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تأثير اختالف معامل برم الخيوط الصوفيو الممشطو عمي بعض الخواص االستعماليو 
 القمشة الورستد المنسوجو

The effect of different twist factor of worsted wool yarns on some 

performance properties of woven worsted fabrics 

 / ضياء الدين مصطفى عبده البنام.دأ.
 الفنون التطبيقيو جامعو بني سويف ةكمي- عد بقسم الغزل والنسيج والتريكواستاذ مسا

 -:ممخص البحث
برم الخيوط ىو اعطاء الخيوط القوه الالزمو لتحمل الشدد الذي تتعرض لو اثناء عمميو انتاج االقمشو ،  ةان اساس عممي

يوط التي تستخدم كمحمات والتي ال تكون معرضو ويجب ان يتوافر في الخيط المنتج حد ادني من المتانو حتي في حالو الخ
 . (21)الجيادات كبيره عكس خيوط السداء التي تمر باجيادات عديده اثناء مراحل االنتاج المختمفو

تحسين الخواص االستعماليو لالقمشو الصوفيو المنسوجو الورستد المنتجو من نمر خيوط متوسطو البحث الى  ىذا وييدف
القطر ) الميكرون ( وباستخدام معامالت برم مختمفو لمخيوط المنتجو  ةرات صوفيو متوسطو وسميكورفيعو باستخدم شعي

متري باستخدام شعيرات صوفيو بمغت  2/52حيث قام الباحث بانتاج ثالث نمر من الخيوط الصوفيو الخالصو ، وىي نمره 
 2/70ميكرون ، نمره  2005مغت دقتيا الغزليو متري باستخدام شعيرات صوفيو ب 2/60ميكرون ، نمره  23دقتيا الغزليو 

،  75ميكرون وباستخدام اربعو انواع من معامالت البرم وىي )  1905متري باستخدام شعيرات صوفيو بمغت دقتيا الغزليو 
( لكل نمره منتجو عمي حدي ثم استخدام تمك الخيوط في انتاج عينات من االقمشو الصوفيو المنسوجو  105،  95،  85
اجراء االختبارات المعمميو عمي تمك االقمشو المنتجو لقياس الخواص االستعماليو  ثم 1/1ستخدام التركيب النسجي ساده با

 الفقد في الوزن باالحتكاك ، الصالبو ( . نسبة االنكماش ، العزل الحراري ،نسبة االستطالو ، نسبة وىي ) قوة الشد ، 
 

Abstract 
The basis of the yarn twisting process is to give the strong yarns necessary to face the stress 

that is exposed during the process of fabric production or use, where the yarn must be 

produced a minimum limit of the strength of tensile even in the case of yarn used weft which 

are not exposed to large strains warp to the threading Which goes through many stages during 

production. 

The aim of this research is to improve the performance properties of worsted woven fabrics 

produced by a medium and high-grade count yarn using medium and medium thickness 

micron, and using twist factor different for producing yarns. The researcher produced three 

pure wool yarns. Which is a count of 2/52 metric using a wool fibers with 23 micron, with a 

count of 2/60 metric , using wool fibers of 20.5 micron, with a count of 2/70 metric, using a 

wool fibers of 19.5 micron And using four types of twist factor (75, 85, 95, 105) for each 

count of his product on his own and then were used in the production of samples of woolen 

fabrics woven using weaving structure plain 1/1 then Laboratory tests were carried out on 

those fabrics produced to measure the performance properties (tensile strength , the 

percentage of elongation , the percentage of shrinkage , thermal insulation , loss in weight by 

friction and stiffness). 
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  -:ةالمقدم
انتاج االقمشو الصوفيو المنسوجو الممشطو من الصناعات النسجيو اليامو جدا في وقتنا الحاضر سواءا عمي  ةتعتبر صناع

المستوي المحمي او التصدير وتتميز االقمشو الصوفيو بمميزات وخواص استعماليو تنفرد بيا عن بقيو الخامات االخري 
عر الماده الخام )الشعيرات( عن مثيالتيا من الخامات االخري ومن ثما ارتفاع سعر ولكن يعيب تمك الصناعو ارتفاع س

تحسين الخواص محاولة الي  دراساتو وابحاثو، ودائما ما يتجو الباحث في  (12) الغزول واالقمشو المنتجو من تمك الشعيرات
و الضروري االموربر الربط بين ىذين العاممين من قتصاديو ويعتاال تكمفتيااالستعماليو لالقمشو الصوفيو الورستد مع تقميل 

خامو الصوف  تثبيتمن الناحيو العمميو والتجاريو مع  التي يجب اخذىا بعين االعتبار اثناء االنتاج الىميتيا القصوى
او مرتبطو بالشعيرات او الخيوط او التركيب النسجي  غير نوع الخامو في عوامل اخري يصبحكخامو لمدراسو والتغيير 

محاولو تحسين الخواص االستعماليو  اليطريقو التجييز وغيرىا من العوامل االخرى ، ولقد اىتم الدارس في ابحاثو السابقو 
سعر شعيرات  الرتفاعشعيرات مختمفو الدقو ونظرا انواع مختمفو من العن طريق انتاج نمر خيوط صوفيو ممشطو باستخدام 

( ميكرون فان الباحث حاول ايجاد حمول بديمو لتحسين 19، 17،18و مثل ) الصوف حاليا وخصوصا الشعيرات الرفيع
خواص االقمشو ودون المجوء الي استخدام تمك االنواع من الشعيرات باىظو الثمن باستخدام الشعيرات الصوفيو المتوسطو 

قل تكمفو واستخدام ( ميكرون وىي من االنواع اال 23- 1905والسميكو القطر لكل نمره خيط منتجو عمي حدي من ) 
ثم استخدام تمك الغزول في انتاج عينات من االقمشو الصوفيو  105-75معامالت برم مختمفو لمخيوط المنتجو من 

، ايضا فان  االستعماليوالخواص عينات تحقق اعمي نتائج الممشطو واجراء اختبارات معمميو عمييا لموصول الي افضل 
من فقط  نوع او نوعينتاج االقمشو الصوفيو ان مصممين االقمشو تقوم باستخدام الحظ انو في معظم مصانع ان الباحث
غافمين توظيف االقمشو المنتجو او خواصيا االستعماليو او  90،  85لمعظم الخيوط المنتجو وىي اما  البرم معامل

معامل البرم وخواص الخيوط  مظيريتيا ولم يجد اي محاولو لمقائمين عمي ىذه الصناعو من اجراء تجارب غزليو تربط بين
وخواصيا المنتجو  توظيف االقمشوواالقمشو المنتجو منيا بيدف الوصول الي تحديد انسب معامل برم يتناسب مع 

 ةسرع ةزياده معامل برم الخيوط يترتب عميو زياده عدد البرمات وكمما زادت عدد البرمات قم فان، ايضا  االستعماليو
يتسبب في ارتفاع التكمفو االقتصاديو لمخيوط واالقمشو المنتجو منيا عمما بان مما انتاجيتيا  ةماكينات الغزل والزوي وقم

الخيط المنتج قد ال يكون في حاجو الي كل ىذه البرمات ، ومن منطمق تمك االسباب مجتمعو فان الباحث حاول تحسين 
الدقو الغزليو المتوسطو  ذواحد من الشعيرات الخواص االستعماليو القمشو الصوف المنسوجو الورستد باستخدام نوع و 

تقميال لمتكمفو االقتصاديو واستخدام اكثر من نوع من معامالت البرم المختمفو لموصول الي انسب لمخيوط المنتجو والسميكو 
 . وباقل تكمفو انتاجيولمخيوط واالقمشو المنتجو منو  االستعماليومعامل برم يحقق اعمي الخواص 

 :مشكمو البحث 
 ةتأثير اختالف معامل برم الخيوط الصوفيو الممشطو عمي الخواص االستعماليو القمشعدم وجود معايير ثابتو توضح 

 الورستد المنسوجو .

 ىدف البحث :
الورستد  ةتأثير اختالف معامل برم الخيوط الصوفيو الممشطو عمي الخواص االستعماليو القمشمعايير ثابتو توضح  ايجاد

 المنسوجو .
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 روض البحث :ف
الورستد  ةالختالف معامل برم الخيوط الصوفيو الممشطو عمي الخواص االستعماليو القمشيفترض الباحث ان ىناك تأثير 

 المنسوجو .

 اىميو البحث :
 .لالقمشو الصوفيو المنسوجو الورستد باستخدام معامل برم مختمفو لمخيوط المنتجو  الخواص االستعماليو  بعض تحسين

 بحث :حدود ال
 معامالت برم مختمفو . باستخدام( من نمر خيوط مختمفو و 1/1) سادهخالصو الصوفيو ال االقمشوانتاج عينات من 

 البحث : ةمنيجي
 يعتمد البحث عمى المنيج التجريبى التحميمى .

  -الدراسات السابقو : –اوال 
الورسنتد باسنتخدام خمنس نمنر منن الخينوط الصنوفيو  قام الباحث اثناء مرحمو الماجستير بانتاج عينات منن االقمشنو الصنوفيو

( متننري وباسننتخدام انننواع مختمفننو مننن الشننعيرات الصننوفيو بمغننت  2/60، 54/2، 2/46،  2/38، 2/30الممشننطو وىنني ) 
ميكرون وباستخدام معامنل بنرم ثابنت لكنل نمنره منتجنو عمني حندي وتنم انتناج عيننات االقمشنو منن  23-18دقتيا الغزليو من 

(  2/60، 54/2وسنناتناول نتننائج اختبننارات االقمشننو المنتجننو مننن نمننره )  1/1ر باسننتخدام التركيننب النسننجي سنناده تمننك النمنن
 حيث تعتبر ىذه الخيوط قريبو من النمر المنتجو بيذا البحث .

  متري 2/54نتائج اختبارات االقمشو المنتجو من خيط نمره  -أ
( ميكرون وباستخدام معامل برم  2104،  2009،  19060،  18009زليو ) تم انتاج تمك النمره من شعيرات بمغت دقتيا الغ

ثنم قنام الباحنث باسنتخدام تمنك النمنره فني انتناج عيننات  Sبرمنو /م واتجناه البنرم  720% وعدد البرمات كاننت  98واحد وىو 
كننل باالحتكنناك عمنني عيننننات مننن االقمشننو واجننراء اختبننارات قننوه الشنند واالسننتطالو فنني اتجنناىي السننداء والمحمننو ومقاومننو التا

   -االقمشو المجيزه وكانت النتائج التي توصل الييا الباحث عمي النحو التالي :
 

 مترى 2/54المنتجة من خيط نمرة  لعينات االقمشه( نتائج الخواص الميكانيكية 1جدول )             

رقن 

 العينت

دقت شعيراث 

 خيط السداء

 )هيكروى(

دقت شعيراث 

 خيط الحوت

 كروى()هي

هتىسط قىة شد 

القواش الوجهس فى 

اتجاه السداء 

 سن(5)كجن/

هتىسط قىة شد 

القواش الوجهس فى 

اتجاه اللحوو 

 سن(5)كجن/

هتىسط نسبت 

القواش  استطالت

الوجهس فى اتجاه 

 % السداء 

هتىسط نسبت 

القواش  استطالت

الوجهس فى اتجاه 

 % اللحوو 

متوسط نسبة الفقد 

في الوزن 

اش باالحتكاك للقم

 المجهز %

1- 15,86 15,86 08,513 00,228 03,0442 01,0128 8,6628 

0- 16,38 16,38 01,618 01,818 05,088 00,0002 8,0238 

0- 08,68 08,68 05,0134 00,2400 01,1042 04,5088 3,3110 

1- 01,18 01,18 08,1028 00,3100 02,3088 06,5888 1,8648 

ميكننرون  19060ائج الخننواص الميكانيكيننو تحققننت باسننتخدام شننعيرات بمغننت دقتيننا الغزليننو نتنن افضننلومننن النتننائج نالحننظ ان 
 ميكرون اقل النتائج . 20090بينما حققت عينات االقمشو المنتجو من شعيرات بمغت دقتيا الغزليو 
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  متري 2/60نتائج اختبارات االقمشو المنتجو من خيط نمره  -ب
( ميكننرون وباسننتخدام معامننل بننرم واحنند  2005،  19050،  18009ت دقتيننا الغزليننو ) تنم انتنناج تمننك النمننره مننن شننعيرات بمغنن

وكانننت النتننائج التنني توصننل الييننا الباحننث عمنني النحننو  Sبرمننو /م واتجنناه البننرم  717% وعنندد البرمننات كانننت  92.5وىننو 
   -التالي :

 
 مترى 2/66جة من خيط نمرة المنت لعينات االقمشه( نتائج الخواص الميكانيكية 2جدول )              

رقن 

 العينت

دقت شعيراث 

 خيط السداء

 )هيكروى(

دقت شعيراث 

 خيط الحوت

 )هيكروى(

هتىسط قىة شد 

القواش الوجهس فى 

اتجاه السداء 

 سن(5)كجن/

هتىسط قىة شد 

القواش الوجهس فى 

اتجاه اللحوو 

 سن(5)كجن/

هتىسط نسبت 

القواش  استطالت

الوجهس فى اتجاه 

 % السداء 

تىسط نسبت ه

القواش  استطالت

الوجهس فى اتجاه 

 % اللحوو 

متوسط نسبة الفقد 

في الوزن 

باالحتكاك للقماش 

 المجهز %

1- 15,86 15,86 06,4028 02,8228 03,0088 00,8188 1,8448 

0- 16,28 16,28 06,2388 01,1600 01,1088 00,6302 1,4010 

0- 08,28 08,28 05,5534 01,1488 00,5588 08,0200 2,1558 

ميكننرون  18009نتننائج الخننواص الميكانيكيننو تحققننت باسننتخدام شننعيرات بمغننت دقتيننا الغزليننو  افضننلومننن النتننائج نالحننظ ان 
 . (13)ميكرون اقل النتائج  20050بينما حققت عينات االقمشو المنتجو من شعيرات بمغت دقتيا الغزليو 

 : م المختمفو معامل ومقدار برم الخيوط وانواع البر   -ثانيا 
   -معامل البرم : -أ

يقدر البرم بعدد المفات في وحده االطوال ) البوصو او المتر ( وىو لفات حمزونيو تطبق عمي الخيط لمحفاظ عمي متانتو 
، ولقد تم التوصل (16)وترابط مكوناتو من الشعيرات ويتم التعبير عن عدد البرمات في الخيط بعدد البرمات في وحدة القياس

لي عالقو رياضيو يشترك فييا كل من نمره الخيط وعدد البرمات وسميت تمك العالقو بمعامل البرم وىو تعبير عن عدد ا
البرمات منسوبو الي نمرة الخيط وبطبيعو الحال فان ىذه العالقو تختمف من النظام المباشر الي الغير مباشر عمي النحو 

 التالي 
 ) في حالو النظام المباشر (               ذر التربيعي لمنمرهالج×   معامل البرم = عدد البرمات 

 ) في حالو النظام الغير مباشر (                الجذر التربيعي لمنمره÷  معامل البرم  =  عدد البرمات 
المحمو  واختيار معامل البرم لمخيط يجب ان يخضع لعده عوامل متعدده ترتبط باالستخدام فخيط السداء يختمف عن خيط

وكالىما يختمف عن خيط التريكو ويكون معامل البرم معبرا عن عدد البرمات لمخيط وتغير قيمتو يعتبر مؤشرا عن تغيير 
 . (20)بعض خواص الخيط المنتج مثل الصالبو وقوه الشد وغيرىا من الخواص

 -مقدار البرم : -ب
من العوامل وىي ) طول الشعيرات المكونو لمخيط ، نمرة مقدار البرم التي يتم تطبيقيا عمي الخيط يعتمد عمي مجموعو 

الخيط ، الغرض من االستخدام ( والخيوط الممشطو والمكونو من شعيرات طويمو ال تحتاج غالبا الي عدد كبير من البرمات 
يد من قوة مثل الخيوط المسرحو والمكونو من شعيرات قصيره حيث تتواجد نقاط التصاق كثيره بين الشعيرات الطويمو تز 

 .(15)الخيط المنتج ويقمل من حاجتيا الي برمات كثيره اال عند االستخدامات الخاصو 
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 -انواع البرم المختمفو واستخداماتيا : -ج 

  Low Twistبرم قميل  -1
-3نحصل عمي خيوط ذات شعيرات غير محكمو التماسك داخل الخيط عند تطبيق البرم القميل ويكون مقدار البرم ما بين 

برمو/بوصو ، وتستعمل ىذه الخيوط كمحمات لالقمشو التي يتم اجراء عمميو الكستره عمييا حيث تتيح البرمات القميمو  8
 ظيور نيايات الشعيرات عمي السطح مما يعطي اقمشو ذات سطحا ناعما كاقمشو الكستور .

  Average Twistبرم متوسط  -2
ط السداء وعمي الخيوط المنتجو من شعيرات ذات اطوال محدوده ونادرا ما تستخدم الخيوط ذات البرم المتوسط النتاج خيو 

 .(21)برمو/بوصو  25-20يستخدم في االلياف المستمره وتتراوح عدد البرمات من 

  Hard Twistبرم شديد  -3
د كبير من برمو/بوصو وعند استخدام عد 40-30تستخدم ىذه الخيوط في انتاج اقمشو الفوال وتتراوح عدد البرمات من 

 البرمات تصبح الشعيرات داخل الخيط متالصقو ومتماسكو ويكون الخيط صمبا .

  Crepe Twistبرم الكريب  -4
برمو/بوصو ويستخدم ىذا النوع من البرم مع الخيوط المستمره وغير المستمره  80-40تتراوح عدد برمات الكريب من 

ممس الخشن المجعد والبد من تثبيت البرمات باستخدام البخار ثم ويستخدم ىذا الخيط في انتاج اقمشو الكريب ذات الم
 .(16)التجفيف حتي يحنفظ الخيط بيذا العدد الكبير من البرمات

 :Experimental workالتجارب العمميو واالختبارات المعمميو  -ا لثثا

 -: المنتجوالخيوط  مواصفات عينات -1
% بطريقو 100جولدن تكس لالصواف من خامو الصوف الممشط الخالصو في شركو تم انتاج عينات الخيوط المستخدمو 

وكانت النمر المنتجو من الخيوط  ( 105،  95،  85،  75باستخدام معامالت برم مختمفو ) و  Siro Yarnغزل السيرو 
 33,3عيرات بعدد ش ميكرون 23متري من شعيرات صوفيو بمغت دقتيا الغزليو  2/52وىي نمره  المتوسطو والرفيعو القطر

متري من شعيرات صوفيو بمغت  2/60، نمره  عمي الترتيب برمة/متر 755، 685، 615، 540وعدد برماتو (19)شعره
 عمي الترتيب برمة/متر 815، 735، 660، 580وعدد برماتو  (19)شعره 36,3بعدد شعيرات  ميكرون 2005دقتيا الغزليو 

وعدد برماتو  (19)شعره 34,45بعدد شعيرات  ميكرون 1905الغزليو  متري من شعيرات صوفيو بمغت دقتيا 2/70، نمره 
 .نمر الخيوط المنتجو ( لجميع Sواتجاه البرم المستخدم برم شمال )عمي الترتيب  برمة/متر 880، 795، 710، 625

 المنتجو: االقمشو عينات مواصفات  -2
عمي الي اربعة اقسام  تم تقسيم اسطوانو السداء لكل نمرهتسديو كل نمرة خيط متماثمة عمي اسطوانة سداء حيث بقام الباحث 

( ألمانية الصنع HERGETوتتم التسدية بيذه الطريقة عمي ماكينة تسديو العينات )الييرجت  معامل البرم المستخدمو حسب
 باستخدام التركيب بشركو جولدن تكسم ، ثم تمت عمميو النسج بصالة النسيج 1987موديل  MS –1800/10طراز 

 400سرعتو   Dornier Rapier Weaving machineنول اتوماتيكي الماني الصنع ماركو عمي 1/1ساده النسجي 
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حدفو/ثانيو ذو جياز رخو وطي سالب ووسيمو فتح النفس دوبي سفمي وجياز القذف باستخدام الحربو الصمبو من الطرفين ، 
 . منتجولعينات األقمشو ال( يوضح المواصفات التنفيذيو 3والجدول )

  ىاألقمشه المنتجه من كل نمرة خيط على حد عينات ( مواصفات3جدول )

 م 

           )متري( نمره الخيط                 

 المواصفات التنفيذيه 
2/52 2/66 2/76 

 22 21 26 متوسط عدد خيوط السم على النول -1

 22 21 26 متوسط عدد لحمات السم علي النول -2

 176 176 176 ء بمشط النسيج بالسمعرض السدا -3

 167 16865 167 عرض القماش الخام بالبراسل بالسم -4

 153 155 155 عرض القماش المجهز بالبراسل بالسم -5

 11 1665 16 عدد أبواب المشط/سم -6

 2 2 2 نظام التطريح )عدد فتل الباب( -7

 156 166 176 بالجن الوجهسوزى الوتر الوربع للقواش  -8

 مراحل تجييز االقمشو المنتجو -3
فيما يمي توضيح مبسط لمراحل تمت عممية التجييز بصالة التجييز بشركة جولدن تكس لالصواف بالعاشر من رمضان ، و 

 -التجييز التي تمت عمى األقمشة وطراز وموديل الماكينات المستخدمو :

 -: Singeingعممية حرق الوبرة  3-1
نات الحريق ذات الميب المباشر وتوجد وحدتان من الميب حيث يعالج سطح وظير االقمشة ، تم حرق الوبرة عمى ماكي
 . Parlscمن شركة  KCM014م طراز  1981والماكينة إنجميزية الصنع 

 -:Scouring عممية الغسيل  3-2
من  SDN02م طراز 1983ألمانية الصنع  Rope scouring machineryتم غسيل القماش بعد تمبيده عمى ماكينو 

 لمتخمص من األتربة والزيوت والعرق والشحوم . Hemmerشركة 

 -: Crabbingعممية التثبيت المائي  3-3
 SUPER CRABBتم إزالة أي إجياد ميكانيكي عمي القماش المنتج وتفادي االنكماش وتثبيت أبعاده مائيًا عمى ماكينة 

 . Hemmerمن شركة  DCM01م طراز 1983ألمانية الصنع 
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 -: Dryingعممية التجفيف  3-4
 STENTERتم تجفيف القماش من خالل تعرضو لتيارات ىوائية ساخنة وفتح عرضة لممحافظة عمى أبعاده عمى ماكينة 

 . KRANTZمن شركة  KN014م طراز 1983ألمانية الصنع 

 -:Pressing عممية الضغط والكي  3-5
كسابو لمعة جذابة وتثبيت أبعاد م طراز 1993ألمانية الصنع  CONTI PRESSه عمى ماكينة تم كى سطح القماش وا 

KOM  من شركةMenchen  . 

 -: Setting of Steamعممية التثبيت بالبخار  3-6
تم معالجة القماش بالبخار بمف القماش عمى أسطوانة مثقبة بدفع البخار لفترة معينة داخل وخارج األسطوانة والماكينة 

 . Billa Shrunkمن شركة  CADET 95 MPم طراز1997إيطالية الصنع 

 -: Shrinkageعممية االنكماش  3-7
من شركة  VAP90م طراز 1990إيطالية الصنع  RELAXTION SHRINKAGEتم امرار القماش عمى ماكينة 

Bellia . لمحصول عمى استرخاء كامل لمقماش بتعريضو لتيارات ىوائيو ساخنو اثناء حركتو 

 -: المنتجة االقمشوالشعيرات والخيوط و نات لعياالختبارات المعممية  -4
قياس نمرة الخيط المنتج ، ثم  (2)(2333-2123طبقا لممواصفة القياسية المصرية )م ق م الشعيرات قياس دقة ) قطر(  تم

-433اختبار عدد برمات طبقا لممواصفة القياسية المصرية )م ق م و  (3)(2334-432طبقا لممواصفة المصرية )م ق م 
 (5) (1998 -391طبقا لممواصفة القياسية المصرية )م ق ملعينات االقمشو المنتجو  وزن القماشاختبار ثم ،  (4)(2334

اختبار مقاومو و  (6)(1990-1860اختبار قوة الشد )كجم( ونسبو االستطالة % طبقا لممواصفة القياسية المصرية )م ق مو 
طبقا لممواصفة القياسية  االنكماشاختبار ، و (7)(1996-237)م ق م التاكل باالحتكاك طبقا لممواصفة القياسية المصرية

في الجو القياسي  وتمت جميع االختبارات السابقو بمعمل شركو جولدن تكس لالصواف (8)(2010-311المصرية )م ق م
تم إجراء  ، ثم (1)(2333-43ْم( طبقا لممواصفة القياسية المصرية )م ق م 1 + 13% ، درجة حرارة 1 +% 35)رطوبة 

طبقا لممواصفة القياسية  الصالبو اختبارو   (D1518 – 85 10 ( اختبار العزل الحراري طبقا لممواصفة القياسية المصرية
 . القومي لمقياس والمعايرة بالمعيد (9)(2013-514 المصرية )م ق م

 
 Result & Discussionالنتائج والمناقشة  -رابعا

واإلشكال  (7( ، )6( ، )5، ) (4رقم ) ولابالجدألقمشة المنتجة تم جدولة نتائج االختبار ختبار عمي عينات ااالبعد إجراء 
 (15)( ، 14، )( 13( ، )12) ( ،11، )( 10( ، )9( ،)8( ، )7( ، )6( ، )5( ، )4( ، )3( ، )2) ( ،1)البيانية رقم 

( ،16 )( ،17 ، )(18) . 
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 المنتجة قمشولعينات اال االستعماليو( نتائج الخواص 4جدول )

 
  

تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي الخواص االستعماليو لعينات االقمشو المنتجو من خيط نمره  -1
 -ري :مت 2/52

 
 ( تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي قوه الشد القاطع 1( تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي النسبو المئويو لالستطالو           شكل )2شكل ) 
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 ي نسبو الفقد في الوزن باالحتكاك     ( تأثير اختالف معامل برم الخيوط عم3( تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي العزل الحراري         شكل )4شكل )        
      

 

            ( تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي نسبو االنكماش 5شكل ) الصالبو               ( تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي6شكل )  

 
 متري  2/52من خيط نمره  منتجةالمعنويو لعينات االقمشو الوقيم معادلة خط االنحدار ومعامل االرتباط ( 5جدول )

قيمو المعنويو عند  معامل االرتباط معادلو خط االنحدار الخواص االستعماليو م
 0,05مستوي 

هتىسط قىة شد القواش الوجهس فى  -1

 سن(5)كجن/اتجاه السداء 
 0,01                                                                          00658ر =  س          310254 - 90254ص= 

هتىسط قىة شد القواش الوجهس فى  -2

 سن(5)كجن/اتجاه اللحوو 
 0,02                                                                          00536ر =  س          80202 + 33024ص= 

القواش الوجهس  هتىسط نسبت استطالت -3

 %  فى اتجاه السداء
 0,03                                                                          00598ر =  س          10096 + 70025ص= 

القواش الوجهس  هتىسط نسبت استطالت -4

 % فى اتجاه اللحوو 
 0,01                                                                          00565ر =  س          69022 + 15011ص= 

هتىسط نسبت الفقد فً الىزى باالحتكاك  -5

 للقواش الوجهس %
 0,00                                                                          00898ر =  س          50093 - 320965ص= 

 0,04 00813ر =           س 20003 + 66011ص=  هتىسط قيوو العسل الحراري -6

 0,04                                                                          00688ر =  س          360014 + 31096ص=  هتىسط نسبو االنكواش% -7

 0,03                                                                          00665ر =  س          88036 - 22037ص=  فى اتجاه السداءهتىسط قيوو الصالبو  -8

 0,02                                                                          00554ر =  س          36088 + 58063ص=  اللحووفى اتجاه هتىسط قيوو الصالبو  -9
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 -عمي قوه الشد القاطع لعينات االقمشو المنتجو :تأثير اختالف معامل برم الخيوط  1-1
حققت اعمي قوة شد في  95نالحظ ان العينة المنتجو باستخدام معامل برم  (1) رقم ( والشكل البياني4رقم ) من الجدول

مو بينما حققت اقل قوة شد قاطع في اتجاىي السداء والممح 105اتجاىي السداء والممحمو وان العينو المنتجو من معامل برم 
ادي الي حدوث ضعف  105ان معامل برم  حققت بقية العينات قيما متوسطو القيمو ، وبالنظر الي تمك النتيجو نالحظ

برمو/م( ومن ثما امتد اثره الي العينو المنسوجو وتتفق تمك  755شديد لمخيوط المنتجو وذلك لمزياده الكبيره في عدد البرمات)
اشار الي ان زيادة عدد البرمات عن حد معين يتسبب في ضعف متانو الخيوط المنتجو منو النتيجو مع ما اشار اليو حيث 

، ويتضح ايضا ان افضل معامل برم حقق افضل نتيجو ىو استخدام معامل برم ( 12،20)كما حدث باستخدام البرمات السابقو 
و  لبرمات كافيو العطاء اعمي قوة شدحيث تعتبر عدد ابرمو/م وىو اس البرم المثالي ليذه الخاصيو  685بواقع  95

ان االرتباط بين نتائج قوه الشد القاطع في اتجاه السداء والمحمو نالحظ ( 5الجدول ) ومن، ينصح الباحث باستخدامو 
 ارتباط متوسط وانو يوجد فرق معنوي بين النتائج .

 -ت االقمشو المنتجو :تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي النسبو المئويو لالستطالو لعينا 1-2
نالحظ ان نتائج النسب المئويو لالستطالو تتناسب عكسيا مع معامل برم  (2( والشكل البياني رقم )4رقم ) من الجدول

الخيوط فبزياده اس البرم تقل نسبة االستطالو وىذا راجع الي ان زياده عدد برمات الخيط يقمل ويقيد حريو الحركو لمشعيرات 
المنتج مما يترتب عميو قمة نسبة المطاطيو والعكس في حالو استخدام معامل برم منخفضو يودي الي  داخل محور الخيط

زياده حريو حركو الشعيرات المنتجو داخل الخيوط مما يسمح العطاء الخيط مرونو اكبر وال يقيد من حرية حركتيا وبالتالي 
( ان االرتباط بين نتائج النسب 5، ونالحظ من الجدول رقم )(17،21)وتتفق تمك النتائج مع ما اشار اليو زيادة مطاطيتيا 

 .يوجد فرق معنوي بين نتائج النسب المئويو لالستطالو و المئويو لالستطالو في اتجاه السداء والمحمو ارتباط متوسط 

تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي نسبو الفقد في الوزن باالحتكاك لعينات االقمشو المنتجو  1-3
:- 

حققت اقل قيمو لمفقد في الوزن  85نالحظ ان العينة المنتجو باستخدام معامل برم  (3( والشكل البياني )4) من الجدول
حققت اعمي قيمو لمفقد في الوزن باالحتكاك بينما حققت بقية العينات قيما  75باالحتكاك وان العينو المنتجو من معامل برم 

يعتبر ىو اس البرم المثالي لقيم الفقد في الوزن  85ننا القول ان معامل البرم متوسطو القيمو ومن تمك النتيجو يمك
باالحتكاك وىذا راجع الي ان عدد البرمات المستخدمو في الخيط تعتبر برمات متوسطو تتناسب طرديا مع قيمو الفقد في 

برمات المستخدمو مما يتربب عمييا قمة فحقق اعمي قيو لمفقد وىذا راجع الي قمو عدد ال 75الوزن اما استخدام معامل برم 
( 5الجدول ) ومن،  (11)وتتفق تمك النتيجو مع ما اشار اليو قوه شد الخيوط المنتجو منيا وبالتالي زياده معدل تأكل العينات

 ارتباط قوى ويوجد فرق معنوي بين النتائج .نسبو الفقد في الوزن ان االرتباط بين نتائج نالحظ 

 -تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي العزل الحراري لعينات االقمشو المنتجو : 1-4
نالحظ ان نتائج العزل الحراري تتناسب عكسيا مع معامل برم الخيوط فبزياده اس  (4( والشكل البياني )4) من الجدول

لمنتج يجعل الخيوط اكثر رفعا مما يجعل البرم تفل قيمة العزل الحراري وىذا راجع الي انو كمما زادت عدد البرمات الخيط ا
مساحة االلتصاق بين الخيوط  داخل القماشو المنتجو تصبح كبيره وواسعو وبالتالي فان قيمة العزل في ىذه الحالو ستكون 

قمو عدد برمات  فانقميمو حيث ان مثل ىذه العينات تسمح بانتقال الحراره وال تحافظ عمي حرارة الجسم والعكس صحيح 
، ونالحظ من ( 18، 14)ويتفق ىذا مع يط المنتج تصبح المسافات البينيو بين الخيوط المنتجو قميمو وتزيد مساحة االلتصاق الخ

 يوجد فرق معنوي بين النتائج .و ( ان االرتباط بين نتائج العزل الحراري ارتباط قوى 5الجدول )
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 -ات االقمشو المنتجو :تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي نسبو االنكماش لعين 1-5
حققت اعمي نسبة انكماش وان  95نالحظ ان العينة المنتجو باستخدام معامل برم  (5( والشكل البياني )4رقم ) من الجدول

حققت اقل نسبة انكماش بينما حققت بقية العينات قيما متوسطو القيمو ومن تمك النتيجو  75العينو المنتجو من معامل برم 
يعتبر ىو اس البرم المثالي وىذا راجع الي قمو عدد البرمات المستخدمو في الخيط المنتج  75ن معامل البرم يمكننا القول ا

وىو الذي تحقق باستخدام ( 16، 11)ا يتفق مع ما اشار اليوحيث تزيد نسبة االنكماش بزياده عدد البرمات الي حد معين 
، ونالحظ من الجدول  105حدث في العينو المنتجو من اس برم بعدىا تثبت نسبة االنكماش او تقل كما  95معامل برم 

 ( ان االرتباط بين نتائج نسبة االنكماش ارتباط متوسط وانو يوجد فرق معنوي بين النتائج .5رقم )

 -تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي الصالبو لعينات االقمشو المنتجو : 1-6
نالحظ ان نتائج الصالبو في اتجاىي السداء والمحمو تتناسب طرديا مع  (6( والشكل البياني رقم )4رقم ) من الجدول

معامل برم الخيوط فبزياده اس البرم تزيد قيمة صالبو عينات االقمشو المنتجو وىذا راجع الي انو كمما زادت عدد البرمات 
والعكس صحيح في حالة قمو عدد الخيط المنتج يجعل الخيوط اكثر صالبو ونشوفو مما يقمل من ليونو االقمشو المنتجو 

 ،( 21)وىذا يتفق مع ما اشار اليوبرمات الخيط المنتج تصبح الخيوط اكثر ليونو ويمتد اثرىا عمي عينات االقمشو المنتجو 
ونالحظ ايضا من القيم ان جميع نتائج صالبة خيوط السداء اعمي من نتائج صالبو خيوط المحمو وربما يرجع السبب في 

د التقويو التي تم اضافتيا لخيوط السداء وتم ازالتيا اثناء التجييز ولكن تبقي بعض المواد القميمو عالقو بالخيوط ذلك الي موا
( ان االرتباط بين 5ونالحظ من الجدول رقم ) ،(11)مما تتسبب في زيادة صالبتيا بقيم ليست بالكبيره عن قيم خيوط المحمو 

 مو ارتباط متوسط وانو يوجد فرق معنوي بين النتائج .نتائج الصالبو في اتجاىي السداء والمح
 
تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي الخواص االستعماليو لعينات االقمشو المنتجو من خيط نمره  -2
 -متري : 2/60
 

 
 عامل برم الخيوط عمي قوه الشد القاطع ( تأثير اختالف م7( تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي النسبو المئويو لالستطالو           شكل )8شكل )
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 ( تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي نسبو الفقد في الوزن باالحتكاك          9( تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي العزل الحراري        شكل )10شكل )   

 
 ( تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي نسبو االنكماش            11كل )( تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي الصالبو          ش12شكل )   
 

 متري  2/60من خيط نمره  المعنويو لعينات االقمشو المنتجةوقيم ( معادلة خط االنحدار ومعامل االرتباط 6جدول )

قيمو المعنويو عند  معامل االرتباط معادلو خط االنحدار الخواص االستعماليو م
 0,05مستوي 

هتىسط قىة شد القواش الوجهس فى  -1

 سن(5)كجن/اتجاه السداء 
 0,01 00698ر =  س          650368+  12033ص= 

هتىسط قىة شد القواش الوجهس فى  -2

 سن(5)كجن/اتجاه اللحوو 
 0,02 00515ر =  س          120112 - 20024ص= 

القواش الوجهس  هتىسط نسبت استطالت -3

 % فى اتجاه السداء 
 0,04 00618ر =  س          360020 + 66015ص= 

القواش الوجهس  هتىسط نسبت استطالت -4

 % فى اتجاه اللحوو 
 0,03 00687ر =  س          98045 + 38021ص= 

هتىسط نسبت الفقد فً الىزى باالحتكاك  -5

 للقواش الوجهس %
 0,01 00768ر =  س          45003 - 254093ص= 

 0,04 00745ر =  س          80364 + 770361ص=  يوو العسل الحراريهتىسط ق -6
 0,03 00569ر =  س          14069 + 68021ص=  هتىسط نسبو االنكواش% -7
 0,02 00648ر =  س          47037 - 398045ص=  فى اتجاه السداءهتىسط قيوو الصالبو  -8
 0,01 00587ر =  س          67064 + 97035ص=  اللحووفى اتجاه هتىسط قيوو الصالبو  -9
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 -تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي قوه الشد القاطع لعينات االقمشو المنتجو : 2-1
حققت اعمي قوة شد في  95نالحظ ان العينة المنتجو باستخدام معامل برم  (7( والشكل البياني رقم )4رقم ) من الجدول

حققت اقل قوة شد قاطع في اتجاىي السداء والممحمو بينما  75عينو المنتجو من معامل برم اتجاىي السداء والممحمو وان ال
حققت بقية العينات قيما متوسطو القيمو ، وبالنظر الي نتائج االختبار نالحظ تقارب في نتائج قوة الشد في اتجاه السداء 

لي ان عدد البرمات لمخيوط الثالثو متقاربو وكافيو ( وىذا راجع ا105،  95، 85لمعينات المنتجو باستخدام معامل برم ) 
( ان معامل االرتباط 6العطاء متانو لمخيوط المنتجو ومن ثما يمتد اثرىا الي العينات المنسوجو ، ونالحظ من الجدول رقم )

 بين نتائج قوه الشد في اتجاه السداء والمحمو ارتباط متوسط وانو يوجد فرق معنوي بين النتائج .

 -أثير اختالف معامل برم الخيوط عمي النسبو المئويو لالستطالو لعينات االقمشو المنتجو :ت 2-2
حققت اعمي نسبة استطالو  85( نالحظ ان العينة المنتجو باستخدام معامل برم 8( والشكل البياني رقم )4رقم ) من الجدول

اعمي نسبة استطالو في اتجاه المحمو بينما حققت بقية حققت  75في اتجاه السداء وان العينو المنتجو باستخدام معامل برم 
ىو اس البرم المثالي لنسبو االستطالو في  85العينات قيما متوسطو القيمو ، وبالنظر الي تمك النتيجو نالحظ ان اس البرم 

ان نتائج النسب  برمو/م ىي االنسب واالمثل ، ونالحظ 660اتجاه السداء وىذا راجع الي ان عدد البرمات المستخدمو وىي 
المئويو لالستطالو في اتجاه المحمو تتناسب عكسيا مع معامل برم الخيوط فبزياده اس البرم تقل نسبة االستطالو وىذا راجع 
الي ان زياده عدد برمات الخيط يقمل ويقيد حريو الحركو لمشعيرات داخل محور الخيط المنتج ويمتد اثره لعينات االقمشو 

( ان معامل االرتباط بين نتائج نسبو االستطالو في اتجاىي 6، ونالحظ من الجدول رقم )(17،21)ر ذلك المنتجو وسبق تفسي
 السداء والمحمو ارتباط متوسط وانو يوجد فرق معنوي بين النتائج .

تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي نسبو الفقد في الوزن باالحتكاك لعينات االقمشو المنتجو  2-3
:- 

حققت اقل قيمو لمفقد في  95نالحظ ان العينة المنتجو باستخدام معامل برم  (9( والشكل البياني رقم )4رقم ) ولمن الجد
حققت اعمي قيمو لمفقد في الوزن باالحتكاك بينما حققت بقية  75الوزن باالحتكاك وان العينو المنتجو من معامل برم 

يعتبر ىو اس البرم المثالي لقيم الفقد في  95ننا القول ان معامل البرم العينات قيما متوسطو القيمو ومن تمك النتيجو يمك
ىي البرمات المناسبو مع قيمو الفقد في الوزن  الوزن باالحتكاك وىذا راجع الي ان عدد البرمات المستخدمو في الخيط تعتبر

المستخدمو مما يتربب عمييا قمة قوه فحقق اعمي قيو لمفقد وىذا راجع الي قمو عدد البرمات  75اما استخدام معامل برم 
، ونالحظ من الجدول رقم (11)وسبق تفسير ذلك  متانة الخيوط المنتجو منيا وبالتالي زياده معدل تأكل العينات المنتجو منيا

 ارتباط قوى ويوجد فرق معنوي بين النتائج .نسبو الفقد في الوزن باالحتكاك ( ان معامل االرتباط بين نتائج 6)

 -أثير اختالف معامل برم الخيوط عمي العزل الحراري لعينات االقمشو المنتجو :ت 2-4
حققت اعمي قيمو لمعزل  85نالحظ ان العينة المنتجو باستخدام معامل برم  (10( والشكل البياني رقم )4رقم ) من الجدول

لعزل الحراري وان العينو المنتجو من معامل الحراري وىي العينو المثاليو لمعزل الحراري وان عدد برماتيا تتناسب مع قيمو ا
حققت اقل قيمو لمعزل الحراري بينما حققت بقية العينات قيما متوسطو القيمو ، ومن تمك النتيجو يمكننا القول ان  105برم 

لمنتجو زيادة عدد البرمات الخيط المنتج يجعل الخيوط اكثر دقو مما يجعل مساحة االلتصاق بين الخيوط  داخل القماشو ا
تصبح كبيره وواسعو وبالتالي فان قيمة العزل في ىذه الحالو ستكون قميمو وىذا ما ينطبق عمي الخيوط المنتجو باستخدام 

( ان معامل االرتباط بين 6، ونالحظ من الجدول رقم )(14،18)وسبق تفسير ذلك برمو/م  815بعدد برمات  105معامل برم 
 انو يوجد فرق معنوي بين النتائج .نتائج العزل الحراري ارتباط قوى و 
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 -تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي نسبو االنكماش لعينات االقمشو المنتجو : 2-5
نالحظ ان نتائج نسبو االنكماش تتناسب طرديا مع معامل البرم فكمما زادت  (11( والشكل البياني رقم )4رقم ) من الجدول

راجع الي ان عينات االقمشو المنتجو من تمك الخيوط ذات البرمات العاليو بعد  عدد البرمات تزيد نسبو االنكماش وىذا
ونالحظ من الجدول ،  (11،16))وسبق تفسير ذلك  تجييزىا يحدث ليا انكماش استرخائي نتيجو ىذا العدد الكبير من البرمات

 فرق معنوي بين النتائج .( ان معامل االرتباط بين نتائج نسبة االنكماش ارتباط متوسط وانو يوجد 6رقم )

 -تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي الصالبو لعينات االقمشو المنتجو : 2-6
نالحظ ان نتائج الصالبو في اتجاه السداء تتناسب طرديا مع معامل برم  (12( والشكل البياني رقم )4رقم ) من الجدول

المنتجو وىذا راجع الي انو كمما زادت عدد البرمات الخيط المنتج  الخيوط فبزياده اس البرم تزيد قيمة صالبو عينات االقمشو
يجعل الخيوط اكثر صالبو وسبق تفسير ذلك اما نتائج الصالبو في اتجاه المحمو فنجد ان اعمي قيمو تحقق باستخدام 

ميع نتائج صالبة ونالحظ ايضا من القيم ان ج ، 85اما اقل قيمو لمصالبو فتحقق باستخدام معامل برم  105معامل برم 
( ان معامل االرتباط 6ونالحظ من الجدول ) ،(11)خيوط السداء اعمي من نتائج صالبو خيوط المحمو وقد سبق تفسير ذلك 

 بين نتائج الصالبو في اتجاىي السداء والمحمو ارتباط متوسط وانو يوجد فرق معنوي بين النتائج .

االستعماليو لعينات االقمشو المنتجو من خيط نمره  تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي الخواص -3
 -متري : 2/70

 
 ( تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي قوه الشد القاطع 13( تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي النسبو المئويو لالستطالو           شكل )14شكل )

 
 ( تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي نسبو الفقد في الوزن باالحتكاك          15الحراري      شكل ) ( تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي العزل16شكل )   
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 ( تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي نسبو االنكماش 17( تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي الصالبو         شكل )18شكل )   
 
 متري  2/70من خيط نمره  المعنويو لعينات االقمشو المنتجةوقيم مل االرتباط ( معادلة خط االنحدار ومعا7جدول ) 

قيمو المعنويو عند  معامل االرتباط معادلو خط االنحدار الخواص االستعماليو م
 0,05مستوي 

هتىسط قىة شد القواش الوجهس فى  -1

 سن(5)كجن/اتجاه السداء 
 0,04 00654ر =  س          20010 - 11035ص= 

هتىسط قىة شد القواش الوجهس فى  -2

 سن(5)كجن/اتجاه اللحوو 
 0,03 00584ر =  س          45064 + 25066ص= 

القواش الوجهس  هتىسط نسبت استطالت -3

 % فى اتجاه السداء 
 0,06 00847ر =  س          68094 - 98034ص= 

القواش الوجهس  هتىسط نسبت استطالت -4

 % فى اتجاه اللحوو 
 0,05 00945ر =  س          36099 + 47068= ص

هتىسط نسبت الفقد فً الىزى باالحتكاك  -5

 للقواش الوجهس %
 0,04 00847ر =  س          96021+  125031ص= 

 0,03 00745ر =  س          27063 + 37066ص=  هتىسط قيوو العسل الحراري -6
 0,02 00731ر =  س          84037 - 69064ص=  هتىسط نسبو االنكواش% -7
 0,03 00851ر =  س          120587 - 55064ص=  فى اتجاه السداءهتىسط قيوو الصالبو  -8
 0,04 00826ر =  س          37001 - 67010ص=  اللحووفى اتجاه هتىسط قيوو الصالبو  -9

 -قمشو المنتجو :تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي قوه الشد القاطع لعينات اال 3-1
تتناسب طرديا قوه الشد القاطع  في اتجاىي السداء والمحمو نالحظ ان نتائج  (13( والشكل البياني رقم )4رقم ) من الجدول

وىذا راجع الي ان عينات االقمشو المنتجو من تمك الخيوط قوه الشد مع معامل البرم فكمما زادت عدد البرمات تزيد 
النمر شديده الرفع نجد ان قوة الشد ترتبط ارتباط وثيق بعدد البرمات حيث ان زياده عدد  متري وىي من 2/70الرفيعو

البرمات يزيد من تماسك الشعيرات وتقاربيا داخل محور الخيط وبالتالي تزيد متانتو ومن ثما يمتد اثرىا الي عينات االقمشو 
قوه الشد ( ان معامل االرتباط بين نتائج 7جدول رقم )، ونالحظ من ال(12،20)وسبق تفسير ذلك المنسوجو من تمك الخيوط 

 متوسط وانو يوجد فرق معنوي بين النتائج .القاطع في اتجاىي السداء والمحمو 
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 -تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي النسبو المئويو لالستطالو لعينات االقمشو المنتجو : 3-2
حققت اعمي نسبة  95حظ ان العينة المنتجو باستخدام معامل برم ( نال14( والشكل البياني رقم )4رقم ) من الجدول

حققت اعمي نسبة استطالو في اتجاه المحمو بينما  85استطالو في اتجاه السداء وان العينو المنتجو باستخدام معامل برم 
و وبينيما حققت بقية حققت اقل نسبة استطالو في اتجاىي السداء والمحم 105حققت العينو المنتجو باستخدام معامل برم 

ىو اس البرم المثالي لنسبو االستطالو في  95العينات قيما متوسطو القيمو ، وبالنظر الي تمك النتيجو نالحظ ان اس البرم 
ىو اس  85برمو/م ىي االنسب واالمثل وان اس البرم  795اتجاه السداء وىذا راجع الي ان عدد البرمات المستخدمو وىي 

برمو/م ىي  710سبو االستطالو في اتجاه المحمو وىذا راجع ايضا الي ان عدد البرمات المستخدمو وىي البرم المثالي لن
بعدد برمات  105االنسب واالمثل ، اما اقل نسبة استطالو في اتجاىي السداء والمحمو تحققت بمعامل البرم العالي وىو 

يقيد حريو الحركو لمشعيرات داخل محور الخيط المنتج ويمتد برمو/م وىذا راجع الي ان زياده عدد برمات الخيط يقمل و  880
( ان معامل االرتباط بين نتائج نسبو 7، ونالحظ من الجدول )(17،21)اثره لعينات االقمشو المنتجو وسبق تفسير ذلك 

 االستطالو في اتجاىي السداء والمحمو ارتباط قوي وانو ال يوجد فرق معنوي بين النتائج .

تالف معامل برم الخيوط عمي نسبو الفقد في الوزن باالحتكاك لعينات االقمشو المنتجو تأثير اخ 3-3
:- 

تتناسب عكسيا مع معامل نسبو الفقد في الوزن باالحتكاك نالحظ ان نتائج  (15( والشكل البياني رقم )4رقم ) من الجدول
ذا راجع الي ان عينات االقمشو المنتجو من تمك وىنسبو الفقد في الوزن باالحتكاك البرم فكمما زادت عدد البرمات تقل 

الخيوط الرفيعو ترتبط نسب الفقد ارتباطا وثيقا بعدد البرمات حيث ان زياده عدد البرمات يزيد من تماسك الشعيرات وتقاربيا 
وبالتالي قمة داخل محور الخيط وبالتالي تزيد متانتو ومن ثما يمتد اثرىا الي عينات االقمشو المنسوجو من تمك الخيوط 

نسبو ( ان معامل االرتباط بين نتائج 7، ونالحظ من الجدول رقم )(11)معدل تأكل العينات المنتجو منيا وسبق تفسير ذلك 
 متوسط وانو يوجد فرق معنوي بين النتائج .الفقد في الوزن باالحتكاك 

 -لمنتجو :تأثير اختالف معامل برم الخيوط عمي العزل الحراري لعينات االقمشو ا 3-4
حققت اعمي قيمو لمعزل  85نالحظ ان العينة المنتجو باستخدام معامل برم  (16( والشكل البياني رقم )4رقم ) من الجدول

الحراري وىي العينو المثاليو لمعزل الحراري وان عدد برماتيا تتناسب مع قيمو العزل الحراري وان العينو المنتجو من معامل 
لمعزل الحراري بينما حققت بقية العينات قيما متوسطو القيمو ، ومن تمك النتيجو يمكننا القول ان حققت اقل قيمو  105برم 

زيادة عدد البرمات الخيط المنتج يجعل الخيوط اكثر دقو مما يجعل مساحة االلتصاق بين الخيوط  داخل القماشو المنتجو 
ستكون قميمو وىذا ما ينطبق عمي الخيوط المنتجو باستخدام تصبح كبيره وواسعو وبالتالي فان قيمة العزل في ىذه الحالو 

( ان معامل االرتباط 7، ، ونالحظ من الجدول رقم )(14،18)برمو/م وسبق تفسير ذلك  880بعدد برمات  105معامل برم 
 بين نتائج العزل الحراري ارتباط متوسط وانو يوجد فرق معنوي بين النتائج .

 -الخيوط عمي نسبو االنكماش لعينات االقمشو المنتجو : تأثير اختالف معامل برم 3-5
نالحظ ان نتائج نسبو االنكماش تتناسب طرديا مع معامل البرم فكمما زادت  (17( والشكل البياني رقم )4رقم ) من الجدول

ت البرمات العاليو عدد البرمات تزيد نسبو االنكماش وىذا راجع الي ان عينات االقمشو المنتجو من تمك الخيوط الرفيعو ذا
، ونالحظ من (11،16)بعد تجييزىا يحدث ليا انكماش استرخائي كبير نتيجو ىذا العدد الكبير من البرمات وسبق تفسير ذلك 

 ( ان معامل االرتباط بين نتائج نسبة االنكماش ارتباط متوسط وانو يوجد فرق معنوي بين النتائج .7الجدول رقم )
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 -برم الخيوط عمي الصالبو لعينات االقمشو المنتجو : تأثير اختالف معامل 3-6
نالحظ ان نتائج الصالبو في اتجاىي السداء والمحمو تتناسب طرديا مع  (18( والشكل البياني رقم )4رقم ) من الجدول

عدد البرمات معامل برم الخيوط فبزياده اس البرم تزيد قيمة صالبو عينات االقمشو المنتجو وىذا راجع الي انو كمما زادت 
الخيط المنتج يجعل الخيوط اكثر صالبو ونشوفو مما يقمل من ليونو االقمشو المنتجو والعكس صحيح في حالة قمو عدد 

ونالحظ ، (21)برمات الخيط المنتج تصبح الخيوط اكثر ليونو ويمتد اثرىا عمي عينات االقمشو المنتجو وسبق تفسير ذلك 
 ،(11)بة خيوط السداء اعمي من نتائج صالبو خيوط المحمو وقد سبق تفسير ذلك ايضا من القيم ان جميع نتائج صال

( ان االرتباط بين نتائج الصالبو في اتجاىي السداء والمحمو ارتباط قوي وانو يوجد فرق معنوي 7ونالحظ من الجدول رقم )
 بين النتائج .

     Conclusions االستنتاجات – خامسا
 ( 105،  95،  85،  75) وىي برم المعامالت  يوط الصوفية باستخدام أربع أنواع منمن خالل غزل عينات من الخ

 755، 685، 615، 540وعدد برماتو  ميكرون 23متري من شعيرات صوفيو بمغت دقتيا الغزليو  2/52نمره باستخدام 
 735، 660، 580ماتو وعدد بر  ميكرون 2005متري من شعيرات صوفيو بمغت دقتيا الغزليو  2/60، نمره  برمة/متر

 710، 625وعدد برماتو  ميكرون 1905متري من شعيرات صوفيو بمغت دقتيا الغزليو  2/70، نمره  برمة/متر 815،
 1/1برم شمال واستخدام تمك الغزول في انتاج عينات من االقمشو بالتركيب النسجي ساده  برمة/متر 880، 795،

 كانت اىم النتائج التى تم التوصل الييا عمى النحو التالى :يا ، وتجييزىا واجراء االختبارات المعمميو عمي

 متري 2/52نتائج عينات االقمشو المنتجو من خيط نمره  -أ
 قوه الشد القاطع في اتجاىي السداء والمحمو لعينات االقمشو المنتجو .ل نتيجو اعمي 95حقق معامل البرم  – 1
 .المئويو لالستطالو في اتجاىي السداء والمحمو لعينات االقمشو المنتجو لمنسبونتيجو  اعمي 75حقق معامل البرم  – 2
 . في الوزن باالحتكاك لعينات االقمشو المنتجو فقدنسبو  اقل 85حقق معامل البرم  -3
 .الحراري لعينات االقمشو المنتجو  لمعزل نتيجو اعمي 75حقق معامل البرم  – 4
 .بو االنكماش لعينات االقمشو المنتجو نسل نتيجو اعمي 75حقق معامل البرم  -5
 .لعينات االقمشو المنتجو  لمصالبو في اتجاه السداءنتيجو  اقل ( 85، 75) حقق معامل البرم  -6
 .لعينات االقمشو المنتجو  لمصالبو في اتجاه المحمونتيجو  اقل 75 حقق معامل البرم  -7

 متري 2/60نتائج عينات االقمشو المنتجو من خيط نمره  -ب
 قوه الشد القاطع في اتجاىي السداء والمحمو لعينات االقمشو المنتجو .ل نتيجو اعمي 95حقق معامل البرم  – 1
 .السداء لعينات االقمشو المنتجو لمنسبو المئويو لالستطالو في اتجاهنتيجو  اعمي 85حقق معامل البرم  – 2
 .لعينات االقمشو المنتجو المحمو ستطالو في اتجاهلمنسبو المئويو لالنتيجو  اعمي 75حقق معامل البرم  – 3
 . في الوزن باالحتكاك لعينات االقمشو المنتجو فقدنسبو  اقل 95حقق معامل البرم  -4
 .الحراري لعينات االقمشو المنتجو  لمعزل نتيجو اعمي 85حقق معامل البرم  – 5
 .القمشو المنتجو نسبو االنكماش لعينات ال نتيجو اعمي 75حقق معامل البرم  -6
 .لعينات االقمشو المنتجو  لمصالبو في اتجاه السداءنتيجو  اقل 75حقق معامل البرم  -7
 .لعينات االقمشو المنتجو  لمصالبو في اتجاه المحمونتيجو  اقل 85 حقق معامل البرم  -8
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 متري 2/70نتائج عينات االقمشو المنتجو من خيط نمره  -ج
 قوه الشد القاطع في اتجاىي السداء والمحمو لعينات االقمشو المنتجو .ل نتيجو اعمي 105حقق معامل البرم  – 1
 .السداء لعينات االقمشو المنتجو لمنسبو المئويو لالستطالو في اتجاهنتيجو  اعمي 95حقق معامل البرم  – 2
 .نات االقمشو المنتجولعي المحمو لمنسبو المئويو لالستطالو في اتجاهنتيجو  اعمي 85حقق معامل البرم  – 3
 . في الوزن باالحتكاك لعينات االقمشو المنتجو فقدنسبو  اقل 105حقق معامل البرم  -4
 .الحراري لعينات االقمشو المنتجو  لمعزل نتيجو اعمي 85حقق معامل البرم  – 5
 .نسبو االنكماش لعينات االقمشو المنتجو ل نتيجو اعمي 75حقق معامل البرم  -6
 .لعينات االقمشو المنتجو والمحمو  لمصالبو في اتجاىي السداءنتيجو  اقل 75امل البرم حقق مع -7

  Recommendationsالتوصيات  –سادسا 
باسنتخدام خامنات اخنري بإنتناج غنزول لعيننات أكثنر باسنتكمال ىنذه الدراسنو  نظرا ألىمية موضوع البحث يوصى الباحث -2

حتنى يمكنن وذلك لقمو تكمفو تمك الخامنات و  ريمك وباستخدام معامالت برم مختمفووخمطيا مع الصوف كخامو البوليستر واالك
  .االستفادة منيا دراسًيا وصناعًيا 

ام معننامالت بننرم لمسننداء غيننر معننامالت البننرم لمحمننو وخمطيننا وتشننغيميا النتنناج عينننات اكثننر واسننتخراج االفضننل داسننتخ -1
 مالئمو لمخواص االستعماليو السابقو .

التعنناون بننين الجيننات البحثيننة المختمفننة والجيننات اإلنتاجيننة وزيننادة التفاعننل بينننيم لتطننوير البحننوث العمميننة وتبننادل زيننادة  -4
 .الخبرات والمعمومات 
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