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التريكو  القمشةعمليات العناية على بعض الخصائص الميكانيكية والكيميائية  تأثير
 السليلوزية 

 محمد شيبون سونيا
 جامعة االسكندرية –الزراعة كلية- االقتصاد المنزلى قسم

 21/8/1026:تاريخ القبول                                9/6/1026 تاريخ التسليم:

 الملخص
يكو الطبيعية النباتية تحظى خواصها بعناية مكثفة فى مجال تطوير وتحسيي  االقمشية وتحتيال اليى عملييان للعنايية التيى قيد تي ثر التر  االقمشة 

ة النباتييية الييى ييييييت تيي دل عمليييان اللسيييل المتكييرر وعمليييان التبيييع ل قمشيية الطبيعيحوالكيميالييية لهييالق االقمشيية  كيييةعلييى الخصييالم الميكاني
 .لميكانيكية والكيميالية لهالق االقمشة وبالتالى تدهور العمر االسته كى لهاتدهور الخصالم ا

طييرا العناييية المختلفيية ميي  عييدد دوران اللسيييل والتبيييع والليي  للتوصييل الييى مييدل ت ثيرهييا علييى الخييوام  ةهييالا الدراسيية علييى دراسيي وتهييد  
 .وكفاءتها فى االستخدام وتتناسب مع طبيعة الخامة الميكانيكية والكيميالية وتحديد أنسب طرا للعناية ل حتفاظ بمظهريتها

الميكانيكيية ختبياران البحثى المتبع فى هالق الدراسة ينقسم اليى جيزء خيام بعمليية اللسييل وعمليية التبيييع والجيزء الثيانى خيام باال االسلوب 
والتيييى اجريييين فيييى صيييندوا دعيييم صيييناعة الليييزل وهيييى قيييوا االنفجيييار والخصيييالم الكيمياليييية ومتمثلييية فيييى تييي ثير العيييرا الحم يييى والعيييرا القليييول 

 .والمنسوجان بالسيو  باالسكندرية
وجيود ع قية  وعيدمالنفجيار. اع قة معنوية بي  كي  مي  أنيواال االقمشية مو يع الدراسية للعينيان القياسيية لقيوا  وجود عدم اليالنتالج  وأشارن 

كميا و يحن النتيالج عيدم وجيود ع قية معنويية  .ة لت ثير العرا الحم يى والقليوليمعنوية بي  ك  م  أنواال النسيج مو ع الدراسة للعينان القياس
وا   هنيا  ع قية شيديدا المعنويية عنيد مسيتول احتمالييية  اربيي  عيدد ميران اللسييل لكيل نيوال مي  أنيواال النسييج التريكيو مو ييع الدراسية وقيوا االنفجي

لنتيالج عيدم وجيود ع قية معنويية بيي  عمليية تبييع االقمشية مو يع الدراسية وقيوا ( بي  أنواال النسيج الملسول وقوا االنفجار لهيم وأشيارن ا0.0.)
( بييي  أنيواال القميياب المبيييع مو يع الدراسيية وقييوا االنفجيار كمييا وجييد 0.0.االنفجيار لهييم وا  هنيا  ع قيية شييديدا المعنويية عنييد مسييتول معنويية )
ع الدراسة وت ثرق بالعرا الحم ى أو العيرا القليول وعليى عيدم وجيود ع قية عدم وجود ع قة معنوية بي  عدد مران اللسيل للقماب التريكو مو 

الدراسة وأي اعدم وجود ع قية معنويية بيي  ميدد عمليية التبييع   عمعنوية بي  ت ثير العرا الحم ى أو العرا القلول على القماب الملسول مو 
ل وعلييى عييدم وجييود ع قيية معنوييية بييي  تيي ثير العييرا الحم ييى أو العييرا للقميياب التريكييو مو ييع الدراسيية وتيي ثرق بييالعرا الحم ييى أو العييرا القلييو 

 .القلول على القماب المبيع مو ع الدراسة

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

والمشكلة البحثية المقدمة  
سيوجان المعروفية لنيا المن انيواالالتريكو هيو أحيد  قماب

منييييييال زميييييي  بعيييييييد ويختليييييي  فييييييى صييييييناعت  عيييييي  االقمشيييييية 
المنسييييييوجة العادييييييية حيييييييت يييييييتم صييييييناعة نسيييييييج التريكييييييو 
باستخدام خيط واحد أو مجموعة م  الخيوط تتداخل عليى 

( ثييم تتشيياب  حلقييان الصيي  غييرزهيليية حلقييان)عراول أو 
ونتيجييية لهيييالا  االخيييير ميييع حلقيييان الصييي  السيييابا وهكيييالا 

كمييييا أ      قميييياب التريكييييو يتميييييز بالمطاطيييييةاالتشيييياب  فيييي

علييييى هيليييية حلقييييان يسيييياعد علييييى مييييرور  الخيييييوطتتييييداخل 
ا الهييواء خيي ل مسييام الم بييل وبالتييالى الييتخلم ميي  حييرار 

 .(...0 -الجسم )أنصا  نصر وكوثر الزغبى
المصييينعة مييي  أقمشييية التريكيييو تتمييييز بدرجييية  والم بييل

ة حييييرارا نفاالييييية عالييييية للهييييواء تسيييياعد علييييى تلطييييي  درجيييي
جانييب تميزهيييا بدرجيية تييوبير منخف يية وكيييالل   الييىالجسييم 

لها قدرا عالية على االحتكا  كما أكيدن الدراسية عليى أ  
خاميية القطييي  هييى االكثييير تف ييي  وأ  نسييييج التريكييو هيييو 

بيييييي  ميييييي  تييييييوفير مقومييييييان الراحيييييية  يييييييزاالف ييييييل لمييييييا يتم
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 .(0.00 -)منا موسى سيولوجيةالف
حيول  (Alla Arafa Badr- 2013)دراسية قيام بهيا  وفيى

الخييوام االنتقالييية ونفاالييية الهييواء وامتصييام بخييار الميياء 
المصيينوعة مي  خامييان حديثية )البييامبو  التريكيوفيى أقمشيية 

والمييودال مقارنييية بيييالقط  والفسييكوز( حييييت أكيييدن الدراسييية 
علييى أ  أقمشيية التريكييو لهييا قييدرا هالليية علييى نفاالييية بخييار 

شيية الخفيفيية أقييل قييدرا الميياء والهييواء كمييا أكييد علييى أ  االقم
فييييى التوصيييييل الحييييرارل والمقاوميييية الحرارييييية واالمتصييييام 
الحيييرارل وأمتصيييام المييياء ونفااليييية الهيييواء ونفااليييية بخيييار 
المييياء ويرجيييع اللييي  لقيمييية المسيييامية العاليييية واليييوز  القلييييل 

 ة.االقمشلهالق االنواال م  
الوظيفيييييية للمنتجيييييان الملبسيييييية تت يييييم   والخصيييييالم

تحييتفظ  هيياالسيته كى باال ييافة اليى أناالسيتعمال والعميير ا
بشيييكلها وهيلتهيييا وتتحميييل االرتيييداء والخليييع وعمليييية العنايييية 

(Gersak -2002). 
المنتجيييان النسييييجية المختلفييية اليييى العنايييية  تحتيييال كميييا

بيياخت   أنواعهييا واسييتخداماتها بصييورا متكييررا طييوال فتييرا 
استخدامها وتتنوال عمليان العناية)غسيل وتجفيي  وتبييع 

ان على الخوام الطبيعية يى وغيرها( وت ثر هالق العملوك
 .والميكانيكية لها

ال  نهييياأل نظيييرااألقمشييية القطنيييية بسيييهولة  تنظييي  وييييتم
تتييييي ثر بالصيييييابو  القليييييور أو درجييييية الحيييييرارا التيييييي تصيييييل 
لللليا   أو مواد التبييع القلوية ويساعد على الل  عملية 

البلييل مميييا االنكميياب الصييناعية وزييييادا متانيية القطيي  عنيييد 
يجعييييييل األقمشييييييية تتحمييييييل ا جهيييييييادان الميكانيكييييييية التيييييييي 
تتعيييرع لهيييا أثنييياء عمليييية التنظيييي   ولكييي  بتكيييرار عمليييية 
التنظيييي  بميييواد التبيييييع يحيييدت تلييي  كيمييييالي للشيييعيران 
ممييا ييي در سلييى سييرعة التليي  الميكييانيكي لًقمشيية  وأي ييا  

ييية بالنسييبة لًقمشيية الكتانييية نجييد أنهييا تشييب  األقمشيية القطن
ميي  حييييت اسيييتجابة وتحمييل التنظيييي  أل أ  الكتيييا  أكثييير 

 القطيي  تعر ييا  للتليي  سييواء الميكييانيكي أو الكيميييالي ميي  
الحريييير الصيييناعي نجيييد أنييي  يفقيييد نصييي  متانتييي  عنيييد أميييا 

البلل لالل  سن  يحتال سلى عناية تفيوا القطي  بدرجية كبييرا 
 .(.099 –لهالق الخاصية)سلطا 

منظمة االغالية والزراعة  -)الفاوم تمرت كيد الل  ب وتم
أسييييباب رفييييع كفيييياءا المنييييتج  بتو ييييي ( 9..0 -العالمييييية

خييي ل تيييوفير  مييي ورفيييع وعيييى المسيييتهل  والبيلييية المحيطييية 
 .العالمية الجودا وتحقياالطبيعية  التهوية

أو بعييييد عملييييية  أوأثنيييياءالتبييييييع قبييييل عملييييية  وتجييييرل
اللسييييل  زالييية البقيييع واالتسييياخان الموجيييودا عليييى القمييياب 
وأي ييا تييتم عملييية التبييييع لتحسييي  درجيية البييياع )هاليية 

 (.0911 –حس 
فقد تمثلت مشكلة هذا البحث  ولذلك  
العناية المختلفة مي  عيدد دوران  طراتحديد ت ثير  فى

اللسييييييل عليييييى الخيييييوام الميكانيكيييييية والكيمياليييييية وتحدييييييد 
أنسييييب طييييرا للعناييييية ل حتفيييياظ بمظهريتهييييا وكفاءتهييييا فييييى 

 .طبيعة الخامة ع ب ماالستخدام وتتناس
 :تتحدد المشكلة فى التسا الن التالية وبالل 
 ؟التريكو الطبيعية النياتية أقمشةهى  ما .0

 ؟العناية باالقمشة مو ع الدراسة طرا ماهى .0

ل قمشييية  الكيميالييييةالخصيييالم الميكانيكيييية و  مييياهى .3
 الدراسة؟ عمو 

هييييييييو تيييييييي ثير عمليييييييييان العناييييييييية علييييييييى العميييييييير  مييييييييا .4
 مو ع الدراسة؟ل قمشة  االسته كى

 البحث أهداف
مييييي  الدراسييييية معرفييييية تييييي ثير عملييييييان العنايييييية  الهيييييد 

ألقمشييييييية التريكيييييييو الطبيعيييييييية النباتيييييييية عليييييييى الخصيييييييالم 
الميكانيكيييييييية والكيمياليييييييية وبالتيييييييالى ت ثيرهيييييييا عليييييييى العمييييييير 

 والفسيييييييكوز &..0طييييييي القاالسيييييييته كى لهيييييييالق االقمشييييييية )
 .(%..0& والمودال..0والبامبو %..0

: يةالفرع االهداف  
طيييييرا القييييييال الخاصييييية بالعينيييييان مو يييييع  تحدييييييد .1

 .الدراسة

عليييى العمييير االسيييته كى ل قمشييية مو يييع  التعييير  .2
 .الدراسة
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 البحثى االسلوب

:المصطلحات: أوال  
يطليا عليى االقمشيية المنتجية علييى  التريكةةو: أقمشةة .1

ماكينييييان التريكييييو بكافيييية أنواعهييييا وتركيبهييييا النسييييجى 
)مجيييييدل  ز متداخلييييية ميييييع بع يييييهاعبيييييارا عييييي  غييييير 

 .(2..0 -العار 

ب قمشيييية التريكييييو السييييليلوزية االقمشيييية التريكييييو  ويقصييييد
 %..0)قمييييياب قطييييي  وهيييييىالمنتجييييية مييييي  ألييييييا  نباتيييييية 

وقمييييياب  %..0وقمييييياب ميييييودال %..0وزمييييياب فسيييييكقو 
 .(%..0بامبو

عملية العناية والتنظي  تشمل  هى العناية: عمليات .2
بداييية ميي  قبييل عملييية النقييع وقبييل المعييام ن وازاليية 
البقييييييع والمنظفييييييان واال ييييييافان وعمليييييييان التبيييييييع 

  ويقصيد بهيا فيى (Fabric Link -2007)والمظهيران 
هيييالا البحيييت عمليييية اللسييييل االليييى وعمليييية التبييييع 

 .ل قمشة مو ع الدراسة

هيى الصيفان التيى تو ي   الميكانيكيةة: الخصائص .3
المرونيييية وعييييدم المرونيييية للمييييواد تحيييين  ييييلط مثييييل 

 Business)بة وقيوا الشيد االلتواء واالستطالة والص 

Dictionary -2016). 

الصيييفان المسيييتخدمة  هيييى: الكيميائيةةةة الخصةةةائص .7
لتحدييييد التفييياع ن التيييى تييي ثر عليييى خيييوام الميييادا 

(the Free Dictionary -2012). 

:: منهج البحثثانيا  
 .هالق الدراسة المنهج التجريبى التحليلى أتبعن

 :البحث عينة: ثالثا
ال ميي  االقمشيية التريكييو الطبيعييية متمثليية فييى أربييع أنييوا

 %..0وبيييييييييامبو %..0وفسيييييييييكوز %..0قط النباتيييييييييية)
 .(%..0ومودال

 :االجراءات
 05  .0  5)عييدد مييران اللسيييل  اللسيييل عمليييان .1

 .مسحوا برسيل ل بيع أوتوماتي  يستخدم  مرا(
 0  05.التبييع )غمر القماب لمدا  عمليان .2

 .للاستخدم محلول الكلور السا  ساعة(  0  005 

 :ة: الفروض البحثيرابعا
 ميييعصييييلن الفيييروع البحثيييية فيييى صيييورتها الصيييفرية 

 :الصورا التالية
توجيييييد ع قييييية بيييييي  عيييييدد دوران عمليييييية اللسييييييل  ال .0

والخصالم الميكانيكية والكيميالية ل قمشية مو يع 
 .الدراسة

توجيييد ع قييية بيييي  عيييدد سييياعان عمليييية التبييييع  ال .0
قمشية مو يع والخصالم الميكانيكية والكيميالية ل 

 .الدراسة
:: طريقة البحثخامسا  

عييييييم التجييييييارب المعملييييييية بمعامييييييل صييييييندوا د أجرييييييين
 .االسكندرية –صناعان اللزل والنسيج بالسيو 

 :التجربة إعداد
: ييييةالعنايييية اليييى قسيييمي  اوال: عمليييية اللسييييل والثان تنقسيييم

 .على أنواال االقمشة مو ع الدراسة بي ةت ثير المواد الم
اييييييييية ب سييييييييتخدام غسيييييييييل باللسييييييييالة عملييييييييية العن تييييييييم .0

االوتوماتيكييييييية نييييييوال )سيييييييديال زانوسييييييى( وب سييييييتخدام 
مسحوا غسيل مناسب )برسييل بيودر أبييع(  لنيوال 
اللسيييييالة وييييييتم اللسييييييل عليييييى درجييييية حيييييرارا عاليييييية 

 .م(°.9)
 5اللسييييل بعيييدد  عملييييانالتجفيييي  بعيييد  عمليييية تيييتم .0

غسييييلة فييييى  ييييوء  05 و  غسيييي ن .0و  غسيييي ن
 .كل غسلة الشمل المباشر بعد

أسيييتخدام الميييواد المبي ييية ومييي  أشيييهرها الكليييور  ييييتم .3
 .الهيبوكلوريد الصوديوم(  5%)

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

االقمشية المختلفية مو يع الدراسية فيى الميادا  يو ع .5
المبي ييية ودراسيييية ت ثيرهيييا بعييييد نصييي  سيييياعة وبعييييد 

 .  وبعد ساعتي ساعة وبعد ساعة ونص

 
تيييييي ثير عمليييييييان اللسيييييييل المختلفيييييية والمييييييواد  دراسيييييية .6

كانيكييييية المبي يييية علييييى الخصييييالم الطبيعييييية والمي
 :بإجراء االختباران التالية  آلنواال االقمشة المختلفة
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: وقيييد تمثليييين فيييى أختبيييار مقاوميييية الميكانيكيييية االختبييياران
)كجيم   Bursting Strength of Fabricsاالقمشية ل نفجيار 

) وتيييييم اللييييي  االختبيييييار طبقيييييا للمواصيييييفة القياسيييييية (:0سيييييم

ASTM (D3786/D3786M-09. 

ختبييار تيي ثير العييرا : وقييد تمثييل فييى أالكيميالييية االختبيياران
وتيييييم اللييييي  االختبيييييار طبقيييييا للمواصيييييفة  :علييييى المنسيييييوجان

 .ISO (105-E04:1994) (E)القياسية 
اجييراء هييالق االختبيياران فييى معامييل صييندوا دعيييم  وتييم

 .زل والنسيج بالسيو  باالسكندريةصناعة الل
 تحضير قطع األقمشة المختلفة موضع الدراسة

أقمشة تريكيو سينجل جيرسيى  أربعةالبحثية هى  عينان .0
 -%..0ميييودال  -%..0فسيييكوز -%..0)قطييي 
 .( مجهزا  بلو  واحد )االزرا الفات (%..0بامبو

نسييييج الخيييييوط المكونيييية لعينييييان لبحييييت بطريقيييية  وتييييم .0
النصير للم بيل والمنسيوجان فى شيركة  واحدا نسج

 .)كابو(
قييييم قطييييع القميييياب علييييى شييييكل مسييييتطيل بطييييول  تييييم .3

 .سم.0× سم 40
 :البحث أدوات

 :تم استخدام أدوان وأجهزا مختلفة لقيال االتى
 الخواص الكيميائية والميكانيكية بعض -أ

ا االنفجيار ل قمشية مو يع أختبار قيو  :الميكانيكى التحليل
 زب ستخدام جها  الدراسة

 www.Textile(instrument.net-2016) TestexF142A-

BrustingStrength Tester   
أختبيييار قيييوا تمسييي  القمييياب مو يييع  :الكيميةةةائى التحليةةةل

الدراسيييية بالصييييبلة باسييييتخدام العييييرا الصييييناعى الحم ييييى 
 ازهب ستخدام ج ا الصناعى القلول باستخدام العر  اوأي 

 
(www.Textileinstrument.net-2016)TestexF416A-

Perspiration Tester/Perspirometer 
اختبيييييار ثبيييييان الليييييو   يييييد العيييييرا باسيييييتخدام  الجيييييراء

  محلييول عييرا صييناعى قلييول وىخيير حام ييى ويقيييم اللييو 
 (2..0 -)مجدل العار  بالمقيال الرمادل.

 الغسالة االوتوماتيكية استخدام -ب

 االوتوماتيك  الغسيل
غسيييل اليييبعع االخييير مييي  العينيييان أتوماتيكييييا فيييى  تيييم

 –برنييييامج 01 -غسييييالة فييييول أوتوماتييييي  )أيييييديال زانوسييييى
دورا  ا( وقيييد اسيييتخدم مسيييحوا ..5سيييرعة دورا العصييير 

وعنيد  Bعلى برنامج  اللسالةبرسيل أوتوماتي  وتم تشليل 
حييييييت ييييييتم اللسييييييل عنيييييد هيييييالق الدرجييييية  .9درجييييية حيييييرارا 

مييران ودورا عصيير طويليية ثييم تخييرل العينييان  4شييط  وال
مييي  اللسيييالة وتنشييير بالخيييارل لميييدا سييياعة حتيييى تجييي  ثيييم 

 .مرا 05يعاد غسيلها بنفل الطريقة 

 :المعالجة االحصائية للدراسة المعملية أسلوب
 بإسييييتخدام) ( وأختبيييياراسييييتخدام النسييييب الملوييييية  تييييم

 (SPSS)برنيييييييامج متخصيييييييم فيييييييي التحلييييييييل االحصيييييييالي 
مج االحصييييييييييياليح الحزمييييييييييية االحصيييييييييييالية للعليييييييييييوم البرنيييييييييييا

( Statistical Package for Social Science)االجتماعييةح 

(Version20)  عييي  طرييييا أدخيييال النتيييالج للحاسيييب االليييي
واللييي  بهيييد  التعييير  عليييى المعنويييية بيييي  أنيييواال االقمشييية 

 .المختلفة والمعام ن المختلفة

 والمناقشة النتائج

اللسيييييل  عمليييييان تيييي ثيرييييية هييييالق النتييييالج التال وتو يييي 
والتبيييع علييى بعيييع الخصييالم الميكانيكييية والكيمياليييية 

 :ل قمشة مو ع الدراسة
 : الخصائص الميكانيكية والكيميائية للعينات البحثية:أوال
 :الميكانيكية الخصائص .2

 .مقاومة قوا االنفجار ل قمشة مو ع الدراسة اختبار
االقمشييية  اختبيييار قيييوا االنفجيييارفى العدييييد مييي  تسيييتخدم

 .(Azad etal-2011)ويشير أرتفاعها الى جودا االقمشة  
قييييال قيييوا االنفجيييار ل قمشييية مو يييع الدراسييية  تيييم وقيييد

أل االنيييواال أكثييير  لتحدييييدبيييدو  معاملييية )العينييية القياسيييية( 
 .مقاومة للقطع أو التمزا

 العينييان( علييى تيي ثير أنييواال االقمشيية 0جييدول) يو يي 
ا االنفجيييار لكييي  منهيييا الدراسييية عليييى قيييو  مو يييعالكنتيييرول 

 مشيةفوجد أ  أكثر االقمشة مقاومة لقيوا االنفجيار هيى االق
 بنسييييييييييييبة( 000003القطنييييييييييييية حيييييييييييييت كانيييييييييييين قيمتهييييييييييييا )

يليهييا ميي  حيييت المقاوميية لقييوا االنفجييار  ( %3306ملوييية)

http://www.textile/
http://www.textile/
http://www.textile/
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 بنسييب( 1.000هييى أقمشيية المييودال حيييت كانيين قيمتهييا )
( 240093ثم يليهم أقمشية الفسيكوز وقيمتهيا ) ( 0400%)

وأخيييييير أنييييييواال االقمشيييييية وأقلهييييييم لقييييييوا  ( %0005بنسييييييبة )
االنفجاركانييييييييين أقمشييييييييية البيييييييييامبو حييييييييييت كانييييييييين قيمتهيييييييييا 

 .(%0901( بنسبة ملوية )0 سمكجم65043)
-Alaa Arafa)و (Azad etal-2011)كييي  مييي   الكييير

أ  أقمشية التريكيو القطي   (Jeyakodi etal-2012)و (2016
قط  المخليوط يعطى أعلى قوا انفجار مقارنة بيال % ..0

يرجيع  وبنسيج المودال واي ا أعليى مي  نسييج البيامبو وقيد
 .الل  لنعومة اليا  البامبو

( مقارنة بي  العينان مو ع االختبيار 0جدول) يو  
فيييي مجموعييان حييييت ات ييي   (F)والليي  باسيييتخدام اختبييار 

ع قييية معنويييية بيييي  كييي  مييي  أنيييواال االقمشييية  وجيييود عيييدم

 .مو ع الدراسة للعينان القياسية
 :الكيميائية الخصائص .1

تي ثير العيرا الحم يى والعيرا القليول ل قمشية  اختبار
 :مو ع الدراسة

القمياب  عدم وجود تليران بي  أنواال (3يو   جدول)   
الحم يى والعيرا  م  حيت ت ثير كي  مي  العيرا مختلفةال

 وااللييو  القمياب أو حييدوت تبقييع فييى أنيي يييرالقليول علييى تلي
لكييل  يييةكانيين النسييب الملو  حيييت مو ييع الدراسيية االقمشيية

 . (%05العينان مو ع الدراسة )
( مقارنة بي  العينان مو ع االختبيار 4جدول) يو  

وجيييييود ع قييييية  عييييدمفتبيييييي    (F)والليييي  باسيييييتخدام اختبييييار 
بي  ك  م  أنواال النسييج مو يع الدراسية للعينيان  نويةمع

 .القياسية
 االنفجار تأثيرأنواع االقمشة موضع الدراسة على قوة :2 جدول
االقمشة أنواع (1االنفجار)كجم/سم قوة   % 
 3306 0000030 القط 

 0005 240095 الفسكوز
 0901 65043 البامبو
 0400 1.000 المودال
 ..0 3300.26 المجموال

 االنفجار بين أنواع القماش للعينات القياسية وقوة العالقة :1جدول
ANOVA 
المربعات مجموع االنفجار الحرية درجات   المعنوية F المتوسطات 

المجموعان بي   00190404 3 3960425 . . 
المجموعان داخل  .0... . . .  

    3 00190404 المجموال
.00.** مستول احتمالى                                        0.5.*مستول احتمالى   

قماشعلى تغيير أو تبقع ال ى والقلوىأنواع االقمشة موضع الدراسة على تأثير العرق الحمضمقارنة  :3جدول  

االقمشة أنواع ىوالعرق القلو  الحمضى تأثيرالعرق   %                                    
5-4 القط   05 

5-4 الفسكوز  05 
5-4 البامبو  05 
5-4 المودال  05 
 ..0     المجموال

 
 

لحمضى والقلوىللعرق ابين أنواع القماش للعينات القياسية  العالقة :1جدول  
 ANOVA 
المربعات مجموع االنفجار الحرية درجات   المعنوية F المتوسطات 

المجموعان بي   .0... 3 .0... . . 
مجموعانال داخل  .0... . .   

    3 ...0. المجموال
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.00.** مستول احتمالى                                        0.5.*مستول احتمالى   
والكيميائيةة لتةأثير عمليةات  يكانيكيةةالم : الخصائصثانيا

 :الغسيل للعينات البحثية
 :الميكانيكية الخصائص .2
قييييال تييي ثير عمليييية اللسيييل عليييى مقاومييية االقمشييية  تييم -أ

 .ل قمشة السليلوزية مو ع الدراسة ارل نفج
الدراسة واالختباران بصندوا دعم صناعة اللزل  تمن

 لعام ASTM-D3786والمنسوجان بالمواصفة القياسية رقم 
ونسييييييييبة الرطوبيييييييية  50+00عليييييييى درجيييييييية حييييييييرارا  9..0

65+0% 
 فييييى قييييوا االنفجييييار تلييييييرال معييييدل (5)جييييدول يو يييي 
  ويت ييي بعمليييية اللسييييل  متيي ثراالدراسييية   يييعل قمشيية مو 

ا االنفجار م  الجدول السابا ت ثير عملية اللسيل على قو 
نسيبة التي ثير مي  عمليية  وتظهير  ل قمشة مو يع الدراسية

سييييييل عليييييى أنيييييواال االقمشييييية التريكيييييو مو يييييع الدراسييييية الل
بالنسيييبة للقطييي  فكيييا  تيييي ثيرا بااليجييياب أل زييييادا فيييى قييييوا 

( % 0041ل بنسييييبة )سييييياالنفجييييار بزيييييادا عييييدد مييييران الل
بينما كا  ك  م  المودال والبامبو والفسيكوز يعطيى تي ثيرا 
سيييلبيا أل انخفييياع فيييى قيييوا االنفجيييار بزييييادا عيييدد ميييران 

أكثييييييرهم تيييييي ثرا الفسييييييكوز بنسييييييبة انخفيييييياع اللسييييييل فكييييييا  
( %3.005( يليييييي  المييييييودال بنسييييييبة انخفيييييياع )3505%)

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

باختييييييار المنظييييي  المناسييييييب حييييييت أ  االختييييييار السييييييليم 
ن يعطى أعلى كفاءا تنظي  ب قل التكالي  مع توفير الوقي

 .والجهد المبالول دو  تعرع المنسول للتل 
(وجييد أ  حييدت زيييادا %..0للقميياب القطنييى) بالنسييبة

غسييي ن(  .0غسييي ن و5فيييى مقيييدار قيييوا االنفجيييار بعيييد )
 .بالنسبة للعينة القياسية

( علييى نتييالج الدراسيية  3..0 -)هيييام دمييرداب وأكييدن
أ  عييييييييدد دوران اللسيييييييييل ييييييييي ثر علييييييييى جييييييييودا االقمشيييييييية 

 .0قطييي  والكتيييا ( وأعليييى القييييم قيييد حققييين السيييليلوزية )ال
ميييران غسييييل واللييي  للخيييوام الميكانيكيييية وخيييوام االداء 

 .وكالل  الخوام الجمالية
أ  قييييوا  (www.ingeofibers.com- 2005) ويعييييارع

( ترتفيييع مقيييدارها بعمليييية اللسييييل %..0االنفجيييار للقطييي )
غسيييلة بعيييدها ييييتم االنخفييياع فيييى قيييوا االنفجيييار  25حتيييى 

 .ىللقماب القطن
( أ  المنظفييييييييييان 0996 -)ايمييييييييييا  جمييييييييييال أشييييييييييارن

الصيييييناعية تييييي ثر عليييييى الخيييييوام الطبيعيييييية والميكانيكيييييية 
 .والمخلوطة ةل قمشة القطني

( السييابا عييدم وجييود ع قيية معنوييية 6) جييدولميي   يت يي 
بي  عدد مران اللسيل لكل نيوال مي  أنيواال النسييج التريكيو 

 .مو ع الدراسة وقوا االنفجار
 

 لغسيل على قوة االنفجار لالقمشة موضع الدراسةتأثير ا :5جدول
مرات الغسيل عدد (1االنفجار)كجم/سم قوة   

 المودال البامبو الفسكوز القطن
غسيل )كنترول( بدو   000003 2403 65043 1.000 
مران غسيل 5 بعد  000025 6.031 54045 20045 
مران غسيل .0 بعد  003010 55056 53045 65030 
غسلة 05 بعد  13034 4209 46052 55096 

االنخفاع مستول )االنخفاع( 0026%   0604 01016 04006 
لمستول االنخفاع % )االرتفاال(% 0041   3505 %  01010 %  3.005 %  

 بين عملية الغسيل لالقمشة وقوة االنفجار العالقة :6جدول
ANOVA  

المربعات مجموع االنفجار الحرية درجات   المعنوية F المتوسطات 
المجموعان بي   000400.6 3 4.10.35 .0256 .054. 

المجموعان داخل  64200149 00 53904.4   
    05 26960955 المجموال

.00.** مستول احتمالى                                        0.5.*مستول احتمالى   
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( س  هنيا  ع قية شيديدا المعنويية 2م  جيدول) يت  
بييييي  أنييييواال النسيييييج وقييييوا  (0.0.عنييييد مسييييتول احتمالييييية )

 االنفجار لهم
( ا  هنييا  0999 -)محمييد البييدرلسييبا  مييا ويعييارع

وجييييود ع قيييية طردييييية بييييي  قييييوا انفجييييار االقمشيييية وأسييييلوب 
 .اللسيل

( اني  كلميا الادن عييدد 6..0 -)مييرال شييبل وو يحن
دوران اللسيل كلما زادن خشونة الململ  كما ي حيظ أ  

سييييييا مييييع مقاومييييية عييييدد دوران اللسيييييل حققييييين تناسييييبا عك
 05وحتيييى بعيييد  لاالحتكيييا  فنجيييد أنييي  قبيييل عمليييية اللسيييي

غسيييييلة زادن مقاومييييية االقمشيييييية ل حتكيييييا  واللييييي  لتييييييزاحم 
الخييييوط وتماسيييكها واللييي  بتييي ثير عمليييية اللسييييل  وبزييييادا 

 .عدد دوران اللسيل قلن مقاومة االقمشة ل حتكا 
قيييال تيي ثير عملييية التبيييع علييى مقاوميية االقمشيية  تييم -ب

 .ر ل قمشة السليلوزية مو ع الدراسةل نفجا
الدراسة واالختباران بصندوا دعم صناعة اللزل  تمن

   ASTM-D3786والمنسييوجان بالمواصيييفة القياسيييية رقييم  

 .%0+65ونسبة الرطوبة   C+0°.0على درجة حرارا 
( تييي ثير عمليييية التبييييع بعيييد نصييي  1جيييدول) يو ييي 

سيييياعة وبعييييد سيييياعة وبعييييد سيييياعة ونصيييي  السيييياعة وبعييييد 
سييييياعتي  ل قمشييييية مو يييييع الدراسييييية وت ثيرهيييييا عليييييى قيييييوا 
االنفجيييار لهيييالق االقمشييية فنجيييد انخفييياع فيييى قيييوا االنفجيييار 
لكل نوال م  االقمشة على حدا ويتفاون مقدار االنخفاع 
فييييى قييييوا االنفجييييار  حيييييت كانيييين أكثيييير االقمشيييية مو ييييع 

( %53029الدراسييية تييي ثرا هييييو الميييودال بنسيييبة انخفيييياع )
ة الفسييييييييكوز بنسييييييييبة انخفيييييييياع يليهييييييييا فييييييييى التيييييييي ثر أقمشيييييييي

( %31014( ثيييييم نسييييييج البيييييامبو بنسيييييبة تييييي ثر )4009%)
هييم تيي ثرا بعملييية التبيييع كييا  نسيييج القطيي  حيييت قلوكييا  أ

 .(%32004كا  نسبة االنخفاع فى قوا االنفجار )
( أ  القطيييي  يقيييياوم 6..0 -)سييييامية الطييييوبب أشييييارن

بوج  عام تي ثير الميواد الم كسيدا فيى درجيان الحيرارا غيير 
لمرتفعيية حيييت تعتمييد عملييية تبيييع القطيي  علييى اسييتخدام ا

 .المواد الم كسدا مثل هيبوكلورين الصوديوم وغيرها

 بين االنفجار ونوع النسيج موضع الدراسة العالقة :7جدول
 ANOVA 

المربعات مجموع االنفجار الحرية درجات   المعنوية F المتوسطات 
المجموعان بي   60.00213 3 0.620594 0606.5 .0...**  

المجموعان داخل  04940020 00 0040504   
    05 26960955 المجموال

.00.** مستول احتمالى                                        0.5.*مستول احتمالى   

 تأثير التبيض على قوة االنفجار لالقمشة موضع الدراسة: 8 جدول
لعدد ساعات التبييض المعامالت (1سماالنفجار)كجم/ قوة   

 المودال البامبو الفسكوز القطن
تبييع )كنترول( بدو   000003 2403 65043 1.000 
نص  ساعة بعد  0.0040 55022 54039 50013 
ساعة بعد  160.3 540.0 42035 50002 
ساعة ونص  بعد  250.1 53020 4.0.2 45020 
ساعتي  بعد  23099 43006 4.0.0 320.0 

االنخفاع مستول  32004 43000  05040 4300 
لمستول االنخفاع %  3305 %  4009 %  31014 %  53029 %  

( أنييي  تييي ثر الميييواد 6..0 -ال شيييبلأشيييارن )ميييير  كميييا
 حدتالم كسدا على السليلوز بتكرار عدد مران اللسيل وي

تليي  فييى السييليلوز ويييتم الليي  أي ييا بفعييل المييواد المختزليية 
 مييييةالموجيييودا فييييى المنظيييي  ممييييا ينيييتج عنهييييا أ  تقييييل مقاو 

 .االقمشة السليلوزية ل حتكا 
( عيييدم وجيييود ع قييية معنويييية بيييي  9الجيييدول ) يو ييي 

 عملية تبيع االقمشة مو ع الدراسة وقوا االنفجار لهم
علييى عييدم  (Blog.naturebazy.com-2013)أكييد  وقييد

وجييييود ع قيييية معنويييييية بييييي  قييييوا االنفجيييييار نتيجيييية لعمليييييية 
المقارنة  التبيع حيت لم تظهر العينان تليران كثيرا عند

بييي  العينييان المبي يية وغييير المبي يية حيييت انخفييع قييوا 
( نتيجييية المعاملييية %.0-1)  االنفجيييار بنسيييبة تتيييراو  بيييي
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 .الكيميالية للتبيع
( ا  هنيييا  ع قييية شيييديدا .0الجيييدول السيييابا) يو ييي 

( بيييي  أنيييواال القمييياب 0.0.المعنوييية عنيييد مسيييتول معنوييية)
 .مو ع الدراسة وقوا االنفجار

 يميائية:الخصائص الك .1
قيال ت ثير عملية االلسيل على ت ثير العرا  تم -أ

ول ل قمشة التريكو مو ع الحم ى والعرا القل
 .الدراسة
الدراسة واالختباران بصندوا دعم صناعة اللزل  تمن

 ISO 105والمنسوجان بالمواصفة القياسية رقم

EO4:1994(E)ونسبة الرطوبة   00درجة حرارا  على
65%. 

عدم وجود ت ثير للقماب التريكو ( 00جدول ) يو  
مو ع الدراسة الملسول لعددا مران للعرا الحم ى أو 
العرا القلول سواء كا  تليرا فى لو  القماب أو حدوت 
تبقع للقماب مما يدل على جودا القماب مو ع الدراسة 

مرا غسيل  د حدوت التلير أو  05و .0و 5حتى بعد 
رول  مما يدل أ  عدد التبقع للقماب مقارنة بالعينة الكنت

مران اللسيل ال تلير م  خوام القماب فى حدوت 
 .تلير أو تبقع بفعل العرا الحم ى أو العرا القلول

( عدو وجود ع قة معنوية بي  عدد 00)جدول يدل
مران اللسيل للقماب التريكو مو ع الدراسة وت ثرق 

 .بالعرا الحم ى أو العرا القلول

وجود ع قة معنوية  عدم على (00)جدوليدل  كما
الحم ى أو العرا القلول على القماب  لعراا ت ثيربي  

 .الملسول مو ع الدراسة
عدم وجود فروا معنوية  (Jeyakodi etal- 2012) أكد

لثبان اللو  لللسيل وثبان اللو  لل وء ل قمش  التريكو 
م  القط  والمودال والخلط بينهم  ويتشابها معها االقمشة 

 . االمنسوجة أي
التبيع على ت ثير العرا  ليةقيال ت ثير عم تم -ب

الحم ى والعرا القلول ل قمشة التريكو مو ع 
 .الدراسة
الدراسة واالختباران بصندوا دعم صناعة اللزل  تمن

 عليى ISO 105 EO4والمنسيوجان بالمواصيفة القياسيية رقيم
 .%65ونسبة الرطوبة   00درجة حرارا 

عمليية التبييع عليى ( على ت ثير ميدا 03جدول ) يدل
سيييية للعييييرا الحم ييييى أو العييييرا ت ثرالقميييياب مو ييييع الدرا

فنجيييد عيييدم وجيييود تلييييير أو تبقيييع للقمييياب التريكيييو   القليييول
عملية التبييع المختلفية مميا ييدل  دمو ع الدراسة بعد مد

عليى مقاومية القمياب التريكيو مو يع الدراسية  يد حييدوت 
القلييول تلييير أو تبقييع لهييا بفعييل العييرا الحم ييى أو العييرا 

حتى بعد ساعتي  م  عملية التبيع مما ييدل عليى جيودا 
 .القماب مو ع الدراسة مع المقارنة بالعينة الكنترول

 ربين تبيض االقمشة وقوة االنفجا العالقة: 9جدول
 ANOVA 

المربعات مجموع االنفجار الحرية درجات   المعنوية F المتوسطات 
المجموعان بي   01450230 4 2000433 003.9 .0300 

المجموعان داخل  10530020 05 5430545   
    09 0.99109.4 المجموال

.00.** مستول احتمالى                                        0.5.*مستول احتمالى   
بين االنفجار واالقمشة موضع الدراسة العالقة: 20جدول  

ANOVA 
المربعات مجموع االنفجار الحرية درجات   المعنوية F المتوسطات 

المجموعان بي   60660590 3 0.110164 20.60 .0..3**  
المجموعان داخل  42300300 06 095022.   

    09 0.99109.4 المجموال
.00.** مستول احتمالى                                        0.5.*مستول احتمالى   

 .القمشة موضع الدراسةالحمضى والعرق القلوى ل العرقتأثير الغسيل على : 22جدول
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لعدد مرات الغسيل المعامالت الحمضى والعرق القلوى العرق   
 المودال البامبو الفسكوز القطن

غسيل )كنترول( بدو   
 تليير
 تبقع

 
4-5  
4-5  

 
4-5  
4-5  

 
4-5  
4-5  

 
4-5  
4-5  

مران غسيل 5 بعد  
 تليير
 تبقع

 
4-5  
4-5  

 
4-5  
4-5  

 
4-5  
4-5  

 
4-5  
4-5  

مران غسيل .0 بعد  
 تليير
 تبقع

 
3-5  
4-5  

 
4-5  
4-5  

 
4-5  
4-5  

 
4-5  
4-5  

غسلة 05 بعد  
 تليير
 تبقع

 
4-5  
4-5  

 
4-5  
4-5  

 
4-5  
4-5  

 
4-5  
4-5  

05.: + ما  الختباران ثبان اللو حدود الس                      5-0الرمادل  المقيال  
: ممتاز5: سئ                                            0  

 بين القماش موضع الدراسة والعرق لعالقةا: 21جدول
 ANOVA 

المربعات مجموع االنفجار الحرية درجات   المعنوية F المتوسطات 
المجموعان بي   .0... 3 .0... . . 

المجموعان داخل  .0... 00 .0...   
    05 ...0. المجموال

.00.ول احتمالى ** مست                                       0.5.*مستول احتمالى   
 ة.تأثير التبييض على العرق الحمضى والعرق القلوى لالقمشة موضع الدراس :23جدول

لعدد مرات التبييض المعامالت الحمضى والعرق القلوى العرق   
 المودال البامبو الفسكوز القطن

نص  ساعة بعد  
 تليير
 تبقع

 
4-5  
4-5  

 
4-5  
4-5  

 
4-5  
4-5  

 
4-5  
4-5  

ساعة بعد  
 تليير

بقعت  

 
4-5  
4-5  

 
4-5  
4-5  

 
4-5  
4-5  

 
4-5  
4-5  

ساعة ونص  بعد  
 تليير
 تبقع

 
3-5  
4-5  

 
4-5  
4-5  

 
4-5  
4-5  

 
4-5  
4-5  

ساعتي  بعد  
 تليير
 تبقع

 
4-5  
4-5  

 
4-5  
4-5  

 
4-5  
4-5  

 
4-5  
4-5  

 
 
 

 بين القماش والعرق العالقة: 21جدول
ANOVA 
المربعات مجموع االنفجار الحرية درجات  معنويةال F المتوسطات   

المجموعان بي   .0... 3 .0... . . 
المجموعان داخل  .0... 06 .0...   

    09 ...0. المجموال
 0.0.** مستول احتمالى                                        0.5.*مستول احتمالى 
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( عييدو وجيييود ع قيية معنويييية 04الجييدول السيييابا) يييدل
مو ييع الدراسيية بييي  مييدد عملييية التبيييع للقميياب التريكييو 
 .وت ثرق بالعرا الحم ى أو العرا القلول

يييدل الجييدول علييى عييدم وجييود ع قيية معنوييية بييي   كمييا
تيييي ثير العييييرا الحم ييييى أو العييييرا القلييييول علييييى القميييياب 

 .المبيع مو ع الدراسة
( أن  يعتميد 0999 -)ليلى الخ رل وىخرو  و حن

تيييار المسييتهل  علييى عييددا عوامييل منهييا اللييو  والمتانيية خا
وقيييوا التحميييل للخامييية النسييييجية والتيييى تييي ثر بالتيييالى عليييى 

 العمر االسته كى للمنتج.
للنتائج: ملخص  

ع قييية وجيييود  عيييدمات ييي   حييييتالنتيييالج اليييى  وأشيييارن
معنويييييية بيييييي  كييييي  مييييي  أنيييييواال االقمشييييية مو يييييع الدراسييييية 
للعينان القياسية. وعدم وجيود ع قية معنويية بيي  كي  مي  

كميييييا  للعينيييييان القياسيييييية.أنيييييواال النسييييييج مو يييييع الدراسييييية 
و حن النتالج عدم وجود ع قية معنويية بيي  عيدد ميران 
اللسيل لكل نوال م  أنواال النسييج التريكيو مو يع الدراسية 
وقيييييوا االنفجيييييار وا   هنيييييا  ع قييييية شيييييديدا المعنويييييية عنيييييد 

النسيج الملسيول وقيوا  أنواال( بي  0.0.مستول احتمالية )
ود ع قييية معنويييية االنفجيييار لهيييم وأشيييارن النتيييالج عيييدم وجييي

بيي  عملييية تبييع االقمشيية مو ييع الدراسية وقييوا االنفجييار 
لهم وا  هنا  ع قية شيديدا المعنويية عنيد مسيتول معنويية 

( بيي  أنييواال القمياب المبيييع مو يع الدراسيية وقييوا 0.0.)
االنفجيييار كميييا وجيييد عيييدم وجيييود ع قييية معنويييية بيييي  عيييدد 

ثرق ميييييران اللسييييييل للقمييييياب التريكيييييو مو يييييع الدراسييييية وتييييي 
بالعرا الحم ى أو العرا القلول وعلى عدم وجود ع قة 
معنوييية بييي  تيي ثير العييرا الحم ييى أو العييرا القلييول علييى 
القماب الملسيول مو يع الدراسية وأي ياعدم وجيود ع قية 

التريكييو مو ييع  ابمعنوييية بييي  مييدد عملييية التبيييع للقميي
الدراسييية وتييي ثرق بيييالعرا الحم يييى أو العيييرا القليييول وعليييى 

ود ع قيية معنوييية بييي  تيي ثير العييرا الحم ييى أو عييدم وجيي
 .العرا القلول على القماب المبيع مو ع الدراسة

 التوصيات
منظفييان صييناعية م لميية  باسييتخداماالهتمييام   ييرورا (0

لكييل خاميية حتييى ال تتليي  الخامييان المختلفيية وحتييى 
 .تكسبها أف ل المواصفان لخواصها الجمالية

ييييع للمسيييتهل  عييي  بتقيييديم خيييدمان ميييا بعيييد الب االهتميييام (0
طرييييييا ت يييييمي  البطاقييييية االرشيييييادية كيفيييييية العنايييييية 
بييييالمنتج ميييي  حيييييت خريطيييية اللسيييييل المثلييييى وعييييدد 

لزييييييييييادا العمييييييييير  ي ييييييييياناليييييييييدوران واسيييييييييتخدام المب
 .االسته كى للمنتج

بيييي  الجامعيييان والمراكيييز القوميييية للبحيييوت فيييى  اليييربط( 3
مجييييال الصييييناعان النسيييييجية والمصييييانع فييييى مجييييال 

  الرسيييالل العلميييية والبحيييوت والخبيييران االسيييتفادا مييي
 .مجال التخصم فى

 المراجع
حدراسييييان فييييى : (1000)نصيييير وكييييوثر الزغبييييى أنصييييا 

 .دار الفكر العربى – السادسةالنسيجح الطبعة 
حتيي ثير بعييع المييواد  :(2996)جمييال محمييد عييزل  ايمييا 

 –حالمنظفيية علييى خييوام االقمشيية القطنييية وخلطاتهييا
جامعييية  –قتصييياد المنزليييىكليييية اال –ماجسيييتيررسيييالة 
 .المنوفية

طييييرا العناييييية للم بييييل  يم: حتقييييي(2998)الجمييييل  حنييييا 
ادا ومستشييييفيان مدينيييية والمفروشييييان فييييى بعييييع فنيييي

قسييييييم االقتصيييييياد  -رسييييييالة ماجسييييييتير –االسييييييكندريةح
 .جامعة االسكندرية -كلية الزراعة -المنزلى

 
م حمقدميييييية فييييييى عليييييي: (1006)محمييييييد الطوبشييييييى  سييييييامية

حليوا  )رقيم  جامعية –قتصاد المنزليىالنسيجح كلية اال
 .(6..0/.054االيداال 

حتييييييي ثير بعيييييييع  :(1001)العقليييييييىمحميييييييد  أحميييييييد عزييييييييزا
المنظفييييييان علييييييى الخييييييوام الطبيعييييييية والميكانيكييييييية 

كلييية االقتصيياد  –ماجسييتيررسييالة  -ألقمشيية التريكييوح
 .جامعة حلوا  –المنزلى

حأساسييان االشيرا   :(1007)محمد صابر الزالقى  ليلى
دار الوفيييييياء لييييييدينا خلى بالفنييييييادا والمنتجعييييييانح الييييييدا

 .االسكندرية –الطباعة والنشر
محمييييييد سبييييييراهيم الخ ييييييرر  مهييييييا سييييييليما  محمييييييد  ليلييييييى
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ح  :(2999) سيييالما أبوطاليييب  سيييعد عليييى محميييود 
عليييييوم األسيييييرا )االقتصييييياد  االتجاهيييييان الحديثييييية فيييييي

ا مييييييياران العربيييييييية  –دبيييييييي –دار القليييييييم –المنزليييييييي(
 .513م  -ولىالطبعة األ –المتحدا

حمعجييييييييييييم المصييييييييييييطلحان  :(1007)العييييييييييييار   مجييييييييييييدل
ندوا صي –ي  الفنية فى الصناعان النسييجيةحوالتعار 
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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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