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Tactile properties of woven fabrics treated with fluorocarbon 
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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
لمنسوجة. اقمشة یدرس ھذا البحث تأثیر تجھیز األقمشة المنسوجة بالمیكروفلوروكربون على الخصائص المرتبطة بالملمس لأل

ربون كروفلوروكبالمی ام ذات تراكیب نسجیة وكثافات لحمة مختلفة ومیثالتھا المعالجةتم إجراء دراسة مقارنة بین القماش الخ
ن فى یتحلیل التبا نثناء.وذلك فیما یخص السمك السطحى ، قابلیة اإلنضغاط ، قابلیة التمدد ، قابلیة التشكل ومقاومة القص واال

وجة مشة المنسلألاق التركیب النسجى على الخواص الملمسیةاتجاھین تم اجراؤه للكشف عن معنویة تأثیر كل من كثافة اللحمة و
جة الخام والمعالجة بالمیكروفلوروكربون. كما تم إجراء إختبار ت اإلحصائى للكشف عن معنویة تأثر المعال

 بخواص تتنبأ بالمیكروفلوروكربون على ھذه الخصائص أیضا. تم استخدام تحلیل اإلنحدار الشتقاق معادالت انحدار خطیة
ب ثل التركیملقماش االملمس لعینات القماش محل الدراسة عند كثافات اللحمة المختلفة. كشفت نتائج ھذه الدراسة أن معلمات 

یضا ان أاتضح  النسجى ، وكثافة اللحمة كانت ذات تأثیر معنوى كبیر جدا على الخواص الملمسیة لألقمشة المنسوجة. كما
  وروكربون قد حسنت وبقدر كبیر من ملمس ھذه النوعیة من األقمشةمعالجة األقمشة المنسوجة بالمیكروفل
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  :Introductionمقدمة 
ملمس القماش، والذى یمكن تعریفھ بمنتھى السھولة بأنھ المشاعر 

فى  واألحاسیس التى یشعر بھا اإلنسان عندما یلمس القماش، وھو ظاھرة
 اصیةخغایة التعقید تحددھا الخواص السطحیة والمیكانیكیة للقماش، وھو 

ك اش عند شراؤه ، وكذلمھمة للزبائن والمشترین فى تقییم جودة القم
  ).2، 1لالستخدام النھائى واألداء المتوقع للمنتج النسجى (

 ومونقدیما، العلماء الذین یعملون فى مجال ھندسة المنسوجات كانوا یق
.  على أساس  Subjectivelyبتقییم ملمس األقمشة بطریقة نوعیة 

م لتقیی، خبرة وأحاسیس المحكمین كان یتم إجراء تجارب مسبقة لمعرفة
یم الكمى لملمس القماش. عادة یتم تقییم ملمس المنسوجات على أساس ق
ة. منفصلة او مجموع معلمات لخصائص المنسوجات التى یتم فھمھا بسھول
ص العلماء الذین قاموا من قبل بفحص ملمس المنسوجات قرروا أن خصائ

نة  و%) ، اللی28المنسوجات التى تؤثر غالبا على ملمسھ ھى: النعومة (
%) و الوزن 5) ، السمك (7%) ، الخشونة (8%) ، الكزازة (22(
%). والخصائص األخرى للقماش مثل الدفء ، الصالبة  ، المرونة 5(

تؤثر قلیال على   خصائص أخرى 7-6والمیل للتجعد واإلنسدالیة وحوالى 
% 25خصائص الملمس تدخل ضمن الجزء المتبقى والذى یمثل حوالى 

یام یتم تقییم معلمات ھذه الخواص كمیا عن طریق ). فى ھذه األ3(
است جھازین مشھورین لقیاش خواص القماش وھما نظام كواباتا ونظام الف

)4-7.(  
التى تؤثر على ملمس القماش مثل خصائص  المؤثراتھناك العدید من 

األلیاف ، تركیب وتكوین الخیوط والقماش وعملیات التجھیز التى تطبق 
) وجدوا من قبل أن كثافة القماشة المنسوجة ذات 8یلدز (علیھما. كاى وفاس

) أثبتوا أن 9تأثیر معنوى على خصائص الملمس لالقمشة . ألیوش وفیللر (
أن التشعیر ذات تاثیر مھم على الشعور باللمس مثل خشونة السطح 

) درسوا تأثیر عملیات التبیض على 10وانضغاط القماش. یان وأخرون (
ة لالقمشة ووجدوا أن األقمشة المنسوجة المبیضة ذات الخواص المیكانیكی

) قاموا 11ملمس خشن عن مثیالتھا الغیر مبیضة. مانیش وأخرون (
باختبار تأثیر  عملیات التجھیز على مقدرة األقمشة المنسوجة على 
اإلنضغاط. وقد وجدو أن عملیات التجھیز لالقمشة الخام تؤدى إلى تكوین 

% 46یزید من كثافة األقمشة المنسوجة بنسبة أقمشة أكثر إحكاما مما 
%. 33% وأیضا تقلیل سمك القماش بنسبة 9وزیادة معامل التغطیة بنسبة 

وقد ثبت ایضا أن الملمس واإلنكماش وخشونة سطح القماش تعتمد أساسا 
  ).12-7على نوع القماش المنسوج (

ن ربووروكفى ھذه الدراسة تم التركیز على فحص تأثیر المعالجة بمیكروفل
على خواص عینات القماش المرتبطة بالملمس مثل:  السمك السطحى 

ماش الق للقماش، قابلیة القماش لالنضغاط، قابلیة القماش للتشكل، قابلیة
  للتمدد ، ثبات األبعاد، مقاومة الثنى، مقاومة القص.

 Experimental studyالدراسة التجریبیة  
   Materials المواد المستخدمة

ینات عینة قماش منسوج. نصف ھذه الع 24ل ھذه الدراسة تم إنتاج فى خال
كان قماش خام (غیر معالج) والنصف األخر تم معالجتھا 

 سجیةبالمیكروفلوروكربون.  عینات القماش تم إنتاجھا بأربعة تراكیب ن
.كل  2/2و سن ممتد  2/  1، ومبرد  2/2، سن 1/1مختلفة وھى سادة 

لى بثالثة كثافات مختلفة لخیوط اللحمة وھى ععینة قماش تم أنتاجھا 
جمیع  حدفة / سم. تم إنتاج 32حدفة / سم و  27حدفة / سم ،  25التوالى 

 86% من نوع جیزة 100عینات القماش محل الدراسة من قطن مصرى 
  :. تم نسج عینات القماش على ماكینة نسیج رابیر بالخصائص التالیة

  كسماتمودیل الماكینة : بیكانول جا -
  نجلیزى إ 30/1نمرة خیوط السداء :  -
  یزىإنجل 30/1نمرة خیط اللحمة :  -
  دفة / سم ح 28كثافة خیوط السداء :  -
  حدفة / سم 32و  27،  25:  كثافة خیط اللحمة -
  درأة 14عدد الدرءات :  -
  لفة / دقیقة  450نسیج : سرعة تشغیل نول ال -
  ونىبى ألیكترنوع جھاز فتیح النفس : دو -
  سم 160عرض القماش :  -

التراكیب النسجیة المستخدمة فى ھذه الدراسة تم استعراضھا فى الشكل 
 . 1البیانى رقم 

 

 2/ 1مبرد  1/ 1سادة 
 

 2/ 2سن 
 

 2/ 2سن ممتد 
  : التراكیب النسجیة لعینات القماش المستخدمة فى الدراسة1شكل   
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  المعالجة بمیكروفلوروكربون
عینة قماش)  12دراسة تمت معالجة عینات القماش (فى خالل ھذه ال

 Padding andبمیكروفلوروكروبن بطریقة الغمر والتجفیف والتحمیص  
curing process :على مستوى صناعى بظروف التشغیل التالیة  

  درجة مئویة 120تجھیز: درجة حرارة حوض ال  -
   Evrol TGتخدمة فى التجھیز : میكروفلوروكربون المادة المس -
  % Pick up  :70نسبة إلتقاط مادة التجھیز  -
  جرام / لتر 60تركیز مادة التجھیز :  -
  ویةدرجة مئ Curing temperature : 170درجة حرارة التحمیص  -
  درجة مئویة 120درجة حرارة التجفیف:  -
  Sanforizingاستخدام مادة سنفور  -

س مرات طبفا بعد إجراء عملیة التجھیز تم غسل عینات القماش خم
  .  AATCC124-2006للمواصفة 

تم قیاس الخواص المرتبطة بالملمس لعینات القماش محل الدراسة ذات 
التراكیب النسجیة وكثافات اللحمة المختلفة سواء العینات الخام أو المعالجة 
بمیكروفلوروكربون فى اتجاه اللحمة وفى الظروف الجویة القیاسیة وھى 

. لكل خاصیة 2% ±65ورطوبة نسبیة  2±ئویة درجة م20درجة الحراة 
تم قیاسھا تم أخذ عشرة قراءات وتم حساب المتوسط لھا. تم قیاس 
الخواص المرتبطة بملمس القماش بشركة جولدن تكس بالعاشر من 

  رمضان.
ھاز تم قیاس الخواص الملمسیة لعینات القماش محل الدراسة باستخدام ج

ش. لقمالزة وطریقة لقیاس ثبات األبعاد الفاست والذى یتكون من ثالثة أجھ
فى ھذه الدراسة تم قیاس الخواص المرتبطة بالملمس مثل : السمك 

قابلیة  السطحى، التمدد الرطب ، اإلنكماش اإلسترخائى ، قابلیة التمدد ،
  اإلنضغاط، قابلیة التشكل ، مقاومة اإلنثناء ومقاومة القص.

زة وطریقة قیاس . الجھاز األول عموما یتكون نظام الفاست من ثالثة أجھ
ھو جھاز لقیاس اإلنضغاط ، الجھاز الثانى یستخدم لقیاس طول اإلنثناء 
للقماش فى اتجاھى السداء واللحمة والجھاز الثالث لقیاس مقدرة القماش 

یوضح منظر عام لألجھزة المستخدمة فى نظام  2على التمدد. شكل 
و  2، جھاز الفاست 1الفاست الفاست وھى من الیسار إلى الیمین جھاز 

  .3جھاز الفاست 

  
  : األجھزة المستخدة فى نظام الفاست2شكل 

  السمك السطحى
یتم قیاس سمك القماش باستخدام جھاز الفاست األول تحت تأثیر حملین 

. یعرف السمك السطحى للقماش  2جرام/سم 100و  2جرام/سم 2وھما 

یوضح  3-3حملین . شكل بأنھ الفرق بین سمك القماش تحت تأثیر ال
  وصف بصرى للسمك السطحى للقماش.

  
  )18: السمك السطحى للقماش (3شكل 

  یتم حساب السمك السطحى للقماش طبقا للمعادلة التالیة:
   2T – 100Tالسمك السطحى للقماش (مم) = 

ھو  100Tو  2جرام/سم 2ھو سمك القماش تحت تأثیر حمل  2Tحیث: 
  .2جرام/سم 100مل سمك القماش تحت تأثیر ح

  قابلیة التمدد
فر والذى یو 3یتم قیاس قابلیة القماش للتمدد باستخدام جھاز الفاست 

اه ى اتجدد فقیاسات لقابلیة التمدد عند أحمال مختلفة. یتم قیاس قابلیة التم
یاس قالسداء واللحمة وفى اتجاه انحرافى (مائل) . فى ھذه الدراسة تم 

مدد ة التابلیللحمة وفى االتجاه المائل. یتم قیاس ققابلیة التمدد فى اتجاه ا
 . العینات المائلة تتعرض2جرام/سم 100و  20، 5للقماش عند أحمال 

  ). 2فقط وتستخدم لقیاس مقاومة القماش للقص ( 2جرام/سم 5لحمل 
  قابلیة اإلنضغاط

  ):2یتم قیاس قابلیة القماش لإلنضغاط طبقا للمعادلة التالیة (

غاط = قابلیة اإلتض
100

2
1002 

T
TT

 

 100و  2جرام/سم 2ھما سمك القماش عند وزن  T100و  T2حیث 
  على التوالى. 2جرام /سم

  مقاومة االنثناء
ویعمل على مبدأ  Bending meterھو مقیاس للثنى   2جھاز الفاست 

Cantilever principle  وھوما یعنى أنھ یتم وضع قطعة القماش
 اویةى تحت تأثیر وزنھا بزالمختبرة على  حافة رأسیة ودفعھا حتى تنثن

ة درجة من المستوى األفقى. یستخدم الجھاز خلیة ضوئی 41.5مقدارھا 
ومة لجس طرف القماش وتحدید طول اإلنثناء للقماش. لذلك یتم حساب مقا

  ).2تیة (األ القماش لإلنثناء تبعا لطول اإلنثناء ووزن القماش طبقا للمعادلة
  

6-* 9.81* 10 3G = W * C  

  حیث :
G (میكرونیوتن.متر) مقاومة القماش لإلنثناء =  
W 2= وزن القماش لوحدة المساحة (جرام/سم(  
C طول اإلنثناء للقماش بالمللى =  
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  )Cantliver )2:  قیاس طول اإلنثناء بطریقة الكابولى 4شكل 

  قابلیة التشكل
  :)2( قابلیة التشكل بالمللیمتر مربع یتم حسابھا من المعادلة التالیة

7.14
)520( GEEF  

  حیث: 
E5 جرام/سم 5: اإلستطالة عند قوة شد  

E20 جرام/سم 20: اإلستطالة عند قوة شد  
G(میكرونیوتن.متر) مقاومة اإلنثناء :  
  التحلیل اإلحصائى -

افة ن كثتم استخدام تحلیل التباین فى اتجاھین لتحدید معنویة تأثیر كل م
الملمس لعینات القماش الخام اللحمة والتركیب النسجى على خواص 

 0.05و  0.01والمعالجة محل الدراسة. تم دراسة المعنویة عند مستوى 
لى على الترنیب. لدراسة تاثیر معنویة المعالجة بمیكروفلوروكربون ع

  خواص المملمس للقماش تم إجراء إختبار   ت   اإلحصائى. 
یات ستولجة عند المللتنبؤ بقیم خواص الملمس لعینات القماش الخام والمعا

ى كم علالح المختلفة لكثافة اللحمة تم استخدام تحلیل اإلنحدار الخطى.  وتم
ین مت بمعادالت االنحدار باستخدم معامل االرتباط الخطى التى تتراوح قی

  . معادلى االرتباط الخطى تأخذ الشكل التالى:1-و  1+
  ص= ا س +ب

  حیث:
-- -،  النضغاط ، مقاومة االنثناءص= خاصة القماش مثل السمك ، قابلیة ا

  الخ.-
  س= كثافة اللحمة (حدفة/سم)

  النتائج والمناقشة -
  السمك السطحى -

یعطى سمك القماش فكرة عامة عن تضخم القماش تحت تأثیر الضغوط 
المؤثرة علیھ. ویعتبر السمك السطحى مقیاس عام لثبات التجھیزات 

ا حیة للقماش یتم قیاسھالموضوعة على سطح القماش. سمك الطبقة السط
قبل وبعد تعرضھ لبخار الماء وھو ما یعطى مؤشر على ماسوف یحدث 

  ).7،  2للقماش أثناء صناعة الملبوسات ( 
یوضح تأثیر كثافة خیوط اللحمة على السمك السطحى لعینات  5شكل 

ئج نتا القماش الخام ذات التراكیب النسجیة المختلفة. من ھذا الشكل ومن
كیب التراین یتضح لنا التاثیر المعنوى لكل من كثافة اللحمة وتحلیل التب

 و 0.01النسجى على السمك السطحى للقماش الخام عند مستوى معنویة 
 على التوالى. أثبت التحلیل اإلحصائى أن نسبة مشاركة كل من 0.05

 لخاماكثافة اللحمة والتركیب النسجى على السمك السطحى لعینات القماش 
  % على التوالى. 8.5% و 85والى ھى على الت
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سادة 1/1 سن 2/2 مبرد 1/2  د 2/2 سن ممت

  
  : العالقة بین كثافة خیط اللحمة والسمك السطحى5شكل 
  لعینات القماش الخام ذات تراكیب نسجیة مختلفة 

من ھذا الشكل یتصح لنا التأثیر الطردى لكثافة خیوط اللحمة على السمك 
السطحى للقماش حیث أن زیادة كثافة خیوط اللحمة قد أدت إلى زیادة 

لسمك السطحى لكل عینات القماش الخام محل الدراسة زیادة كبیرة. ربما ا
یعود التاثیر الطردى لكثافة اللحمة على السمك السطحى للقماش إلى أن 
زیادة كثافة اللحمة تؤدى إلى زیادة التقاطعات بین خیوط السداء واللحمة 

اطعات مما مما یؤدى بالتالى إلى زیادة عدد التیجان الناتجة من ھذه التق
یؤدى إلى زیادة سمك القماش. أثبت التحلیل اإلحصائى أنھ بعیدا عن نوع 

 32حدفة/سم إلى  25التركیب النسجى فإن زیادة كثافة خیوط اللحمة من 
%. من ھذا 27حدفة/سم تؤدى إلى زیادة السمك السطحى للقماش بنسبة 

على السمك  الشكل یتضح لنا ایضا التأثیر المعنوى لنوع التركیب النسجى
السطحى لعینات القماش الخام. حیث یتضح لنا أن عینات القماش المنسوج 

ھى أكثر عینات القماش الخام ذات سمك  2/2ذات تركیب نسجى سن ممتد 
ھى أقل  1/2سطحى وأن عینات القماش الخام ذات تركیب نسجى مبرد 

لة العینات من ناحیة السمك السطحى وخاصة عند كثافات اللحمة القلی
  والمتوسطة. 

ام الخ عالقة االنحدار بین كثافة اللحمة و السمك السطحى لعینات القماش
  تأخذ العالقات الخطیة األتیة:

  0.193س +  0.028السمك السطحى (مم) (درجة) (للقماش السادة) = 
  0.188س + 0.028) = 2/2السمك السطحى (مم) (للقماش سن 

  0.179س + 0.031=   )2/1السمك السطحى (مم) (للقماش مبرد 
   0.199س +  0.032) =  2/2السمك السطحى (مم) (للقماش سن ممتد 

 ،0.96، 0.0.97وكانت معامالت االرتباط الخطى لھذه المعادالت ھى 
و  2/2لعینات القماش ذات التركیب النسجى سادة ، سن    0.99و  0.99
 اط طردىعلى التوالى وجمیعھا معامالت ارتب 2/2وسن ممتد  2/1مبرد 
  قویة

ماش یوضح العالقة بین كثافة اللحمة والسمك السطحى لعینات الق 6شكل 
ت المعالجة بمیكروفلوروكربون ذات التراكیب النسجیة المختلفة. أثب

 التحلیل اإلحصائى أن نسبة مشاركة كل من كثافة خیوط اللحمة ونوع
ج التركیب النسجى فى التأثیر على السمك السطحى للقماش المعال

% على التوالى.  من ھذا 24% و 48بمیكروفلوروكربون تصل إلى 
ى لسطحالشكل یتضح لنا التأثیر الطردى لكثافة خیوط اللحمة على السمك ا

یوط خلعینات القماش المعالج بمیكروفلوروكربون. حیث أدت زیادة كثافة 
اللحمة على زیادة قیم السمك السطحى لعینات القماش المعالج 

  كربون زیادة معنویة.  بمیكروفلورو
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  : العالقة بین كثافة خیط اللحمة والسمك السطحى6شكل 

أثبت التحلیل اإلحصائى أنھ بعیدا عن نوع التركیب النسجى فإن زیادة 
حدفة/سم قد أدت إلى زیادة  32حدفة/سم إلى  25كثافة خیوط اللحمة من 

سبة السمك السطحى لعینات القماش المعالج بمیكروفلوروكربون بن
%. كما ثبت إحصائیا التأثیر الغیر معنوى لنوع التركیب النسجى 33.9

على السمك السطحى للقماش. ولكن من ھذا الشكل یتضح أن عینات 
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كانت أكثر عینات القماش  2/2القماش ذات تركیب نسجى سن ممتد 
المعالج ذات سمك سطحى وكانت عینات القماش ذات تركیب نسجى مبرد 

سمك سطحى  وخاصة عند كثافات اللحمة المتوسطة ھى أقلھا  2/  1
والكبیرة. ثبت إحصائیا أن متوسط قیم السمك السطحى لعینات القماش 

و  2/2، سن 1/1المعالج بمیكروفلوروكربون ذات تراكیب نسجیة سادة 
مم 0.107مم ، 0.116ھى على التوالى  2/2وسن ممتد  2/  1مبرد 

   مم على التوالى.  0.134مم و 0.107،
  لفةلعینات القماش المعالج بمیكروفلوروكربون  ذات تراكیب نسجیة مخت

عالج الم عالقة االنحدار بین كثافة اللحمة و السمك السطحى لعینات القماش
  بمیكروفلوروكربون تأخذ العالقات الخطیة األتیة:
  0.097س +  0.0095السمك السطحى (مم) (درجة) (للقماش السادة) = 

  0.076س + 0.015) = 2/2م) (للقماش سن السمك السطحى (م
  0.082س + 0.013) =  2/1السمك السطحى (مم) (للقماش مبرد 

  0.073س +  0.031) =  2/2السمك السطحى (مم) (للقماش سن ممتد 
وكانت معامالت االرتباط الخطى لھذه المعادالت ھى 

 لعینات القماش ذات التركیب النسجى   0.97و  0.98، 0.96، 0.0.97
على التوالى وجمیعھا  2/2وسن ممتد  2/1و مبرد  2/2سادة ، سن 

  معامالت ارتباط طردى قویة .
  قابلیة االنضغاط -

 اطھاقابلیة القماش لإلنضعاط أحد أھم الخواص المیكانیكیة وذلك إلرتب
 على بنسبة كبیرة بملمس األقمشة. كما أن ھذه الخاصیة یمكنھا أن تؤثر

بر مقطع القماش. وترتبط ھذه الخاصیة خواص اإلنتقال الحرارى ع
إرتباطا وثیقا بسمك القماش وبمعدل تشریب خیوط السداء واللحمة 

 ).7،  2باإلضافة لخصائص األلیاف المكونة للقماش وخصائص السطح (
الج المعتأثیر كثافة اللحمة على قابلیة اإلنضغاط لعینات القماش الخام و

مختلفة تم استعراضھا فى  بمیكروفلوروكربون ذات تراكیب نسجیة
  .   8و  7األشكال البیانیة 

ش لقماایوضح العالقة بین كثافة اللحمة وقابلیة اإلنضغاط لعینات  7شكل 
ین لتبااالخام ذات تراكیب نسجیة مختلفة. من ھذا الشكل ومن نتائج تحلیل 

ستوى ند میتضح لنا التأثیر المعنوى لكثافة اللحمة على قابلیة اإلنضغاط ع
یة بینما لم یكن للتركیب النسجى تأثیر معنوى على قابل 0.01عنویة م

ى لطردااإلنضغاط لعینات القماش الخام. من ھذا الشكل یتضح لنا التأثیر 
حمة الل لكثافة اللحمة على قابلیة القماش لإلنضغاط حیث أدت زیادة كثافة

 ة خیطثافك إلى زیادة قابلیة القماش الخام لإلنضغاط  بقیمة معنویة. زیادة
ماش حدفة/سم أدت إلى زیادة قابلیة الق 32حدفة/سم إلى  25اللحمة من 

%. كما ثبت إحصائیا أن عینات القماش 10.4الخام لإلنضغاط بنسبة 
 السادة ھى أكثر عینات القماش قابلیة لإلنضغاط وخصوصا عن كثافات

 /1برد اللحمة المتوسطة والعالیة بینما عینات القماش ذات تركیب نسجى م
ھى أقل العینات قابلیة لإلنضغاط خصوصا عن كثافات اللحمة  2

  المتوسطة والعالیة.  
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  : العالقة بین كثافة خیط اللحمة وقابلیة اإلنضغاط 7شكل 

  لعینات القماش الخام ذات تراكیب نسجیة مختلفة
غاط إلنضعالقة اإلنحدار الخطى التى تربط  كل من كثافة اللحمة وقابلیة ا

  ة:لتالیال اات القماش الخام ذات التراكیب النسجیة المختلفة تأخذ األشكلعین
  34.8س +  2.6قابلیة اإلنضغاط (%) (للقماش السادة) = 

    35.9) =  س + 2/2قابلیة اإلنضغاط (%) (للقماش سن 
  28.3س +  3.5) =   1/2قابلیة اإلنضغاط (%) (للقماش مبرد 
  36.5س +  1.1) =2/2متد قابلیة اإلنضغاط (%) (للقماش سن م

، 0.97، 0.92وكانت معامالت االرتباط الخطى لھذه المعادالت ھى 

و  2/2لعینات القماش ذات التركیب النسجى سادة ، سن    0.87و  0.99
على التوالى وجمیعھا معامالت ارتباط طردى  2/2وسن ممتد  1/2مبرد 
  قویة.

ماش نضغاط لعینات القیوضح تأثیر كثافة اللحمة على قابلیة اإل 8شكل 
شكل المعالجة بمیكروفلوروكربون ذات تراكیب نسجیة مختلفة. من ھذا ال
 على یتضح التأثیر المعنوى لكل من كثافة اللحمة ونوع التركیب النسجى

 ستوىمقابلیة اإلنضغاط لعینات القماش المعالجة بمیكروفلوروكربون عند 
 حمة علىیر الطردى لكثافة الل. من ھذا الشكل یتضح لنا التأث0.05معنویة 

ة ابلیققابلیة القماش لإلنضغاط حیث أدت زیادة كثافة اللحمة إلى زیادة 
من  لحمةالقماش المعالج لإلنضغاط زیادة معنویة. حیث أدت زیادة كثافة ال

نضغاط حدفة/سم إلى زیادة قابلیة القماش المعالج لإل 32حدفة/سم إلى  25
روق معنویة بین التراكیب النسجیة %. كما یتضح وجود ف20بنسبة 

شكل المختلفة فیما یخص قابلیة القماش لإلنضغاط. حیث یتضح من ھذا ال
 ركیبتأن أكثر عینات القماش المعالج قابلیة لإلنضغاط ھى العینات ذات 

جى وأقلھا قابلیة لإلنضغاط ھى العینات ذات تركیب نس 1/1نسجى سادة 
  لحمة العالیة. خصوصا عند كثافات ال 2/2سن ممتد 

غاط إلنضاعالقة اإلنحدار الخطى التى تربط  كل من كثافة اللحمة وقابلیة  
لعینات القماش المعالج بمیكروفلوروكربون ذات التراكیب النسجیة 

  المختلفة تأخذ األشكال التالیة:
  21.3س +  4.7قابلیة اإلنضغاط (%) (للقماش السادة) = 

  21.9س +  2.5) =  2/2قابلیة اإلنضغاط (%) (للقماش سن 
  21.2س +  2.2) =   1/2قابلیة اإلنضغاط (%) (للقماش مبرد 

  23.9س +  0.65) =2/2قابلیة اإلنضغاط (%) (للقماش سن ممتد 
، 0.92، 0.97وكانت معامالت االرتباط الخطى لھذه المعادالت ھى 

و  2/2تركیب النسجى سادة ، سن لعینات القماش ذات ال   0.92و  0.99
ى على التوالى وجمیعھا معامالت ارتباط طرد 2/2وسن ممتد  2/1مبرد 
  قویة.
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  : العالقة بین كثافة خیط اللحمة وقابلیة اإلنضغاط 8شكل 

  لفةلعینات القماش المعالجة بمیكروفلوروكربون ذات تراكیب نسجیة مخت
فرق معنوى قوى عند  من نتائج تحلیل ت اإلحصائى یتضح لنا وجود

ینات بین العینات المعالجة بمیكروفلوروكربون والع 0.01مستوى معنویة 
 ح منالغیر معالجة فیما یخص قابلیة اإلنضغاط لعینات القماش. حیث یتض

لت نتائج التحلیل اإلحصائى أن قابلیة اإلنضغاط لعینات القماش قد ق
الجة بالمعالجة بمیكروفلوروكربون. حیث اتضح أن المع
ماش بمیكروفلوروكربون قد أدت إلى تقلیل قابلیة اإلنضغاط لعینات الق

  %.  28.8محل الدراسة بنسبة 
  مقاومة اإلنثناء -

ضھا تتحدد خصائص الثنى لألقمشة من سلوك الخیوط المكونة لھا عند تعر
طبق تللثنى وبالتركیب النسجى للقماش ومن المعالجات والتجھیزات التى 

كما  ثناءول اإلنثناء للقماش یرتبط بمقدرة القماش على اإلنعلى القماش. ط
ھ لمس ترتبط مقاومة الثنى للقماش أكثر بمدى الشعور بصالبة القماش عند

 )2  ،7   .(  
لجة لمعاالعالقة بین كثافة اللحمة و مقاومة القماش لإلنثناء قبل وبعد ا

ة تلفجیة المخبمیكروفلوروكربون وذلك لعینات القماش ذات التراكیب النس
  . 10و  9تم استعراضھا فى األشكال البیانیة 

یوضح تأثیر كثافة اللحمة على مقاومة اإلنثتاء لعینات القماش  9شكل 
الخام ذات التراكیب النسجیة المختلفة. من ھذا الشكل یتضح لنا التأثیر 
المعنوى لكل من كثافة اللحمة والتركیب النسجى على مقاومة اإلنثناء 

. من ھذا الشكل یتضح لنا 0.05القماش الخام عند مستوى معنویة  لعینات
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التأثیر الطردى لكثافة اللحمة على مقاومة اإلنثناء لعینات القماش الخام. 
حدفة/سم إلى زیادة  32حدفة/سم إلى  25حیث أدت زیادة كثافة اللحمة من 

لمعنوى %. یرجع التأثیر ا95مقاومة اإلنثناء لعینات القماش الخام بنسبة 
لكثافة خیوط اللحمة على مقاومة اإلنثناء لعینات القماش الخام إلى زیادة 
كثافة اللحمة تعیق حركة الخیوط داخل مقطع القماش ومن ثم تزید من 
طول اإلنثناء للقماش وبالتالى زیادة مقاومة اإلنثناء للقماش. من ھذا الشكل 

لى مقاومة القماش یتضح لنا التاثیر المعنوى لنوع التركیب النسجى ع
لإلنثناء حیث اختلفت مقاومة القماش لإلنثناء باختالف نوع التركیب 

أكبر  1/1النسجى. أعطت عینات القماش الخام ذات تركیب نسجى سادة 
كانت  2/2قیم لمقاومة اإلنثناء بینما عینات القماش ذات تركیب نسجى سن 

  اقل عینات القماش مقاومة لإلنثناء.  
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سادة 1/1 ن 2/2 س مبرد 1/2   د 2/2 سن ممت

  
  القة بین كثافة خیط اللحمة ومقاومة اإلنثناء : الع9شكل 

  لعینات القماش الخام ذات تراكیب نسجیة مختلفة
ناء إلنثعالقة اإلنحدار الخطى التى تربط  كل من كثافة اللحمة ومقاومة ا

  ة:لتالیال العینات القماش الخام ذات التراكیب النسجیة المختلفة تأخذ األشك
  10.8س +  29.5السادة) = قابلیة اإلنضغاط (%) (للقماش 

  17.1س +  4.4) =  2/2قابلیة اإلنضغاط (%) (للقماش سن 
  16س +   9.1) =  1/2قابلیة اإلنضغاط (%) (للقماش مبرد 

  21.6س +  9.6) =2/2قابلیة اإلنضغاط (%) (للقماش سن ممتد 
، 0.98، 0.94وكانت معامالت االرتباط الخطى لھذه المعادالت ھى 

و  2/2لعینات القماش ذات التركیب النسجى سادة ، سن    0.92و  0.99
ى على التوالى وجمیعھا معامالت ارتباط طرد 2/2وسن ممتد  1/2مبرد 
  قویة.

 قماشیوضح تأثیر كثافة اللحمة على مقاومة اإلنثناء لعینات ال 10شكل 
 ھذا ذات التراكیب النسجیة المختلفة والمعالجة بمیكروفلوروكربون. من

ى لنسجاضح لنا التأثیر المعنوى لكل من كثافة اللحمة والتركیب الشكل یت
  . 0.05على مقاومة اإلنثناء عند مستوى معنویة 
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سادة 1/1 ن 2/2 س مبرد 1/2   د 2/2 سن ممت

  
  : العالقة بین كثافة خیط اللحمة ومقاومة اإلنثناء 10شكل 

 لفةلعینات القماش المعالج بمیكروفلوروكربون  ذات تراكیب نسجیة مخت
اركة كل من كثافة اللحمة ونوع أثبت التحلیل اإلحصائى أن نسبة مش

%. 57% و 23التركیب النسجى على مقاومة اإلنثناء ھى على التوالى 
من ھذا الشكل یتضح لنا التأثیر الطردى لكثافة اللحمة على مقاومة عینات 
القماش المعالجة لإلنثناء. حیث أدت زیادة كثافة اللحمة إلى زیادة مقاومة 

معنویة. أثبت التحلیل اإلحصائى أن زیادة عینات القماش لإلنثناء زبادة 
حدفة/سم قد أدت إلى زیادة مقاومة  32إلى  حدفة/سم 25كثافة اللحمة من 

%. كما یتضح من ھذا الشكل أیضا التأثیر المعنوى 38اإلنثناء بنسبة 
للتركیب النسجى على مقاومة اإلنثناء حیث اتضح أن عینات القماش ذات 

عالجة بمیكروفلوروكربون ھى أكبر العینات والم 1/1تركیب نسجى سادة 
ھى األقل  2/  1مقاومة لإلنثناء بینما العینات ذات تركیب نسجى مبرد 

  .مقاومة لإلنثناء وخصوصا عند كثافات اللحمة المتوسطة والعالیة
عالقة اإلنحدار الخطى التى تربط  كل من كثافة اللحمة   

میكروفلوروكربون ذات ومقاومة اإلنثناء لعینات القماش المعالج ب
  التراكیب النسجیة المختلفة تأخذ األشكال التالیة:

  7.4س +  2.4قابلیة اإلنضغاط (%) (للقماش السادة) = 
  7.2) =   س + 2/2قابلیة اإلنضغاط (%) (للقماش سن 

  6.7س +   0.25) =  1/2قابلیة اإلنضغاط (%) (للقماش مبرد 
   3.6س +  2.3) =2/2 قابلیة اإلنضغاط (%) (للقماش سن ممتد

 0.87، 0.98، 0.97كانت معامالت االرتباط الخطى لھذه المعادالت ھى 
رد و مب 2/2لعینات القماش ذات التركیب النسجى سادة ، سن    0.99و 
  ة.على التوالى وجمیعھا معامالت ارتباط طردى قوی 2/2وسن ممتد  2/1

وى قوى عند من نتائج تحلیل ت اإلحصائى یتضح لنا وجود فرق معن
ینات بین العینات المعالجة بمیكروفلوروكربون والع 0.01مستوى معنویة 

 ح منالغیر معالجة فیما یخص مقاومة اإلنثناء لعینات القماش. حیث یتض
لت نتائج التحلیل اإلحصائى أن مقاومة اإلنثناء لعینات القماش قد ق

بالمعالجة بمیكروفلوروكربون. حیث اتضح أن المعالجة 
 محل كروفلوروكربون قد أدت لتقلیل مقاومة اإلنثناء لعینات القماشبمی

  میكرونیوتن.متر.   9.18إلى  42.65الدراسة من 
  قابلیة التشكل -

ه قابلیة التشكل ھو مصطلح یربط العالقة بین خواص القماش وأداء ھذ
 األقمشة فى مرحلة تصنیع المالبس . قابلیة التشكل ھو مقیاس لمدى

 اش فى المستوى قبل أن یحدث لھ  إنبعاج  ومن ثم یمكنإنضغاط القم
یة . ترتبط قابل Seam puckerاستخدامھ للتنبؤ بحدوث تجعد الحیاكات 

  ).7، 2التشكل بمقاومة األقمشة للثنى وقابلیتھا للتمدد (
 معالجوال العالقة بین كثافة اللحمة وقابلیة التشكل لعینات القماش الخام 

ت تراكیب نسجیة مختلفة تم استعراضھا فى بمیكروفلوروكربون ذا
قابلیة  یوضح تأثیر كثافة اللحمة على 11. شكل 12و  11األشكال البیانیة 

شكل التشكل لعینات القماش الخام ذات تراكیب نسجیة مختلفة من ھذا ال
 على یتضح التأثیر المعنوى لكل من كثافة اللحمة ونوع التركیب النسجى

ت . أثب0.01القماش الخام عند مستوى معنویة قابلیة التشكل لعینات 
التحلیل اإلحصائى أن نسبة مشاركة كل من كثافة اللحمة والتركیب 

 %47% و 43النسجى فى التأثیر على قابلیة التشكل للقماش تصل إلى 
لى ععلى التوالى. من ھذا الشكل یتضح التأثیر الطردى لكثافة اللحمة 

ة زیاد حیث أدت زیادة كثافة اللحمة إلىقابلیة التشكل لعیناتن القماش. 
 قللت لحمةقابلیة التشكل لعینات القماش الخام مما یعنى ان زیادة كثافة ال

تحد  الیةمن ملمس األقمشة بشكل كبیر. ویعود ذلك إلى أن كثافة الخیوط الع
 من حریة حركة الخیوط فى مقطع القماش مما تزید من قابلیة التشكل

من  لحمةمس األقمشة. ثبت إحصائیا أن زیادة كثافة الوتقلل بالتالى من مل
من  حدفة/سم قد أدت إلى زیادة قابلیة التشكل ومن ثم قللت 32إلى  25

 %.    58ملمس القماش بنسبة 
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  : العالقة بین كثافة خیط اللحمة وقابلیة التشكل 11شكل   

  لعینات القماش الخام ذات تراكیب نسجیة مختلفة
لیة ح أیضا التأثیر المعنوى لكثافة اللحمة على قابمن ھذا الشكل یتض

ب التشكل لعینات القماش الخام حیث یتضح أن عینات القماش ذات تركی
كانت أعلى عینات القماش ذات قابلیة للتشكل  2/2نسجى سن ممتد 

وعینات القماش ذات تركیب نسجى سادة أل العینات قابلیة للتشكل 
 والمتوسطة لخیط اللحمةوخصوصا عند الكثافات المنخفضة 
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ش لقمایوضح العالقة بین كثافة اللحمة وقابلیة التشكل لعینات ا 12شكل 
كل المعالج بمیكروفلوروكربون ذات تراكیب نسجیة مختلفة. من ھذا الش

لى جى عیتضح لنا الـتاثیر المعنوى لكل من كثافة اللحمة و التركیب النس
وى یكروفلوروكربون عند مستقابلیة التشكل لعینات القماش المعالج بم

ة . أثبت التحلیل اإلحصائى أن نسبة مشاركة كل من كثاف0.05معنویة 
الج اللحمة و التركیب النسجى على قابلیة التشكل لعینات القماش المع

%. من ھذا الشكل 30% و 42بمیكروفلوروكربون ھو على التوالى 
 ماشل لعینات القیتضح التأثر الطردى لكثافة اللحمة على قابلیة التشك

نات لعی المعالج ، حیث أدت زیادة كثافة اللحمة إلى زیادة قابلیة التشكل
  القماش المعالج .

 32لى حدفة/سم إ 25أثبت التحلیل اإلحصائى أن زیادة كثافة اللحمة من  
 نسبةحدفة/سم تؤدى إلى زیادة قابلیة التشكل لعینات القماش المعالج ب

د فروق معنویة بین التراكیب النسجیة %. كما ثبت أحصائیا وجو97
ات عین المختلفة لألقمشة المعالجة فبما یخص قابلیة التشكل حیث اتضح أن

ھى أكثر العینات قابلیة للتشكل  2/2القماش ذات تركیب نسجى سن 
  لھى أقل العینات قابلیة للتشك 1/1والعینات ذات تركیب نسجى سادة 

ات ربون على قابلیة التشكل لعینلدراسة تأثیر المعالجة بمیكروفلورك
. من  11و  10القماش محل الدراسة، یتم ذلك بمقارنة الشكلین البیانیین 

 نتائج تحلیل ت اإلحصائى یتضح لنا وجود فرق معنوى قوى عند مستوى
لغیر بین العینات المعالجة بمیكروفلوروكربون والعینات ا 0.01معنویة 

ئج نات القماش. حیث یتضح من نتامعالجة فیما یخص قابلیة التشكل لعی
 الجةالتحلیل اإلحصائى أن قابلیة التشكل لعینات القماش قد قلت بالمع

بمیكروفلوروكربون مما یحسن من ملمس القماش. حیث اتضح أن 
ماش الق المعالجة بمیكروفلوروكربون قد أدت لتقلیل قابلیة التشكل لعینات

 %.   45محل الدراسة بنسبة 
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  عالقة بین كثافة خیط اللحمة وقابلیة التشكل : ال 12شكل 

 فةلعینات القماش المعالج بمیكروفلوروكربون ذات تراكیب نسجیة مختل
 البسالقیم العالیة لمقاومة القص تسبب صعوبات أثناء عملیة تصنیع الم

). 7 ، 2الجاھزة كما تسبب شعور بعدم الراحة عند إرتداء ھذه المالبس (
ماش الق للحمة والتركیب النسجى ومقاومة القص لعیناتالعالقة بین كثافة ا

ة یانیالخام والمعالجة بمیكروفلوروكربون تم استعراضھا فى األشكال الب
  . 14و  13
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  : العالقة بین كثافة خیط اللحمة ومقاومة القص 13شكل 

  لعینات القماش الخام ذات تراكیب نسجیة مختلفة
مة ومقاومة القص لعینات القماش یوضح العالقة بین كثافة اللح 13شكل 

الخام ذات تراكیب نسجیة مختلفة ، من ھذا الشكل ومن نتائج تحلیل التباین 
لكل من كثافة اللحمة  0.01یتضح لنا التأثیر المعنوى عند مستوى معنویة 

والتركیب النسجى على مقاومة القص. أثبت التحلیل اإلحصائى أن نسبة 

التركیب النسجى فى التأثیر على مقاومة  مشاركة كل من كثافة اللحمة و
% و 36القص لعینات القماش الخام محل الدراسة ھى على التوالى 

45 .%  
قماش ة المن ھذا الشكل یتضح لنا التأثیر الطردى لكثافة اللحمة على مقاوم

لقص لللقص حیث أن زیادة كثافة اللحمة تؤدى إلى زیادة مقاومة القماش 
 32إلى  حدفة/سم 25ائیا أن زیادة كثافة اللحمة من زیادة كبیرة. ثبت إحص

 936إلى  407حدفة/سم تؤدى إلى زیادة مقاومة القماش للقص من 
نیوتن/متر. من ھذا الشكل یتضح لنا أیضا وجود فروق معنویة بین 

ص. للق األقمشة ذات التراكیب النسجیة المختلفة فیما یخص مقاومة القماش
ش الخام مقاومة للقص ھى العینات ذات حیث كانت أكبر عینات القما

وأقلھا مقاومة للقص ھى العینات ذات تركیب  1/1تركیب نسجى سادة 
  وخصوصا عند كثافات اللحمة القلیلة والمتوسطة.  2/2نسجى 

لقص عالقة اإلنحدار الخطى التى تربط  كل من كثافة اللحمة ومقاومة ا
  ة:لتالیال امختلفة تأخذ األشكلعینات القماش الخام ذات التراكیب النسجیة ال

  280س +  340مقاومة القص (نیوتن/متر) (للقماش السادة) = 
  79س +   182) = 2/2مقاومة القص (نیوتن/متر) (للقماش سن 

  130س +   390) =  2/1مقاومة القص (نیوتن/متر) (للقماش مبرد 
  155س + 147) =2/2مقاومة القص (نیوتن/متر) (للقماش سن ممتد 

، 0.92، 0.94ت معامالت االرتباط الخطى لھذه المعادالت ھى وكان
و  2/2لعینات القماش ذات التركیب النسجى سادة ، سن    0.97و  0.96
ى على التوالى وجمیعھا معامالت ارتباط طرد 2/2وسن ممتد  2/1مبرد 
  قویة.

 یوضح تأثیر كثافة اللحمة على مقاومة القص لعینات القماش 14شكل 
ذا میكروفلوروكربون ذات التراكیب النسجیة المختلفة. من ھالمعالج ب

لى مة عالشكل یتضح لنا معنویة تأثیر كل من التركیب النسجى وكثافة اللح
 على 0.05و  0.01مقاومة القماش المعالج للقص عند مستوى معنویة  

سبة نمقاومة القص لعینات القماش المعالج. أثبت التحلیل اإلحصائى أن 
ومة من كثافة اللحمة والتركیب النسجى فى التأثیر على مقا مشاركة كل

  % على التوالى. 65% و 15القص لعینات القماش المعالج تصل إلى 
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  : العالقة بین كثافة خیط اللحمة ومقاومة القص  14شكل 

  فةلعینات القماش المعالج بمیكروفلوروكربون ذات تراكیب نسجیة مختل
ى أثیر الطردى لكثافة اللحمة علمن ھذا الشكل یتضح لنا الت

ادة مقاومة القماش المعالج للقص حیث أدت زیادة كثافة اللحمة إلى زی
ب تركیمقاومة القماش للقص. أثبت التحلیل اإلحصائى أن بعیدا عن نوع ال

یادة زحدفة/سم تؤدى إلى  32إلى  25النسجى فإن زیادة كثافة اللحمة من 
نیوتن/متر. كما ثبت  132إلى  72مقاومة القماش المعالج للقص من 

ات أحصائیا  وجود فروق معنویة بین التراكیب النسجیة المختلفة لعین
ئى القماش المعالج فیما یخص مقاومة القص. حیث أثبت التحلیل اإلحصا
ات ذأن متوسط مقاومة القص لعینات القماش المعالج بمیكروفلوروكربون 

ھى  2/2و سن ممتد  2/  1 ،مبرد 2/2، سن  1/1تراكیب نسجیة سادة 
  نیوتن/متر.  43و  75، 106، 252على التوالى 

لقص عالقة اإلنحدار الخطى التى تربط  كل من كثافة اللحمة ومقاومة ا
لعینات القماش المعالج بمیكروفلوروكربون ذات التراكیب النسجیة 

  المختلفة تأخذ األشكال التالیة:
  25س +  113ادة) = مقاومة القص (نیوتن/متر) (للقماش الس

  47س +   25) = 2/2مقاومة القص (نیوتن/متر) (للقماش سن 
  27س +   20) =  1/2مقاومة القص (نیوتن/متر) (للقماش مبرد 

  27س + 6.5) =2/2مقاومة القص (نیوتن/متر) (للقماش سن ممتد 
، 0.98، 0.99وكانت معامالت االرتباط الخطى لھذه المعادالت ھى 
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و  2/2لعینات القماش ذات التركیب النسجى سادة ، سن    0.94و  0.99
على التوالى وجمیعھا معامالت ارتباط طردى  2/2وسن ممتد  2/1مبرد 
  قویة.

من نتائج تحلیل ت اإلحصائى یتضح لنا وجود فرق معنوى قوى عند 
ینات بین العینات المعالجة بمیكروفلوروكربون والع 0.01مستوى معنویة 

 ا یخص مقاومة القص لعینات القماش. حیث یتضح منالغیر معالجة فیم
 درجةنتائج التحلیل اإلحصائى أن مقاومة القص لعینات القماش قد قلت ب
 قماشكبیرة جدا جدا بالمعالجة بمیكروفلوروكربون مما یحسن من ملمس ال

 قلیلبدرجة كبیرة. حیث اتضح أن المعالجة بمیكروفلوروكربون قد أدت لت
 113نیوتن/متر إلى  690ات القماش محل الدراسة من مقاومة القص لعین

  نیوتن/متر.  
  الخالصة  -

ة اھتم ھذا البحث یدراسة الخواص المرتبطة بالملمس لالقمشة القطنی
ب تركیالمنسوجة المعالجة بالمیكروفلوروكربون. تأثیر كثافة اللحمة وال

 النسجى على خواص الملمس لالقمشة الخام والمعالجة تم دراستھا
 تباینل الوفحصھا وتحلیلھا. تم تقییم نتائج الدراسة أحصائیا من خالل تحلی

كن على التوالى. یم 0.05و  0.01فى اتجاھین وذلك عند مستوى معنویة 
  تلخیص نتائج ھذه الدراسة كما یلى:

ثبت التحلیل اإلحصائى أن خواص الملمس لالقمشة الخام والمعالجة أ -
دة بزیا قلت یما عدا قابلیة القماش للتمدد والتىزادت بزیادة كثافة اللحمة ف

  كثافة اللحمة.
بھ ى حالة القماش الخام اثبت التحلیل اإلحصائى أن قماش السدا ه صاحف -

د لممتااكبر نسبة انضغاط ، مقاومة تجعد ومقاومة قص بینما القماش السن 
  أعطى أعلى قیم لقابلیة التشكل والسمك السطحى 

المعالجة بمیكروفلوروكربون قد قلت  خصائص  . فیما یخص األقمشة
دت ى زاالملمس لھا بسبب ھذه المعالجة ماعدا قابلیة التمدد للقماش والت

د ون قبسبب ھذه المعالجة. یمكننا القول أن المعالجة بالمیكروفلوروكرب
  حسنت القیمة المعنویة من ملمس االقمشة القطنیة المنسوجة.

ل عینة تم معالجتھا أن افض فى النھایة یمكننا استنتاج -
بالمیكروفلوروكربون فیما یخص ملمس القماش ھى العینة ذات تركیب 

  حدفة / سم. 25وبكثافة لحمة  2/ 1نسجى مبرد 
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