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 باختالف تراكيبيا البنائيةتريكو السداء تحسين خاصية مقاومة االنفجار ألقمشة 
Improve The Bursting Strength Property Of Warp-Knitted Fabrics 

According to its Various Constructions 

 راوية عمى عمى عبد الباقي م.د/.أ
      /جامعو حموان     بقسم الغزل والنسيج والتريكو/ كمية الفنون التطبيقية ستاذ مساعدأ 

  
 ممخص البحث : 

في اتجاه عمودي ، ن ضغط واقع عمي مساحة معينة منياتعرف خاصية مقاومة االنفجار لألقمشة بمدي ما تتحممو العينة م
(. وتعتبر خاصية مقاومة 2يعبر عنيا بوحدة الكيمو جرام عمي السنتيمتر المربع ) كجم/سم أن عمي سطحيا، ويمكن

نواعيا ومجاالت استخداميا ألنيا أقمشة تريكو السداء باختالف أاالنفجار لألقمشة من الخواص اليامة الواجب توافرىا في 
ثناء االستخدام. وقد تطورت صناعة أقمشة أعمييا قمشة لالجيادات المختمفة الواقعة عن مدي قوة تحمل األ اتعطي مؤشر  

ا وخاصة فى السنوات األخيرة حتى أنيا أصبحت تنافس األقمشة المنسوجة عمى نطاق واسع وفى ا كبير  تريكو السداء تطور  
 ذات يئة مطاوي سداءى عمى جنب إلى اجنب   المتراصة الخيوط من مجموعة تحويل يتم السداء المجاالت. وتريكو كثير من
 وكل ،التريكو غرز تكنولوجيا الخيوط باستخدامىذه  وتداخل التفاف طريق عن وذلك إلى قماش خاصة ومواصفات أحجام

نتاجو. وتنقسم أنواع إبر طبقا لمتصميم والتركيب المطموب حول اإل الخيوط ذهى التفاف طريقة لو حسبي تركيب بنائي
-أقسام :األقمشة المنتجة باستخدام قضيب واحد لممغذيات ثالثةاألقمشة التى يمكن إنتاجيا عمى ماكينة تريكو السداء إلى 

األقمشة متعددة القضبان، واألقمشة  المنتجة عمى قضيب واحد من المغذيات  -األقمشة المنتجة باستخدام قضيبين لمتغذية
و الميكانيكية التى تؤىميا لالستخدام لعدم ثبات تركيبيا البنائي ولذلك ال تستخدم بكثرة أالطبيعية  خواصبالأقل متانة وليست 

فى اإلنتاج ، ومن ىنا جاءت مشكمة البحث لتحسين الخواص الوظيفية لألقمشة المنتجة من تريكو السداء مما يؤىميا 
 لالستخدام في العديد من المجاالت. 

 
نتاجتصميم  ليإوييدف البحث   ثالثة –كثر من قضيب لمتغذية ) قضيبين أعدد من أقمشة تريكو السداء باستخدام  وا 

( وتنفيذىا عمى ماكينة تريكو السداء الراشيل لتحسين خاصية مقاومة االنفجار لألقمشة المنتجة ربعة قضبانأ -قضبان
فضل مواصفة تنفيذية ليا. وقد تم أثناء االستخدام مع تحديد أقمشة لالجيادات المختمفة الواقعة عمييا وزيادة قوة تحمل األ

نتاج عدد من أقمشة تريكو السداء مع إجراء اال ات المعممية لتقييم الخواص الوظيفية لألقمشة المنتجة محل ختبار تصميم وا 
ل واضح عمى خاصية بشك يؤثرقمشة تريكو السداء أالدراسة والتى تبين بعد إجرائيا أن اختالف عدد قضبان التغذية فى 

 ثناء االستخدام. أقمشة األ لالجيادات المختمفة الواقعة عميقوة تحمل  ويعطىمقاومة االنفجار 
  -ماكينات تريكو السداء -حركة قضبان التغذية  -التراكيب البنائية لتريكو السداء  الكممات الدالة عمي البحث:

 مقاومة االنفجار.

ABSTRACT 

Bursting strength is the force that must be exerted perpendicularly on the fabric surface to 

break off fabric. It can be expressed in kilograms per square centimeter (kg / cm2). The 

bursting strength property of fabrics is an important property that should be available in the 

knitting fabrics of different types and areas of use because it gives an indication of the 

strength of the fabrics to withstand the different stresses during use. The warp-knitted industry 
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has evolved greatly, especially in recent years. It has become a competition for large-scale 

woven fabrics, In warp knitting, a series of yarns is transferred side by side to a special size 

and width in warp beam, by overlapping and underlapping these yarns wrapped around the 

needles according to the required design and structure using the stitching technology. The 

fabrics that can be produced on warp knitting machines are divided into three sections: fabrics 

produced using one guide bar- fabrics produced using two guide bars - fabrics produced using 

multi- guide bars; the fabrics produced using one guide bar are less durable and don not have 

the suitable natural or mechanical specifications that qualify them to be used in several 

applications  because of its instability structure, therefore there are not used extensively in 

production. Hence, the problem of this research is to improve the functional properties of the 

fabrics produced on multi- guide bars warp knitting machines which qualifies them to be used 

in many fields. 

This research aims to design and produce a number of warp knitted fabrics by using more 

than one guide bar (two guide bars and three two guide bars) on Raschel warp knitting 

machine to improve the bursting strength property of produced fabrics and increase its 

durability against different stresses during use, then determination the best standard 

specification. Number of knitting fabrics were designed and produced with laboratory tests to 

evaluate the functional properties of the fabrics produced in this study. It was found that, the 

difference in the number of used guide bars in the warp knitted fabrics has a clear effect on 

the bursting strength property and increase the durability of the fabrics for different stresses 

during use. 

Keywords:  Bursting Strength, Guide bars movement, Warp knitted Constructions, Warp 

knitted machines. 

 
  :الدراسات السابقة -1
  :السداء تريكو -1-1
خاصلة إللى  ومواصلفات أحجلام ذات ىيئلة مطلاوس سلداء عملى إللى جنلب اجنب ل المرصوصلة الخيلوط ملن مجموعلة تحويلل يتم

 طريلق القملاش علن تكلوين والتلى يلتم التريكلو غرز تكنولوجيا باستخدام الخيوط ىذه وتداخل التفاف طريق عن وذلك ،قماش
 وكلل" القملاش ملن الماكينلة خلروج األعملدة أو اتجلاه اتجلاه الطلولى   االتجلاهفلى  سمسلمة ىيئلة عمى متصمة غرز مجموعات

نتاجو.  وتتكون الغرزة إا لمتصميم والتركيب المطموب اإلبر طبق   ىذه حول الخيوط ىذه التفاف طريقة يتم حسب بنائي تركيب
 [1،2،5] .عند تشكيل كل صف ةمنفصم ةحيثُ يغذس كل خيط سداء إبرة واحد ،عمى طول القماش من خيط سداء

بواسطة ماكينات تريكو السداء, حيث تتشلابك خيلوط السلداء ملع   -(1كما يتضح في شكل ) – ينتج ىذا النوع من األقمشةو 
تكللون العللروة فللى السللطر األول متصللمة بللالعروة فللى السللطر و بعضلليا بحيللث تعطللى عمللود مللن العللراوس يمتللد بطللول القمللاش 

يمكللن إنتللاج أقمشللة تريكللو السللداء ميمللا كانللت بسلليطة مللن خلليط واحللد كمللا ىللو الحللال فللى تريكللو  والا , الثللانى أس تتجللو رأسللي  
 [1،6،7] المحمة بل يمزميا العديد من الخيوط.

 
 [8] أسموب تعاشق الخيوط مع بعضيا فى أقمشة تريكو السداء (1الشكل )
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 ماكينات تريكو السداء -1-2
  تريكو السداءاألجزاء الرئيسية لماكينات  -1-2-1

 جزاء الميكانيكية التالية:(  تتكون ماكينة تريكو السداء من األ2كما يتضح في شكل )

 
 [7] ( ماكينة تريكو سداء2الشكل )

 قضيب التغذية :  Guide Bar 
 قضيب حامل اإلبر  :Needle Bar 
 قضيب حامل األبالتين  :Sinker Bar 
 القضيب الضاغط  :Closure bar 
 الموتور  :Motor 
  لي:إنواعو أوتنقسم الجزء الميكانيكي المسئول عن تغيير التصميم عمي الماكينة 
 طارة التركيب النسجى  :Pattern Wheel 
 كاتينة التركيب النسجى : Pattern Chain   
  : التحكم اإللكترونىElectronic Guide Bar Control [2،7] 

 حركتين:( 3كما يتضح في شكل ) –بماكينة تريكو السداء تتحرك قضبان التغذية و 
  حركة أمامية خمفيةSwinging Motion  وتتم عن طريق الكامات المخصصة المركبة عمى عمود الكامات :

 الذس يأخذ حركتو من عمود اإلدارة.
  حركة جانبيةShagging Motion وااللتفاف حول اإلبر بواسطة الكاتينة أو المقم   بنائي: لتكوين التركيب ال

 [1،7] .الخاصة المركبة عمى طارة التصميم أو التحكم اإللكتروني
 

        
 [1،8]حركة قضبان التغذية بماكينة تريكو السداء (3شكل )
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 : أنواع ماكينات تريكو السداء -1-2-2
 إلى نوعين : اكثر شيوع  األ السداء قسم ماكينات تريكونت

 التريكوت    اتماكين(Tricot  Machines) 
   ماكينات الراشيل( Racshel Machines) 

يعمل النوع األول مع كل من اإلبر السنارية والمركبة، بينما تتعامل ماكينات الراشيل مع اإلبر المسانية والمركبة. واألبالتين 
يتم سحبو فى  ا فى اتجاه اإلبر، أما فى ماكينات الراشيلعمودي   فى ماكينات تريكو السداء التريكوت يقوم بسحب القماش

 [1،2] (. 4 شكلالتجاه اإلبر) كما ىو موضح فى  اتجاه مواٍز تقريب ا

      
                (1           )                         (2               )                (1         )              (2) 

 : فى ماكينات الراشيل2       : فى ماكينات التريكوت     1
 [1،8] (:  اتجاه سحب القماش فى ماكينات تريكو السداء4شكل )

 

 :التراكيب البنائية لتريكو السداء -1-3
 :النظرية األساسية لبناء تركيبات تريكو السداء -1-3-1

التغذية حسب التصميم،  فى تركيبات تريكو السداء تؤخذ كل خيوط السداء من مطاوس السداء وتمقى فى دالئل قضبان
ألن كل خيط من خيوط السداء يمتف حول ساق اإلبرة المقابمة ليا عن   Lapping movementوتتماثل حركات االلتفاف

طريق دليل من دالئل قضيب التغذية، حيث ترتبط الدالئل بقضيب واحد وتكون خيوط السداء موازية فى وضعيا لمدالئل، 
 Timingالئل  ل التى يحكميا التصميم المطموب ل تختمف من قضيب آلخر فى التوقيت إال أن الحركات الجانبية لمد

، اتجاىات   Over Lapلحركات االلتفاف التى تتمثل فى اتجاىين   اتجاىات تكوين الغرزة ل  Configurationوالتشكيل 
بين الغرز الجديدة التكوين والقديمة ليتكون  Intermeshing. ىذا وتقوم اإلبر بعمل التشابك  Under Lapنقل الغرزة  

 [1،2] التركيب البنائى لمقماش.

 لقضبان التغذية وكيفية تمثيمياالحركات الخمس الجانبية الرئيسية  -1-3-2
              The Five Basic Over Lap / Under Lap Variations 

قوم بيا قضيب الدالئل من واحد أو أكثر من الحركات يالتى  -(5كما يتضح في شكل ) – تتكون جميع حركات االلتفاف
 الخمس الجانبية الرئيسية اآلتية:

 عنيا أحيان ا بحركة  براتجاه تكوين غرزة يتبعيا نقل غرزة فى االتجاه العكسى ) يعطى عروة مغمقة( أو ما بع
   (closed lap)التفاف مغمقة 

  ( اتجاه تكوين غرزةo  ( يتبعيا )u فى نفس االتجاه حركة التفاف مفتوحة )،( open  lap)  .أو عروة مفتوحة 
  ( اتجاه تكوين غرزةo .)( فقط دون أس اتجاىات نقل )عراوس مفتوحة 
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  حشو ( اتجاىات نقل دون أس اتجاىات تكوينlaying- in .) 
  ال توجد اتجاىات تكوين وال اتجاىات نقل ال يحدث أس التفاف( miss- laping) خيرتين األال  من الحركتين وك

يتطمب وجود حركات تكوين  لغرز القضيب اآلخر فى األمام حتى يمكن مسك ) تثبيت( الغرز داخل التركيب 
 [1،8] البنائى.

 
 [8] الحركات الخمس الجانبية الرئيسية لدليل الخيط لتكوين غرز تريكو السداء( 5)شكل 

 : التجارب العممية -2
 البحث:أقمشة  عمييا الماكينة المنتج مواصفة -2-1

 -تى :( يوضح مواصفات الماكينة المستخدمة فى إنتاج عينات البحث وىى كاآل1الجدول )
 

 البحثأقمشة  عمييا المنتجمواصفات الماكينة  ( :1جدول )
 قضبان 6 عدد القضبان 7 تريكو سداء  الماكينة 1
 32 الچوچ  8 ماكينة راشيل نوع الماكينة 2
 بوصة 138 الماكينة عرض RCU4 9 الموديل 3
 إبرة 3505 عدد اإلبر  10 ألمانيا بمد الصنع 4
الشركة  5

 المنتجة
Karl Mayer 11 االبرة المركبة نوع اإلبر 

سطر /  2500 سرعة الماكينة 6
 دقيقة

 أتجاه رأسى الطي  نظام 12
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 مبحثلمواصفات األقمشة المنتجة  -2-2
نتاج علدد تصميم و تم  قضلبان  أربعلةو  ثالثلةو  اثنلينملن أقمشلة تريكلو السلداء بتراكيلب بنائيلة مختمفلة باسلتخدام  عينلة ( 12 )ا 

، عملى ماكينلة تريكلو السلداء الراشليل سلبق وذكلر مواصلفاتيا بالجلدول ردنيل 150ونملرة  ٪100ومن خامة بولي استر لمتغذية
(1).  
 البحثفى إنتاج عينات المنفذة  تصميمات ذات القضيبينال -2-2-1

 -:تىفى إنتاج عينات البحث وىى كاآلالتصميمات ذات القضيبين المنفذة ( يوضح مواصفات 2الجدول )
 

 فى إنتاج عينات البحثالتصميمات ذات القضيبين المنفذة مواصفات ( : 2جدول )

 م

 التركيب البنائى

التركيب البنائى 
 لمقماش

   قضيب خمفى قضيب أمامى  

 
 
 
 
 
1 

 
 

 

0-0 / 4-4 
حيث يتم لضم جميع 

 المغذيات.
 

 
 
 

1-1/2-3 
حيث يتم لضم جميع 

 المغذيات.
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــ
 

 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــ
 
 
 
 

 
 
 

 
2 

 
 

 
 
 

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

حيث يتم    2-3
لضم جميع 
 المغذيات.

 
 

1-2 / 1-0  
حيث يتم لضم جميع 

 المغذيات.

 
 

 
 
 

 
 

 ــــــــــــــــــــ
 

 
 ــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
3 

 
 

روعى فى ىذا التصميم 
تكرار حركة قضيب 
التغذية الثانى ثالثة 

مرات لتناسب مع تكرار 

0-1 / 1-2 / 2-
3 / 3-4 / 4-5 / 

5-6  
حيث يتم لضم جميع 

  المغذيات

1-0 / 1-2  
حيث يتم لضم واحد مغذي 

واحد مغذي عمي وترك 
 التوالي

 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــ
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 القضيب االمامى

 
 

 

 
 

 
 

 
 ــــــــــــــــــــ
 

 
 
 
 
 
4 
 
 
 

روعى فى ىذا التصميم 
تكرار حركة قضيب 
التغذية الثانى ثالثة 

مرات لتناسب مع تكرار 
 القضيب االمامى

 

1-0 / 1-2 / 1-
3 / 3-4 / 3-2 / 

2-1 / 1-0  
حيث يتم لضم واحد 
مغذي وترك واحد 
 مغذي عمي التوالي

 

1-2 / 1-0  
حيث يتم لضم جميع 

  المغذيات

 

 
 
 
 

 
 ــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــ
 

 فى إنتاج عينات البحثالمنفذة  قضبان ثالثةتصميمات ذات ال -2-2-2
 -:تىكاآلفى إنتاج عينات البحث وىى قضبان المنفذة  ثالثةالتصميمات ذات ( يوضح مواصفات 3الجدول )

 
 فى إنتاج عينات البحثالمنفذة  قضبان ثالثةالتصميمات ذات مواصفات ( : 3جدول )

 م

 التركيب البنائى

التركيب البنائى 
 لمقماش

  قضيب خمفى 2قضيب   1قضيب أمامى  

 
 
 

 
 
1 
 
 

 
 

 

2-3 / 4-5   
حيث يتم لضم واحد 
مغذي وترك واحد 
 مغذي عمي التوالي

 

1-2/1-2 
واحد حيث يتم لضم 

مغذي وترك واحد 
 مغذي عمي التوالي

 

 
0-1 / 3-2 

حيث يتم لضم 
واحد مغذي وترك 
واحد مغذي عمي 

 التوالي

 
 

 ــــــــــــــــــــ

 
 
 
 

 
 

2-3 / 2-1   
حيث يتم لضم واحد 
مغذي وترك اثنين 
 مغذي عمي التوالي

1-2 / 4-3   
حيث يتم لضم واحد 
مغذي وترك اثنين 

 التواليمغذي عمي 

2-3 / 2-1 
حيث يتم لضم 

واحد مغذي وترك 
اثنين مغذي عمي 

 
 ــــــــــــــــــــ
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2 

 
  

 التوالي

 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

 
 

 

2-3 / 3-4  
حيث يتم لضم واحد 
مغذي وترك اثنين 
 مغذي عمي التوالي

 

حيث   4-3 / 1-2
يتم لضم واحد مغذي 
وترك واحد مغذي 

 عمي التوالي

 

1-0 / 2-3 
 حيث يتم لضم

واحد مغذي وترك 
اثنين مغذي عمي 

 التوالي

 

 ــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
4 

 
 

 

3-4 / 3-2 
حيث يتم لضم واحد 
مغذي وترك أربعة 
 مغذيات عمي التوالي

 

حيث   2-1 / 1-2
يتم لضم واحد مغذي 
وترك واحد مغذي 

 عمي التوالي

 

1-0 / 2-3 
حيث يتم لضم 

واحد مغذي وترك 
أربعة مغذيات عمي 

 التوالي

 

 ــــــــــــــــــــ

 
 فى إنتاج عينات البحثالمنفذة  قضبان أربعةتصميمات ذات ال -2-2-3

 -تى:قضبان المنفذة فى إنتاج عينات البحث وىى كاآل ثالثة( يوضح مواصفات التصميمات ذات 4الجدول )
 

 قضبان المنفذة فى إنتاج عينات البحث أربعةمواصفات التصميمات ذات ( : 4جدول )

 م

 التركيب البنائى

التركيب البنائى 
 لمقماش

 قضيب خمفى  3قضيب  2قضيب  1قضيب أمامى  

 
 
 

 
 
1 
 

 
 
حيث  1-0 / 0-1 

يتم لضم واحد مغذي 
وترك ست مغذيات 

 عمي التوالي

1-0 / 1-2 / 3-
4 / 3-2 / 3-4 / 

حيث يتم ،   3-2
لضم واحد مغذي 
وترك ست مغذيات 

 عمي التوالي
 

1-0 / 0-1 
حيث يتم لضم واحد 
مغذي وترك ست 
 مغذيات عمي التوالي

3-4 / 3-2 / 1-0 / 
1-2 / 1-0 / 1-2  ،
حيث يتم لضم واحد 
مغذي وترك أربعة 
 مغذيات عمي التوالي
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2 

 
 

 

حيث   1-2 / 1-0
يتم لضم اثنين مغذي 
وترك ثالثة مغذيات 
ولضم أربعة مغذيات 
وترك ثالثة مغذيات 

 عمي التوالي

 

1-2 / 1-0 
حيث يتم لضم واحد 
مغذي وترك ست 
 مغذيات عمي التوالي

 

1-0 / 1-2 
 واحدحيث يتم لضم 

وترك اثنين  مغذي
مغذى ولضم مغذى 
وترك ثالثة مغذيات 

 عمى التوالى

 

2-1 / 2-3 
يتم لضم واحد  حيث

مغذي وترك أربعة 
 مغذيات عمي التوالي.

   

 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

 
 

 

0-1 / 4-3 
حيث يتم لضم اثنين 

 خمسمغذي وترك 
 مغذيات عمي التوالي

 

 

0-1 / 0-1 
حيث يتم لضم واحد 
مغذي وترك خمس 
مغذيات ولضم واحد 
مغذى وترك أثنين 
مغذى ولضم اثنين 
مغذى وترك مغذى 
 واحد عمي التوالي

 

4-3 / 0-1 
 اثنينحيث يتم لضم 

وترك تسع  مغذي
 مغذيات عمى التوالى

 

 

1-0 / 1-0 
حيث يتم لضم واحد 

مغذي وترك سبع مغذيات 
لضم مغذين وترك واحد 

 مغذى عمي التوالي

 

 
 
 
 
4 

 
 

 

2-2 / 1-1 / 0-
0  

 واحدحيث يتم لضم 
 اثنينمغذي وترك 

 عمي التوالي مغذى

 

0-1 / 2-1 
واحد حيث يتم لضم 

 مغذي وترك اثنين
 عمي التوالي مغذى

 

2-1 / 1-0 
 واحدحيث يتم لضم 
 اثنينمغذي وترك 

 عمي التوالي مغذى

 

1-2 / 0-1 
 واحدحيث يتم لضم 

 مغذى اثنينمغذي وترك 
 عمي التوالي
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 مشة المنتجةالمعممية لتقييم الخواص الوظيفية لألقات ختبار اال -2-3
 -:تية آلاات ختبار تم إجراء اال

 [3]السمك بالمم.  اختبار .1
 [4]وزن المتر المربع بالجرام.  اختبار .2
 [5] مقاومة االنفجار. اختبار .3

 
  اتالنتائج والمناقش -3
 البحثقمشة أات المعممية التي أجريت عمى ختبار نتائج اال -3-1

 .البحثقمشة أات المعممية التي أجريت عمى ختبار نتائج اال( يوضح 5جدول )فيما يمي 
 

 البحثاقمشة نتائج االختبارات المعممية التي أجريت عمى ( : 5جدول )
 2مقاومة االنفجار كجم/سم 2الوزن جم/ م السمك مم م

1 0.29 91 835 
2 0.24 80 804 
3 0.28 87 820 
4 0.26 84 812 
5 0.39 115 902 
6 0.36 108 880 
7 0.34 102 862 
8 0.31 96 850 
9 0.41 121 1012 
10 0.45 130 1025 
11 0.47 137 1042 
12 0.49 142 1066 

 
 السمك بالمم  نتائج اختبار -3-1-1

 الذي اجري عمي جميع العينات محل الدراسة. نتائج اختبار السمك( 6يوضح شكل )

 
  ( نتائج اختبار السمك بالمم6شكل )
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 -:ما يمى  عينات البحثل( 6) شكل اإلحصائيويتضح من ال
  وذلك باختالف حركة كل قضيب  المنتج فى سمك القماش المكونة التجاىات تكوين الغرزة البينيةتؤثر المسافات

اختمف سمكيا نتاجيا تصميمات ذات قضيبين لمتغذية إقمشة المستخدم فى عمى سبيل المثال األ ونأ، فنجد 
كثر كمما أو أثناء حركة قضيب التغذية وكمما زادت ىذه المسافة لعمودين أباختالف مسافات اتجاىات نقل الغرزة 

ىناك عالقة طردية بين المسافات البينية وسمك القماش المنتج ، لذلك نجد  أن، فنالحظ زاد سمك القماش المنتج
 ةعينمن ( أقل سمكا 4رقم ) البحث ةعين( أقل مسافات بينية وبالتالى أقل سمكا من 2رقم ) البحث ةعينن أ

 ، كما ىو مبين بالجدول عينات البحث( وىكذا بالنسبة لباقى 1رقم ) البحث ةعين( أقل سمكا من 3رقم ) البحث
 . (2) رقم

 المستخدم فى  عينات البحث ختالف عدد قضبان التغذية المستخدمة، فنجد أنايختمف سمك القماش المنتج ب
 ثالثةتصميمات ذات نتاجيا إالمستخدم فى  عينات البحثتصميمات ذات القضيبين أقل فى السمك من نتاجيا إ

ن كل ، وذلك ألقضبان أربعةذات  تصميماتنتاجيا إالمستخدم فى  عينات البحثأقل فى السمك من  قضبان
خري مما يزيد قضيب تغذية يتحرك بشكل مختمف مكون تركيب بنائي يتعاشق مع التراكيب البنائية لمقضبان األ

 الناتج كمما زادت عدد قضبان التغذية المستخدمة.من سمك القماش 

  :بالجرام نتائج اختبار وزن المتر المربع -3-1-2
 ( نتائج وزن المتر المربع بالجرام الذي اجري عمي جميع العينات محل الدراسة.7يوضح شكل )

 
  (2) جم/م وزن المتر المربع( نتائج اختبار 7شكل )

 
 (2) جم/مووزنو بالمم القماشالعالقة بين سمك ( 8شكل )

 
 -ما يمى : عينات البحثل (8، )(7ويتضح من الشكل اإلحصائي )

 وذلك باختالف حركة كل قضيب،  المنتج القماش وزنفى  المكونة التجاىات تكوين الغرزة تؤثر المسافات البينية
نتاجيا تصميمات إقمشة المستخدم فى عمى سبيل المثال األف قمشة المنتجة زاد وزنيا،و كمما زاد سمك األنأنجد و 

 وعمي وبناء   -سابقا أتتضحكما  – باختالف حركة قضبان التغذية فى القماشسمكيا ختمف يذات قضيبين لمتغذية 
 البحث ةعينن أالقماش المنتج، لذلك نجد  ووزنالسمك ىناك عالقة طردية بين  أنالقماش، فنالحظ  وزنيختمف 
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من  وزنا( أقل 3رقم ) البحث ةعينمن  وزنا( أقل 4رقم ) البحث ةعينمن  وزناوبالتالى أقل سمكا ( أقل 2رقم )
 (. 2( وىكذا بالنسبة لباقى عينات البحث ، كما ىو مبين بالجدول رقم )1رقم ) البحث ةعين

  المستخدم فى  عينات البحثختالف عدد قضبان التغذية المستخدمة، فنجد أن االقماش المنتج ب وزنيختمف
تصميمات ذات ثالثة نتاجيا إالمستخدم فى  عينات البحثمن  نز الو نتاجيا تصميمات ذات القضيبين أقل فى إ

ن كل وذلك أل .تصميمات ذات أربعة قضباننتاجيا إالمستخدم فى  عينات البحثمن  الوزنقضبان أقل فى 
خري مما يزيد تراكيب البنائية لمقضبان األقضيب تغذية يتحرك بشكل مختمف مكون تركيب بنائي يتعاشق مع ال

 وزنو كمما زادت عدد قضبان التغذية المستخدمة.يزيد من سمك القماش الناتج وبالتالي 
 

  ( 2كجم/سم  )مقاومة االنفجارنتائج اختبار  -3-1-3
 جري عمي جميع العينات محل الدراسة.أالذي  ( 2( نتائج مقاومة االنفجار) كجم / سم 9يوضح شكل )

 
 ( 2مقاومة االنفجار) كجم/سم ( نتائج اختبار 9شكل )

 
 (2سم ( مقاومة االنفجار) كجم/2العالقة بين وزن القماش ) جم/م( 10شكل )

 -ما يمى : عينات البحثل( 10)(،9شكمي )ويتضح من 
  وضحت سابقاأكما  –المكونة التجاىات تكوين الغرزة  عمي سمك ووزن القماش الناتج تؤثر المسافات البينية- 

عمى سبيل  ونأمقاومة انفجار القماش المنتج وذلك باختالف حركة كل قضيب، فنجد مما يحسن من خاصية 
باختالف حركة  سمكيا ووزنياختمف ينتاجيا تصميمات ذات قضيبين لمتغذية إقمشة المستخدم فى المثال األ

سمك ىناك عالقة طردية بين  أنختمف مقاومة انفجار القماش ، فنالحظ ت عميو قضبان التغذية فى القماش وبناء  
وبالتالى أقل سمكا ووزنا ( أقل 2رقم ) البحث ةعينن ألذلك نجد  لو، نفجارخاصية مقاومة االو ووزن القماش 

ن ( أقل مقاومة انفجار م3رقم ) البحث ةعين( أقل مقاومة انفجار من 4رقم ) البحث ةعينمقاومة انفجار من 
 (. 2( وىكذا بالنسبة لباقى عينات البحث، كما ىو مبين بالجدول رقم )1رقم ) البحث ةعين
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 عينات البحثختالف عدد قضبان التغذية المستخدمة ، فنجد أن االقماش المنتج بمقاومة انفجار خاصية ختمف ت 
نتاجيا إالمستخدم فى  عينات البحثمن مقاومة انفجار قضيبين أقل نتاجيا تصميمات ذات إالمستخدم فى 

تصميمات ذات أربعة نتاجيا إالمستخدم فى  عينات البحثمن مقاومة انفجار تصميمات ذات ثالثة قضبان أقل 
ن كل قضيب تغذية يتحرك بشكل مختمف مكون تركيب بنائي يتعاشق مع التراكيب البنائية وذلك أل .قضبان

يجاب ) زيادة( عمي خاصية مقاومة لتالي وزنو مما يوثر باإلخري مما يزيد من سمك القماش الناتج وبالمقضبان األ
 االنفجار لو كمما زادت عدد قضبان التغذية المستخدمة.

 
 االستنتاجات:  -4

 تم التوصل في ىذا البحث إلى أنو:
  القملاش المنلتج وذللك بلاختالف حركلة كلل ووزن فلى سلمك المكونة التجاىات تكوين الغلرزة  تؤثر المسافات البينية

 بالقمللاش وسللمكالمكونللة التجاىللات تكللوين الغللرزة  ىنللاك عالقللة طرديللة بللين المسللافات البينيللة ن أوجللد قضلليب ، و 
 القماش المنتج. ووزن

  المستخدم  عينات البحثختالف عدد قضبان التغذية المستخدمة، فنجد أن االقماش المنتج بووزن يختمف سمك
تصميمات ذات نتاجيا إالمستخدم فى  عينات البحثتصميمات ذات القضيبين أقل فى السمك من نتاجيا إفى 

ن وذلك أل .تصميمات ذات أربعة قضباننتاجيا إالمستخدم فى  عينات البحثثالثة قضبان أقل فى السمك من 
خري مما ان األكل قضيب تغذية يتحرك بشكل مختمف مكون تركيب بنائي يتعاشق مع التراكيب البنائية لمقضب

 يزيد من سمك القماش الناتج وبالتالي وزنو كمما زادت عدد قضبان التغذية المستخدمة.
  تؤثر المسافات البينية المكونة التجاىات تكلوين الغلرزة  عملي سلمك ووزن القملاش النلاتج  مملا يحسلن ملن خاصلية

ىنلاك عالقلة طرديلة بلين سلمك ووزن  أنمقاومة انفجار القماش المنتج وذلك باختالف حركة كل قضليب، فلنالحظ 
 .القماش وخاصية مقاومة االنفجار لو

 عينلات البحلثختالف عدد قضبان التغذيلة المسلتخدمة ، فنجلد أن االقماش المنتج بخاصية مقاومة انفجار ختمف ت 
نتاجيلللا إالمسللتخدم فلللى  عينلللات البحلللثمللن مقاوملللة انفجلللار تصلللميمات ذات القضللليبين أقللل نتاجيللا إالمسللتخدم فلللى 

تصلميمات ذات أربعلة نتاجيلا إالمسلتخدم فلى  عينلات البحلثملن مقاوملة انفجلار تصميمات ذات ثالثة قضبان أقلل 
ن كللل قضلليب تغذيللة يتحللرك بشللكل مختمللف مكللون تركيللب بنللائي يتعاشللق مللع التراكيللب البنائيللة . وذلللك ألقضللبان

يجاب ) زيادة( عمي خاصية مقاومة يوثر باإل خري مما يزيد من سمك القماش الناتج وبالتالي وزنو ممالمقضبان األ
وتعتبللر خاصلية مقاومللة االنفجللار لألقمشلة مللن الخللواص  االنفجلار لللو كمملا زادت عللدد قضللبان التغذيلة المسللتخدمة.

نواعيللا ومجللاالت اسللتخداميا ألنيللا تعطللي مؤشللر عللن أقمشللة تريكللو السللداء بللاختالف أاليامللة الواجللب توافرىللا فللي 
 ثناء االستخدام.ألالجيادات المختمفة الواقعة عمييا  قمشةمدي قوة تحمل األ

 التوصيات:  -5
 : يوصى البحث باآلتي

  وعالقتيا بالخواص الوظيفية والجمالية لألقمشة المنتجة.تريكو السداء قمشة أتصميم العوامل المؤثرة في دراسة 
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 المراجع:  -6
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