقة وأكثر من نوعیة لإلسفنج، ویوضح 

  Rebound مرتبة قطاع في) ٦شكل (

  
  Rebound) قطاع في مرتبة ٦شكل (                                      

على شكل رول سواء كانت  طبقة اختیاریة من الشعیرات -٤
بولیستر أو قطن حسب نوع وجودة المرتبة، كما یمكن أن 

  تتعدد ھذه الطبقات حسب نوعیة وارتفاع المرتبة.
(طبقة اللحاف أو  اش متعدد الطبقاتطبقة من القم -٥

الكابتونیة) وھي الطبقة العلیا من المرتبة والبد أن یتحقق 
فیھا الملمس الناعم والمتانة ومقاومة االحتكاك، ویمكن 
التحكم في ذلك بالتحكم في متغیرات القماش سواء كان 

، وتتكون ھذه الطبقة من التالي )٥(جاكارد نسیج أو تریكو 
  : القماش باإلضافة إلى

 ٥٠٠: ١٠٠أ. طبقة من الشعیرات الرول بكثافات من 

  حسب نوعیة وارتفاع المرتبة. ٢جرام / م
طبقة اختیاریة من اإلسفنج منخفض الكثافة وارتفاعھ  -ب

  حسب نوعیة وارتفاع المرتبة.
یتم خیاطة ھاتین الطبقتین معا على ماكینة الكابتونیة أو ماكینة 

وتكون من أسفل طبقة من األقمشة اللحاف بتصمیم وشكل معین 
غیر المنسوجة تستخدم كحشو حیث تعمل على تماسك الغرز 

اإلسفنج)، أو طبقة واحدة  –الشعیرات  –للثالث طبقات (القماش 
) یوضح شكل ماكینة الكابتونیة، كما أن ٧فقط مع القماش، والشكل (

متعدد الطبقات بعد عملیة  ) یتضح فیھ شكل القماش٥شكل (
 تونیة.الكاب

 
  )14() ماكینة الكابتونیة ٧شكل (
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  -أقمشة المراتب على الماكینات الدائریة الفول جاكارد:  -٢-١
ھي أقمشة ریب جاكارد ویتم إنتاج ھذه األقمشة علي ماكینات 
التریكو الجرسیة الدبل جاكارد التي تحتوي علي نوعین من اإلبر 

ألفقیة (إبر الدایل) حیث یمكننا الرأسیة (إبر السلندر) وكذلك اإلبر ا
، Missأو عمل تشییف  Knitاختیار أحدھما لعمل غرزة تریكو 

وتنتج التصمیمات المطلوبة تبعا الختیار إبر السلندر التي تكون 
لكل خیط ملون مستخدم  Missأو تشییف  Knitغرزة تریكو 

ر بالتبادل، فإنھ عندما ال یتم عمل غرزة للخیط عن طریق إبر السلند
فإن ھذا الخیط یكون قد عمل غرزة عن طریق إبر الدایل علي ظھر 
القماش، ویتم اختیار عدد المغذیات المطلوبة لكل صف كامل من 

  )6( ).٨شكل ( الغرز من الخیوط الملونة طبقا للتصمیمات الملونة
وغالبا بدون استثناء یتم اختیار اإلبر تبعا للتصمیم على إبر السلندر 

  )1(ر قماش الجاكارد باستخدام ابر الدایل. بینما ینتج ظھ

وتعطي إضافة أجھزة الجاكارد اإللكترونیة إمكانیة عمل      
تصمیمات ال محدودة نتیجة ارتباطھا بالعدد الكلي إلبر الماكینة 
بحیث یساوي اختالفات التصمیم في االتجاه العرضي إبر الماكینة، 

غیر محدود من حیث بینما ارتفاع التصمیم في االتجاه الرأسي 
حركة ظھور اإلبر ولكن محدود بعدد األلوان المستخدمة في 
الماكینة، حیث یتم الرسم والتصمیم على إبر السلندر فقط وھي 

، بینما تعمل إبر الدایل طبقا )Selector( المزودة بأجھزة الجاكارد
  تراك فقط، ٢الختالف التركیب البنائي للكامات المحدود بعدد 

و Electronic selection ظمة االختیار اإللكترونیة  كما أن أن
اإللكترونیة للماكینات تتناسب  machine control وحدات التحكم

مع السرعات العالیة وكذلك التجھیزات المیكانیكیة المعقدة لھا مما 
  )6(یقلل من متطلبات اإلشراف والمتابعة لھا أثناء العمل. 

 
 لمستخدمة في المراتب ) أقمشة الریب جاكارد ا٨شكل (

  Double-jersey inlayأقمشة التریكو ذات الوجھین والحشو 
یمكن تحقیق الحشو على ماكینات التریكو ذات الوجھین (ذات 

 tunnel inlayباستخدام تقنیة حشو خاصة  السلندر والدایل)
technique.  حیث یتم تغذیة خیط الحشو بشكل أفقي مستقیم خلف

إبر الدایل عن طریق وسیلة تغذیة خاصة تسمى إبر السلندر وخلف 
مغذى الحشو والذي یجعل خیط الحشو في المنتصف بین غرز إبر 

الدایل وغرز إبر السلندر أي بین طبقتي وجھ وظھر القماش شكل 
)٩.(  

ولتقلیل وزن القماش یمكن تغییر عدد مغذیات الحشو من مغذى لكل 
أو ست مغذیات سلندر مغذیین للسلندر إلى مغذى واحد لكل ثالثة 

في تصمیمات تریكو الجاكارد ذات األلوان الثالثة والتي عادة ما یتم 
  (6) رسم تصمیم الجاكارد عن طریق غرز إبر السلندر.

  
  ) مكوك الحشو في ماكینات تریكو الجاكارد وشكل الحشو في القماش٩شكل (

   -التجارب العملیة للبحث: -٢
أعتمد البحث على تنفیذ تصمیم واحد ألقمشة المراتب بثالث    

تجارب مختلفة یختلف فیھا نمرة فتل الحشو مع استخدام خیوط 
لیكرا في التجربة الثالثة حتى نتمكن من الحصول على تأثیر 
ومظھریة الكابتونیة على القماش بعد التجھز بدون إجراء عملیة 

  الكابتونیة.  
  : كینة المستخدمة في التجاربمواصفات الما -١-٢

تم تنفیذ التجارب على ماكینة تریكو اللحمة الدائریة فول جاكارد 
  ): ١وكانت مواصفاتھا كالتالي بجدول (

  
  

 ) مواصفات ماكینة عمل التجارب١جدول (
  المواصفات  البند  م
 XIDAXING  Hechun  اسم الماكینة  ١
 China  بلد التصنیع  ٢
 112  مودیل  ٣
 23/5/2008  تاریخ التصنیع  ٤
 Demeter 38 inchالقطر   ٥
  Gauge 20 /inchالجیج   ٦
 needle 2376  عدد األبرد  ٧
٨  Feeder  60  
 لون للرسم ٣أرضیة +  عدد ألوان الماكینة  ٩
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  ) یوضح التصمیم المنفذ بھ تجارب البحث ١٠شكل (    التصمیم المنفذ: -٢-٢

  
 ) التصمیم المنفذ١٠شكل (

  : تصمیم تجارب البحث -٣-٢
نمرة خیوط العینات وكذلك كل متغیرات  اعتمد البحث على تثبیت   

عینات التجارب طول الغرز) في  –ضبط الماكینة (معدل التغذیة 

الثالثة مع تغییر نمر فتل الحشو فقط وفى التجربة الثالثة تم إضافة 
ت اللیكرا لتحقیق ھدف البحث بإلغاء عملیة الكابتونیة، وكان

  : )٢التجارب كالتالي في جدول (
  ) تجارب البحث٢جدول (

  )٣تجربة (  )٢تجربة (  )١تجربة (  النوع  المواكیك  م
  بولیستر أسبن ٣٠/١  بولیستر أسبن ٣٠/١  بولیستر أسبن  ٣٠/١  األرضیة  ١مكوك   ١
  بولیستر أزرق ١/ ١٥٠  بولیستر أزرق ١/ ١٥٠  بولیستر أزرق ١/ ١٥٠  ١نقش   ٢مكوك   ٢
  بولیستر لبنى ١/ ١٥٠  بولیستر لبنى ١/ ١٥٠  بولیستر لبنى ١/ ١٥٠  ٢نقش   ٣ك مكو  ٣

بولیستر أبیض  ١/ ١٥٠  بولیستر أبیض ١/ ١٥٠  بولیستر أبیض ١/ ١٥٠  ٣نقش   ٤مكوك   ٤
  دنیر ٤٠مؤنس مع لیكرا 

  ةبولیستر بنطة خفیف ٩٠٠/١  بولیستر بنطة خفیفة ٦٠٠/١  بولیستر بنطة خفیفة ٣٠٠/١  حشو   الحشو   ٥
 
  : التجھیز -٤-٢

تم تجھیز العینات الثالثة بتجھز واحد وھو تجھیز حراري بدون 
كیماویات مع تعریض القماش لبخار الماء من الظھر لفك بنطة 

  الحشو وتفتیح المسام والحصول على العرض المطلوب للقماش. 
  -االختبارات المعملیة المطبقة على العینات تحت الدراسة: -٥-٢

دة اختبارات على العینات تحت الدراسة بالمعھد القومي تم إجراء ع
للقیاس والمعایرة في الجو القیاسي للمعمل الختبار االنفجار، وباقي 
االختبارات بقسم النسیج بكلیة الفنون التطبیقیة جامعة بنھا وجامعة 

  حلوان بمعرفة الباحثین.
لمواصفة م إجراء ھذا االختبار طبقا ل: اختبار مقاومة االنفجار -١

 القیاسیة األمریكیة
A.S.T.M. D 3787; 2001 - Standard Test Method for 
Bursting Strength of Fabrics Constant Rate of 

(7)Extension (CRE) Ball Burst Test .This test was  
carried out by using QMat5.37 /Q3214--NIS  

تم إجراء ھاذین  اختبار عدد الصفوف وعدد األعمدة(بالسم): -٢
  : االختبارین طبقا للمواصفة القیاسیة األمریكیة

A.S.T.M. D 3887-96;2008-Standard Test 
.(8)Specification for Tolerances for Knitted Fabrics  

تم إجراء ھذا االختبار طبقا -اختبار وزن المتر المربع:  -٣
  - للمواصفة القیاسیة األمریكیة: 

A.S.T.M. D 3776-M-09 -Standard Test Methods 
.(9)for Mass Per Unit Area Weight of Fabric  

تم إجراء ھذا االختبار طبقا للمواصفة : اختبار سمك القماش -٤
  -القیاسیة األمریكیة: 

A.S.T.M. D 1777 - Standard Test Method for 
. This test was (10)Thickness of Textile Material 

carried out by using Mitutoyo Thickness Dial 
Gage, Japan.  

  :  Results and discussions النتائج واِّـناقشات - ٣
) نتائج متوسطات االختبارات التي تم إجرائھا ٣یوضح الجدول (

  : على عینات البحث

  ) نتائج االختبارات التي أجریت على العینات٣جدول (
رقم 
 مقاومة  مواصفات العینة  العینة

  االنفجار 
عدد الصفوف 
  بالسم للظھر

عدد األعمدة 
  بالسم للظھر

وزن المتر 
  المربع بالجرام

  السمك ملم
   )أعلى مستوى سمك (

  ٤٫٤  ٢٧٠  ٩  ١٢  ١٠٠١  ٣٠٠حشو   ١
  ٢٫٩  ٣٤٥  ٩  ١٢  ١١٨٩  ٦٠٠حشو   ٢
  ٢  ٥٠٤  ١١  ١٥٫٥  ١٣٤٥  + لیكرا٩٠٠حشو   ٣

  : مقاومة االنفجار للعینات المنتجة -١-٣
  : ) مقاومة االنفجار لعینات البحث ویتضح فیھ١١ل (یوضح شك

  زیادة مقاومة االنفجار مع زیادة سمك فتل الحشو. -
استخدام خیوط اللیكرا أدي إلي زیادة نسبیة كذلك في  -

  مقاومة االنفجار. 
بالتالي زیادة سمك فتل الحشو واستخدام اللیكرا أدى الي تحسین     

  لمنتجة.  الخواص المیكانیكیة لألقمشة ا

 
 ) مقاومة االنفجار لعینات البحث١١شكل (
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  : اختبار عدد الصفوف وعدد األعمدة(بالسم) -٢-٣
نظرا لوجود الكثیر من التأثیرات على وجھ القماش للتصمیم المنفذ 
مما أثر على صعوبة عد عدد الصفوف واألعمدة لعینات البحث فقد 

) عدد ١٢الشكل (تم العد للصفوف وألعمدة لظھر القماش، ویوضح 
  : صفوف واألعمدة بالسم لظھر القماش ویتضح منھ التالي

  لم یؤثر سمك فتل الحشو في عدد الصفوف أو عدد األعمدة
) ٦٠٠، الحشو ٣٠٠(الحشو  ٢، ١ویتضح ذلك من العینتین 

بالسم في كال  ٩بالسم واألعمدة  ١٢كانت عدد الصفوف 
 العینتین.

 زیادة عدد الصفوف بالسم  فتلة اللیكرا أثرت بشكل كبیر في
وذلك نتیجة انكماش ومطاطیة خیوط  ١٥٫٥إلى  ١٢من 

 اللیكرا.
  ٩كذلك أثرت فتلة اللیكرا في زیادة عدد األعمدة بالسم من 

 عمود بالسم.  ١١إلى 

  
  ) عدد الصفوف واألعمدة بالسم بظھر القماش١٢شكل (

  : اختبار وزن المتر المربع (بالجرام) -٣-٣
أثیرات زخرفیة على وجھ القماش للتصمیم المنفذ نظرا لوجود ت

واختالف كثافات تماسك الطبقتین كان ھناك صعوبة كبیرة في أخذ 
مقاطع متماثلة في عینات البحث الثالث لحساب وزن المتر المربع 
لذلك تم االعتماد على حساب وزن المتر الطولي للقماش ثم حساب 

یوضح وزن المتر  )٤وزن المتر المربع من خاللھ والجدول (
  الطولي وحساب وزن المتر المربع لعینات البحث.

  ) وزن المتر الطولي ٤جدول (

رقم 
 العینة 

مواصفات 
  العینة 

عرض 
القماش 
  بالسم 

وزن المتر 
الطولي 
  بالجرام 

 روزن المت
المربع 
  بالجرام

 275 602  219 ٣٠٠حشو  1
 345 755  219  ٦٠٠حشو  2

 ٩٠٠حشو  3
 504 1008  200 + لیكرا 

) مقارنة لوزن المتر المربع لعینات البحث ١٣ویوضح الشكل (
  : ویتضح فیھ التالي

 ٣٠٠زیادة وزن المتر المربع مع زیادة سمك فتل الحشو من  -
 تقریبا. %٢٥جرام) بنسبھ  ٧٠(زیادة بمقدار  ٦٠٠إلى 

+اللیكرا) زیادة ٩٠٠(حشو  ٣زیادة وزن المتر المربع للعینة  -
فتكون الزیادة في الوزن  %٤٦للمتر بنسبة  جرام ١٥٩بمقدار 

نتیجة استخدام  %٢١و ٩٠٠نتیجة استخدام حشو  %٢٥
 اللیكرا.

الزیادة في الوزن مطلوبة لتعویض طبقات الشعیرات الفیبر  -
 واإلسفنج في عملیة الكابتونیة التي سیتم االستغناء عنھا 

.  
 ) وزن المتر المربع لعینات البحث١٣شكل (

  : سمك القماشاختبار  -٤-٣
نظرا لوجود تأثیرات زخرفیة على وجھ القماش واختالف كثافات 

مستویات لسمك  ٦تماسك الطبقتین مما أدى إلي وجود حوالي 
) ١٤القماش تم قیاسھا في جمیع عینات البحث الثالث والشكل (

مستویات للسمك في عینات البحث الثالث، ومنھ یتضح  ٦یوضح 
  : التالي

 ش مع زیادة سمك فتل الحشو زیادة سمك القما -
 زیادة سمك القماش بنسبة أكبر مع استخدام خیوط اللیكرا. -
زیادة سمك القماش مطلوبة لتعویض إلغاء طبقات الشعیرات  -

 الفیبر واإلسفنج في عملیة الكابتونیة. 

  
 ) سمك القماش بالملمتر لعینات البحث١٤شكل (

  : شكل ومظھریة العینات المنتجة -٥-٣
بولیستر،  ٣٠٠/١ذات الحشو  ١) العینة A-١٥كل (یوضح الش

مع استخدام فتل  ١/ ٩٠٠ذات الحشو  ٣) العینة B - ١٥والشكل (
) زوم للعینة C -١٥دنیر، والشكل ( ٤٠/ مؤنس مع لیكرا ١٥٠

+ اللیكرا، ویتضح منھا تحقیق الھدف األساسي  ٩٠٠ذات الحشو 
عملیة تجھیز للبحث بالحصول على مظھریة قماش الكابتونیة بعد 

  القماش بدون إجراء عملیة الكابتونیة.

  
  + لیكرا ٩٠٠(حشو  ٣) یوضح الحصول على تأثیر الكابتونیة علي عینة البحث ١٥شكل (
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) یوضح تصمیم أخر بلونین مختلفین B -١٦() و A- ١٦والشكل (
 ١٥٠/١+ لیكرا مع  ٩٠٠) بحشو ٣تم تنفیذه بنفس مواصفة العینة (

بولیستر، وتم مراعات وجود مساحات واسعة بدون تماسك حتي 

نحصل فیھا علي أعلي مستوي سمك یظھر فیھ تأثیر الحشو 
  واللیكرا.

  
  بلونین مختلفین ٣) تصمیم آخر بنفس مواصفة العینة ١٦شكل (

 - : Conclusionالخالصة 
زیادة سمك فتل الحشو وكذلك زیادة كثافتھا أدى للحصول  -١

 على تأثیر الكابتونیة بشكل كبیر.
زیادة كثافة فتل الحشو مما استخدام خیوط اللیكرا أدى ل -٢

 أعطى زیادة في سمك القماش وزیادة تأثیر الكابتونیة.
زیادة سمك فتل الحشو وكذلك كثافتھ أدي إلى تحسن  -٣

الخواص المیكانیكیة للقماش المنتج یمكن قیاسھا من خالل 
 اختبار االنفجار. 

خیوط اللیكرا تؤثر بشكل كبیر في زیادة عدد الصفوف  -٤
 القیاس للقماش المنتج.واألعمدة بوحدة 

االستغناء عن مرحلة الكابتونیة في تصنیع المراتب سیؤدي  -٥
إلى الغاء عیوب ھذه المرحلة وھوالكھا وتكالیف النقل منھا 
والیھا وتكالیف الماكینات مما سیؤدي لزیادة األرباح أو تقلیل 

 أسعار للمراتب.
 االستغناء عن مرحلة الكابتونیة في تصنیع المراتب سیؤدي -٦

 إلي زیادة سرعة اإلنتاج وزیادة جودة المراتب بشكل عام.

  -: Recommendationsالتوصيات 
التوسع في إنتاج أقمشة المراتب باستخدام أسلوب الحشو  -١

واللیكرا على ماكینات تریكو اللحمة الدائریة الخاصة بإنتاج 
  أقمشة المراتب.

لى استكمال تطبیق البحث باستخدام لحمات للحشو واللیكرا ع -٢
ماكینات النسیج المزودة بأجھزة الجاكارد الخاصة بإنتاج 

 المراتب.
  التوسع في إجراء البحوث التطبیقیة على صناعة المراتب.  -٣
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