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تأثير عمليات العناية على بعض الخصائص الميكانيكية والكيميائية القمشة التريكو
السليلوزية
سونيا محمد شيبون

قسم االقتصاد المنزلى -كلية الزراعة– جامعة االسكندرية
تاريخ القبول1026/8/21:

تاريخ التسليم1026/6/9 :

الملخص

االقمشة التريكو الطبيعية النباتية تحظى خواصها بعناية مكثفة فى مجال تطوير وتحسيي االقمشية وتحتيال اليى عملييان للعنايية التيى قيد تي ثر
علييى الخصييالم الميكانيكييية والكيميالييية لهييالق االقمشيية حيييت ت ي دل عمليييان اللسيييل المتكييرر وعمليييان التبيييع ل قمشيية الطبيعيي ية النباتييية الييى
تدهور الخصالم الميكانيكية والكيميالية لهالق االقمشة وبالتالى تدهور العمر االسته كى لها.
وتهييد

هييالا الد ارسيية علييى د ارس ية طييرا العناييية المختلفيية م ي عييدد دوران اللسيييل والتبيييع والل ي للتوصييل الييى مييدل ت ثيرهييا علييى الخ يوام

الميكانيكية والكيميالية وتحديد أنسب طرا للعناية ل حتفاظ بمظهريتها وكفاءتها فى االستخدام وتتناسب مع طبيعة الخامة.
االسلوب البحثى المتبع فى هالق الدراسة ينقسم اليى جيزء خيام بعمليية اللسييل وعمليية التبيييع والجيزء الثيانى خيام باالختبياران الميكانيكيية
وهييى قييوا االنفجييار والخصييالم الكيميالييية ومتمثليية فييى ت ي ثير العييرا الحم ييى والعييرا القلييول والتييى اجرييين فييى صييندوا دعييم صييناعة اللييزل
والمنسوجان بالسيو

باالسكندرية.

وأشارن النتالج الي عدم وجود ع قة معنوية بي كي مي أنيواال االقمشية مو يع الد ارسية للعينيان القياسيية لقيوا االنفجيار .وعيدم وجيود ع قية
معنوية بي ك م أنواال النسيج مو ع الدراسة للعينان القياسية لت ثير العرا الحم يى والقليول .كميا و يحن النتيالج عيدم وجيود ع قية معنويية
بيي عيدد ميران اللسييل لكيل نيوال مي أنيواال النسييج التريكيو مو ييع الد ارسية وقيوا االنفجيار وا هنيا ع قية شيديدا المعنويية عنيد مسيتول احتمالييية
( ).0.0بي أنواال النسيج الملسول وقوا االنفجار لهيم وأشيارن النتيالج عيدم وجيود ع قية معنويية بيي عمليية تبييع االقمشية مو يع الد ارسية وقيوا
االنفجيار لهييم وا هنيا ع قيية شييديدا المعنويية عنييد مسييتول معنويية ( ).0.0بييي أنيواال القميياب المبيييع مو يع الد ارسيية وقييوا االنفجيار كمييا وجييد
عدم وجود ع قة معنوية بي عدد مران اللسيل للقماب التريكو مو ع الدراسة وت ثرق بالعرا الحم ى أو العيرا القليول وعليى عيدم وجيود ع قية
معنوية بي ت ثير العرا الحم ى أو العرا القلول على القماب الملسول مو ع الدراسة وأي اعدم وجود ع قية معنويية بيي ميدد عمليية التبييع
للقميياب التريكييو مو ييع الد ارسيية وتي ثرق بييالعرا الحم ييى أو العييرا القلييول وعلييى عييدم وجييود ع قيية معنوييية بييي ت ي ثير العييرا الحم ييى أو العييرا
القلول على القماب المبيع مو ع الدراسة.

كلمات دليلية :االقمشة التريكو -السليلوزية -الغسيل والتبيض -الخصائص الميكانيكية -الخصائص الكيميائية.

المقدمة والمشكلة البحثية

قماب التريكو هيو أحيد انيواال المنسيوجان المعروفية لنيا
من ي ييال زمي ي ي بعي ي ييد ويختلي ي ي

ف ي ييى ص ي ييناعت عي ي ي االقمش ي يية

المنسي ي ييوجة العاديي ي يية حيي ي ييت يي ي ييتم صي ي ييناعة نسي ي يييج التريكي ي ييو

باستخدام خيط واحد أو مجموعة م الخيوط تتداخل عليى
هيليية حلقييان(عراول أو غييرز) ثييم تتشيياب حلقييان الص ي
االخييير م ييع حلقييان الصي ي

السييابا وهك ييالا ونتيجيية له ييالا

التش يياب في يا قم يياب التريك ييو يتمي ييز بالمطاطي يية كم ييا أ

تت ييداخل الخي ييوط عل ييى هيل يية حلق ييان يس يياعد عل ييى م ييرور
الهيواء خي ل مسييام الم بييل وبالتييالى الييتخلم مي ح يرارا

الجسم (أنصا

نصر وكوثر الزغبى-

.)0...

والم بييل المصيينعة م ي أقمشيية التريكييو تتميييز بدرجيية
نفااليي يية عاليي يية لله ي يواء تسي يياعد علي ييى تلطي ي ي

درج ي ية ح ي ي اررا

الجسييم الييى جانييب تميزهييا بدرجيية تييوبير منخف يية وكييالل

لها قدرا عالية على االحتكا كما أكيدن الد ارسية عليى أ
خاميية القط ي هييى االكثيير تف ييي وأ نسيييج التريكييو هييو
االف ي ي ييل لمي ي ييا يتميي ي ييز ب ي ي ي م ي ي ي تي ي ييوفير مقومي ي ييان ال ارحي ي يية
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وتم ت كيد الل بم تمر(الفاو -منظمة االغالية والزراعة

.)0.00

وفيى د ارسية قيام بهيا ( )Alla Arafa Badr- 2013حيول

الخيوام االنتقالييية ونفاالييية الهيواء وامتصييام بخييار الميياء
فيى أقمشيية التريكيو المصيينوعة مي خامييان حديثية (البييامبو

العالميي يية )0..9 -بتو ي ييي أسي ييباب رفي ييع كفي يياءا المني ييتج
ورفييع وع ييى المسييتهل والبيليية المحيطيية ميي خ ي ل تييوفير

التهوية الطبيعية وتحقيا الجودا

العالمية.

والمييودال مقارنيية بييالقط والفسييكوز) حيييت أكييدن الد ارسيية

وتجي ييرل عمليي يية التبيي يييع قبي ييل أوأثني يياء أو بعي ييد عمليي يية

علييى أ أقمشيية التريكييو لهييا قييدرا هالليية علييى نفاالييية بخييار

اللسيييل ازليية البقييع واالتسيياخان الموجييودا علييى القميياب

الميياء والهيواء كمييا أكييد علييى أ االقمشيية الخفيفيية أقييل قييدرا

وأي ييا تييتم عملييية التبييييع لتحسييي درجيية البييياع (هاليية

الحي يرارل وأمتص ييام الم يياء ونفاالي يية الهي يواء ونفاالي يية بخ ييار

ولذلك فقد تمثلت مشكلة هذا البحث

لهالق االنواال م االقمشة.

اللسي يييل علي ييى الخ ي يوام الميكانيكيي يية والكيمياليي يية وتحديي ييد

ف ييى التوص يييل الحي يرارل والمقاوم يية الح ارري يية واالمتص ييام
الم يياء ويرج ييع اللي ي لقيم يية المس ييامية العالي يية وال ييوز القلي ييل
والخص ي ييالم الوظيفي ي يية للمنتج ي ييان الملبس ي ييية تت ي ييم

االسيتعمال والعميير االسيته كى باال ييافة اليى أنهييا تحييتفظ
بش ييكلها وهيلته ييا وتتحم ييل االرت ييداء والخل ييع وعملي يية العناي يية
(.)Gersak -2002

كمييا تحتييال المنتجييان النسيييجية المختلفيية الييى العناييية

بيياخت

أنواعهييا واسييتخداماتها بصييورا متكييررا طيوال فتيرا

استخدامها وتتنوال عمليان العناية(غسيل وتجفيي

وتبييع

وكى وغيرها) وت ثر هالق العمليان على الخوام الطبيعية
والميكانيكية

لها.

وي ييتم تنظي ي

األقمش يية القطني يية بس ييهولة نظي ي ار ألنه ييا ال

تتي ي ي ثر بالص ي ييابو القل ي ييور أو درج ي يية الحي ي ي اررا الت ي ييي تص ي ييل
لللليا

أو مواد التبييع القلوية ويساعد على الل عملية

االنكميياب الصييناعية وزيييادا متانيية القط ي عنييد البلييل ممييا
يجعي ي ييل األقمشي ي يية تتحمي ي ييل ا جهي ي ييادان الميكانيكيي ي يية التي ي ييي
تتعييرع لهييا أثنيياء عملييية التنظي ي
التنظي ي

بم يواد التبييييع يحييدت تل ي

ممييا يي در سلييى سييرعة التلي

ولك ي بتك يرار عملييية
كيميييالي للشييعيران

الميكييانيكي لًقمشيية وأي ييا

بالنسييبة لًقمشيية الكتانييية نجييد أنهييا تشييب األقمشيية القطنييية
م ي حيييت اسييتجابة وتحمييل التنظي ي

تعر ييا للتلي

أل أ الكتييا أكثيير

سيواء الميكييانيكي أو الكيميييالي مي القط ي

أم ييا الحري يير الص ييناعي نج ييد أني ي يفق ييد نصي ي

متانتي ي عن ييد

البلل لالل سن يحتال سلى عناية تفيوا القطي بدرجية كبييرا
لهالق الخاصية(سلطا – .)099.
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فى تحديد ت ثير طرا العناية المختلفة مي عيدد دوران

أنس ييب ط ييرا للعناي يية ل حتف يياظ بمظهريته ييا وكفاءته ييا ف ييى
االستخدام وتتناسب مع طبيعة الخامة.

وبالل تتحدد المشكلة فى التسا الن التالية:
 .0ما هى أقمشة التريكو الطبيعية النياتية؟
 .0ماهى طرا العناية باالقمشة مو ع الدراسة؟
 .3ميياهى الخصييالم الميكانيكييية والكيميالييية ل قمشيية
مو ع الدراسة؟

 .4م ي ي ييا هيي ي ييو تي ي ي ي ثير عمليي ي ي ييان العناي ي ي يية عل ي ي ييى العمي ي ي يير
االسته كى ل قمشة مو ع الدراسة؟
الهي ييد

أهداف البحث

م ي ي الد ارسي يية معرف ي يية ت ي ي ثير عمليي ييان العناي ي يية

ألقمشي ي يية التريك ي ي ييو الطبيعيي ي يية النباتيي ي يية علي ي ييى الخصي ي ييالم
الميكانيكيي ي يية والكيمياليي ي يية وبالتي ي ييالى ت ثيرهي ي ييا علي ي ييى العمي ي يير

االس ي ي ييته كى له ي ي ييالق االقمش ي ي يية (القطي ي ي ي  &0..والفس ي ي ييكوز
 %0..والبامبو &0..والمودال.)%0..
االهداف الفرعية:

 .1تحدي ي ييد ط ي ييرا القي ي ييال الخاص ي يية بالعين ي ييان مو ي ييع
الدراسة.
 .2التع يير عل ييى العم يير االس ييته كى ل قمشيية مو ييع
الدراسة.
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أوال :المصطلحات:
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رابعا :الفروض البحثية:

االسلوب البحثى

ص يييلن الف ييروع البحثي يية ف ييى ص ييورتها الص ييفرية م ييع

 .1أقمشةة التريكةةو :يطليا عليى االقمشيية المنتجية علييى
ماكين ييان التريك ييو بكاف يية أنواعه ييا وتركيبه ييا النس ييجى

عب ي ييارا عي ي ي غ ي ييرز متداخل ي يية م ي ييع بع ي ييها (مج ي ييدل
العار -

.)0..2

ويقصي ييد ب قمشي يية التريكي ييو السي ييليلوزية االقمشي يية التريكي ييو
المنتجي يية مي ي ي أليي ييا

نباتي ي يية وهي ييى (قم ي يياب قطي ي ي %0..

وقمي يياب فسي ييكوز %0..وقمي يياب مي ييودال %0..وقمي يياب
بامبو.)%0..

 .2عمليات العناية :هى عملية العناية والتنظي

تشمل

بداييية م ي قبييل عملييية النقييع وقبييل المعييام ن وا ازليية

البق ي ييع والمنظف ي ييان واال ي ييافان وعملي ي ييان التب ي يييع
والمظهيران ( )Fabric Link -2007ويقصيد بهيا فيى
ه ييالا البح ييت عملي يية اللس يييل االل ييى وعملي يية التب يييع

ل قمشة مو ع

الدراسة.

 .3الخصائص الميكانيكيةة :هيى الصيفان التيى تو ي
المروني يية وعي ييدم المروني يية للم ي يواد تحي يين

ي ييلط مثي ييل

االلتواء واالستطالة والص بة وقيوا الشيد

( Business

.)Dictionary -2016

 .7الخصةةةائص الكيميائيةةةة :ه ييى الص ييفان المس ييتخدمة
لتحدي ييد التف يياع ن الت ييى تي ي ثر عل ييى خي يوام الم ييادا

(.)the Free Dictionary -2012

 .0ال توج ي ييد ع قي يية بي ييي عي ييدد دوران عمليي يية اللسي يييل
والخصالم الميكانيكية والكيميالية ل قمشية مو يع

الدراسة.
 .0ال توج ييد ع ق يية ب ييي ع ييدد س يياعان عملي يية التب يييع
والخصالم الميكانيكية والكيميالية ل قمشية مو يع
الدراسة.
خامسا :طريقة البحث:

أجري ي يين التج ي ييارب المعملي ي يية بمعام ي ييل ص ي ييندوا دعي ي ييم

صناعان اللزل والنسيج بالسيو –

االسكندرية.

إعداد التجربة:

تنقس ييم العناي يية ال ييى قس ييمي اوال :عملي يية اللس يييل والثاني يية:
ت ثير المواد المبي ة على أنواال االقمشة مو ع

الدراسة.

 .0ت ي ي ييم عملي ي ي يية العناي ي ي يية ب س ي ي ييتخدام غس ي ي يييل باللس ي ي ييالة
االوتوماتيكيي ي يية ن ي ي يوال (سيي ي ييديال زانوسي ي ييى) وب سي ي ييتخدام

مسحوا غسيل مناسب (برسييل بيودر أبييع) لنيوال
اللس ي ييالة وي ي ييتم اللس ي يييل عل ي ييى درج ي يية حي ي ي اررا عالي ي يية
(°9.م).

 .0تييتم عملي يية التجفيي ي

بع ييد عملي ييان اللس يييل بع ييدد 5

غسي ي ن و 0.غسي ي ن و  05غس ييلة ف ييى
الشمل المباشر بعد كل

ثانيا :منهج البحث:

غسلة.

ييوء

 .3ي ييتم أس ييتخدام المي يواد المبي يية ومي ي أش ييهرها الكل ييور

أتبعن هالق الدراسة المنهج التجريبى التحليلى.

(  5%الهيبوكلوريد

ثالثا :عينة البحث:

متمثليية فييى أربييع أن يواال م ي االقمشيية التريكييو الطبيعييية

النباتي ي ي ي يية(قط  %0..وفس ي ي ي ييكوز %0..وب ي ي ي ييامبو%0..
ومودال.)%0..

الصوديوم).

 .4كييوب (04.مييل) 05 /لتيير ميياء ويييتم حسيياب الوقيين
بعد  0.دقالا م و ع

القماب.

 .5يو ع االقمشية المختلفية مو يع الد ارسية فيى الميادا
المبي يية ود ارس يية ت ثيره ييا بع ييد نصي ي

االجراءات:

 .1عمليييان اللسيييل (عييدد م يران اللسيييل 05 0. 5
مرا) يستخدم مسحوا برسيل ل بيع أوتوماتي

الصورا التالية:

.

 .2عمليان التبييع (غمر القماب لمدا 0 .05
 0 005ساعة) استخدم محلول الكلور السالل.

ساعة وبعد ساعة ونص

وبعد ساعتي

س يياعة وبع ييد
.

 .6د ارس ي يية ت ي ي ي ثير عملي ي ييان اللس ي يييل المختلف ي يية والمي ي يواد
المبي ي يية علي ييى الخصي ييالم الطبيعيي يية والميكانيكيي يية

آلنواال االقمشة المختلفة بإجراء االختباران التالية:
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االختب يياران الميكانيكي يية :وق ييد تمثل يين ف ييى أختب ييار مقاوم يية
االقمشية ل نفجيار ( Bursting Strength of Fabricsكجيم

س ي ييم :)0وت ي ييم اللي ي ي االختب ي ييار طبق ي ييا للمواص ي ييفة

القياس ي ييية(

.ASTM (D3786/D3786M-09

االختبيياران الكيميالييية :وقييد تمثييل فييى أختبييار ت ي ثير العييرا
علي ييى المنسي ييوجان :وتي ييم الل ي ي االختبي ييار طبقي ييا للمواصي ييفة
القياسية (.ISO (105-E04:1994) (E

وتييم اج يراء هييالق االختبيياران فييى معامييل صييندوا دعييم

صناعة اللزل والنسيج بالسيو

باالسكندرية.

 .0عينان البحثية هى أربعة أقمشة تريكيو سينجل جيرسيى
(قط ي  -%0..فسييكوز -%0..مييودال -%0..
).

 .0وت ييم نس ييج الخي ييوط المكون يية لعين ييان لبح ييت بطريق يية
نسج واحدا فى شيركة النصير للم بيل والمنسيوجان
(كابو).
 .3تيييم قيييم قطي ييع القم يياب عل ييى شي ييكل مس ييتطيل بطي ييول
40سم ×

0.سم.

تم استخدام أدوان وأجهزا مختلفة لقيال االتى:

أ -بعض الخواص الكيميائية والميكانيكية
التحليل الميكانيكى :أختبار قيوا االنفجيار ل قمشية مو يع
الدراسة ب ستخدام جهاز

www.Textile(instrument.net-2016) TestexF142ABrustingStrength Tester

التحليةةةل الكيميةةةائى :أختب ييار ق ييوا تمسي ي القم يياب مو ييع
الد ارس يية بالص ييبلة باس ييتخدام الع ييرا الص ييناعى الحم ييى

وأي ا باستخدام العرا الصناعى القلول ب ستخدام جهاز
(www.Textileinstrument.net-2016)TestexF416APerspiration Tester/Perspirometer

ي ييد العي ييرا باس ي ييتخدام

محلييول عييرا صييناعى قلييول وىخيير حام ييى ويقيييم اللييو
بالمقيال الرمادل( .مجدل العار )0..2 -
ب -استخدام الغسالة االوتوماتيكية
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غسي ييالة في ييول أوتوماتي ي ي (أيي ييديال زانوسي ييى 01 -برني ييامج–
سييرعة دورا العصيير 5..دورا ا) وقييد اسييتخدم مسييحوا

برسيل أوتوماتي وتم تشليل اللسالة على برنامج  Bوعنيد
درجي يية ح ي ي اررا  9.حيي ييت يي ييتم اللسي يييل عني ييد هي ييالق الدرجي يية
والشييط

 4م يران ودورا عصيير طويليية ثييم تخييرل العينييان

م ي اللسييالة وتنش يير بالخييارل لم ييدا س يياعة حتييى تجيي

ث ييم

مرا.

أسلوب المعالجة االحصائية للدراسة المعملية:

تي ييم اسي ييتخدام النسي ييب الملويي يية وأختبي ييار( ) بإسي ييتخدام

برن ي ي ييامج متخص ي ي ييم ف ي ي ييي التحلي ي ي ييل االحص ي ي ييالي

()SPSS

البرني ي ي ي ييامج االحصي ي ي ي يياليح الحزمي ي ي ي يية االحصي ي ي ي ييالية للعلي ي ي ي ييوم
االجتماعييةح

()Statistical Package for Social Science

( )Version20عي ي طري ييا أدخ ييال النت ييالج للحاس ييب االل ييي
والل ي بهييد

التع يير عل ييى المعنوييية ب ييي أن يواال االقمش يية

المختلفة والمعام ن

المختلفة.

النتائج والمناقشة

أدوات البحث:

الج ي يراء اختبي ييار ثب ي ييان اللي ييو

ت ييم غس ييل الييبعع االخ يير مي ي العين ييان أتوماتيكي ييا ف ييى

يعاد غسيلها بنفل الطريقة 05

تحضير قطع األقمشة المختلفة موضع الدراسة

بامبو )%0..مجهزا بلو واحد (االزرا الفات

الغسيل االوتوماتيك

وتو ي ي هيييالق النتي ييالج التالي يية ت ي ي ثير عملييييان اللسي يييل
والتبيييع علييى بعييع الخصييالم الميكانيكييية والكيميالييية
ل قمشة مو ع الدراسة:
أوال :الخصائص الميكانيكية والكيميائية للعينات البحثية:
 .2الخصائص الميكانيكية:

اختبار مقاومة قوا االنفجار ل قمشة مو ع الدراسة.

تس ييتخدم اختب ييار ق ييوا االنفج ييارفى العدي ييد مي ي االقمش يية
ويشير أرتفاعها الى جودا االقمشة

(.)etal-2011 Azad

وقييد تييم قيييال قييوا االنفجييار ل قمشيية مو ييع الد ارسيية

بييدو معامليية (العينيية القياس ييية) لتحدي ييد أل االن يواال أكث يير
مقاومة للقطع أو

التمزا.

يو ي جييدول( )0علييى ت ي ثير أن يواال االقمشيية العينييان

الكنت ييرول مو ييع الد ارس يية عل ييى ق ييوا االنفج ييار لكي ي منه ييا
فوجد أ أكثر االقمشة مقاومة لقيوا االنفجيار هيى االقمشية
القطني ي ي ي ي يية حي ي ي ي ي ييت كان ي ي ي ي يين قيمته ي ي ي ي ييا ( )000003بنس ي ي ي ي ييبة
ملوييية( )%3306يليهييا م ي حيييت المقاوميية لقييوا االنفجييار
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هييى أقمشيية المييودال حيييت كانيين قيمتهييا ( )1.000بنسييب

مو ع الدراسة للعينان

( )%0400ثم يليهم أقمشية الفسيكوز وقيمتهيا ()240093

 .1الخصائص الكيميائية:

بنسي ي ييبة ( )%0005وأخي ي يير أن ي ي يواال االقمشي ي يية وأقلهي ي ييم لقي ي ييوا
االنفجاركاني ي ي يين أقمش ي ي ي يية الب ي ي ي ييامبو حيي ي ي ييت كان ي ي ي يين قيمته ي ي ي ييا
الك يير كي ي مي ي

(etal-2011

اختبار تي ثير العيرا الحم يى والعيرا القليول ل قمشية

مو ع الدراسة:
يو

(65043كجم سم )0بنسبة ملوية (.)%0901

 )Azadو(Arafa-

Alaa

القياسية.

جدول( )3عدم وجود تليران بي أنواال القمياب

المختلفة م حيت ت ثير كي مي العيرا الحم يى والعيرا

 )2016و( )Jeyakodi etal-2012أ أقمشية التريكيو القطي

القليول علييى تليييير لييو القمياب أو حييدوت تبقييع فييى أنيواال

 % 0..يعطى أعلى قوا انفجار مقارنة بيالقط المخليوط

االقمشيية مو ييع الد ارسيية حيييت كانيين النسييب الملوييية لكييل

وبنسيج المودال واي ا أعليى مي نسييج البيامبو وقيد يرجيع

العينان مو ع الدراسة (.)%05

الل لنعومة اليا
يو

البامبو.

جدول( )0مقارنة بي العينان مو ع االختبيار

يو

جدول( )4مقارنة بي العينان مو ع االختبيار

والل ي ي باسي ييتخدام اختبي ييار ( )Fفتبي ييي عي ييدم وجي ييود ع قي يية

والل ي باسييتخدام اختبييار ( )Fفييي مجموعييان حيييت ات ي

معنوية بي ك م أنواال النسييج مو يع الد ارسية للعينيان

ع ييدم وج ييود ع ق يية معنوي يية ب ييي كي ي مي ي أني يواال االقمش يية

القياسية.

جدول  :2تأثيرأنواع االقمشة موضع الدراسة على قوة االنفجار
أنواع االقمشة
القط
الفسكوز
البامبو
المودال
المجموال

%
3306
0005
0901
0400
0..

قوة االنفجار(كجم/سم)1
0000030
240095
65043
1.000
3300.26

جدول :1العالقة بين أنواع القماش للعينات القياسية وقوة االنفجار
ANOVA

االنفجار
بي المجموعان
داخل المجموعان
المجموال

*مستول احتمالى .0.5

مجموع المربعات
00190404
.0...
00190404

درجات الحرية
3
.
3

المتوسطات
3960425
.

المعنوية
.

F
.
.

** مستول احتمالى .0.0

جدول :3مقارنة أنواع االقمشة موضع الدراسة على تأثير العرق الحمضى والقلوى على تغيير أو تبقع القماش
أنواع االقمشة
القط
الفسكوز
البامبو
المودال
المجموال

%
05
05
05
05
0..

تأثيرالعرق الحمضى والعرق القلوى
5-4
5-4
5-4
5-4

جدول :1العالقة بين أنواع القماش للعينات القياسية للعرق الحمضى والقلوى
ANOVA

االنفجار
بي المجموعان
داخل المجموعان
المجموال

مجموع المربعات
.0...
.0...
.0...

درجات الحرية
3
.
3

المتوسطات
.0...
.

F
.

المعنوية
.
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** مستول احتمالى .0.0

*مستول احتمالى .0.5

باختي ي ييار المنظي ي ي

ثانيا :الخصائص الميكانيكيةة والكيميائيةة لتةأثير عمليةات

المناس ي ييب حي ي ييت أ االختي ي ييار الس ي ييليم

يعطى أعلى كفاءا تنظي

الغسيل للعينات البحثية:

ب قل التكالي

مع توفير الوقين

والجهد المبالول دو تعرع المنسول للتل .

 .2الخصائص الميكانيكية:

بالنسييبة للقميياب القطنييى()%0..وجييد أ حييدت زيييادا

أ -تييم قيييال ت ي ثير عملييية اللسيييل علييى مقاوميية االقمشيية

فييى مقييدار قييوا االنفجييار بعييد (5غس ي ن و 0.غسيي ن)

ل نفجار ل قمشة السليلوزية مو ع الدراسة.

بالنسبة للعينة القياسية.

تمن الدراسة واالختباران بصندوا دعم صناعة اللزل

وأكييدن (هيييام دمييرداب )0..3 -علييى نتييالج الد ارسيية

والمنسوجان بالمواصفة القياسية رقم  ASTM-D3786لعام

أ ع ي ي ييدد دوران اللس ي ي يييل يي ي ي ي ثر عل ي ي ييى ج ي ي ييودا االقمش ي ي يية

 0..9عل ي ي ييى درج ي ي يية حي ي ي ي اررا  50+00ونس ي ي ييبة الرطوب ي ي يية

الس ييليلوزية (القطي ي والكت ييا ) وأعل ييى الق يييم ق ييد حقق يين 0.

%0+65

م يران غسيييل والل ي للخ يوام الميكانيكييية وخ يوام االداء

يو ي ي جي ييدول( )5معي ييدل التلييي يير في ييى قي ييوا االنفجي ييار

وكالل الخوام الجمالية.

ل قمشيية مو ييع الد ارسيية مت ي ثرا بعملييية اللسيييل ويت ي

ويعي ييارع ( )www.ingeofibers.com- 2005أ قي ييوا

م الجدول السابا ت ثير عملية اللسيل على قوا االنفجار

االنفج ييار للقطي ي ( )%0..ترتف ييع مق ييدارها بعملي يية اللس يييل

ل قمشة مو يع الد ارسية وتظهير نسيبة التي ثير مي عمليية

حتييى  25غسييلة بعييدها يييتم االنخفيياع فييى قييوا االنفجييار

اللس ي يييل عل ي ييى أني ي يواال االقمش ي يية التريك ي ييو مو ي ييع الد ارس ي يية

للقماب القطنى.

بالنس ييبة للقطي ي فك ييا تي ي ثي ار بااليج يياب أل زي ييادا ف ييى ق ييوا

أشي ي ي ي ييارن (ايمي ي ي ي ييا جمي ي ي ي ييال )0996 -أ المنظفي ي ي ي ييان

االنفجيييار بزييييادا عي ييدد مي يران اللس يييل بنسي ييبة ()% 0041

الص ي ييناعية تي ي ي ثر عل ي ييى الخي ي يوام الطبيعي ي يية والميكانيكي ي يية

بينما كا ك م المودال والبامبو والفسيكوز يعطيى تي ثي ار

ل قمشة القطنية والمخلوطة.

س ييلبيا أل انخف يياع ف ييى ق ييوا االنفج ييار بزي ييادا ع ييدد مي يران

يت ي م ي جييدول ( )6السييابا عييدم وجييود ع قيية معنوييية

اللس ي يييل فك ي ييا أكث ي ييرهم تي ي ي ث ار الفس ي ييكوز بنس ي ييبة انخف ي يياع

بي عدد مران اللسيل لكل نيوال مي أنيواال النسييج التريكيو

( )%3505يليي ي ي الم ي ييودال بنس ي ييبة انخف ي يياع ()%3.005

مو ع الدراسة وقوا االنفجار.

ويليهم البامبو بنسبة انخفاع (.)%01010
وأشارن(حنا الجميل )0991 -أني البيد مي االهتميام

جدول :5تأثير الغسيل على قوة االنفجار لالقمشة موضع الدراسة
عدد مرات الغسيل

بدو غسيل (كنترول)
بعد  5مران غسيل

بعد  0.مران غسيل
بعد  05غسلة
مستول االنخفاع
 %لمستول االنخفاع

قوة االنفجار(كجم/سم)1
البامبو
الفسكوز
65043
2403
54045
6.031

القطن
000003
000025

003010
13034
( %0026االنخفاع)
(% 0041االرتفاال)

جدول :6العالقة بين عملية الغسيل لالقمشة وقوة االنفجار
ANOVA

االنفجار
بي المجموعان
داخل المجموعان
المجموال

*مستول احتمالى .0.5
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مجموع المربعات
000400.6
64200149
26960955

55056
4209
0604
% 3505

درجات الحرية
3
00
05

53045
46052
01016
% 01010

المتوسطات
4.10.35
53904.4

** مستول احتمالى .0.0

F
.0256

المودال
1.000
20045

65030
55096
04006
% 3.005
المعنوية
.054.
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م جيدول( )2س هنيا ع قية شيديدا المعنويية

على درجة ح اررا  0+C°0.ونسبة الرطوبة .%0+65

عن ييد مس ييتول احتمالي يية ( ).0.0ب ييي أني يواال النس يييج وق ييوا

يو ي ي ج ييدول( )1تي ي ثير عملي يية التب يييع بع ييد نصي ي

ويعييارع مييا سييبا (محمييد البييدرل )0999 -ا هنييا

س ي يياعتي ل قمش ي يية مو ي ييع الد ارس ي يية وت ثيره ي ييا عل ي ييى ق ي ييوا

وج ييود ع ق يية طردي يية ب ييي ق ييوا انفج ييار االقمش يية وأس ييلوب

االنفجييار لهييالق االقمشيية فنجييد انخفيياع فييى قييوا االنفجييار

اللسيل.

لكل نوال م االقمشة على حدا ويتفاون مقدار االنخفاع

سي يياعة وبعي ييد سي يياعة وبعي ييد سي يياعة ونص ي ي

االنفجار لهم

السي يياعة وبعي ييد

وو يحن (مييرال شييبل )0..6 -اني كلميا الادن عييدد

في ييى قي ييوا االنفجي ييار حيي ييت كاني يين أكثي يير االقمشي يية مو ي ييع

عي ييدد دوران اللسي يييل حققي يين تناسي ييبا عكسي يييا مي ييع مقاومي يية

يليه ي ي ييا ف ي ي ييى التي ي ي ي ثر أقمشي ي ي ية الفس ي ي ييكوز بنس ي ي ييبة انخف ي ي يياع

االحتك ييا فنج ييد أني ي قب ييل عملي يية اللس يييل وحت ييى بع ييد 05

( )%4009ث ي ييم نس ي يييج الب ي ييامبو بنس ي ييبة تي ي ي ثر ()%31014

غس ي ييلة زادن مقاوم ي يية االقمش ي يية ل حتك ي ييا واللي ي ي لتي ي يزاحم

وكييا أقلهييم ت ي ث ار بعملييية التبيييع كييا نسيييج القطي حيييت

الد ارس يية تي ي ث ار ه ييو الم ييودال بنس ييبة انخف يياع ()%53029

دوران اللسيل كلما زادن خشونة الململ كما ي حيظ أ

كا نسبة االنخفاع فى قوا االنفجار (.)%32004

الخي ييوط وتماس ييكها واللي ي بتي ي ثير عملي يية اللس يييل وبزي ييادا

أش ييارن (س ييامية الط ييوبب )0..6 -أ القطي ي يق يياوم

عدد دوران اللسيل قلن مقاومة االقمشة ل حتكا .

بوج عام تي ثير الميواد الم كسيدا فيى درجيان الحي اررا غيير

ب -تييم قيييال ت ي ثير عملييية التبيييع علييى مقاوميية االقمشيية

المرتفعيية حيييت تعتمييد عملييية تبيييع القط ي علييى اسييتخدام

ل نفجار ل قمشة السليلوزية مو ع الدراسة.

تمن الدراسة واالختباران بصندوا دعم صناعة اللزل
والمنسييوجان بالمواصييفة القياسييية رقييم

المواد الم كسدا مثل هيبوكلورين الصوديوم وغيرها.

ASTM-D3786

جدول :7العالقة بين االنفجار ونوع النسيج موضع الدراسة
ANOVA

االنفجار
بي المجموعان
داخل المجموعان
المجموال

*مستول احتمالى .0.5

مجموع المربعات
60.00213
04940020
26960955

المتوسطات
0.620594
0040504

درجات الحرية
3
00
05

F
0606.5

المعنوية
**.0...

** مستول احتمالى .0.0

جدول  :8تأثير التبيض على قوة االنفجار لالقمشة موضع الدراسة
المعامالت لعدد ساعات التبييض

بدو تبييع (كنترول)
بعد نص ساعة
بعد ساعة
بعد ساعة ونص
بعد ساعتي
مستول االنخفاع
 %لمستول االنخفاع

القطن
000003
0.0040
160.3
250.1
23099
32004
% 3305

كم ييا أش ييارن (مي ييرال ش ييبل )0..6 -أني ي تي ي ثر المي يواد

قوة االنفجار(كجم/سم)1
البامبو
الفسكوز
65043
2403
54039
55022
42035
540.0
4.0.2
53020
4.0.0
43006
05040
30004
% 31014
% 4009

المودال
1.000
50013
50002
45020
320.0
4300
% 53029

عملية تبيع االقمشة مو ع الدراسة وقوا االنفجار لهم

الم كسدا على السليلوز بتكرار عدد مران اللسيل ويحدت

وقييد أكييد ( )Blog.naturebazy.com-2013علييى عييدم

فييى السييليلوز ويييتم الل ي أي ييا بفعييل الم يواد المختزليية

وجي ييود ع قي يية معنويي يية بي ييي قي ييوا االنفجي ييار نتيجي يية لعمليي يية

تل ي

الموج ييودا ف ييى المنظي ي

مم ييا ين ييتج عنه ييا أ تق ييل مقاوم يية

االقمشة السليلوزية ل حتكا .
يو ي ي الج ييدول ( )9ع ييدم وج ييود ع ق يية معنوي يية ب ييي

التبيع حيت لم تظهر العينان تليران كثيرا عند المقارنة

بييي العينييان المبي يية وغييير المبي يية حيييت انخفييع قييوا
االنفج ييار بنس ييبة تتي يراو ب ييي ( )%0.-1نتيج يية المعامل يية
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كما يدل جدول( )00على عدم وجود ع قة معنوية

الكيميالية للتبيع.
يو ي الجييدول السييابا( )0.ا هنييا ع قيية ش ييديدا

المعنوييية عنييد مسييتول معنوييية( ).0.0بييي أن يواال القميياب

بي ت ثير العرا الحم ى أو العرا القلول على القماب
الملسول مو ع الدراسة.

أكد ( )Jeyakodi etal- 2012عدم وجود فروا معنوية

مو ع الدراسة وقوا االنفجار.

لثبان اللو لللسيل وثبان اللو لل وء ل قمش التريكو

 .1الخصائص الكيميائية:

أ -تم قيال ت ثير عملية االلسيل على ت ثير العرا
الحم ى والعرا القلول ل قمشة التريكو مو ع
الدراسة.

م القط والمودال والخلط بينهم ويتشابها معها االقمشة
المنسوجة أي ا.

ب -تم قيال ت ثير عملية التبيع على ت ثير العرا
الحم ى والعرا القلول ل قمشة التريكو مو ع

تمن الدراسة واالختباران بصندوا دعم صناعة اللزل

والمنسوجان

بالمواصفة

القياسية

رقم

105

ISO

)EO4:1994(Eعلى درجة ح اررا  00ونسبة الرطوبة
.%65
يو

الدراسة.

جدول ( )00عدم وجود ت ثير للقماب التريكو

تمن الدراسة واالختباران بصندوا دعم صناعة اللزل

والمنسيوجان بالمواصيفة القياسيية رقيم ISO 105 EO4عليى
درجة ح اررا  00ونسبة الرطوبة

مو ع الدراسة الملسول لعددا مران للعرا الحم ى أو

العرا القلول سواء كا تلي ار فى لو القماب أو حدوت
تبقع للقماب مما يدل على جودا القماب مو ع الدراسة
حتى بعد  5و 0.و 05مرا غسيل

د حدوت التلير أو

التبقع للقماب مقارنة بالعينة الكنترول مما يدل أ عدد

مران اللسيل ال تلير م

خوام القماب فى حدوت

تلير أو تبقع بفعل العرا الحم ى أو العرا القلول.

.%65

يدل جدول ( )03على ت ثير ميدا عمليية التبييع عليى
ت ثرالقمي يياب مو ي ييع الد ارسي يية للعي ييرا الحم ي ييى أو العي ييرا
القلييول فنجييد عييدم وجييود تليييير أو تبقييع للقميياب التريكييو

مو ع الدراسة بعد مدد عملية التبييع المختلفية مميا ييدل
عليى مقاومية القمياب التريكيو مو يع الد ارسية

يد حييدوت

تلييير أو تبقييع لهييا بفعييل العييرا الحم ييى أو العييرا القلييول
حتى بعد ساعتي م عملية التبيع مما ييدل عليى جيودا

يدل جدول( )00عدو وجود ع قة معنوية بي عدد

القماب مو ع الدراسة مع المقارنة بالعينة

الكنترول.

مران اللسيل للقماب التريكو مو ع الدراسة وت ثرق

بالعرا الحم ى أو العرا القلول.

جدول :9العالقة بين تبيض االقمشة وقوة االنفجار
ANOVA

االنفجار
بي المجموعان
داخل المجموعان
المجموال

*مستول احتمالى .0.5

مجموع المربعات
01450230
10530020
0.99109.4

درجات الحرية
4
05
09

المتوسطات
2000433
5430545

F
003.9

المعنوية
.0300

** مستول احتمالى .0.0

جدول :20العالقة بين االنفجار واالقمشة موضع الدراسة
ANOVA

االنفجار
بي المجموعان
داخل المجموعان
المجموال

*مستول احتمالى .0.5

مجموع المربعات
60660590
42300300
0.99109.4

درجات الحرية
3
06
09

المتوسطات
0.110164
095022.

F
20.60

المعنوية
**.0..3

** مستول احتمالى .0.0

جدول :22تأثير الغسيل على العرق الحمضى والعرق القلوى لالقمشة موضع الدراسة.
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المعامالت لعدد مرات الغسيل
بدو غسيل (كنترول)
تليير
تبقع
بعد  5مران غسيل
تليير
تبقع
بعد  0.مران غسيل
تليير
تبقع
بعد  05غسلة
تليير
تبقع

المقيال الرمادل 5-0

Alex. J. Agric. Sci.
العرق الحمضى والعرق القلوى
البامبو
الفسكوز

القطن
5-4
5-4

5-4
5-4

5-4
5-4

5-4
5-4

5-4
5-4

5-4
5-4

5-4
5-4

5-4
5-4

5-3
5-4

5-4
5-4

5-4
5-4

5-4
5-4

5-4
5-4

5-4
5-4

5-4
5-4

5-4
5-4

حدود السما الختباران ثبان اللو .05 + :

 : 0سئ

المودال

 :5ممتاز

جدول :21العالقة بين القماش موضع الدراسة والعرق
ANOVA

االنفجار
بي المجموعان
داخل المجموعان
المجموال

*مستول احتمالى .0.5

مجموع المربعات
.0...
.0...
.0...

درجات الحرية
3
00
05

F
.

المتوسطات
.0...
.0...

المعنوية
.

** مستول احتمالى .0.0

جدول :23تأثير التبييض على العرق الحمضى والعرق القلوى لالقمشة موضع الدراسة.
المعامالت لعدد مرات التبييض

ساعة

بعد نص
تليير
تبقع
بعد ساعة
تليير
تبقع
بعد ساعة ونص
تليير
تبقع
بعد ساعتي
تليير
تبقع

القطن

العرق الحمضى والعرق القلوى
البامبو
الفسكوز

المودال

5-4
5-4

5-4
5-4

5-4
5-4

5-4
5-4

5-4
5-4

5-4
5-4

5-4
5-4

5-4
5-4

5-3
5-4

5-4
5-4

5-4
5-4

5-4
5-4

5-4
5-4

5-4
5-4

5-4
5-4

5-4
5-4

جدول :21العالقة بين القماش والعرق
ANOVA

االنفجار
بي المجموعان
داخل المجموعان
المجموال

مجموع المربعات
.0...
.0...
.0...

*مستول احتمالى .0.5

درجات الحرية
3
06
09

المتوسطات
.0...
.0...

F
.

المعنوية
.

** مستول احتمالى .0.0
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يييدل الجييدول السييابا( )04عييدو وجييود ع قيية معنوييية
بييي مييدد عملييية التبيييع للقميياب التريكييو مو ييع الد ارسيية
وت ثرق بالعرا الحم ى أو العرا

القلول.

لكييل خاميية حتييى ال تتل ي

الخامييان المختلفيية وحتييى

تكسبها أف ل المواصفان لخواصها

الجمالية.

 )0االهتمييام بتقييديم خييدمان مييا بعييد البيييع للمسييتهل ع ي

كمييا يييدل الجييدول علييى عييدم وجييود ع قيية معنوييية بييي

طري ي ييا ت ي ييمي البطاقي يية االرشي ييادية كيفيي يية العنايي يية

ت ي ي ثير العي ييرا الحم ي ييى أو العي ييرا القلي ييول علي ييى القمي يياب

بي ييالمنتج م ي ي حيي ييت خريطي يية اللسي يييل المثلي ييى وعي ييدد

المبيع مو ع الدراسة.

ال ي ي ي ييدوران واس ي ي ي ييتخدام المبي ي ي ي ييان لزي ي ي ي ييادا العم ي ي ي يير

و حن (ليلى الخ رل وىخرو  )0999 -أن يعتميد

اختيييار المسييتهل علييى عييددا عوامييل منهييا اللييو والمتانيية

االسته كى

للمنتج.

 )3ال يربط بييي الجامعييان والم اركييز القومييية للبحييوت فييى

وقييوا التحم ييل للخام يية النس يييجية والت ييى تي ي ثر بالت ييالى عل ييى

مج ييال الص ييناعان النس يييجية والمص ييانع ف ييى مج ييال

العمر االسته كى للمنتج.

االس ييتفادا مي ي الرس ييالل العلمي يية والبح ييوت والخبي يران
فى مجال

ملخص للنتائج:

وأشييارن النتييالج الييى حيييت ات ي عييدم وجييود ع قيية

معنويي يية بي ييي ك ي ي م ي ي أن ي يواال االقمشي يية مو ي ييع الد ارسي يية
للعينان القياسية .وعدم وجيود ع قية معنويية بيي كي مي

التخصم.

المراجع
أنصي ييا

نصي يير وكي ييوثر الزغبي ييى( :)1000حد ارسي ييان في ييى

النسيجح الطبعة السادسة – دار الفكر العربى.

أن ي يواال النس ي يييج مو ي ييع الد ارسي يية للعين ي ييان القياس ي ييية .كم ي ييا

ايمييا جمييال محمييد عييزل ( :)2996حتي ثير بعييع الميواد

اللسيل لكل نوال م أنواال النسييج التريكيو مو يع الد ارسية

رسييالة ماجسييتير– كلي يية االقتصيياد المنزل ييى– جامع يية

و حن النتالج عدم وجود ع قية معنويية بيي عيدد ميران
وقي ييوا االنفجي ييار وا هني ييا ع قي يية شي ييديدا المعنويي يية عني ييد

المنظفيية علييى خ يوام االقمشيية القطنييية وخلطاتهيياح–

المنوفية.

مستول احتمالية ( ).0.0بي أنواال النسيج الملسيول وقيوا

حني ييا الجمي ييل ( :)2998حتقي ي ييم طي ييرا العنايي يية للم بي ييل

بيي عملييية تبييع االقمشيية مو ييع الد ارسية وقييوا االنفجييار

االسي ي ييكندريةح– رسي ي ييالة ماجسي ي ييتير -قسي ي ييم االقتصي ي يياد

االنفجييار لهييم وأشييارن النتييالج عييدم وج يود ع قيية معنوييية
لهم وا هنا ع قية شيديدا المعنويية عنيد مسيتول معنويية

( ).0.0بيي أنيواال القمياب المبيييع مو يع الد ارسيية وقييوا
االنفج ييار كم ييا وج ييد ع ييدم وج ييود ع ق يية معنوي يية ب ييي ع ييدد
م ي يران اللسي يييل للقمي يياب التريكي ييو مو ي ييع الد ارسي يية وت ي ي ثرق
بالعرا الحم ى أو العرا القلول وعلى عدم وجود ع قة

والمفروشيييان في ييى بعي ييع فني يادا ومستش ييفيان مدين يية
المنزلى -كلية الزراعة -جامعة االسكندرية.

س ي ييامية محميي ييد الطوبش ي ييى ( :)1006حمقدم ي يية ف ي ييى علي ي يم

النسيجح كلية االقتصاد المنزليى– جامعية حليوا (رقيم

االيداال .)0..6/054.

معنوييية بييي تي ثير العييرا الحم ييى أو العييرا القلييول علييى

عزي ي ي يزا أحمي ي ييد محمي ي ييد العقلي ي ييى( :)1001حت ي ي ي ثير بعي ي ييع

معنوييية بييي مييدد عملييية التبيييع للقم ياب التريكييو مو ييع

ألقمشيية التريكييوح -رسييالة ماجسييتير– كلييية االقتصيياد

القماب الملسيول مو يع الد ارسية وأي ياعدم وجيود ع قية
الد ارسيية وتيي ثرق بييالعرا الحم ييى أو العييرا القلييول وعل ييى
عييدم وج يود ع قيية معنوييية بييي ت ي ثير العييرا الحم ييى أو
العرا القلول على القماب المبيع مو ع الدراسة.
التوصيات

 )0ييرورا االهتمييام باسييتخدام منظفييان صييناعية م لميية
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المنظفي ي ييان علي ي ييى الخ ي ي يوام الطبيعيي ي يية والميكانيكيي ي يية

المنزلى– جامعة حلوا .
ليلى محمد صابر الزالقى ( :)1007حأساسييان االشي ار

الي ي ييداخلى بالفني ي ييادا والمنتجعي ي ييانح دار الوفي ي يياء لي ي ييدينا
الطباعة والنشر– االسكندرية.

ليلي ي ييى محمي ي ييد سب ي ي يراهيم الخ ي ي ييرر مهي ي ييا سي ي ييليما محمي ي ييد
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أبوطال ييب س ييعد عل ييى محم ييود س ييالما ( :)2999ح

االتجاه ي ييان الحديث ي يية ف ي ييي عل ي ييوم األسي ي يرا (االقتص ي يياد
المنزل ي ي ييي)– دار القل ي ي ييم– دب ي ي ييي– ا م ي ي يياران العربي ي ي يية
المتحدا– الطبعة األولى -م .513

مج ي ي ي ي ييدل الع ي ي ي ي ييار ( :)1007حمعج ي ي ي ي ييم المص ي ي ي ي ييطلحان
والتعاري

الفنية فى الصناعان النسييجيةح– صيندوا

دعم صناعة اللزل والمنسوجان– الطبعة الرابعة.
محمي ي ييد البي ي ييدرل عبي ي ييد الك ي ي يريم محمي ي ييد ()2999ح :حت ي ي ي ثير
أساليب اللسييل المختلفية عليى خاصيية ثبيان االبعياد

لًقمش يية التريك ييو باسي ييتخدام غ ييرز الحياك يية -رسي ييالة
دكتوراا– كلية االقتصاد المنزلى – جامعة المنوفية.
محمي ييد سي ييلطا ( :)2990حالخامي ييان النسي يييجيةح– منش ي ي ا
المعار باالسكندرية -م.11

م تمر الفاو -منظمة االغالية والزراعة العالمية()1009
ميي ي يرال ع ي ييادل ش ي ييبل ( :)1006حتي ي ي ثير اخ ي ييت

بع ي ييع

التراكي ييب البناليي يية علي ييى خاصي ييية العنايي يية بي ييالم بلح

مجل يية بح ييوت االقتص يياد المنزليييى– جامع يية المنوفي يية

كلية االقتصاد المنزلى– جامعة المنوفية.
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The Effect of Caring on the Chemical and Mechanical
Characteristics of the Cellulosic Knit Fabrics
Sonia Mohamed Shipoun
Department of Home Economic – Faculty of Agriculture – Alexandria University

ABSTRACT
The knit fabrics with the cellulosic properties have intestine care in the field of research and development
for the caring of knit fabrics related to chemical and mechanical characteristics, However that the repetitions
of washing (laundry) and bleaching lead to decay of fabrics properties hence fabric life time.
The aim of this research is to study the different caring ways on the washing cycles and bleaching times to
get the effect range of chemical and mechanical characteristics and select the optimum caring ways to keep
the fabrics in the best performance and shape related the fabric nature.
The methodology of this study divided into two parts: First, washing and bleaching operations. Second,
burst test in mechanical characteristic, the effect of alkaline and acidic perspiration in the chemical
characteristics.
The results indicates that there is no significant relation in the burst test among the standard fabrics
samples in that study, Indicates also no significant relation in the Alkaline and Acidic respiration among the
standard samples of fabrics in these study, Also indicates the relation between knit fabric and burst test and a
relation at significant differences (0.01) between all the washing fabrics and burst test, The study indicates
also that these is no relation between bleaching and burst test, and found significant differences at (0.01)
between bleached fabrics and the burst test, Also found no relation between bleaching time, washing cycles.
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