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 مقجمه

ي كبينراي علني مسنتو   وأصنبحت بلندنا تمنف فني مواجهنة منافسنات  العنالم.تمدمت صنناعة الغنزل والنسنيج تمندما

ي علينا نتيجة لذلن التميز في مجال  شديدةأجنبية  حتي نستطيع  الجودةوبصفه خاصة من جمهورية الصين وأصبح لزاما

 أن يكون لنا نصيب في هذا التمدم . 

هي  النسيجيةحيث أن الخامات  الجودة إلتمان كبدايةوافيه  دراسة النسيجيةومن هنا كان أهمية دراسة الخامات 

ثم ملبوسات ومفروشات وغيرها متميزة نستطيع أن تمدمها للعالم ويكون  ألمشةالحميمة للحصول علي خيوط ثم  البداية

  المنسوجات.لنا مكانه في مجال تصدير 

أن تكنون و النسنيجيةولد روعي في هذا الكتاب أن يغطي جميع المعلومات التي يحتاجها الطبلب عن الخامات 

 في رفع المستو  العلمي البناءنا الطبلب .  بسيطهوسهله . واتمني من هللا أن يكون هذا الكتاب أضافه علميه  بسيطه

 وهللا الموفك     

                   

 المؤلف           
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 الخامات النسيجية

  

عمليات الغزل إلى  فيتجمع وتبرم  التيالشعيرات النسيجية  هيالخامات األساسية لصناعة الخيوط و األلمشة 
 خيوط تتشابن مع بعضها بطريمة ما لتعطى نسيجا متماسكا.

صناعة الخيوط واأللمشة هذه األلياف الطبيعية ، سواء النباتينة منهنا مثنل )  فيوالخامات النسيجية المستخدمة 

 ( أو المعدنية مثل ) خامة األسبستوس ( . الطبيعيوالكتان ( أو الحيوانية مثل ) الصوف والحرير  المطن

الصناعات النسيجية أكتشف اإلنسان إمكان صناعة األلياف من خامات أخرى  فيوباستخدام العلم والتكنولوجيا 

) الفسنكوز ( ،  الصناعيألياف الحرير ليست على شكل ألياف ـ فابتكر صناعة ألياف تشبه المطن من لب الخشب مثل 

.. وغيرهما ( وتمكن من  الذاكرونمن منتجات البترول مثل ) ألياف النايلون و  الطبيعيكما ابتكر ألياف تشبه الحرير 

تشكيلهما بحيث تحاكى شنعيرات الصنوف ، وبنذلن نافسنت األليناف الطبيعينة وفتحنت دفالنا جديندة للصنناعات النسنيجية 

يريدها ، وأصبحت الخامات  الصناعية تنتج بأنواعه  التيإنتاج الخامات النسيجية بالخواص  فييتحكم  وأصبح اإلنسان

 كثيرة ال تعد وال تحصى.

، أمنا الشنعيرات الصنناعية فنيمكن إنتاجهنا   Stapleومن المعروف أن الشعيرات الطبيعينة ذات طنول محندد 

لول المادة الصناعية المكونة ـ لؤللياف مستمرة من خنبلل وذلن بتمرير مح  Filamentعلى شكل شعيرات ـ مستمرة 

ثموب دليمة فتخرج منهنا وتتجمند علنى شنكل أليناف مسنتمرة ومنن الممكنن كنذلن تمطينع الشنعيرات المسنتمرة وبنأطوال 

 مختلفة حسب الطلب.

ألمشة تحتنوى كما اتسع المجال إلنتاج ألمشة مخلوطة من األلياف الطبيعية واأللياف الصناعية للحصول على 

 على خواص ومزايا نوعى األلياف. ومن مزايا إنتاج الخيوط واأللمشة المخلوطة ، الحصول على خصاةص جديدة.

وأدى ذلن إلى إمكان إنتناج منسنوجات تحتنوى علنى خنواص وممينزات يصنعب الحصنول عليهنا منن الخامنات 

لخنواص الطبيعينة المطلوبنة لهنذه الخلطنة تبعنا المكونة للخلطة لو كانت كل خامنة منهنا منفنردة ، منع مبلحظنة دراسنة ا

للمنننتج، وكننذلن دراسننة الخننواص الطبيعيننة لكننل خامننة علننى حنندة ومطابمتهننا للمواصننفات المطلوبننة  النهنناةيلبلسننتخدام 

 يجب أن يتم الخلط فيها.  التيللخيوط ، أو األلمشة المخلوطة وكذلن تحديد المرحلة 

% من خامة البوليسنتر 35% من خامة المطن ،  65حالة إنتاج لماش مخلوط لطن / بوليستر بنسبة  فيفمثبل 

، فإن خواص المماش المخلوط يتمينز عنن كنبل الخنامتين المكنونتين لنه منن حينث المظهنر والمتاننة والمسنامية والنوزن 

المناء الندافب بندال منن  فنياخ بالغسنيل عمب كل غسيل وكذلن إمكان إزالة األوس للكيوعدم احتياج لطعة المبلبس منه 

حالة المطن يحتاج درجة حرارة مرتفعة ( وكذلن سهولة امتصاصنه للعنرق ) بالممارننة لخامنة البوليسنتر  فيالساخن ) 

الغير ممتصة ( هذا باإلضافة إلى الناحية االلتصادية من حيث إمكان الحصول علنى سنعر متوسنط لؤللمشنة المخلوطنة 

 سعر خامة البوليستر أغلى من سعر خامة المطن. ألن من المعروف أن

وجدير بالذكر أن المواد النسيجية الخام تمثل نسبة كبيرة من النفمات اإلجمالينة للمنتجنات النسنيجية وعلنى ذلنن 

تخفيض التكاليف اإلجمالية ، ويجب اختيار أنسب المواد لمبلءمتها  فيتكون الرلابة على المواد ضرورية وذات فاعلية 

يجنب تخفيضنها إلنى ألنل مسنتوى ممكنن  التنيصناف المصنعة ، كما تعتبر العوادم الناتجة من التشنغيل منن األمنور لؤل

ألنها تؤثر على كفاءة التشغيل وزيادة التكلفة لفمد جزء من المواد الخام باإلضافة إلى أنها تمثل ضياع ولت ومال، ولد 

 الفترة األخيرة الرتفاع أسعار الخامات النسيجية. فييل زادت أهمية دراسة عوادم الخامات الناتجة من التشغ
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  األولالتمرين 

 الخامات النسيجية فيالخواص الطبيعية الواجب توافرها 

 المطنن،مثل خامات  الطبيعيشكلها  فيالخامات لصبلحيتها كخامات نسيجية  فيإن الخواص الواجب توافرها 

 الخواص:إلنتاج الخيوط ثم األلمشة والمبلبس ومن هذه  الطبيعيوالحرير  الصوف، الكتان،

 

     طول الشعرة .0

ينتم الحصننول عليهننا مباشنرة مننن الطبيعننة اختبلفنا طبيعيننا ومتفاوتننا  التننيتختلنف أطننوال الشنعيرات الطبيعيننة و 

تبنر ويرجع ذلن إلى عوامل طبيعية يصعب النتحكم فيهنا ، ولكنن يمكنن تحسنين هنذه الخاصنية عنن طرينك التهجنين ويع

عمليات الغزل ، فكلما زاد طول الشعرة تسهل عمليات تحويل األلياف  فيطول الشعرة أو التيلة من أهم ما يعتمد عليه 

يتم الحصنول عليهنا بتحضنيرها  التيوالشعيرات إلى خيوط ، وكذلن تختلف أطوال الشعيرات من األلياف الصناعية و 

 م في أطوالها أثناء التصنيع.صناعيا ولكنها تكون أكثر انتظاما إلمكان التحك

  Staple  Lengthشنكل محندد    فنيومن الصعب تحديد أطوال الشعيرات لنوع ما منن الخامنات الطبيعينة  

كشنعيرات   Filament fibersمثل المطن ، أو األلياف الصناعية المصيرة ) الممصوصة ( أما الشنعيرات المسنتمرة 

أو األلياف الصناعية المستمرة الطول ويطلنك عليهنا األليناف الغينر محنددة الطنول ، وهنذه األليناف ال  الطبيعيالحرير 

 بإعطاةها لليل من البرمات لتماسن الشعيرات فمط أثناء تكوين الخيط. يكتفيتحتاج لعمليات الغزل بل 

  :وعلى هذا األساس يمكن تمسيم األلياف النسيجية من حيث طول الشعرة إلى اآلتي

  والصناعية المحددة الطولاأللياف والشعيرات الطبيعية  . أ

مثل شعيرات المطنن واألليناف الصنناعية الممصوصنة بطنول محندد وهنى تحتناج لعملينات الغنزل لتحويلهنا إلنى 

 خيوط.

وبالنسبة لؤللياف الصناعية المصيرة فيمكن تمطيعها بوساةل مختلفة إلنى األطنوال المحنددة المطلوبنة والمناسنبة 

ستعماالت المختلفة ، حيث يمكن غزلها على ماكيننات غنزل المطنن أو ماكيننات غنزل الصنوف كمنا يمكنن أن تمطنع لبل

بأطوال تناسب اإلنتاج على ماكينات غزل الكتنان أو الجنوت ، والغنرض منن ذلنن كمنا سنبك إيضناحه هنو إمكنان خلنط 

 لسعر.األلياف الصناعية باأللياف الطبيعية لتحسين جودة المنتجات وتخفيض ا

 :ب. الشعيرات المستمرة 

واأللياف الصناعية  الطبيعيوهى الشعيرات ذات الطول المستمر أو الغير محددة الطول مثل شعيرات الحرير 

التركيبية والتحويلية أو األلياف المعدنية وهذه األلياف والشعيرات ال تحتاج إلى عمليات غزل لتحويلهنا إلنى خينوط بنل 

الخام ) الترام ( والمسنتخدم كخينوط اللحمنة  الطبيعيحالة الحرير  فيبإعطاةها برمات مناسبة لتماسكها فمط كما  يكتفي

ثم إعنادة فتلهنا بتجمينع عندد منن الشنعيرات، ، أو إعطاةهنا برمنات شنديدة د  تتعرض لشدد زاةد أثنناء تشنغيلهاال التيو 

تنننم فتلهنننا وذلنننن للحصنننول علنننى ننننوع منننن الحرينننر يسنننمى الحرينننر  التنننيبرمهنننا ثانينننة بتجمينننع عننندد منننن الخينننوط 

تتعرض لشدد واحتكان زاةدين أثناء النسيج أو للحصول على ألمشة  التييستخدم كخيوط للسداء و  والذ ورجانزين،األ

 ذات تأثيرات معينة مثل ألمشة الكريب .  
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 : دلة الشعيرات   .2

يضنا علنى دلنة أليافهنا إ  أننه كلمنا كاننت الشنعيرات رفيعنة تعتمد صبلحية الخامات للغنزل إلنى درجنة كبينرة أ

إنتاج ألمشة خفيفة ورليمة ، أما إذا كانت األلياف سميكة فبل يمكنن الحصنول منهنا علنى خينوط رفيعنة  بالتاليودليمة و 

 ولهذا تناسب إنتاج الخيوط واأللمشة السميكة فمط .

لشنعيرات ذات األطنوال المختلفنة تنؤدى إلنى الحصنول طنول الشنعرة أو التيلنة ألن ا فيويراعى كذلن التناسك 

المطنر أو السنمن ويعنالج هنذا العينب بنإجراء عملينة التمشنيط للحصنول علنى خينوط أكثنر  فنيعلى خيوط غير منتظمة 

 انتظامية حيث تسمط الشعيرات المصيرة.

 

 :. المتانة3

تتعنرض  التيامة للتأثيرات الميكانيكية الخامات النسيجية خاصية المتانة أو لوة مماومة الخ فييجب أن تتوافر 

لها خبلل مراحل تصنيع الخيوط واأللمشة من شدد وجذب واحتكان وخبلفه ، فمد يتوفر للخامة الطول البلزم لتحويلها 

تمنر بهنا كالسنحب  التيإلى خيوط وألمشة ولكن ينمصها عدم توفر المدرة البلزمة لمماومة العمليات الصناعية المختلفة 

أثناء عمليات الغزل إلنتاج الخيوط باإلضافة إلى الشدد الوالع على الخيوط أثناء لفها على البكر  النهاةيوالغزل والبرم 

 وكذلن أثناء عملية التسدية وعملية النسيج على األنوال حيث تتعرض الخيوط لشدد زاةد.

تتحملهنا الخامنة  التنيمعظم األحيان عن متانة الخيوط أو األليناف بمنوة الشندد ويمصند بهنا المنوة  فيهذا ويعبر 

وحندة  فنيحالنة تعرضنها للشندد حتنى يحندث بهنا لطنع وذلنن  فنيسواء كانت على صورة شعيرات أو خيوط أو ألمشة 

ف سمن أو دلة أليافها وكذلن بناختبلف معينة من الطول ، كما تتأثر متانة الخامات باختبلف المادة المكونة لها وباختبل

 درجة الرطوبة النسبية ودرجة حرارة الجو.

 

 . المرونة و التعجن:4

إذا تغير هذا الشكل تحت تأثير معنين ثنم أزينل هنذا التنأثير  األصليوتعبر عن لدرة الخامة على استعادة شكلها 

بفضنلها تسنتعيد  التنين المنوة الكامننة بالخامنة و األجسام وهى عبنارة عن فيخاصية مماومة تغيير الشكل  هيوالمرونة 

 ثم أزيل هذا التأثير. ميكانيكيإذا تغير هذا الشكل بتأثير مؤثر  األصليالخامة شكلها 

 النذ أن صفة التعجنين بالجسنم  أ عكس المرونة  فهيأو لابلية تغيير الشكل  Plasticityأما خاصية التعجن 

 عند زوال هذا التأثير . األصليدون أن يستعيد هذا الجسم شكله  شكل بتأثير مؤثر ما بأ يمكن تشكيله 

تتعنرض  التنيالعملينات الصنناعية  فنيالخامات النسنيجية تظهنر بوضنو   فيوأهمية وجودة خاصية المرونة  

فيها الخامات سواء كانت على شكل شعيرات أو خيوط أو ألمشة إلى شدد أو ضغط زاةد ألن هذه الخاصية ) المرونة ( 

اعد على تغيير شكل الخامات وتحويلها من شعيرات إلى خيوط ثم تحويلها من شعيرات إلنى خينوط ثنم تحويلهنا منن تس

 خيوط إلى ألمشة بسهولة .

بعض عمليات الغزل مثل البرم حتى يمكن أن تأخذ الشعيرات  فيومن جهة أخرى فأن صفة التعجن ضرورية 

 حالة إنتاج الخيوط الصوفية. فيذلن بوضو  ويظهر   Permanentتكوين الخيط  فيوضعا ثابتا 
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تحتويهننا الخامننة وكننذلن بدرجننة الحننرارة ،  التننيالننتعجن تننأثرا كبيننرا بممنندار الرطوبننة تا المرونننة واالسننتطالة:

 والخامات الصوفية أكثر بهاتين الصفتين.

 

 . االستطالة :5

يطلك لفظ االستطالة على ممدار زيادة طول الشعيرات أو الخيوط أو األلمشة عنند تعرضنها للشندد ويبلحنظ أن 

لها لابلية االستطالة تتحمل الشدد بدرجة عالية لبل أنت تصل لحد المطع أو نمطة المطع وهى عنادة نسنبة  التيالخامات 

الخاصنية تعطنى بعنض األلمشنة صنفة المطاطينة خاصنة عنند ، وهنذه األصنليمةوية لممدار هذه الزيادة بالنسبة للطنول 

 بعض المبلبس الخاصة بالسيدات ، والمبلبس الداخلية التريكو للرجال والسيدات. فياستعمالها 

 

 . نضج الشعيرات أو األلياف :6

أثيرات الخيوط المغزولة منن األليناف النباتينة باإلضنافة إلنى التن فيعدم نضج الشعيرات ينتج عنه تكوين العمد 

إنتاج الخيوط المغزولة وهى عبارة عن شعيرات غينر كاملنة النضنج أو شنعيرات ميتنة تكنورت علنى هيةنة  فيالحيوية 

عمد ولها تأثير ضار على مواصفات الغزل من حيث درجنة االنتظنام وانسنجام الشنعيرات باإلضنافة إلنى تأثيرهنا علنى 

 . الجنيل وعمل االختبارات البلزمة لبل عملية خاصية المتانة لذلن يجب التأكد من اكتمال نضج المحصو

 

 . خشونة سطح األلياف :7

الخامات النسيجية هو عدم مبلسة سطح الشعيرة أو التيلة ، وهذه الخاصية  فييجب توافرها  التيمن الخواص 

صية عندما ضرورية لتماسن الشعيرات أو األلياف بعضها إلى بعض أثناء مراحل تحضيرات الغزل ، وتزداد هذه الخا

 تكون الشعيرات لصيرة ألن طول الشعرة يساعد على عملية التماسن.

كثينرة وكنذلن بالنسنبة  التنواءويبلحظ أن شعيرات المطن تكون اسطوانات غير منظمة االستدارة تحتنوى علنى 

ثنناء عملينات يكون سنطحها خشننا ممنا يسناعد علنى تماسنكها أ التيمثل الكتان أو الشعرية مثل الصوف  النيليةلؤللياف 

 الغزل.

الخننام فبننالرغم مننن أن شننعيراته ملسنناء لننيس بهننا تجعنندات ،فننإن طننول  الطبيعننيأمننا بالنسننبة لشننعيرات الحريننر 

ومرونتها يعوضان ما تفمده من خشونة السطح أما خيوط الحرير األورجنانزين أو الشنعيرات  الطبيعيشعرات الحرير 

مباشرة بإعطاةها عدد كبير من البرمات بوحندة الممناس السنتخدامها المأخوذة بفتل من الشرانك وتجمع على شكل خيط 

 كخيوط للسداء .

أمنا إذا احتناج األمنر  الطبيعنيحالة األلياف الصناعية فإن سطحها يكون أكثر خشونة منن شنعرات الحرينر  في

هنذه الحالنة يجنب العمنل علنى  ففنيكشعرات المطنن ،  Stapleبعد تمطيعه إلى أطوال لصيرة  الصناعيغزل الحرير 

 زيادة خشونة سطح الشعيرات بالوساةل الميكانيكية والكيمياةية أثناء تحويل العجينة السليلوزية إلى شعيرات .
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 . المسامية ولابلية امتصاص السواةل:4

 الخامنات النسننيجية مسناميتها ولابليتهنا المتصنناص السنواةل واألصننبا  فننييحسنن توافرهنا  التننيمنن الخنواص 

 فنيوكذلن تساعد هذه الخاصنية علنى سنرعة امتصناص الرطوبنة وفمندها ألن ذلنن يجنب تنوافره منن الوجهنة الصنحية 

 المبلبس بصفة عامة والداخلية بصفة خاصة. فيتستعمل  التياأللمشة 

ومن المبلحنظ أن وجنود خاصنية المسنامية بنالخيوط واأللمشنة منن العوامنل األساسنية لنجنا  عملينات اإلغنبلء 

للخامننات النسننيجية ، وكننذلن تسنناعد علننى المحافظننة علننى األلمشننة وصننيانتها  النهنناةييض والصننباغة والتجهيننز والتبينن

 بالغسيل والتجفيف .

وهنى عبنارة عنن لندرة الخامنة علنى وظاهرة لابلية الخامات النسيجية لبلمتصاص يترتب عليها خاصية التميؤ 

هنذه الحالنة أن  الصنناعية األخرففنييعنرف بمناء ا النذ  بهنا و تمتصه منن الجنو المحنيط الذ االحتفاظ بكمية من الماء 

الخامات النباتينة تحنتفظ بكمينة منن مناء الرطوبنة ألنل ممنا تحنتفظ بنه الخامنات الحيوانينة فنجند منثبل أن المطنن والكتنان 

 %. 06ـ  02حين أن الصوف والحرير يحتفظان بنسبة  في% من ماء الرطوبة  02ـ  4يحتفظان بنسبة 

أن لابلية معظم األلياف الصناعية لبلمتصاص ضعيفة نسبة إلى الخواص الطبيعية والمواد المكونة لها ويبلحظ 

 ولذلن يفضل استخدامها كمبلبس خارجية وكألمشة للمفروشات ولبعض األغراض الصناعية  األخرى.

 

 . اللون واللمعان:9

ن يكنون لونهنا أبنيض أو لريبنا مننه وذلنن األليناف والشنعيرات النسنيجية أ فييحسن توافرها  التيمن الصفات 

عمليات الغسيل و التبييض والصباغة بنألوان فاتحنة ، أمنا الخامنات النسنيجية الملوننة طبيعينا فتمنل ليمتهنا  فيللمساعدة 

تكنون فينه أسنعار الصنوف  النذ خامنة الصنوف و  فنيااللتصادية من نفس الخامة وهى بيضاء ويتضح ذلنن بوضنو  

يتضنح أن خنام  النذ ن الصوف األسمر من نفس النوع ، وكنذلن بالنسنبة للخامنات السنليلوزية و األبيض أغلى بكثير م

فناتح ألنرب إلنى البيناض  سنمني% ويكون لونهنا  91بها أكثر من  النميتكون نسبة السليلوز  والتيالمطن طويل التيلة 

تلوين األلياف بالطبيعية ال إلنى لنون  فيب األلياف السليلوزية األخرى كالكتان و الجوت ، ويرجع السب بباليبالممارنة 

الطبيعنة وهنذه  فنيتخالطهنا  التنيمن المادة األساسية المكونة للخامة بل إلى وجود مواد ملونة مخلوطنة بهنا أو بنالمواد 

 األلوان معظمها يمكن أن يزال بعمليات التبييض.

ة السنيدات ذات اللمعنان والبرينك ألمشن فنيالخامات النسنيجية صنفة اللمعنان خاصنة  فيومن الصفات المفضلة 

 الجذاب.

 

 . توفر المحصول:01

من الناحية االلتصنادية فنإن تنوفر المحصنول منن أسنباب صنبلحية الخامنات للعملينات الصنناعية بحينث يسنهل 

الحصول علنى الخامنات سنواء كاننت طبيعينة أو صنناعية وإال تكنون مصناريف إنتاجهنا واستخبلصنها مرتفعنة بدرجنة 

 ، كما يجب أن يكون االنتفاع بشكل ثابت ومستمر بمدر اإلمكان.  التصاد منها بشكل  يصعب االنتفاع
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 التمرين الثاني

 التقسيم العام للخامات النسيجية

 تنمسم الخامات النسيجية بصفة عامة إلى مجموعتين رةيسيتين من األلياف هما:

 األلياف الطبيعية. .0

 األلياف الصناعية. .2

 

 األلياف الطبيعيةاوال: 

صورتها الشعرية  فييمكن الحصول على األلياف والشعيرات الطبيعية كما يدل عليها اسمها من الطبيعة مباشرة 
 :األتيأو الليفية كما سبك إيضاحه من مصادرها األولية ويمكن تمسيمها حسب 

 األلياف النباتية:  (1
 :األتيوتنمسم األلياف النباتية حسب صفتها التشريحية إلى ثبلثة ألسام حسب 

 : ألياف بذرية شعرية . أ

 فنيوتتكون من شعيرات سطحية تنمنو علنى أجنزاء مختلفنة منن النبنات وتتكنون هنذه الشنعيرات منن خلينة 
 اتجاه مستميم مثل خامة المطن و الكابون وهى خامات من أصل سليلوزى.

 : نيليةألياف  . ب

تعمل  ضامهضها إلى بعض بمادة وتتكون هذه األلياف من اتصال عدة خبليا أو ألياف أولية وانضمامها بع
بينهمننا كننالمبلط ، وتتكننون بالطبمننة الليفيننة بسننيمان بعننض النباتننات مثننل ألينناف الكتننان و التيننل و الجننوت و 

 ، وهى من أصل سليلوزى.مى وتعرف بألياف السيمان الناعمةالرا

 :ألياف األوراق . ج

وتتكون كمجموعات من األلياف داخل أوراق بعض النباتات أو ثمارها وذلن بالطبمة المعروفة بالطبمة الحجرية 
ألياف األوراق الخشنة ويشمل ألياف تيل ما نيبل وألياف األناناس  باسموجميع ألياف هذا النوع خشنة وتعرف 

 وجوز الهند والنخيل وهى من أصل سليلوزى .

صناعة الندوبار والحبنال والسنلب وبعنض األلمشنة  فيهذه األلياف فأنه يمتصر استعمالها  وبالنسبة إلى خشونة

 السميكة المستخدمة كمفروشات لؤلرضيات بالنوادى وحمامات السباحة ولبعض األغراض الصناعية األخرى. 

 األلياف الحيوانية: .  

مثنل الشنعر والصنوف أو كنإفراز كمنا يتم الحصول على الشعرات من الحيوان إما كجزء من تركيب الحيوان نفسنه 

 ويمكن تمسيمها حسب اآلتى:  الطبيعيحالة الحرير  في

 الخ.: وتشمل خامات الصوف والشعر والوبر والفراء .....خامات حيوانية شعرية .0

 الخ.الخام و األورجانزين ...  الطبيعيخامات إفرازية وتشمل شعيرات الحرير  .2

عنن الخامنات النباتينة حينث  الكيميناةيو  التشنريحيالتركينب  فنيإنتاجها  وتختلف الخامات الحيوانية حسب مصادر

تتكون أساسا من مواد زاللية ) بروتينية ( تحتوى على عدد كبير من الخبليا كما يوجد بها أكثر من طبمة واحدة تختلف 

 الخ.بر .... تركيب خبلياها من الطبمات األخرى كما هو الحال بالخامات الشعرية كالصوف والشعر والو في
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 أ أما الخامات الحيوانية اإلفرازية فيتم الحصول عليها على صورة شعيرات دليمنة بسنيطة التركينب ال يتمينز فيهنا 

 . الطبيعيحالة الحرير  فيتركيب خلوى كما 

وتتكون من مواد بروتينية مركبة بدرجة كبيرة كاليراتين  الكيماةييوانية أساسا من حيث التركيب المعدنية:وتختلف ا

 . الطبيعيحالة الحرير  فيحالة الخامات الشعرية كالصوف والوبر والفراء ، و الفبروين  في

 األلياف المعدنية : . خ

ال  التنيويحتنوى علنى بعنض الخنواص  نيلينةويتم الحصول عليها من بعنض أننواع المعنادن المختلفنة ، لنه خاصنية 

 الخامات النباتية أو الحيوانية مثل خاصية المناعة ومماومة الحريك. فير تتواف

يمكنن  والتنيتمتاز بتركيب تيلى  التيالخامة المعدنية الطبيعية الوحيدة   Asbestos األسبستوسوتعتبر خامة     

 أن يصنع منها خيوط وألمشة وهى تتكون من سليكات الماغنسيوم والكالسيوم .

الطبيعة على هيةة كتل صخرية صلبة ، يمكن تمسيمها إلى ألياف دليمة جدا كمنا أن بعنض أننواع  فيويوجد المعدن 

 اإلسبستوس تتكون من األلياف المموجة وهى أكثر األنواع صبلحية للغزل.

 فنيعمنل مبلبنس رجنال اإلطفناء وكنذلن األلمشنة المسنتخدمة  فنيوتستخدم األلمشة المصنعة منن خنام اإلسبسنتوس 

لند تصنل  التنير البخار داخل المصانع لمنع تسرب الحرارة ولمماومتها الشديدة لندرجات الحنرارة العالينة تغطية مواسي

 لدرجة الغليان .

 األلياف الصناعيةثانيا:  

العالم وكذلن ارتفاع مستوى المعيشة ، تزايد استهبلن المنسوجات بشكل  فيتعداد السكان  فينظرا للتزايد المستمر 

رش السنيارات ومنا والطبيعينة،كبير لسد حاجة الناس من المبلبنس والمفروشنات وكنذلن االسنتخدامات الصنناعية األخر

كلهنا ونظنرا تتطلبه من منتجات مختلفة من المنسوجات وكذلن تغطية بعض الشواطب باأللمشنة الغينر منسنوجة لمننع ت 

ألن الخامات النسيجية الطبيعية سواء النباتية منها أو الحيوانية أو المعدنية تعتبر محدودة اإلنتاجينة وال تكفنى متطلبنات 

اختينار التكنولوجينا المبلةمنة  فنيالولنت الحاضنر فمند تنم تطبينك بعنض النظرينات العلمينة وبأسنلوب مبتكنر  فياإلنتاج 

بأنواعها المتعددة ومن مصادر مختلفة بعضها يعتمند علنى اسنتخدام  Manmade Fibers إلنتاج األلياف الصناعية 

الطبيعة داخل لب األشنجار علنى سنبيل  فيلؤللياف الطبيعية ، مثل خام السليلوز النمى والموجود  مواد األساس المكونة

لوزية وإمكنان إنتناج األليناف المثال وتحويلها إلى ألياف صناعية وكذلن إنتاج الخامات الصناعية من مصادر غينر سنلي

 الصناعيأو  الطبيعيإنتاج ألياف من أصل  بروتينى أو من خامات المطاط  وكذلن  Polymersالصناعية التركيبية 

 و إمكان استخدام بعض الخيوط المعدنية من خامات الذهب والفضة واأللومنيوم لبعض األغراض الخاصة .

االختبلفنات للحصنول علنى خنواص خاصنة باأللمشنة السنتعمالها  ويحتوى كل نوع منن هنذه األصنناف علنى بعنض

كمبلبس للرياضة أو لمصان مصنعة من الخامات الصناعية أو الخامات المخلوطة من األليناف الصنناعية والطبيعينة ، 

 وكذلن بعض االستخدامات الطبيعية األخرى .

سب طريمة إنتاجها صناعيا ، وهنى تنمسنم س المكونة لها أو ح:Fibersوتختلف وتتنوع األلياف الصناعية حسب م

 :اآلتيحسب 

 :  Regenerated Fibersأوال: األلياف التحويلية 

 سليلوزى وتشمل: نباتيوأهمها ألياف من أصل 
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 . رايون النترو سليلوز ) حرير شرد ونية (.0

 . رايون أكسيد النحاس النشادرى .2

 . رايون االسيتات .3

 :  Synthetic Fibersثانيا: األلياف التركيبية 

 و أهمها منتجات البوليمرز الغير سليلوزية وتتكون من مواد عضوية بسيطة التركيب وتشمل :

 . ألياف البولى أميد ) النايلون (.0

 (. الذاكرون. ألياف البولى استر ) التريلين ـ 2

 . ألياف البولى أكريلين )األرلون( .3
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 تدريبات

 أمام العبارات الخاطةة :× ( ( أمام العبارات الصحيحة وعبلمة ) √ ضع عبلمة )  -0

 يطلك لفظ  االستطالة على ممدار الزيادة في طول الشعيرة عند تعرضها للشد )      (. - أ

 خاصية التعجن عكس المرونة وتعني عدم عودة الشعيرة لوضعها الطبيعي بعد زوال الشد )      (. - ب

 في األلياف أن يكون لونها أبيض أو لريبا منها )      (.من الصفات التي يحسن توافرها  - ت

 من الصفات الواجب توافرها في األلياف الطبيعية خاصية االمتصاص )      (. - ث

 تتأثر خاصيتي المرونة والتعجن تأثرا كبيرا بممدار الرطوبة التي تحتويها الخامة  )      (. - ج

 اف )      (.تعتمد صبلحية الخامات للغزل على درجة دلة األلي -  

 

 أكمل الجمل اآلتية بالكلمة المناسبة من بين األلواس : -2

 رايون األسيتات ( –المتانة  –االسبستوس  –العمد  –المعدنية  –) الشعرية 

 تتوافر في الخامات النسجية خاصية ................. أو لوة مماومة الخامة للتأثيرات الميكانيكية . - أ

 ................. الخامة المعدنية الوحيدة التي تمتاز بتركيب تيلي .تعتبر خامة  - ب

 يعتبر ................. من األلياف الصناعية التحويلية من أصل نباتي سليلوز  . - ت

 تستخدم الخيوط ................. من خامات الذهب والفضة واأللمونيوم لبعض األغراض الخاصة.  - ث

 .............. خامات الصوف والشعر والوبر والفراء. من الخامات الحيوانية ... - ج

 عدم نضج الشعيرات ينتج عنه تكوين ................. في الخيوط الناتجة.  -  

 

 أذكر المصطلح العلمي للتعاريف اآلتية : -3

 هي الشعيرات ذات الطول المستمر مثل شعيرات الحرير الطبيعي واأللياف المستمرة . -

 لياف داخل أوراق بعض النباتات أو ثمارها وذلن بطبمة حجرية .تتكون كمجموعات من األ -

 يتم الحصول عليها من بعض المعادن وتتميز أليافها بالمناعة ومماومة الحريك . -

 هي من منتجات البوليمرات الغير سليلوزية وتتكون من مواد عضوية بسيطة التركيب . -

 الشديدة لدرجات الحرارة العالية .يستخدم في عمل مبلبس رجال اإلطفاء وذلن لمماومتها  -

 تتكون من مواد بروتينية مركبة بدرجة كبيرة كالكيراتين والفبروين. -
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 التمرين الثالث

  

 النباتية(األلياف الطبيعية )

 كتان –لطن  
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 Cottonلمطن ا

 ممدمة:

هو أحد نباتات األلياف الطبيعية الهامنة بنل منن أهمهنا وأكثرهنا انتشنارا فهنو أهنم محصنول عنرف  Cottonالمطن 
على وجه الكرة األرضية لما له من فواةد متعددة ومميزات أودعها هللا بليفة المطن حيث وصنفها بعنض البناحثين بأنهنا 

 .  Supermolecular Structureذات تركيب عجيب ممتاز 

يعتبنر مصندرا مهمنا   Fuzzالممكنن غزلنه ، بينمنا الشنعر المصنير   Lintعليهنا الشنعر الطوينل  فبذرة المطن ينمنو

( هذا بالنسبة لما ينمو على البذرة من ثمرات بينما  9) الرايون  الصناعيصناعة الحرير  فيللسليلوز النمى كما يدخل 

يمكن الحصول عليها بعند عصنر  التيالنواتج محصول التصادى لاةم بذاته من حيث  فهيالبذرة نفسها لها فواةد عديدة 

 هذه البذرة.

% وبعد عصر البذرة الستخراج الزيت يصننع  21فتعتبر البذرة مصدرا هاما لزيت الطعام حيث نسبته بها حوالى 

منه الكسب كغذاء جيد للحيوان أو تستعمل كسماد مفيد للتربنة الزراعينة لمنا يحتوينه منن نسنبة ال بنأس بهنا منن عنصنر 

، بينما سيمان نبات المطن تستخدم  الصناعيصناعة الصوف  فيتروجين ،بل أن المادة الزاللية يمكن االستفادة منها الني

 بعض االستعماالت الخاصة لما تحتويه من ألياف لحاةية. في

 التنياأللياف األخنرى ممنا يجعلنه مناسنبا لصنناعة أصنناف كثينرة منن المنتجنات  فيوللمطن خواص معينة ال توجد 

ترضى ميول وطمو  المنتج ) الشركات الخاصة ( أو العامة وكذلن تفى برغبات وميول المستهلن وبالرغم من ارتفاع 

العننالمى وفمننا للمنننتج أو المسننتهلن  الننرأ سننعر المطننن إال أنننه مننا زال أهننم األلينناف لصننناعة المبلبننس حسننب اسننتطبلع 

ثم الصوف ثم األلياف األخرى منن  الصناعيالمى يليه الحرير العالمى حيث يمثل المطن المرتبة األولى من اإلنتاج الع

 نحصل عليها من نبات المطن. التيذلن نرى مدى الفاةدة 

ومستمبل المطن كمصدر أساسى لؤللياف يعتمد على جودة اإلنتاج والتصنيع وتنوع استعماالته، مستوى ثمنه بالنسبة 

صننعة ومنهنا مصنر لهنذه الخصناةص وأخنذت تمهند لتنفينذها فناهتم لؤللياف األخرى مما فطنت إليه الندول المنتجنة والم

العلماء بدراسة شعرة المطن ومحاولة فهم تركيبها وخصاةصها الطبيعية والكيمياةية ، وتم إنشاء معاهد ومعامل لبحوث 

معامنل المطن بل اتجه رجال الصناعة إلى إنشاء معامنل لبحنوث التيلنة والغنزل بالمصنانع الكبنرى حينث أطلمنت عليهنا 

والتطويرات الحديثة على المطن تمكنت من زيادة مجاالت اسنتخدامه   Quality Control Lapالرلابة على الجودة 

ال  التنيصناعة المبلبنس الخارجينة كالبندل و الببلطنى والممصنان المماومنة للتكسنير و  فيبحيث أصبح المطن يستخدم 

 اجحة . تحتاج إلى كى وغير ذلن من االستخدامات الجديدة الن

 

 العالم فيأهم الدول المنتجة للمطن 

 :هيلم حسب كمية اإلنتاج العالمى .USAإن أهم الدول المنتجة للمطن 

 .   USA. الواليات المتحدة األمريكية 0

 .USSR. روسيا 2

 .   China. الصين 3

 .     India.الهند  4
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 .   Egypt. مصر 5

 . Maxeko. المكسين 6

 .Pakistan. باكستان 7

 .Brazil. البرازيل 4

 

 أهم أصناف األلطان المصرية

 27العالم إذ يتراو  طول تيلته بين  فيإذا استثنينا لطن سى إيبلند فإن المطن المصرى يعتبر أحسن أنواع المطن 
 مم كما تمتاز أليافه باالنتظامية وكثرة االلتواءات أما لون التيلة فهو سمنى يميل إلى السمرة . 40مم إلى 

 كن تمسيم أنواع المطن المصرى حسب طول تيلتها إلى ثبلثة ألسام :ويم

 المسم األول:

مم و أهم أصننافه األشنمونى و الزاجنورا وجينزة  32ـ  27ويشمل األلطان متوسطة التيلة وتتراو  أطوالها ما بين 

ات األلطنان المصنرية اللون إلى السمرة الخفيفة وبريمه لليل خشنن الملمنس وشنعيراته أسنمن منن شنعير فيويميل  66

 . 61األخرى وتمل عنها من حيث المتانة وخواص الغزل و يمكن غزل خيوط جيدة ومتينة لغاية نمرة 

 المسم الثانى:

وشنعيراته  64مم ويشمل المننوفى ، و جينزة  34ـ  32ويشمل األلطان الطويلة المتوسطة وتتراو  أطوالها ما بين 

 تاز بوفرة المطن المحلوج منه .دليمة ومتينة وماةلة للون السمنى ويم

 المسم الثالث:

إنتناج الخينوط  فنيوشنعيراته دليمنة وتسنتخدم  45ويشمل األلطان الطويلة التيلة وأهم أصننافه سنكبلريد س ، جينزة 

 مم . 40ـ  35ذات المتانة العالية وتتراو  أطوالها ما بين 

 رتب المطن:

األسواق أو البورصات وذلنن حسنب درجنة وجنودة العيننة  فيتختلف رتب المطن باختبلف جودة العينة المعروضة 

مميناس  هنيوصبلحيتها للغزل و حسب خواصها الغزلية وتعتمد هذه الجودة على صفات عديدة ، وتعتبنر رتبنة المطنن 

، لدرجة نظافة المطن وتبعا للعوامل الموضحة بعد طول التيلة ، درجة انسجامها ، نسبة العنادم ، نسنبة األلطنان الميتنة 

 المتانة ، المرونة ، اللون ، درجة النماوة .

وللرتبة من وجهة نظر الغزل أهمية كبيرة حيث يعتمد عليها نمر الخيوط الممكن غزلها ومتانتها و مرونتها وكنذلن 

 تحديد نسبة العادم من المطن المستعمل .  
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 :هيتؤدى إلى انخفاض رتبة المطن  التيومن األسباب 

لزراعية وخاصة دودة اللوز ، إذ أن اللنوز المصناب ال ينتم نمنو شنعراته فتصنبح ضنعيفة المتاننة . انتشار اآلفات ا0

 رديةة اللون .

. كما أن للظروف المناخية و العوامل الجوية كدرجة الحرارة و الرطوبة وشدة الضوء تأثير علنى بعنض صنفات 2

تسالط المطن علنى األرض ، وانخفناض رتبتنه ، الجودة مثل ترن المطن بعد نضجه مدة طويلة بالحمول مما يؤدى إلى 

نمو كاةنات حية دليمة  فيكما أن تعرض المطن لضوء الشمس يؤدى إلى نمص متانة الشعر ، كما تؤثر زيادة الرطوبة 

 المطن . في

. ومن أسباب انخفاض رتب المطن هو سوء تخنزين المطنن بحينث يجنب أن تكنون المخنازن أو شنون المطنن ذات 3

ورطوبة مناسبة جيدة التهوية ، كما يجب أن يحافظ على المطن المخنزون منن األتربنة والمنواد الغريبنة  درجات حرارة

تعطى لؤللطان المختلفنة  التيتصاحب المطن أثناء عملية الجمع .وتختلف أسماء الرتب  التيوبمايا أجزاء النبات الجافة 

وتوجد سبع رتب لكل من المطنن المصنرى و األمريكنى  وهذا االختبلف ناتج عن اختبلف طول التيلة بين هذه األلطان

السى إيبلند إال أن كل رتبة تمسم إلى أنصاف و أرباع بنل كثينرا منا يفنرز المطنن أيضنا إلنى ثمنن رتبنة ، وعلنى أسناس 

  تحديد رتبة المطن تتحدد نمرة الخيط وكلما ارتفعت الرتبة كان معنى هذا خلو العينة من الشعيرات الغير صالحة للغزل

وكثيرا ما تكون الرتب العالية من المطن لصير التيلة أو المتوسطة التيلة أفضل من األلطان طويلة التيلة المنخفضة 

 ( والجدول التالى يوضح رتب المطن المصرى.Combedحالة الخيوط الممشطة ) فيالرتبة وخاصة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( نصف رتبة + بين الفينر F \ FFالمطن المصرى باسم الرتبة السابمة والبلحمة فمثبل ) فيويرمز ألنصاف الرتب 

( فيمال مثبل رود + ) أعنى ( أعلى من الجود بربع رتبة أما -و الفولى فير أما أرباع الرتب فيرمز لها بعبلمة )+( أو )

 المعنى اسم الرتبة م

 ممتاز Extraاكسترا  0

 جيد جدا Fully goodفولى جود  2

 جيد Goodجود  3

 ممبول جيد جدا Fully good fairفولى جود فير 4

 ممبول جيد Good fairجود فير  5

 ممبول جدا Fully fairفولى فير  6

 ممبول Fairفير  7
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ألنل مننه بممندار  أ ( Aboutرتبنة و أبنوت ) 0/4أعلنى منن  أ ( Strictأثمان الرتب فيستدل عليهنا بلفنظ سنتريكت )

 رتبة .  0/4

 

 صناعة الغزل والنسيج: فيرى وأهميته المطن المص

جمهورية مصر العربية كما  فيتموم عليها صناعة الغزل والنسيج  التييعتبر المطن المصرى أحد الدعاةم األساسية 

 71تلن الصناعة و أكثرهنا اسنتعماال حينث أننه يمثنل  فييمثل المطن المصرى الخامة الرةيسية ذات االستخدام الواسع 

تحظى بها هذه الخامة االستراتيجية  فسوف نوضنح  التيامات المستخدمة . ونظرا لؤلهمية الكبرى % من مجموع الخ

 هذه الدراسة أهم الخواص الطبيعية والميكانيكية لهذه الخامة الهامة. في

 

 مكانة المطن المصرى:

العالم نظرا النتظام تيلته وكثرة برماته الطبيعية وطول شعيراته وتفولها  فيالمطن المصرى من أجود أنواع المطن 

ودلة تكوينها وتحتل جمهورية مصر العربية المركز الخامس بين دول العالم المنتجة لؤللطان وذلن من حينث الكمينات 

إن األلطنان المصنرية تمثنل من حيث الجودة والمواصنفات الممتنازة فن أ المنتجة عالميا أما بالنسبة لؤلصناف الممتازة 

 تنفرد بها األلطان المصرية عن بمية األلطان العالمية . التيمركز احتكاريا بالنسبة لهذه األصناف 

 

 أهم أنواع األلطان المصرية:

 ) األشمونى ، الجيزة ، الكرنن ، المنوفى ( وتمسم األلطان من وجه نظر السوق إلى ثمانية رتب كالتالى :

جود ، جود ، فولى جور فير ، جنود فينر ، فنولى فينر ، فينر منادلين (  والفنرق بنين الرتنب يتولنف  )اكسترا ، فولى

 على مدى النظافة بصفة رةيسية .

 

 Physical Propertiesالخواص الطبيعية للمطن 

 :  Lengthـ الطول  0

 Count or yarnيعتبننر الطننول مننن أهننم العوامننل المحننددة لنمننرة الخيننوط المغزولننة فيمننا يسننمى بننالنمرة    

number   مم وكلما زاد طول الشعرة كلما أمكن  03. فهنان حد أدنى للطول حتى تصلح الشعرة للغزل وهو حوالى

ة ، ويعتبنر الطنول مهمنا لضنبط ماكيننات غزل على عد عالى أو إلنى خينوط رفيعنة و بالتنالى يمكنن إنتناج ألمشنة رليمن

يندعو مصنانع الغنزل لتمندير طنول التيلنة لبنل الغنزل لضنبط الماكيننات طبمنا  النذ العوادم األمنر  فيالغزل لتمليل الفمد 

 للطول لتمليل العوادم ، وتسهيل عملية الغزل.

ط على خواص الشعرات وبعد تحديند وللطول أهمية للتنبأ بمتانة الخيوط الناتجة لبل الغزل حيث تتولف متانة الخي

 العبللة بين الطول والمتانة والنعومة يتم التنبأ بمتانة الغزل الناتج من استعمال لطن معلومة خواصه السابمة.
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أمريكا يعتبرون األلطنان ذات التيلنة األلصنر  ففيوطول التيلة أحد العوامل الرةيسية المحددة لميمة وسعر المطن ، 

تزيند عنن بوصنة ألطنان طويلنة ، ويحندد السنعر علنى أسناس الطنول ويعطنى مينزة  التيرة ، و من بوصة ألطان لصي

سننتا لرتبنة معيننة فنإن  31منن البوصنة فنإذا كنان الرطنل منن لطنن طولنه بوصنة يسناوى  0/06لكل   Promسعرية 

اف طبمنا سننتا وفنى مصنر تحندد أسنعار األصنن 30بوصة يساوى  06/ 0الرطل من نفس الرتبة ولكن من لطن طوله 

رياال  95،  45وجيزة  0963لطول تيلتها وكان سعر المنطار من رتب الفوى لجور من األصناف المختلفة حتى عام 

رياال ، ويوضح هذا مدى تمسيم التجارة والصناعة  70رياال ، و األشمونى  75،  47رياال ، وجيزة  44، و المنوفى 

 بوصة و أكثر . 2ين بوصة ، األلطان العالمية ب فيللطول ويختلف مدى الطول 

 محيط الشعرة بالبوصة طول الشعيرة بالبوصة نوع المطن

 0/  0511 أو أكثر 2 س إيبلند

 0/  0511 0.75:  0.5 مصرى

 0/  0311 0.5:  0 جنوب أمريكا

 0/  0311 0.25:  1.91 أمريكا

 0/  0311 1.41:  1.61 هندى

 0/  0311 1.71:  1.51 صينى

 الشعيرات:متانة  .0

يعبر عادة عن متانة الشعيرات بالمتانة الذاتية لخصلة من المطن وتعين باستخدام عدد من األجهزة أكثرها استعماال 

جنم / تكنس أو  54جم / تكس إلى  42وتتراو  المتانة لؤللطان المصرية من    Pressely Testerجهاز بر يسلى 

 أكثر .    

 

 الكثافة الطولية للشعيرات: .2

 041األلطننان المصننرية بننين  فننيمتوسننط وزن سنننتيمتر واحنند مننن الشننعرة ويعبننر عنهنا بننالمليتكس وتتننراو   هني

وتمدر بأخذ عدد منن الشنعيرات ولطعهنا إلنى طنول ثابنت ثنم  45الجيزة  فيملليتكس  001األشمونى إلى  فيملليتكس 

رلم واحد ويعمل  فيلية و درجة النضج وزنها ، و ممكن بجهاز الميكرونير الحصول على طريمة سريعة للكثافة الطو

هنذا الجهنناز بواسنطة إمننرار تينار مننن الهنواء ذو ضننغط معلننوم داخنل سننداءة منن المطننن ذات وزن وحجنم ثننابتين ومننن 

 انخفاض الضغط يمكن تمدير سمن الشعيرات فإذا كانت رفيعة كان هذا االنخفاض أكبر مما لو كانت سميكة .
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 درجة نضوج الشعيرات: .3

تؤدى إلنى  التيالصودا الكاوية  فيدرجة سمن جدار الشعرة ، وهى تماس عادة بطريمة غمر الشعيرات  يمصد بها

انتفاخ الشعيرات و بالتالى إلى اختفاء االلتواءات الطبيعية الموجودة فيها ، أما الشعيرات الغير ناضجة فيتكون بها عدد 

 النسبة المةوية بالميكروسكوب . من االلتواءات نتيجة عدم امتصاصها للصودا الكاوية وتمدر

تسنببه  التينمرة الخيط المنتج و خلوه من العمد  فيوترجع أهمية درجة النضج إلى عبللتها بالنعومة و بالوزن 

 الشعيرات الميتة .

 

 اللون: .4

رجع تعطى المطن اللون الكريمنى الفناتح و حناول التعنرف عليهنا فنأ التيال يعرف الكثير عن طبيعة المادة الملونة 

أنه يرجع وراثيا إلى حامض كلوروجينن ، وتكثيف حامض وحامض وربما تحتوى شعرة المطن على بعض صنبغات 

زهرة المطن كما أنه يوجند بالمنناة الصنبغات وبماينا البروتنوببلزم وبعنض السنكريات وبعنض األحمناض  فيتوجد  التي

ات ، وهننان عوامنل تغينر لنون الشنعرة كاألتربنة سننو 5:  2العضوية ، ويتركز تلوين شعرة المطن بعد تخزينها لمندة 

ومنن ألنوان شنعرة المطنن   .......... إلخ ، كما أن بعض الفطريات تغير لون المطنن للنون النداكن   ) األسنمر ( كفطنر

 البنى ، األخضر ، األصفر ، و األزرق . أما اللونين األحمر ، و األسود فبل يزاال تحت االختبار .

معظم ببلد العالم والسنيما المطنن األخضنر التيلنة ، إال أن تمنارير  فيم بتربية األلطان الملونة وال توجد أبحاث تهت

روسيا ) االتحاد السوفيتى سابما ( تشير إلى اهتمامهم بالمطن الملون وانتخاب سنبلالت مننه ثابتنة التكنوين وفنى مصنر 

صنر كثينرا منن لوحظت بعض النباتات الملونة ) البنى و المحمر ( ببعض زراعات المطن وبفحص تيلتها وجند أنهنا أل

 األلطان المصرية و ألل منها متانة. 

 

 تأثير الرطوبة على المطن

من الخواص الطبيعية المميزة للمطن خاصية امتصاص الرطوبة منن الجنو المحنيط بهنا و لدرجنة امتصناص المطنن 

مت عليهنا دراسنات للرطوبة أهمية عظمى من الناحية التجارية أو الصناعية ، وعبللة الرطوبة بالخامات السليلوزية لا

 من أهمها :

 األجزاء غير المتبلرة من مادة األلياف . فييحدث امتصاص الماء  .0

تبدأ ظاهرة االمتصاص باتحاد جزيةات الماء بالمجموعات النشطة بالخامة وذلن على غنرار اتحناد مناء التبلنر  .2
 المركبات المتبلرة البسيطة . في

 األجزاء غير المتبلرة . فيالمسافات الشعرية الموجودة  فييحدث االمتصاص بتخلل جزيةات الماء  .3

 

 انتفاخ األلياف بتأثير التبلر:

لطنر األليناف ، ويتولنف ذلنن علنى درجنة  فنيامتصاص األليناف للرطوبنة يسنبب تنأثيرات كحندوث انتفناخ وزينادة 

ء غينر المتبلنرة فيننتج عنن األجنزا فنيالرطوبة الممتصة ، وسبب حدوث االنتفاخ هو تخلل جزيةات الماء داخل الخامة 

االتجاه العرضى لؤللياف  ) زيادة لطر (  فيذلن دفع الجزيةات الخيطية بعضها عن بعض ، وحيث أن االنتفاخ يحدث 
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االتجاه الطولى لؤللياف ، وتتولنف درجنة  فياألجزاء غير المتبلرة  فيفإن الجانب األكبر من الجزيةات الخيطية يوجد 

األليناف وعلنى درجنة تماسنن الجزيةنات بعضنها عنن بعنض فكلمنا كاننت درجنة  فنيدة المتبلنرة االنتفاخ على نسنبة المنا

% عنند منرور  5ينزداد لطنر أليافنه نحنو  النذ األلياف الصنناعية كالننايلون  فيالتماسن عالية للة نسبة االنتفاخ ، كما 

% ، بينمننا  04.7% ، والحرينر  06% والصنوف  04المطنن  فنيالخامنة منن الجفناف إلنى البلنل بينمنا تصنل الزينادة 

للحرير وال تعتمد درجة االنتفاخ على درجنة التبلنر  0.7للخامات الثبلثة األولى ، و 0.2 فهيطول األلياف  فيالزيادة 

 .  بالجز ءفحسب بل أيضا على نوع وعدد المجموعات المطبية الموجودة 

 

 ية:تأثير الرطوبة على الخواص الميكانيك

 األلياف لسببين : فيالخواص الميكانيكية  فيتؤثر الرطوبة 

 التمليل من لوة التماسن الجزيةى ) نتيجة لظاهرة االنتفاخ ( . .0

يسبب وجود المناء بنين جزيةنات المنادة ممنا يسنبب سنهولة  الذ   Lubrt Cantالتأثير التشحيمى أو التزييتى  .2
 انزاللها .

األلياف السليلوزية يساعد على زيادة متانتها بالبلل عكس األلياف البروتينية و الصناعية  فيوارتفاع نسبة الرطوبة 

األجننزاء غيننر  فنيحالننة األليناف السننليلوزية الطبيعيننة إلنى التننأثير الثنانى إذ أن المنناء الممننتص  فننيويعنزى زيننادة المنوة 

تجمنع بنين األجنزاء  التنيجنود بطنول الشنعيرات المتبلرة من الخامة يعمل كمنادة تشنحيم فيملنل منن التنوتر النداخلى المو

المتبلرة واألجزاء الغير المتبلرة وبذلن تعمل هذه الجزيةات كمحركات وتمتص جانبا من الجهد الناتج عن الشد هذا إلى 

 أجزاء الخامة من نمط الضعف بينها . فيأن تحدد هذه السبلسل يؤدى إلى انسجام توزيع الشد 

ياف تتأثر بالرطوبنة أيضنا ويرجنع هنذا إلنى التنأثيرين المنذكورين أعنبله ، فالتملينل منن األل Elongationاستطالة 

تجمع بين السبلسل الجزيةية يساعد على سهولة انزاللها بتأثير الشد بينما يعمل الماء كمنادة تشنحيم تملنل منن  التيالموة 

 االحتكان الجزيةى .

المطن عند مروره من حالة الجفاف إلى الرطوبة  فيالمماومة  مماومة االلتواء حيث تمل هذه فيكما تؤثر الرطوبة  

 إلى التشبع .

والرطوبة لها تأثير ملحوظ على الخواص الكهربية للشعيرات خاصة عند التشغيل حيث تتولند الكهربناء االسنتاتيكية 

رباء االستاتيكية مما على الشعيرات وعندما تكون الشعيرات رطبة فإن األلياف تصبح محملة بنسبة كبيرة من هذه الكه

% رطوبة نسبية وهنو  65يجعل عملية تشغيلها صعبة ، ولذلن يجب أن تضبط رطوبة عنابر غزل المطن إلى حوالى 

 الوسط المناسب لهذه العمليات .   

 

 الخواص الكيماةية للمطن

نفس خواص هذه المادة ، و  هي% ، ولذلن فإن خواصه الكيمياةية  91يتكون المطن أساسا من مادة السليلوز بنسبة 

بعض  فيسليلوز المطن يمثل السليلوز النمى الغير متحد بمواد أخرى ولهذا يسهل فصله بعمليات التبييض بعكس الحال 

 األلياف األخرى مثل الكتان و الجوت .
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لرطوبة المعتادة درجات ا فييحتفظ به المطن داةما  الذ المطن هو ماء الرطوبة  فيوأهم المواد المخالطة للسليلوز 

% باإلضافة إلى بعض المواد الزيتية والشمعية وبعض األمبل  العضوية وتختلف باختبلف نوع 4يمثل حوالى  الذ و 

 % من مكونات ألياف المطن . 3مجموعها  فيورتبة المطن وتمثل 

 تأثير الملويات:

للسليلوز بها ، كما يمثل المطن بعنض تبينيض وتختلف الخواص الكيماوية لؤللياف النباتية باختبلف المواد المخالطة 

درجات الحرارة المرتفعة  فيالسليلوز النمى ، وتمتاز الخامات النباتية بوجه عام أنها تماوم تأثير الملويات المخففة حتى 

را خاصنا تنمية وتبييض هذه الخامات ، أما الملويات المركزة فإنهنا تحندث تنأثي في، ولهذا السبب تستخدم المواد الملوية 

 على هذه الخامات يعرف بالمرسرة أو التحرير .

 تأثير األحماض:

الخامات النباتية على البارد ولكنها تؤثر فيها وتحللها على الساخن ، أما  فيأما األحماض المعدنية المخففة فبل تؤثر 

 األحماض المركزة فتؤثر فيها حتى على البارد .

 تأثير المواد المؤكسدة:

حالنة اسنتعمالها  فنيالمؤكسدة على األلياف النباتية فتحللها إلى مواد لليلة الصبلبة وتفمدها لوتها ولكن  وتؤثر المواد

بنسب ضعيفة فإنها تؤثر فمط على المواد الغريبنة والملوننة الموجنودة باألليناف والمخلوطنة منع السنليلوز تزيلهنا وبهنذه 

 الطريمة يمكن تبييض األلياف.

 تأثير الحرارة:

لة بين درجة الحرارة ودرجة ثبات وتركيب السليلوز ، فارتفاع درجة الحرارة يؤثر على جنزا السنليلوز هنان عبل

:  5111م أنه تدهور ونمص من  061: 051ويحلله ، فمد وجد عند تسخين خيوط غزل المطن على درجة حرارة بين 

0211 d-p  . كما انخفضت متانته حوالى الثلث 

 مميزات خامة المطن

 شعرة المطن لمميزاتها الطبيعية وهى:يفضل 

 : Comfortالراحة عند االستعمال  .0

تمتص العرق بسرعة من الجسم لما  فهيمضايمات  أ المبلبس المطنية من المبلبس المريحة للجسم إذ ال تسبب له 

 كالنايلونالمبلبس الداخلية ألن األلياف الصناعية  فيبها من خاصية عالية المتصاص الرطوبة ، ولذلن يفضل المطن 

 فيواألولون أو الداكرون ليس لها لدرة عالية على امتصاص الرطوبة كالمطن ، وبالرغم من أن الصوف يفوق المطن 

 .  Delicate skinالمدرة على االمتصاص إال أنه يسبب بعض المتاعب وبخاصة لؤلفراد ذوى األجسام الحساسة 

 : Adaptabilityللجو  المبلةمة .2

طريمنة  فنيمنن التحنوير  بشنيءاألجنواء الحنارة والبناردة علنى السنواء وذلنن  فنيالمبلبس المطنية يمكن استعمالها 

األجواء الحارة وتريح الجسم و أيضا هنان المبلبس المطنية  فييمكن استعمالها  التيتصنيعها ، فهنان المبلبس الرليمة 

 األجواء الباردة . فيتفظ للجسم حرارته تح التيالوبرية كالكستور و 

 : Freedom from staticللة الشحنات الكهرباةية االستاتيكية المتولدة عن المطن  .3
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إن توليد شحنات كهرباةية استاتيكية نتيجة االحتكان من األمور التى يجب أخنذ الحيطنة لهنا ، وتختلنف األليناف 

 الجدول اآلتى: فيلدرتها على توليد الشحنات كما  في

 جدول يبين توليد الشحنات الكهرباةية االستاتيكية للخامات المختلفة

 )ممدرة بالفولت( الشحنات الكهرباةية االستاتيكية الخامة

 Cotton. 51المطن 

  Viscose Rayon رايون الفسكوز

. 
011 

 Wool  . 351 الصوف

 Acetate Rayon   551رايون االسيتات 

 Silk  . 451 الحرير

 Orlon  . 911 األورلون

 Dacron  . 0125 الداكرون

 Naylon  . 0151 النايلون

 

 :  Strengthالمتانة  .4

خامة المطن من الخامات المتينة بطبيعتهنا وتختلنف هنذه المتاننة حسنب ننوع المطنن وصننفه وتنزداد متانتنه عنند 

 البلل.

األجواء الرطبة عند  فيوتعتبر هذه الخاصية ذات أهمية عظمى لموة تحمل مبلبس العمل والمبلبس المستخدمة 

 تدعيم مركز المطن بصناعة المنسوجات . فياعتبار عاملى الرطوبة  والعرق  وهذه الخاصية عامبل هاما 
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 جدول يبين متانة األلياف المختلفة عند البلل

 كنسبة مةوية من متانتهاالمتانة  الخامة

 %001:031 المطن.

 %65:35 .  دىاالع رايون الفسكوز

 %71:61 رايون االسيتات.

 %91:44   العادى النايلون

 %46:44 .  األورلون

 %011 .  الداكرون

 %91:41 الصوف

 

 الحماية من تملبات الجو: .5

المنسوجات المطنينة ممكنن أن تكنون درعنا ضند التملبنات الجوينة وذلنن بنسنجها بطريمنة خاصنة كنسنيج منندمج 

كمبلبس الجيش حينث يزحنف الجننود علنى األرض ويتطلنب ذلنن مبلبنس ذات كفناءة عملينة ، لنذلن كنان البند منن 

 الميدان ألن لها لوة تحمل عالية ضد االحتكان. فياستخدام المبلبس المطنية 

 

 ونة المطن:مر .6

أكثر من استعمال من رصف الشوارع إلى براشوت المظبلت إلى غير ذلن  فيحيث يمكن استعمال تلن الخامة 

أخير حيث أنهنا   N.C.Cمن االستعماالت المتعددة و التى أشارت إليها دراسات المجلس المومى للمطن األمريكى 

 فنني النننايلونناتجننا نهاةيننا ومننع أن بعننض هننذه االسننتعماالت لنند اسننتبدل المطننن فيهننا بألينناف كاسننتعمال  004بلغننت 

أغننراض شننتى  فننيإطننارات السننيارات بعنندما كننان يسننتعمل المطننن لهننذا الغننرض إال أن المطننن ال يننزال مطلوبننا 

 فالمنسوجات المطنية: 

يلننة لدرجننة أن األبحنناث بننوزارة الزراعننة األمريكيننة أشننارت إلننى أن المبليننات أ. تتحمننل الغسننيل المتكننرر لمنندة طو

 مرة . 275المطنية تتحمل الغسيل ما يزيد عن 

 % . 0ب. يمتاز المطن بانخفاض نسبة انكماشه لدرجة تمل عن 
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لنمنوش ج. سهولة صبغ المطن وثبات الصبغات الجيندة بنه حينث تجعنل منن السنهل إنتناج أنسنجة متعنددة األلنوان و ا

 الجميلة .

 د. المنسوجات المطنية تمتاز بلمعانها الطبيعى و الصناعى بعد التجهيز .

وإمكان تحوير ألياف المطن كيماويا و إنتاج ألياف جيدة ذات صفات لم تكن معروفة بها من لبل كالمماومة للحنرارة 

بنس ال تحتناج للكنى ( اغسنل وألنبس وهنذا أو العفن أو الكرمشة لدرجة أن هنان مبلبس لطنية أنتجت اآلن بعنوان )مبل

 إمكان إكساب تحسين ليفة المطن وتطويرها بل إكسابها صفات جيدة . أ هو التحوير الكيماوى 

الثننى وينؤثر هنذا  فنيكما تمتناز خامنة المطنن بنأن معامنل المروننة لهنا جيند ممنا يعطنى الشنعيرات رخناوة وسنهولة 

الت كنل باالحتكنان  واالحتفناظ بالكسنرات و اإلنسندالية و بالتنالى مماومنة  المعامل على ملمس األلمشة المنتجة ومماومنة

 الكرمشة .

األلمشنة ذات التركينب النسنيجية الضنيمة حينث تسنتعمل خاصنية انتفناخ  فنيكما أن لخاصية انتفاخ الشنعيرات مينزة 

 .موجودة بالنسيج فيمنع مرور الماءالشعيرات على سد الفراغات ال

 

 . اإلشعاع :7

لئلشعاع أثر على ثبات تركيب مكونات شعرة  المطن وغيره منن األليناف ففنى مركنز اإلشنعاع ببروكهنافن بأمريكنا 

وجد أنه سواء استعمل النيترونات أو الكوبلت المشع ) إشعاع جاما ، فإن تحلل التركيب وثباته كان ترتيبه التنازلى بعد 

 ايون فالمطن .التعرض للجرعة الكلية لئلشعاعات هو االسيتات فالر

ومن ذلن نرى مندى الممينزات التنى أودعهنا هللا بليفنة المطنن لدرجنة أن بعنض األبحناث وصنفها بأنهنا ذات تركينب 

 ضوء منافسة األلياف الصناعية األخرى . فيعجيب ممتاز مما يجعلها ألياف ذات مستمبل حتى 

 

 الصناعات النسيجية فيأهمية خام المطن 

صناعة الغزل والنسيج إلنتاج الخيوط واأللمشة  فيألول بين الخامات النسيجية الطبيعية تحتل خامة المطن المركز ا

، ولد ظل محافظا على هذه المكاننة مننذ منتصنف المنرن التاسنع عشنر وحتنى يومننا هنذا وظهنرت أهمينة خامنة المطنن 

 فنيوكنذلن اسنتخدام لنوة البخنار العاملنة ،  األيند محنل  اآللنةالغزل والنسيج وإحبلل  فيبتطوير الماكينات المستخدمة 

 الصناعات النسيجية بدرجة كبيرة . فيالصناعة أدى كل ذلن إلى زيادة اإلنتاج وتحسين جودته 

 الصناعات النسيجية هى : فيكما أن أسباب استخدام خامة المطن 

 . رخص ثمن المطن الخام بالممارنة بالخامات األخرى .0

 . سهولة زراعته .2

 إلى تجهيز أليافه لبل غزلها .. عدم االحتياج 3

 معدات الغزل والنسيج و التجهيز . في. إمكان غزله ونسجه بسهولة بعد التطورات التى حدثت 4
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 . ال يتأثر بالملويات المخففة .5

 . يمكن تجهيز أليافه على هيةة خيوط أو ألمشة بإجراء عمليات التحرير أو المرسرة .6

 متانته .,. ال يتأثر باالبتبلل بل تزداد 7

 . يتشرب بتشبع السواةل بسهولة فيسهل غسله أو تبيضه أو صباغته .4

 االستخدامات المختلفة لخام المطن:

 من المجاالت األخرى التى تستخدم فيها خامة المطن بخبلف الصناعات النسيجية هى :

 . صناعة إطارات السيارات .0

 السميكة .. رصف الطرق باستعمال طبمات من األلمشة المطنية 2

. تكسيه جوانب الترع و الشواطب بطبمة خاصة من األلمشة المطنية لمنع رشح المياه واإللبلل من تنأثير نحنر البحنر 3

 للشواطب .

صنناعات كثينرة ، أهمهنا المطنن الطبنى ، صنناعة النورق ، األليناف الصنناعية ، صنناعة  في. تستخدم عوادم الغزل 4

 الطبلءات والدهانات السليلوزية .

 . صناعة ألمشة المظبلت ) البرا شوت (5

 . تستخدم لشور بذر المطن بعد فصلها عنها كسماد أو علف للحيوانات .6

صنناعة الصنابون و الجليسنرين ومنا يتبمنى بعند  فني. يعصر لب البذور ويسنتخرج مننه زينت الطعنام ، ويندخل ذلنن 7

 العصير يستعمل طعاما للماشية .
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 األلياف التيلية

 Flaxالكتان 

 تعريف:

الكتان نبات عشبى سنوى يمتاز ببساطة تركيبه وهو عبارة عن ساق طويلة رفيعة غير متفرعة إال عند الممة ونبات 

 كتان األلياف أرفع وأطول من نبات كتان البذور .

ننذ العصنر ويعتبر نبات الكتان ثانى أهم وألدم األلياف التيلية الناعمة التى صنع منها اإلنسان خيوطن ومنسوجات م

سويسرا  فيمناطك البحيرات  فيالحجرى ، ولد وجدت بعض أجزاء من ألمشة كتانية ترجع إلى عصر ما لبل التاريخ 

 منذ أكثر من عشرة دالف سنة لبل الميبلد .

( سنة لبنل المنيبلد ، ولند اسنتخدمه لندماء  2511ـ  311الفترة من )  فيمصر المديمة  فيكما ثبت استخدام الكتان 

 فنيخنيط  511لفاةف الموميات ولند كاننت بعنض هنذه األلمشنة منن الدلنة حينث احتنوت علنى أكثنر منن  فييين المصر

 خيط بالسم ( . 097البوصة ) 

منطمة البحر األبيض المتوسط إلى بعض البلدان األوروبية وأصبحت بلجيكا منن أهنم  فيكما انتشر استخدام الكتان 

لموجنودة باألنهنار هننان ، حينث ثبنت بالتجربنة أن هنذه الميناه مناسنبة لعملينة الدول المنتجة للكتنان بسنبب الكيماوينات ا

 تعطين نبات الكتان ، الذى ينتج ألياف كتانية ذات جودة مرتفعة .

( لبل الميبلد ، بينما بندأت زراعنة أليناف الكتنان  0111سنة )  فيكما انتملت صناعة الكتان من مصر إلى إنجلترا 

إنتناج الخينوط واأللمشنة  فنيبداية المرن األول الميبلدى ، حيث استخدم اإلنجليز أليناف الكتنان إنجلترا مع  فيالحميمية 

السميكة ، وفى نفس الولنت ابتندأت أيرلنندا تصننيع أليناف الكتنان إلنى ألمشنة دليمنة ، وفنى المنرن السنابع عشنر شنجعت 

 إنجلترا إنتاج ألياف الكتان األيرلندى لتصنيع خيوط وألمشة دليمة .

 

 الدول المنتجة للكتان :

يموم االتحاد السوفيتى اآلن بزراعة معظم أنواع الكتان للحصول على أليافه ، والمنتجين اآلخرين للكتان بما فيهم ) 

بولندا ، ألمانيا ، لتوانيا ، فرنسا ، تشيكوسلوفاكيا ، نيوزيلندا ، بلجيكا ، أيرلندا وبعنض بلندان أوروبنا ( ، أمنا الوالينات 

شنكل منتجنات نسنيجية  فنيفتزرع الكتنان لبنذوره وتسنتورد معظنم أليناف الكتنان لصنناعة المنسنوجات وأحياننا المتحدة 

مجهزة ، وتعتبر مصر من الببلد المنتجة للكتان المحلى ) البلدى ( وال يتجاوز إنتاجهنا بالنسنبة لئلنتناج العنالمى للكتنان 

 نسبة تذكر .

 زراعة الكتان :

إنتناج الخينوط واأللمشنة أو للحصنول علنى أليافنه  فنيحصنول علنى أليافنه السنتخدامها يزرع الكتان إمنا منن أجنل ال

 دن واحد ، لذا يجب لبل زراعته تحديد الهدف من زراعته . فيوبذوره 

فإذا كان الغرض منه الحصول على األلياف فيجب زراعة أصناف الكتنان التنى تمتناز بنالطول وللنة عندد األفنرع ، 

لكتان الذى يزرع من أجل الحصول على البذور يكنون كثينر األفنرع للحصنول علنى كمينة أكبنر وللة األزهار ، إذ أن ا

 من األزهار وتبعا لذلن تزيد كمية البذور. 
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 األهمية االلتصادية لنبات الكتان :

كجنم منن األليناف و  251:  211لنطارا من المش تنتج حنوالى  51يبلغ متوسط محصول الفدان من الكتان حوالى 

 األغراض اآلتية : فيالمتوسط ويستعمل هذا المحصول  فيإردب بذرة  3من المشاق وكذلن  011حوالى 

 . األلياف ) بعد تسريحها ( تغزل لتصنع منها الخيوط و األلمشة الكتانية.0

. المشاق ) األلياف الغير منتظمة الناتجة من عملينة التسنريح ( تصننع منهنا بعنض األلمشنة الكتانينة السنميكة مثنل 2

 صناعة المراكب الخشبية. فيأحزمة الجنود والدوبار والحبال ، كما تستعمل 

 صناعة الورق الفاخر وذلن بعد تنظيفه من الساس . في. المطاع ويدخل 3

 الحريك وصناعة الطوب كما تصنع منه ألوا  الخشب المضغوط . في. الساس ويستعمل 4

غذيننة وفننى صننناعة بعننض أصننناف البويننات والصننابون الت فنني. البننذر ويسننتخرج منهننا زيننت الكتننان ويسننتعمل 5

 والورنيش .

 تغذية الماشية . في. الكسب ويستعمل 6

 أصناف الكتان المصرى

 يزرع بمصر أنواعا مختلفة منم الكتان ولكن أهمها تجاريا أربعة أصناف هى:

 (البلدى :0)

منه صغيرة جدا وهو من كتان إنتاج وهو صنف لديم يرجع تاريخه إلى عهد لدماء المصريين والمساحة المنزرعة 

 لنطارا من المش . 25:  21البذور وألياف خشنة لصيرة يعطى الفدان من 

 ( الهندى :2)

 51مصر منذ مدة طويلة يمتاز بارتفاع محصوله من المش ومتوسط محصول الفدان حنوالى  فيوهو صنف يزرع 

 لنطارا من المش ، والبذرة أوفر من الصنف البلدى. 65: 

 ( جيزة المرنفلى :3)

لنطننارا مننن لننش و أليافننه أجننود مننن الهننندى  51اسننتنبط بننالتهجين بننين صنننفين مننن األصننناف األيرلنديننة محصننوله 

 ويزرع للحصول على األلياف والبذور معا.

 : 4( جيزة 4)

ن ، شنكل لنطنارا منن المنش للفندا 53أصله هجين جيزة لرنفلى وجيزة زيتى ، أليافه جيدة وغزيرة المحصول يننتج 

 النبات متوسط بين األصناف الزيتية والليفية شديدة المماومة للضوء محصوله جيد جدا .
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 تعطين الكتان

لتعطين الكتان أهمية الكتان كبرى للحصول على ألياف جيدة ، نظرا ألن األلياف توجد متماسكة بجذع النبات بسبب 

 وجود مادة صمغية تعرف بالبكتوز تعمل كالمبلط .

 عملية التعطين . فيبلص األلياف يجب إزالة هذه المادة ، وهذا ما يحدث تماما والستخ

واألساس الذى تموم عليه عملية التعطين هو خلك وسط خاص لنمو بعض أنواع البكتريا التى تفرز خماةر من شأنها 

 أن تحلل المادة الصمغية التى تضم األلياف وتجعلها تلتصك باألجزاء الخشبية للنبات .

 .و البكتازى أثناء عملية التعطين تفرز البكتريا نوعين من الخماةر هما البكتوزيناز وف

الماء إلى صورة  فيأما المادة الصمغية فتعرف باسم البكتوز ، وتأثير البكتوزيناز هو تحويل البكتوز الذى ال يذوب 

عطنين علنى أن إزالنة البكتنين كلينة منن المرحلنة األولنى للت فنيذاةبة تعرف بالبكتين وسكر ، ويحندث التحنول المنذكور 

 األلياف يجعلها جافة لليلة المرونة غير المعة .

التعطين الثانية حيث يأتى البكتاز النذى ينؤثر علنى البكتنين ويحندث بنه تملصنا  فيولهذا السبب تتبع المرحلة األولى 

األلياف تكتسب خاصية المروننة وذلن بتحويله إلى حامض بكتين يحيط باأللياف على صورة طبلء شمعى المع يجعل 

، وفى الولت نفسه يسبب التصاق الوحدات األساسية لؤللياف ببعضها ممنا يزيندها متاننة ويجعلهنا تحنتفظ بطنول عظنيم 

 العمليات التالية . فيعلى أن هذه الطبمة من حامض البكتين  ال تمنع فيما بعد فصل هذه الوحدات بعضها عن بعض 

الولت المناسب وإال تحلل حامض البكتين بدوره وفمدت األليناف لوتهنا ومرونتهنا ،  فيويجب ولف عملية التعطين 

 وتأثر السليلوز نفسه ببعض أنواع بكتريا التخمر . 

 

 طرق تعطين الكتان :

الماء المتحرن أو الماء الراكد باألنهار أو البحيرات أو فنوق سنطح  فيالطبيعة  فييجرى تعطين الكتان إما مباشرة 

أمناكن خاصنة  فنياألرض على الحشاةش ـ ويعرف التعطين بهذه الطريمة بـ ) التعطين الطبيعنى ( إمنا أن يجنرى ذلنن 

 التعطين ماء مسخن ويسمى التعطين عند ذلن بـ )التعطين الصناعى(: فيمبنية لهذا الغرض  أو يستعمل 

 وال : التعطين الطبيعى أو النهرى .أ

 ثانيا : التعطين الصناعى .

 أوال : التعطين الطبيعى أو النهرى :

 يمكن إجراء التعطين الطبيعى بثبلث طرق كاآلتى :
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 الماء الجارى أو المتحرن : فيالتعطين  ( أ)

مناء متحنرن بطنب التينار مثنل منداخل األنهنار أو التنرع ويمتصنر التعطنين بهنذه  فيتجرى هذه العملية بغمر الكتان 

 الطريمة على بلجيكا يستخدم نهر الليز لهذا الغرض كما يتم تعطين التيل البلدى بمصر بهذه الطريمة أيضا .

 المرحلة األولى :

ثم تغطى بنألوا  خشنبية منن أعلنى متر ( من الشاطب  0.5وتتم بوضع ربط الكتان بالمعطنة بالماء على بعد نحو ) 

وتوضع فوق هنذه األلنوا  لطنع منن األحجنار حتنى تغمنر المعطننة تمامنا بالمناء ، وبعند ثبلثنة أينام يبلحنظ أن المعطننة 

الظهور إلى سطح الماء ثانيا ـ أما سبب ذلن فهو تكون الغازات التى تنشأ عن التعطين ، ولذلن يجب وضع  فيابتدأت 

عود المعطنة إلى االنغمار بالماء ، على أنه بعد عدة أيام أخرى يحندث عكنس هنذه الظناهرة بعض أحجار أخرى حتى ت

 6:05وتبدأ المعطنة بالهبوط إلى لاع النهر ، ولهذا يجب رفع بعض األحجار ، وتختلف المندة البلزمنة للتعطنين منن ) 

زمنة وهنى بالمناء وتجنر الحنزم إلنى يوم ( حسب درجة الحرارة ، وبعد أن تتم عملية التعطين تفنر  المعطننة حزمنة ح

 الشمس . فيوضع رأسى لكى تجف  فيالشاطب حتى تنظف ، وبعد ذلن توضع 

 

 المرحلة الثانية:

أوضاع معاكسة لؤلولى ألن األجزاء السفلية تتعطن أبطأ منن األجنزاء  فيبعد ذلن تعاد الحزم إلى المعطنة وتوضع 

 ن المعطنة حتى تتم عملية التعطين .العليا وذلن بسبب برودة الماء لرب الماع وتتر

 

 الماء الراكد : في)ب( التعطين 

الحمنل نفسنه أو بإلامنة أحنواض منن األسنمنت بحينث تنرص حنزم  فنييجرى التعطين بالماء الراكند إمنا بنالحفر 

الكتان صفوفا متوازية لجوانب الحفرة أو الحوض األسمنتى حتى إذا تم ملء سطح الحفرة غطيت بطبمة من الطين 

، وبعد ذلن يرص عليها طبمة أخرى ثم  تغطى بطبمة منن الطنين وهكنذا حتنى تمنؤل الحفنرة ثنم يوضنع المناء حتنى 

 ض أو الحفرة .يمتلب الحو

يوم ويجب مراعاة الولت المناسب للتعطنين ويعنرف  06إلى  4ويتم التعطين حسب درجة الحرارة فى مدة من 

ذلن بملة فماليع الغاز التى تصعد إلى سطح الماء ، وبعد ذلن ترفع الحزم وتغسنل فنى المناء  وتجنرى عليهنا عملينة 

 التعطين ثانيا .

تيجة جيدة إذا تمت بحرص شديد ، ويعطنن بننفس الطريمنة أدق أننواع الكتنان ويعطى التعطين فى الماء الراكد ن

 البلجيكى.

 

 )جـ( التعطين على العشب أو بواسطة الندى :

تستعمل هذه الطريمة لتعطين األنواع الغير جيدة من الكتنان ، وتنتلخص فنى أن يفنرد الكتنان بعند التجفينف علنى 

أرض مغطاة بالعشب إذ أن سيمان الكتان ال يجب أن تلتصك باألرض مباشرة ، وسموط األمطار يساعد على تمندم 
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ين ويملب الكتان من ولت آلخر لكى يتعنرض عملية التعطين ، وفى حاالت الجفاف يرش الكتان بالماء مرة أو مرت

 كله للهواء والشمس ـ ويتم التعطين فى مدة تتراو  بين ثبلثة أو أربعة أسابيع ولد تمتد إلى ستة أو سبعة أسابيع .

 

 ثانيا : التعطين الصناعى :

ر فيهنا أكثنر منن الفكرة األساسية فنى التعطنين الصنناعى هنى أن لكنل ننوع منن أننواع البكتيرينا درجنة حنرارة يتكناث

غيرها ، فإذا وعينا هذه الحميمة أمكننا تفهم األسس التى تموم عليها عمليات التعطين الصنناعى و التنى يمكنن تلخيصنها 

 فى اآلتى :

إجراء التعطين فى درجة معينة من الحرارة تساعد على أن تكون أنواع من البكتريا أكثنر منن غيرهنا  .0
 لدرة على تحليل البكتوز .

واع مخصوصة من البكتريا خارج وسط التعطين ثم إضافتها إلى هذا الوسط المهيأ فنى درجنة تربية أن .2
 حرارة مناسبة لتكاثر هذا النوع .

 وعلى هذا يمنكن تمسيم طرق التعطين الصناعى إلى لسمين :

 التعطين فى الماء الساخن : ( أ)

، فمد تم التفكير فى إجراء عملية التعطين ولما كانت درجة الحرارة ال تكون ثابتة فى األحوال الطبيعية للتعطين 

فى ظروف مبلةمة تكون درجة الحرارة مناسبة لتكاثر بكتريا التعطين ، وذلن بإجراء التعطنين بأحواضنهم الخشنب أو 

( وتختلننف سننعة األحننواض ولكنهننا بالغالننب بهننا  35: 26األسننمنت ثننم غمرهننا بالمنناء فننى درجننة الحننرارة المطلوبننة ) 

 6التسخين بالبخار ، وترص ربط الكتان بالحوض و يمؤل بالماء فى الدرجة المذكورة وتترن لمدة  أرضية خشبية ويتم

أينام وبعندها يفنر  المناء  6:  4ساعات بعدها يفر  ثم يمؤل ثانيا بالماء وفى نفس درجة الحرارة ويبمى فى الحمام منن 

 تنزع الحزم وتجفف إما فى الشمس أو بأفران خاصة.

 

 بالبكتريا:التعطين  ( ب)

 نعنى هنا بالبكتريا المحضرة لبل التعطين والتى يتم العمل بها فى هذه الطريمة كما يلى:

 .غمر الكتان فى حوض مملوء بالماء 

 .إضافة كمية من زراعة البكتريا 

 . رفع درجة الحرارة إلى الدرجة المناسبة لنشاط البكتريا 

 يا لوجود الهواء.إمرار تيار من الهواء داخل الماء الحتياج البكتر 

 

 مراحل استخبلص األلياف

بعد إجراء عملية التعطنين تصنبح أليناف سنهلة االنفصنال عنن بمينة السناق ، كمنا اأن السنيمان اأو األجنزاء الخشنبية 

تصبح سنهلة التكسنير ـ إذ يكفنى أن يضنغط عليهنا لكنى تتحنول إلنى هشنيم أو دلينك يسنهل فصنله عنن األليناف بواسنطة 

المبدأ التى تموم عليه العمليات الصناعية التى تجرى على الكتان المعطن الستخبلص األلياف مننه التنفيض ، وهذا هو 

 ، وتنمسم هذه العمليات إلى لسمين :
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 دق السيمان . .0

 تنفيضها .     .2

 

 تمشيط الكتان :

بنين أسننان بعد االنتهاء من عمليات الندق والتنفنيض تجنرى عملينة التمشنيط التنى تنتلخص فنى إمنرار أليناف الكتنان 

 أمشاط من الحديد متباعد بعضها عن بعض لليبل .

والغرض من هذه العملية هو فصل المش الذى لد يكون لم يزل عالما بالكتان ثم جعل األلياف ثم جعل األليناف أكثنر 

 مرونة .

ن تسنريح هنذه وكثيرا ما تتلو هذه العملية عملية التلميع التى تجرى بواسطة إمرار لطعنة خشنبية فنوق األليناف ، ثمن

 األلياف بواسطة فرشاة من الحرير الخشن .

 

 الخواص التشريحية أللياف الكتان

تتكون ألياف الكتان على هيةة حزم أو مجموعات من خبليا أنبوبية الشكل تخرج الطبمة اللحاةية التى تحيذ بساق 
ةل إلى أجزاء النبات وفى الولت نفسه النبات وتمر من أسفل النبات إلى أعبله ووظيفة هذه األنابيب هى توصيل السوا

 إعطاؤه المتانة والمرونة .

 وتتميز مجموعات خبليا الكتان المكونة لؤللياف عن بمية خبليا المشة بتضخيم جدرانها بمادة السليلوز .

 

 الخواص الطبيعية أللياف الكتان

 اللون:

تعطنين ، وأحسنن أننواع الكتنان هنو األبنيض يختلف لون الكتنان اختبلفنا كبينرا بناختبلف نوعنه وبناختبلف طريمنة ال

المصننفر للننيبل ، أمننا الكتننان المعطننن فننى المنناء الراكنند أو علننى الننندى فيكننون لونننه رمننادى كلننون الصننلب ، أمننا الكتننان 

 المصرى فلونه رمادى لؤلؤى .

الكتان المعطن فناتج ويرجع اللون األصفر فى الكتان إلى وجود مادة ملونة داخل األلياف أما اللون الماتم الذى يميز 

 تحلل المواد الصمغية أثناء عملية التعطين .

كما يمكن إزالة لون الكتان والوصول إلى اللون األبيض بواسطة التبييض غير أن التبييض يؤثر فنى وزن األليناف 

 كما يؤثر على متانتها .
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 اللمعان :

بيعننى وتلميننع الكتننان بواسننطة الصننودا الكاويننة ) يمتنناز الكتننان عننن المطننن بلمعانننه الننذى يحنناكى لمعننان الحريننر الط

التحرير ( ألن يزيد كثيرا من هذه الخاصية ، أما من جهة المتانة أو لوة الشد فهى فى الكتنان لريبنة منهنا فنى المطنن ، 

ليناف غير أن المرونة ألل منها فى حالة الكتان ، وهذا اللمعان النذى يمينز أليناف الكتنان علنى المطنن نتيجنة اسنتمامة األ

وعدم وجود التواءات واستدارة أليافه تمريبا ويفمد الكتان كثيرا من لمعانه بالتسخين  ، نتيجنة احتنواء أليافنه علنى نسنبة 

 من المواد الشمعية التى تحيط باأللياف.

 

 المتانة :

عطنين والكتنان ألياف الكتان أكثر متانة من ألياف المطن بالرغم من أن أليافه تظهنر شنكل هنش عنند نهاينة عملينة الت

أكثر تحمبل فى االستعمال عن معظم األلياف الطبيعية األخرى ، من مميزاته أنه ألل لابلينة للتجعند عنن المطنن ، وذلنن 

 نتيجة استمامة أليافه واستدارتها تمريبا .

الجينند كمننا يسننهل إزالننة البمننع و األوسنناخ منننه بسننهولة ويسننتخدم فننى عمننل المفننارش والفننوط ، كمننا يمتنناز بتوصننيله 

 للحرارة .

 

 المرونة:

الكتان ألل مرونة من المطن وعدم لابليته للبرم ، وتعتمد مرونة الكتان إلى درجة كبيرة على وجنود المنادة الشنمعية 

 التى تحيط باأللياف ، و إزالة هذه المادة تجعل األلياف خشنة ، مما يصعب عليها عمليات الغزل .

تويه من منادة الرطوبنة ، كمنا يفمند الكتنان مرونتنه بالتسنخين ، ولنذلن يفضنل وتعتمد المرونة أيضا على نسبة ما يح

غزل الكتان الرطب ) بمرور األلياف فى الماء السناخن ( عنندما ينراد الحصنول علنى نمنر عالينة وذلنن لزينادة مروننة 

 لها .األلياف وفى الولت نفسه لسهولة فصل األلياف عن بعضها إذابة المادة الصمغية التى تسبب التصا

 

 الرطوبة :

% (منن مناء الرطوبنة وتصنل هنذه  4.7تحتفظ ألياف الكتان بنسبة من ماء الرطوبنة تصنل فنى الظنروف العادينة ) 

% ( إذا عرض الكتان لجو مشبع بالرطوبة ، والختبلف نسبة ماء الرطوبة فى الكتان تأثير كبير فى  23النسبة إلى ) 

% ( تصننبح ألينناف الكتننان صننلبة سننهلة المصننف  4.7سننبة العاديننة ) خواصننه ، فننإذا انخفضننت نسننبة الرطوبننة عننن الن

 وعرضة لفمد لمعانها .

ولتأثير نسبة الرطوبة على ألياف الكتنان تنأثير كبينر حينث تفمند األليناف مرونتهنا إذا انخفضنت نسنبة الرطوبنة عنن 

% ( ، أما إذا زادت كثيرا عن هذه النسبة يصبح الكتان عرضة لتأثير البكتريا والتعفن ، ولذلن يجنب أن يراعنى 4.7)

التخزين معتدلة الحرارة غير معرضنة للرطوبنة الشنديدة أو  فى تخزين المنتجات المصنوعة من الكتان أن تكون أماكن

 أشعة الشمس المباشرة. 
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 الخواص الكيمياةية أللياف الكتان

% من وزن األلياف  41،  71المادة األساسية المكونة للكتان هى كما فى حالة المطن السليلوز الذى يمثل حوالى 
 وال يختلف سليلوز المطن عن سليلوز الكتان .

المواد التى تخالط السليلوز هى البكتوز الذى يلعنب دورا هامنا وكبينرا فنى عملينة التعطنين كمنا يحتنوى علنى  و أهم

 نسبة من الشمع و اللجنين ونسبة ضةيلة من المواد الزاللية و األمبل  .

 

 جدول يوضح المواد المكونة للكتان

 النسبة المادة م

0 

2 

3 

4 

5 

6 

 سليلوز

 بكتين

 ماء رطوبة

 وشمعزيت 

 رماد

 أمبل  معدنية

42.57 

2.74 

4.65 

2.39 

1.71 

3.65 

  011 

ولما كان العنصر كان العنصر األساسى لتركيب ألياف الكتان هو السليلوز ، لذا فمن الطبيعى أن تكون خواص 
األحوال % فى  4.65الكتان الكيمياةية التى تحدث على ألياف الكتان يكون سببها الماء الذى يحتفظ الكتان بنسبة 

 % إذا تعرض الكتان لجو مشبع بالرطوبة . 23العادية و التى تصل إلى 

 

 تأثير الحرارة والضوء:

تؤثر الحرارة فى ألياف الكتان تأثيرا سيةا فيصبح ملمس األلياف خشننا وتكنون سنهلة المصنف لفمند نسنبة كبينرة منن 

 ماء الرطوبة .

اشرة إذ أن الحرارة والضوء يؤثران تأثيرا كبيرا على ألياف كما يبلحظ عدم تعرض ألياف الكتان ألشعة الشمس مب

 الكتان . 

 

 تأثير الملويات :

يتحمل الكتان الملويات أكثر من تحمله لؤلحماض فالملويات المخففة ال تؤثر فيه إطبللا سنواء علنى البنارد أو سناخنا 

 بالجو مع السليلوز.بشرط أن يكون بعيدا عن الهواء الجوى حتى ال يتفاعل األكسجين الموجود 
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 أما الملويات المركزة فإنها تعمل على انكماش األلياف وانتفاخ لطرها وزيادة نعومة األلياف و لمعانها .

 

 تأثير األحماض :

تؤثر معظم األحماض فى ألياف الكتان تأثيرا ضارا اتبلفيا وخاصة فى درجات الحنرارة المرتفعنة فيتحلنل السنليلوز 

ض باختبلف نوع الحامض ودرجة تركيزه واألحمناض المعدنينة المخففنة ال تحندث تنأثيرا ضنارا ويتفاوت تأثير األحما

 على ألياف الكتان فى حالة استعمالها على البارد بحيث ال تترن لتجف على األلياف .

 

 تبييض الكتان

 يتم إجراء عملية إغبلء وتبييض ألياف الكتان بدرجات مختلفة حسب اآلتى :

 ربع تبييض ، نصف تبييض ، ثبلثة أرباع تبييض ، بياض كامل ، بياض ناصع .تجهيز األلياف ، 

 

 اإلغبلء:

يسبك عملية التبيض عملية إغبلء لؤللياف باستخدام بعنض المحالينل الملوينة ويسنتعمل لنذلن إمنا الجينر أو كربوننات 

إضافة لليل من المواد المبللة وهذه الصودا ، كما يستحسن تجنب استعمال الملويات الموية مثل الصودا الكاوية ويفضل 

 المواد تساعد على اإلغبلء فى ولت لصير .

 

 التبييض :

تجرى عمليا تبييض الكتان باستخدام هيبوكلوريت الصنوديوم أو الكالسنيوم ) كلوريند الجينر ( ويبلحنظ أن الخامنات 

حنرارة كمنا ينؤثر بعنض الشنىء فنى المبيضة بالهيبوكلوريت تصفر لليبل بعد االستعمال ، خصوصنا بتنأثير الشنمس وال

 متانة األلياف.

 كما يمكن أن يتم التبييض بماء األكسجين الذى يعطى نتاةج أحسن ، وال يؤثر على لوة األلياف.

 أسباب عدم التوسع فى إنتاج الكتان فى العالم : 

 ياف المطنية هو:من أسباب عدم التوسع فى إنتاج ألياف وألمشة الكتان فى العالم بالممارنة إلنتاج األل

 . رخص ثمن المطن بالنسبة إلى الكتان.0

 . انخفاض نسبة العادم بالمطن عنه فى الكتان.2

. انخفاض كثافة المطن مما يجعل من الممكن عمنل عندد منن األمتنار منن وزن معنين منن المطنن أكبنر ممنا يمكنن 3

 عمله من نفس الوزن من الكتان .
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 ات أكثر انسجاما.. الحصول من المطن على خيوط ومنسوج4

. احتياج الكتان إلى عمليات كثيرة الستخبلص األلياف منها ألن يحتاج إليهنا فنى المطنن ثنم احتياجنه إلنى ظنروف 5

 خاصة إلجراء هذه العمليات منها ألن يتوافر فى كثير من الببلد .

 . احتياج الكتان إلى أيدى عاملة أكثر مما يحتاجه المطن .6

وبالرغم من كل هذه الصعوبات فإن لخامة الكتان مكانة مميزة بين الخامات النسيجية الطبيعية األخرى  وسبب ذلن 

 : 

 أ . نعومة أليافه .

 ب. نسبة انكماش أليافه ألل .

 ج. سريع التوصيل للحرارة مما يجعل المبلبس الكتانية أكثر رطوبة على الجسم خاصة فى فصل الصيف .

 ة األوساخ والبمع بسبب نعومة سطح األلياف .د. يسهل إزال

 هـ. يفضل استخدامه فى ألمشة المفروشات . 
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   تدريبات

 أكمل الجمل اآلتية بالكلمة المناسبة من بين األلواس : -0

 الساس ( -المشاق  –االمتصاص  –المطن  –بريسلي  –) الكتان 

 بواسطة جهاز ................. متانة الشعيرات هي المتانة الذاتية لخصلة من المطن وتعين -

 يحدث ................. بتحلل جزيةات الماء في المسافات الشعرية الموجودة في األجزاء غير المتبلرة. -

 خامة ................. من الخامات المتينة بطبيعتها وتختلف هذه المتانة حسب نوع الخامة. -

 طة تركيبه وهو عبارة عن ساق طويلة رفيعة.................. نبات عشبي سنو  يمتاز ببسا -

 ................. هي األلياف الغير منتظمة الناتجة من عملية تسريح ألياف الكتان  -

 ................. يستعمل في الحريك وصناعة الطوب كما تصنع منه ألوا  الخشب المضغوط. -

 

 اختار من المجموعة ) أ ( ما يناسبها من المجموعة ) ب ( : -2

 المجموعة ) ب (        المجموعة ) أ (        

 %.0لدرجة تمل عن  -           هنان عبللة بين درجة الحرارة  -

 نتيجة االحتكان بين شعيرات األلياف . -  إن توليد شحنات كهرباةية استاتيكية  -

 ودرجة ثبات وتركيب السليلوز.  -           تمتاز خامة المطن بالمرونة  -

 وألدم األلياف التيلية الناعمة. -          يمتاز المطن بانخفاض نسبة االنكماش  -

 التي تعطي الشعيرات رخاوة وسهولة في الثني. -           يعتبر نبات الكتان ثاني أهم  -

 

 أمام العبارات الخاطةة :× ( أمام العبارات الصحيحة وعبلمة ) √ ( ضع عبلمة )  -3

 كيماويا وإنتاج ألياف جيدة ذات صفات جديدة )      (. يمكن تحوير ألياف المطن -

 تعتبر خاصية المتانة ذات أهمية كبيرة لموة تحمل مبلبس العمل ومبلبس المناطك الحارة )      (. -

 تؤثر المواد المؤكسدة على األلياف النباتية فتحللها إلى مواد لليلة الصبلبة وتفمدها لوتها )      (. -

 اعة الورق الفاخر وذلن بعد تنظيفه من الساس )      (.المطاع يدخل في صن -

 من أصناف الكتان المصر  الجيزة المرنفلي وهو مستنبط من تهجين صنفين أيرلنديين )      (. -

 تجرى عملية تعطين الكتان مباشرة في الماء المتحرن أو الماء الراكد )      (. -
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 الحيوانية (األلياف الطبيعية ) 

 صوف -0

 حرير طبيعي -2
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 األلياف  الحيوانية 

 

يطلك اسم األلياف  الحيوانية نسبة إلي مصادرها، حيث تستمد من الحيوانات ، إما على هيةة ألياف من شعيراتها  واو 

إلنتناج خينوط بارها مثل الصوف والشنعر والنوبر  والفنراء أو أليناف منن إفرازاتهنا كنالتي تؤخنذ منن إفنراز دودة المنز 

 الحرير الطبيعي.

وتتميز األلياف الشعرية بتركيب معمد من عدد من  الخبليا الحيوانية كما يوجند بهنا أكثنر منن طبمنة واحندة تختلنف فني 

 تركيب خبلياها عن الطبمة األخرى.

 أما األلياف اإلفرازية فتوجد على صورة خيوط بسيطة التركيب ال يتميز فيها أ  تركيب خلو .

األلياف الحيوانية عموما في التركيب الكيمياةي عن األلياف فالسليلوز هو المادة األساسية في تركينب األليناف  وتختلف

النباتية ، بينما تتكون األلياف الحيوانية أساسا من مواد زاللية بروتينية أساسنها )الكنراتين( فني حالنة الصنوف والشنعر 

 والفبروين في حالة الحرير الطبيعي.

 woolالصوف 

 تعريف الصوف

يطلك اسم الصوف على جميع األوبار  الناتجة من فوق ظهور الحيوانات المختلفة ولكن سوف نخص بكلمة صوف هو 

مايؤخذ من فوق ظهور األغنام فمط وهو  يعتبر من أهم األلياف الحيوانية وله أهمية كبيرة في صناعة الغنزل والنسنيج 

د بها دون األلياف األخرى وتعرف األسرة التي تنتج الصوف باسم أسرة لما يوجد به من مميزات وخصاةص يكاد ينفر

 الحيوانات المجترة.

ومن المعتمد أن الصوف كان أول خامات النسيج التي استعملها اإلنسان فكل األساطير تمول انه كان يتغذ  على لحنوم 

 الحيوانات التي يصطادها ثم يتخذ من جلودها دثارا وفراشا له .

فكر في ولت فراغه في استغبلل هذه الجلود واستخبلص اوبارها لتشنكيلها إلني خينوط ثنم ألمشنة  حتنى نفني وان كان ي

 باحتياجاته.

كما تدل االستكشافات على أن اإلنسان في العصر الحجر  لد توصل إلي غزل ونسج الصوف بعند أن اسننانس بعضنا 

لحمها وأهنم هنذه الحيواننات األغننام والمناعز وتطنورات منع  من هذه الحيوانات  فمام بتربيتها واستفاد بأوبارها ثم أكل

 الزمن هذه العمليات .

 ويمال أن الرومان هم أول من اهتم بتربية نوع من األغنام يسمي " ترانيتنا " يمتاز بصوفه الطويل الناعم .

 أهم األنواع التجارية لؤلصواف:

 يصعب حصر أصناف الصوف  الموجودة باألسواق ألسباب عدة أهمها : 

اوال : تباين شعيرات الصوف المختلفنة منن ناحينة الخنواص سنواء كاننت  منن ناحينة طنول الفتلنة أو نعومتهنا أو سنمن 

 الشعرة ونوع التجعدات وألوان الصوف وممدار اللمعان .
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 ناف وبعضها.ثانيا:تعدد السبلالت وسهولة التجعيد يبين  األص

 ولكن اتفك النساجون على تمسيمها بالنسبة لدرجة نعومة الصوف إلى خمسة السام رةيسية :

 (صوف دليك ناعم .0)

 ( صوف متوسط .2)

 ( صوف طويل .3)

 ( صوف مهجن .4)

 ( صوف مخلوط .5)

ف المناخينة باإلضنافة درجنة الرطوبنة ...الخ(منن الظنرو-ننوع المراعنى-ثالثا:الظروف البيةينة المختلفنة )درجنة حنرارة

لنظام التغذية والرعاية الذ  يختلف باختبلف المكان و األسلوب فهنان من يموم بتربية االغنام من اجل لحومها وهنان 

 من يموم بتربيتها  من اجل أصوافها فمط وهنان  نوع ثالث يربى من اجل األصواف واللحوم معا .

 تصنيف الصوف

 حسب طرق الحصول عليها  حسب العمر حسب سبلالت األغنام

 .Merino غنم مرينو        

غنننننننننننم كننننننننننروس برينننننننننند   

Crossbred . 

 )خروف مهجن( .

 غنم شيفوت .

 صوف الحمبلن.

أصنننواف الخنننراف المتمدمنننة  

 فى السن.

 )كالخراف األمهات( . 

 أصواف الخراف الحية:-

 صوف بكر

 أصواف الخراف الميتة:- 

 أصواف جلدية

 أصواف دبغ

 تحويلية )مفتحة(أصواف -

 

% من مجموع اإلنتاج العالمي من 6ويمدر أنتاجه السنو  بحوالي  1ويعتبر الصوف من أهم األلياف الحيوانية 

األلياف النسجية وينفرد الصوف ببعض الصفات الهامة مثل لدرته العالية على االحتفاظ بنسبة رطوبة عالية , وكذلن 

 1لابليته لبلشتعال االحتفاظ بدرجة حرارة الجسم وعدم 

وشعرة الصوف حساسة للظروف المحيطة بها منذ بدء فترة النمو حتى دخر مراحل التجهيز ,لذلن نجد أن صناعة 

 1الصوف تحتاج إلي عناية شديدة أثناء مراحل التشغيل وحسن اختيار اآلالت والمواد المستخدمة 
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(  I-w-sتخصصة أهمها " الهيةة الدولية للصوف" )ومن أجل الحفاظ على هذه الصناعة وحمايتها تموم هيةات م

(باستراليا بعمل الدراسات العميمة في كافة أفرع هذه الصناعة لتطويرها وتمديم   csiroبأنجلترا وهيةة السرو) 

 1الخدمات العلمية والعملية لكل العاملين في هذه الصناعة في كافة أنحاء العالم 

دمة سواء إلنتاج الغزول الممشطة أو أنتاج الغزول النصف ممشطة إلنتاج وتوجد حالي  في مصر صناعة صوف متم

 1السجاد 

والصوف هو ثاني خامات النسيج الطبيعية أهمية بعد المطن , ونحصل عليه من األغنام أما بطريمة النزع , أو الجز  

ليد من الجلد بعد ذبح الغنم بواسطة ممص خاص بذلن أو بواسطة ماكينة خاصة , أما طريمة النزع فهي نزع الشعر با

 1وسلخها 

وبعد جز الفروة ينفصل كل نوع من الشعيرات حسب موضعه  ومكانه في الفروه, حيث أن طول الشعيرات ودلتها 

تختلف من موضع آلخر , فأحسن أنواع الشعر وأنعمها وأطولها  هو شعر منطمة الظهر , وأرداها هو شعر البطن 

 1واألطراف 

 

 ألياف الصوف :

بالرغم من أن هنان بعض الحيوانات التي تمد صناعة الغزل والنسيج بكميات بسيطة من الشعر أو الصوف إال أن 

المصدر األكبر للصوف في العالم يأتي من فراء األغنام المستأنسة  التي تربى بواسطة اإلنسان في جميع  بماع العالم 

 1يمكنه من الحصول على أصواف جيدة فاإلنسان بدأ يسعى على تحسين نسل األغنام وذلن لكى 

ومن المعروف أن المصرين المدماء عنوا بتربية األغنام بجأنب اشتغالهم بالزراعة منذ العصر الحجرى حتى العصور 

المزدهرة المتحضرة ولد ذكر بعض المؤرخين أن المصريين المدماء كأنوا يهتمون بتسمين مواشيهم ورعيها , وأن 

يوأنات من كافة األنواع في عهدهم كما تدل على ذلن تلن األثار المتروكة التي خلدها التاريخ مصر كأنت مزدحمة بالح

 1والتي تثبت وجود األغنام من عنصر مالبل األسرات

ومن المعتمد أن المصريين المدماء استعملوا الصوف للنسيج منذ الدولة المديمة , ومما يثبت أن المصريين استعملوا 

وجد في ممارهم والذ  للل من استعماله وكثرة استعمال الكتأن ذلن بأنهم كأنوا يعتمدون أن  الصوف دثارهم وما

 1الصوف غير طاهر وايمأنهم بطهارة الكتأن 
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كما تدل اآلثار أيضا أن الرومأن لد اهتموا بتربية األغنام وذلن لبل الميبلد , ثم أنتشرت بعد ذلن تربية األغنام 

يع أنحاء العالم وذلن بتوفير الجو الصالح والبيةة المناسبة لزيادة اإلنتاج وتحسين جودة للحصول على أصوافها في جم

 1الشعيرات واللحوم

 الخواص الطبيعية للصوف

 الشكل المجهر  -0 

 :تتركب شعيرة الصوف من ثبلث طبمات

 ) : المشرة (الطبمة الخارجية -

حراشف شفافة متراصة بعضها فوق بعض  شكل لشور أووهي عبارة عن مادة لرنية مكونة من خبليا مفلطحة على 

ي بمشور السمن أو األلحاف الخارجية لجذع النخيل وعادة ما تتجه هذه الحراشف نحو طرف  ويمكن تشبيهها تماما

 .التي تعطي الشعيرة صبلبتها ومماومتها للعوامل الخارجية الشعر, وهذه الطبمة هي

 4 - 3 ميكرون ويبلغ عرضها من 011يا مستطيلة يبلغ طولها حوالي وهي تتكون من خبل :خلوية طبمة ليفية -

األضبلع, وتتبلحم هذه الخبليا بطريمة  ميكرون, أما شكل المطاع العرضي لهذه الخبليا فعادة ما يكون غير منتظم كثير

تي تكون جسم ذلن وجود التجعدات في الصوف وهذه الطبمة هي ال غير واضحة كما أنها تنمو بشكل منتظم وينتج عن

 .المرونة والمتانة الشعرة وتعطي الصوف خاصتي

تامة االستدارة, وتختلف المناة في لطرها بالنسبة لنوع  وهي تتكون من خبليا مستديرة أو غير :طبمة نخاعية -

 .أو يصعب رؤيتها في األصواف الرفيعة الصوف, ولد تختفي هذه الطبمة

ي لشعي ي طوليا  .الصوف رةوالشكل التالي يوضح لطاعا

 
 لطاع طولي لشعيرة الصوف
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 الدول المنتجة للصوف في العالم

معظم سبلالت األغننام المنتجنة لؤلصنواف والمنتشنرة اآلن فني جمينع بمناع األرض يمكنن أن تنسنب إلني سنبللتين همنا 

 1,أغنام المارينو,واألغنام اإلنجليزية ,ومن هذين النوعين تم تهجين أهم سبلالت األغنام

أغنننام المننارينو والسننبلالت المهجنننة بنعومننة أصننوافها ,وتعتبننر أنعننم األصننواف بصننفة عامننة ,أمننا األصننواف وتمتنناز 

اإلنجليزية فهي خشنة الملمس فيما عدا أصواف جنوب إنجلترا التي هجنت أغنامها مع أغنام المارينو ,لذلن فهي تعطى 

 1أصوافا متشابهة في صفاتها مع أصواف المارينو

من أواةل الدول المنتجة لؤلصواف في العصر الحديث ثم تلتها كل من إنجلترا وفرنسا وألمانينا منن دول  وتعتبر أسبانيا

 1أوربا,وكذلن روسيا واستراليا وجنوب أفريميا وأمريكا,ثم األرجنتين ونيوزيلندا وأرجواى

لصوف التي تمد صناعة ويسبب اختبلف السبلالت والمناخ والظروف التي تربى فيها هذه األغنام نجد أن خامات ا

ي كبيراي في األلمشة المصنوعة من  ي كبيراي في أنواعها وجوداتها وبالتالي تعطى اختبلفا الغزل والنسيج تختلف اختبلفا

 1حيث المظهر والجودة واإلستعمال

ات وأنواع الصوف أو الشعر الذ  يأتي من حيوأنات غير األغنام تختلف خواصها في مدى واسع ولليل منها فمط ذ

 أهمية إلتصادية وهي:

 angora goatويأتي من ماعز األنجوراه     Mohairالموهير : 

   Peruvian goatويأتي من ماعز التبت      cashmereالكاشمير: 

 ويأتي من ماعز البيروفيا albaceالباكا   

 bectrian camelويأتي من الجمال camel-hairشعر الجمل: 

 1غنام ثم بعد ذلن عن األنواع األخر  من ألياف الحيوأناتوسوف نتكلم أوالي عن صوف األ
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 أنواع الصوف المختلفة

 1من أهم أنواع األصواف صوف  المارينو وصوف المز وصوف كروسبرد والصوف الجبلى والصوف الخشن

 صوف المارينو:

ويمتاز صوف هذه األغنام بنعومته المارينو هي أهم أنواع األغنام التي نحصل منها على أفضل الشعيرات الصوفية 

ومرونته وبياض لونه ويصنع منه البدل الرجإلي واألنواع الثمينة وأغنام المارينو تربى خصيص  لشعرها أما لحمها 

 1فهو غذاء غير جيد , وأهم الدول التي تربى هذه األغنام هي استراليا وأمريكا وفرنسا وجنوب أفريميا 

 صوف المز :

شهور ويمتاز هذا الصوف بدلته ونعومته  6ن األغنام صغيرة العمر التي ال يزيد عمرها عن يؤخذ صوف المز م

 1العالية 

 

 صوف الكروسبرد :

ويتم الحصول على هذا النوع من الصوف من تهجين سبلالت من المارينو , كما يمتاز بصفات مختلفة عن صوف 

هم الببلد التي تربى كروسبرد هي نيوزيؤلند واألرجنتين مارينو مثل طول الشعيرات ودرجة اللمعأن  وغير ذلن . وأ

 وجنوب أفريميا 

 الصوف الجبلى :

وتختلف أنواع األغنام الجبلية اختبلف  كبيرد حسب البيةة والجو الذ  تربى فيه ويختلف عمر هذه األغنام حسب أنواعها 

 الكثيرة فيوجد:

ة  ويمتاز بلمعأنه الشديد وتربى هذه األغنام في بوص05الصوف الطويل البلمع :ويبلغ طول شعيراته نحو -0

 1ألنكشير

 1بوصة ويربى في أنجلترا واسكتلنده0,5الصوف المصير الناعم : ويبلغ طول شعيراته نحو  -2
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 الصوف الخشن :

وهذا الصوف يتم الحصول عليه من األغنام التي تربى في المناطك الحارة و المناطك الصحرأوية,والتي تربي على 

ال يلمى هذا النوع من   أنواع رديةة من األعشاب والحشاةش التي تنمو في الصحارى أو على سفو  الجبال ,وعادة

األغنام عناية  خاصية ولذا تكون شعيراته خشنة و رديةة وسبلالته غير نمية ويكثر به الشعيرات الملونة وتتعرض  

ي عن الغذاء  هذه األغنام  لظروف جوية صعبة مثل شدة الحرارة  والعط ش والجوع واألنتمال لمسافات بعيدة بحثا

 1والماء ,ويصلح هذا النوع من الصوف لصناعة السجاد والكليم واألغنام التي تربي في مصر من هذا النوع

 

 :أنواع الصوف ورتبه 

والرتبة عبارة عن أرلام عادية مثل qualityوممياس الدلة هو الرتبة  –وأساس هذا التمسيم هو دلة ألياف الصوف 

عبارة عن عدد من  االنجليزيةوأعداد الغزل  – االنجليزيةواألصل في هذه األرلام هي أعداد الغزل  54-61-64

 ياردة ويسمى الهأنن           561الوحدات الطولية التي مكن غزلها من كمية من الصوف وهذه الوحدة الطولية ممدارها 

  Hand نن التي يمكن غزلها من رطل الصوف النظيف اتبة أو الرتبة هو عبارة عن عدد وحدات الهورلم الر

والممشط , فلو أخذنا كمية من الصوف النظيف الممشط ممدارها رطل واحد ولمنا بغزل هذه الكمية ولسنا طول الغزل 

الصوف النظيف الممشط هو الناتج هو رلم الرتبة , وعلى هذا لوكأن طول الغزل الناتج من رطل نوع معين من 

 نن أى :اياردة فأن رتبة هذا الصوف هي عدد اله 33611

 هأنن61=561÷3361

 ياردة فأن هذا الصوف رتبة  39211وإذا أخذنا رطل من نوع دخر من الصوف ولمنا بغزله وكأن طول الغزل هو 

 نناه 71=561÷39211

أما ببلد شمال أفريميا فمعظم سبلالت األغنام بها من السبللة المصرية ولمد أدخلت عليها بعض السبلالت المستحدثة 

أن  إالهذه المناطك تنتج األصواف الخشنة  وكانتومصر  والسودانخصوص  في الجزاةر والمغرب وتونس وليبيا 

 1وافا ناعمة أص وإنتاجفي تحسين خواص األصواف  ساهمتالتجارب اآلخيرة 
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 أصواف األغنام المصرية

تربى األغنام المصرية للحصول  على لحومها ونادراي ما يعتني بالتربية للحصول على األصواف , لذلن التصر 

استخدم األصواف الحريرية على صناعة السجاد والبطاطين والصوف المصرى خشن بوجه عام وشعيراته غير 

اعى فهو يحتوى على نسبة كبيرة  من األتربة والشواةب بسبب رلاد األغنام على منسجمة الطول , ونظر لسوء المر

 1األرض , وصعوبة التخلص من هذه الشواةب 

من الكباش المارينو مع النعام األوسيمى وأمكن  الحصول على أصناف جيدة من األصواف ذات  بعضاولد تم تهجين 

 1الشعرات الناعمة والخواص المرتفة 

 األغنام  المصرية :وأهم أصناف 

 األوسيمى :

سم وهي  25سم إلي 7.5يكثر تربية هذا النوع من األغنام في لرية أوسيم بمركز إمبابة ويترأو  طول شعيراته  من  

 1متوسط النعومة واللمعأن , ويمتاز بلونه األبيض 

 

 الفبلحى : -1

وهذه األصناف منتشره في شمال محافظة كفر الشيخ و محافظة الدلهلية ومحافظة الشرلية وأحيانا تعرف باألغنام 

سم وهو أكثر نعومه من األوسيمى , ولونه بنى أو 21سم إلي 7.5الشرلأويه وتترأو  أطوال شعيرات هذا النوع من 

 اسود . 

 البرلى : -2

تربى هذه األغنام في شمال الصحراء الغربية , وهي صغيره الحجم وصوف هذه األغنام ابيض اللون ,ولد أخذت 

اسمها من مدينة برلة بليبيا وأحيانا يطلك عليها أم الدرنأوى نسبة إلي محافظة درنة بليبيا أيضا ويترأو  طول 

 رية األخر بالنعومة واللمعأن .سم ويمتاز عن جميع األصناف المص 25سم إلي  01شعيراتها بين 

 الصعيد  : -3

تنتشر تربية هذه األغنام لمحافظة أسيوط ويعتبر من ألدم أنواع األغنام المصرية, ويمتاز صوفه بطولة وغزارته 

 لونة ما بين األسود والسمرة . ويتراو على الجسم واألرجل 
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 العبيدى : -4

الماةل للصفرة , إلي أنة يحتوى على  األبيضذات اللون  بأصوافهز يربا هذا النوع من األغنام في محافظة المنيا ويمتا

 لصيرة نسبيا. وشعيراتهنسبة كبيرة من الدهون 

 

 نى :االرحم -5

نيه ( ويتميز صوفها باللون اوهي أغنام من أصل شامى , وتربى بكثرة في شمال محافظتي البحيرة والغربية )الرحم

اى جزء من أجزاء الجسم , ويفمد الصوف لونه تدريجيا كلما تمدمة األغنام األحمر إال أنه يتخلله اللون األبيض في 

في السن حتى يصبح اللون جميعه ابيض وغالبا ما تستخدم بألوأنها الطبيعية دون صباغة في صناعة السجاد والكليم 

 , وتعتبر من أحسن أصناف األصواف المصرية. 

 

 أصناف األصواف 

يختلف موعد الجذ من مكأن إلي أخر ففي أمريكا يتم الجز في شهرى ابريل ومايو تجز الخراف عادة في الصيف , و

, أما في استراليا فيتم الجز في شهر سبتمبر وف بريطأنيا تجز الخراف في شهرى يونيو ويوليو , وفي بعض الببلد 

 الدافةة تجز الخراف مرتين في العام .

في حمام مطهر للولاية من األمراض , وكأنت عملية الجز تتم في  ويبلحظ إال تغسل الخراف لبل الجز , أحيانا تغمر

 الماضى بمجذات يدوية , أما اليوم فتتم عملية الجز بواسطة ماكينات تجز الصوف الرب وأسرع .

خروف كل يوم , كما يختلف جز الخراف الصغيرة عن الخراف الكبيرة , كما  211ويموم العامل بجز حوالي 

 ب المناخ الذ  تربى فيه الخراف . يختلف نوع الصوف حس

كيلو صوف لكل خروف  3.5كيلو جرام صوف وبمتوسط  4-3ويترأو  وزن الصوف الناتج من الجزه الواحد من 

صنف من الماشية يتم جزها وتمسم األصواف الناتجة  211نوع من األغنام تنتج أكثر من  41, حيث يوجد أكثر من 

 إلي مجموعات حسب جودة الصوف .

كثر أصناف األصواف جودة هي أصواف المارينو بأنواعها المختلفة وتعرف بأصواف الدرجة األولى وتتصف وأ

 بالدلة وتتحدد باستخدام حوالي ثبلثة أرباع جزه .

أما بالي األصناف  الشاةعة والرديةة . فتكون خشنة شعيراتها سميكة تحتوى على عدد لليل من االلتواءات 

 والخراشيف . 
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 صوف الخراف الصغيرة )الحمل(:   -0

تجز الخراف الصغيرة وعمرها حوالي من سته إلي ثمأنية شهور وتعرف األصواف الناتجه بصوف الدرجة األولى 

, أول جزه , وهو من أحسن أنواع األصواف وشعيراته مسندفه الطرف ألنها لم تجز من لبل , وتعطى نعومه 

وهو ما يتميز به هذا النوع من الصوف بسبب عدم نضجها ولكن شعيراته ليست األلمشة المنسوجة منها  للخيوط و

 بمتأنه نفس الشعيرات من الخراف الكامله النضج .

 

 صوف الخراف الكاملة النضج:  -2

شهرا والتي تجز من لبل فيتم جزها وتنتج شعيرات دليمه  04-02الصوف الناتج من الخراف في عمر يترأو  من 

جة وإطرافها مسندفه و ويعتبر هذا النوع من األصواف المتميزة والمطلوبة بكثرة في األسواق ناعمة مرنه ناض

 لمتأنتها وغالبا ما تستخدم كخيوط للسداء .

 

 صوف الكبش المخصى: -3

شهرا  04وعادة ما يؤخذ من الخراف اكبر من   wether woolاى جزء للصوف بعد الجزه األولى يسمى 

 .ة من التلوث كاالتربه واألوساخويحتوى على نسبه كبير

  

 الصوف المندوف:-4

األغنام التي تذبح بهدف الحصول على لحومها , فأن الصوف ينزع من الجلد باستخدام الليمون أو باستخدام بعض 

 : اآلتيةوية المزيلة للشعر, وهذه الشعيرات الصوفيه ذات مستوى منخفض من الجزه لؤلسباب االمواد الكيم

 تي تربى من اجل الحصول على لحومها ال تكون لها أصواف ذات ليمه جيده .األغنام ال -أ

 ويات والشد الزاةد المبذول لنزع الصوف .األن جذور الشعيرات عادة ما تدمر من الكيم -ب
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 :الصوف الميت -5

أصناف يحصل على هذا النوع من الصوف من الخراف الميته بسبب الحوادث أو باى سبب اخر ويعتبر من أردا 

األصواف , وأحيانا يصعب التمييز بينه وبين الصوف المنتوف بطريك الخطاء ويستعمل في أنتاج األلمشة الصوفية 

 ذات الجودة المنخفضة .

 الصوف الملبد:-6

الصوف الناتج من جزه الخراف التي تتعرض إلي أحوال جوية لاسيه أو نمص في التغذيه فأن شعيراتها تكون متلبده 

 ف هذا النوع بصوف الملبد.صلبه ويعر

 تمسيم جزه الصوف

نظرا لعدم نمو شعرات الصوف بنسبه واحدة على كل أجزاء جسم األغنام , لذلن يتنوع صوف الجزه حسب الجودة 

 تبعا لنوع الصوف ودرجة نعومته وموضعه من جسم األغنام .

مختلفة حسب درجة تعرضها للشمس الطريمة العملية لتمسيم صوف الجزه الواحدة إلي مناطك  شكلالويوضح 

وتمثل جوأنب الخراف ثم يليها في  2, 0واألتربة , واالحتكان , حيث نحصل على األصناف الممتازه من المناطك 

حيث تنمو  6,5هر في المناطك ظيليها في األهمية صوف منطمة ال 4, 3الجودة صوف األكتاف  في المناطك 

 7امل على أنها جزه من الدرجة األولى ثم يليها المنطمة الخلفية الجأنبية الشعرات أطول , وتكون أدق وأنعم وتع

ونهاية األرجل  01منطمة البطن  9ويعتبر الصوف الناتج من نهاية الفخذ من أعلى  4ومنطمة الظهر الخلفية 

 فتعتبر في درجه الل جوده.  00األمامية العلوية 

 فتعامل على أنها جزه درجه ثأنيه . 04والرجلين  03والرأس  02أما صوف منطمة الصدر 
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 تركيب شعيرة الصوف :

شعيرة الصوف عبارة عن مجموعه متماسكة من خبليا اسطوأنية طويلة تكون الجزء الداخلى الذ  يسمى 

(cortex( ويحيط بهذا الجزء لشره )scales ( ويحيط بهذا الجزء لشره )skin or cuticle مكونه من لشور )

( وأحرفها البارزة متجهه  over lapping( وتكون المشور متداخلة فوق بعضها )scalesحراشيف )رليمه أو 

 نحو الطرف العلو  لؤللياف .

ويتولف عدد الحراشيف السطحية في البوصة عادة على نعومة األلياف , فيكون العدد اكبر في حالة األصواف 

با في أن ألياف الصوف الناعمة ذات خواص أنعم للغزل من الناعمة عن حالة األصواف الخشنة , ولد يكون هذا سب

األلياف الخشنه, ولو أن هذا لم يتأكد بعد ذلن يوجد بعض التأكيدات أن هنان ارتباطا بين عدد المشور في البوصة 

اف ولمعة األلياف فكلما زاد عدد الحراشيف في الوحدة الطويلة من الشعيرة زادت لمعتها ويوجد أحيانا بين األلي

 kempالطويلة الخشنة بعض األلياف تتكون من خبليا بيضأوية الشكل مملوءة بالهواء وتسمى هذه الشعيرات 

fibbers  . وتختلف عن الشعيرات العاديه في لابليتها للصباغه مثل حالة الشعيرات الميته في المطن 

 

 رسم توضيحي لشكل لطاع شعرة الصوف
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 (:cuticleالطبمة الخارجية)كيوتيكل -1

طبمة الكيوتيكل هي الطبمة الخارجية التي تحمى الشعرة من المؤثرات الخارجية .وهي ذات أهمية كبيرة من ناحية 

الصباغة ,حيث أنها تماوم نفإذ جزيةات الصباغة داخل الشعرة وهذه الطبمة ذات تركيب معمد فهي تتكون من ثبلثة 

ه خاصة , فهي تتكون من غشاء رليك جدا يغطى ذات أهمي   epicuticleطبمات الطبمه الخارجية وتسمى 

الشعرة كليا عدا طرفها بسب تعرضها للعوامل الجوية التي تعمل على تحطيمها . وهذا الغشاء غير محب للماء 

ميلي ميكرون ( فأنة يتحطم أثناء  011 -51ومماوم لدخول جزةيات الصبغة . ونظرا إلي رفه هذا الغشاء )

الكيمياةية ولد ينتج عن ذلن مشاكل أثناء عملية الصباغة نتيجة الختبلف طبيعة سطح  العمليات الميكأنيكية أو

 الخامة .

والتي تتكون من مادة لرنية ذات خبليا مفرطحة على شكل  (scales)  كما تكون طبمه الكيوتيكل الحراشيف

اصية التلبيد . ويتولف حراشيف تغطى أطراف بعضها البعض . وهذه الطبمة هي التي تعطى للشعيرة صبلبتها وخ

عدد الحراشيف بطول الشعيرة ويزداد كلما لل لطر الشعرة والحراشيف الموجودة بالطبمة الخارجية لها 

                                                               0إلي  1.15ميكرون وسمن بين  36ميكرون والعرض  24خصاةصها المميزة فمتوسط ارتفاع الحراشيف هو 

 01 -4ميكرون ولكل نوع من أنواع الشعيرات ميزتهم في ارتفاع هذه الحراشيف فهي في الصوف مابين      

ميكرون ويمل سمن الحراشيف كلما اتجهنا إلي جذر الشعيرة ويمكن إزالتها  04ميكرون والموهير ووبر الجمل 

 كية .باستعمال األحماض والملويات واألنزيمات أو بالطرق الميكأني

 

 : cortexالطبمة الليفية  -2

وتتكون من عدة طبمات من الخبليا وهي التي تعطى الشعرة خواصها الطبيعية والميكأنيكية مثل المتأنة والمرونة وأ  

% من وزن 91تأثير كيماةي أو ميكأنيكي في هذه الطبمة يؤثر على لوة الشد للشعيرة . وتمثل هذه الطبمة حوالي 

 الشعرة.

 

 :  medullaالنخاع  -3

وهو الجزء الموجود في منتصف الشعيرة , وهو يحتوى عادة على مواد ملونه تعطى للصوف لونه الطبيعي , 

ومملوءة إلي حد كبير بالهواء والتي تحمى الشعيرات من العوامل الخارجية , ويبلحظ أن الشعيرات الدليمة ال تحتوى 
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وف اثر في رتبة الصوف والفرق بين شعيرات الصوف على النخاع . حيث أن لوجود النخاع في شعيرات الص

 والشعر يكمن أساسا في االختبلف في الطبمات الذكورة . 

 

 

 المطاع الطولي لشعرة الصوف

شكل المطاع الطولي لشعرة الصوف تحت الميكروسكوب حيث يتضح أهمية التركيب التشريحي كما سبك الكما يوضح 

 الطبيعية والميكأنيكية لهذه الشعرات ويتضح من الرسم ما يلي :إيضاحه وتأثير ذلن على بعض الخواص 

) أ ( نموذج لشعره صوف مكبره ومفتوحة جزةيا لتكشف التركيب البناةي الداخلي للحراشيف المتداخلة والتي تعطى 

ي للشعرة , العديد من الخبليا ذات الصفات الغزلية إلمكأن إعادة أنتاج الخيوط الموضحة بجأنب نموذج المطاع الطول

كما أن التركيب البناةي للشعرة بمنحها خواص المرونة, مطاطية, الدفر وخاصة التلبيد التي تميز بها خامة الصوف 

 عن جميع الخامات النسجية األخر  .

)ب( تكتسب شعرات الصوف المرونة نتيجة أنزالق الحراشف السطحية على بعضها ألمام والخلف كما أن الخبليا 

 بين بعضها بطريمه ماثله .تنزلك أيضا 

)ج( هذا الشكل لشعرة الصوف مشمولة طوليا يوضح كيف تنزلك الخبليا الداخلية للداخل والخارج لتسمح 

 للشعيرات باستمرار تكرار الثني بدون لطع الشعيرات وبالتالي تزيد من المرونة .

 

 



53 

 

 

 الخواص الطبيعية لشعرات الصوف 

 :  finenessقطر الشعرة )السمك أو الدقة ( -1

يعتبر لطر شعيرات الصوف من أهم العوامل التي تتولف عليها رتبة الصوف ونمر الخيوط التي يمكن غزلها منه 

ويمكن تمديرها بالرؤية المجردة أو بالطرق الميكروسكوبية ويختلف ممطع الشعيرة في شكله فهو داةر  الشكل تمريبا 

زادت داةرية الممطع كلما سهلة غزله وتميز األنواع الجيدة من األصواف متعرج يميل إلي البيضاوية لد ثبت أنه كلما 

بنعومتها تبعا لصغر لطرها فكلما رفعت كأن الصوف ناعما وجيدا ويمكن غزله إلي نمر رفيعة ويمتاز أيضا بطول 

سبب هذا  ميكرون ويرجع 71 – 01الشعيرات وكثرة التجعيدات أو التموجات أنتظامها ويتراو  لطر الشعيرة بين 

 التفاوت إلي عوامل وراثية وإلي كثافة الشعيرات في البوصة المربعة وإلي العوامل الجوية. 

 ومن الجدول يتبين لنا مدى تأثير لطر الشعيرة على الرتبة :                                            

 سمين متوسط رفيع مارينو مارينو سوبر 

 س 36 س 44 س 62 س 71 س 91 الرتبة

 41 32 24 20 07 المطر بالميكرون

 ميكرون  31 -01ويتراو  سمن شعيرات الماريون ما بين 

 ميكرون  71 -01وصوف السجاد ما بين  

 ميكرون 211 -71ما بين   kempوالشعيرات المتصلة أو الميتة 

رتبة الصوف على نمرة الخيط وبديهي أنه كلما لل لطر الشعيرات كلما أمكن الحصول على خيوط ارفع ولهذا تعبر 

 الذ  يمكن الحصول عليها.
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 crimpالتموجات  -2

هو مؤشر لدلة الشعيرات ورتبة وانتظام التموجات ودليل على تجانس الشعيرة وجودة الصنف ويبلحظ أنه كلما زاد 

وليمته إال أنه ال يمكن أن عدد التموجات كلما رفعت الشعيرة وبواسطة التموجات يمكن االستدالل على رتبة الصوف 

% من األحكام 24تكون التموجات هي الدليل الوحيد الكافي لتمدير الرتبة وصحة هذا الحكم ال تمثل أكثر من 

 1الصحيحة, والبد من استخدام الميكروسكوب في تمدير هذا األمر والتموجات ذات أثر فعال في عملية الغزل والتلبيد

 

 lengthالطول  -3

 05-في تحديد عامل الجودة ونمرة الخيط التي يمكن غزلها ويتراو  طول الشعيرات الصوفية مابين بوصة وله أهمية 

 1بوصة  04بوصة إلي  5و0وفي صناعة الصوف المسر  يصل طول الشعيرات من  1بوصة 

 وينمسم الصوف حسب طول الشعيرات إلي :

 1بوصة  0.5أصواف لصيرة طولها حوالي  -0

 1بوصة 7بوصة إلي  2.5طولها أصواف متوسطة  -2

 1بوصة  04بوصة إلي 5أصواف طويلة طولها  -3

ونظرا لوجود التموجات فان الطول الصحيح للشعيرة من الصعب لياسه إال أنه يمكن المول بأن الطول الحميمي يزيد 

 1ة عن الطول الظاهر  للشعيرة وكلما رادات عدد التموجات كلما زاد طول الشعير 0.09-0.2بممدار 

 

  strengthالمتانة  -4

تتناسب لوة الشد باختبلف لطر الشعيرة وكذلن باختبلف نوع الصوف , ولد دلت التجارب على متوسط لوة الشد 

  1 2جم /سم 0251جم , متوسط لوة الشد لشعيرات الصوف حوالي  5.5للشعيرة الواحدة حوالي 

 1لوتها وهي جافة  % من35-01وتؤثر الرطوبة على لوة شد الشعيرات إذ تفمد من 
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 Elasticityالمرونة  -5

تتولف هذه الظاهرة على ممدار الشد والزمن ودرجة الحرارة ونوع المادة التي يتم شد الصوف فيها والصوف من 

% من طولها 31-25فهو يسعيد شكله األصلى بعد شدة أ  أنه يمكن سحب شعيراته من  –أكثر خامات النسيج مرزنة 

 1أن تمطع ودن أن يؤثر ذلن في لوة الشد إلي مدة طويلة  دون أن تمطع ودن

كما أن مرونة الصوف تأثير تأثرا كبيرا  بالرطوبة والماء الساخن فهي تزيد من مرونته ويمكن عندةذ مطه وتكييفه 

بالشكل المطلوب وعند تجفيفه يحتفظ بالشكل الذ  أعطى له وتمثل ظاهرة عودة الشعيرات إلي حجمها األسفنجية 

resilience االسترجاع ( ويتميز الصوف بهذه الصفة وهي السبب الرةيسي في احتفاظ األلمشة الصوفية بمظهرها(

دون أن تتكرمش ، والبد أيضا من توافرها في صوف السجاد وهذه الخاصية نتيجة لوجود الطبمة الليفية بالشعرة فإذا 

 1كانت كبيرة أعطت نسبة مرونة أكبر 

 

 Rigidityالصبلبة  -6

لذا فلها أهميتها في عملية الغزل وتعتمد هذه الخاصية أساسا على كمية  1تمثل الصبلبة الموة المضادة لبرم الشعيرات 

مرة من الشعيرات  05الماء الممتصة في شعيرات الصوف ، ولذا فان صبلبة الشعيرات الجافة تعد أكبر بممدار 

% الحتفاظ الصوف برطوبة 41-61ل بدرجة رطوبة تتراو  بين المبتلة ، ولذا تستخدم عملية الترطيب أثناء الغز

 1% أثناء عملية الغزل حتى يسهل برمه 05حوالي 

 

 :Feltingالتلبيد-7

هي خاصية لها أهميتها في الصوف إذ يمتاز بها عن األلياف األخر  وهذه الخاصية ناجمة عن وجود الحراشيف 

إلي طبيعته األولى بعد عملية  resilienceلمدرة على الرجوع بشعيرات الصوف بجانب سهولة تشكيل الشعيرات وا

ومع وجود الثغرات  –وفي وجود الحراشيف وتحت تأثير الحرارة والرطوبة والضغط  deformationالتشكيل 

الشعيرات للماء الهواةية يحدث التصاق بين الشعيرات وتتولد احتكان بين الحراشيف يساعدها على ذلن امتصاص 

ومن ثم تحدث  -فتزيد مطاطيتها  ومرونتها ويسهل  بذلن تشابكها التصالها وتحركها الجزةي في اتجاه الجزع وانتفاخها

 استطالة وبعد إزالة كل هذه المؤثرات تنكمش الشعيرات بشدة وتكون لطعه متمسكة ومتبلصمة تعرف بخصية التلبيد .
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 :  lusterاللمعان   -8

والمشرة ولها أهميتها في مظهرية بعض المنسوجات التي تتطلب ألوان وهي خاصية انعكاس الضوء على الطبمة 

 زاهية والمعه ورونك في المظهر .

ويختلف اللمعان باختبلف نوع الصوف طبما للمرعى أو المناخ التي ربيت فيها األغنام وهنان ثبلث درجات للمعان 

 ترتيبها التصاعد  كاالتى :

 اللمعة الفضية . -1

 اللمعة الحرارية . -2

 اللمعة الزجاجية . -3

والنوع األول يختص بها الصوف الرفيع الذ  يحتوى على تموجات كثيرة مثل صوف المارينو والثاني في 

الشعيرات الطويلة ذات التموجات الطويلة أيضا كالصوف االنجليز  أما النوع الثالث فيوجد في صوف الرلبة أو 

 الرأس أو الذيل أو أسفل األرجل .

 دى إلي انعكاسات الضوء غير مرغوب فيها مرجعها إلي العوامل المادية أو انعدام الحراشيف.والصوف الخشن يؤ

 

 :colourاأللوان  -9

يختلف لون الصوف بين األبيض والسمنى واألسود والبني غير أن األبيض بدرجته يمثل الغالبية العظمة من 

كن صباغته بألوان زاهية أو فاتحه ويمتاز الصوف واللون األبيض غير مرغوب فيه أكثر من األلوان األخر  الم

 صوف جنوب أفريميا ببياضه الشاهر األلوان األخر  مثل الرماد  واألسود والبني تستعمل في صناعة السجاد .

وفي بعض األغنام توجد عند الرلبة واألرجل أصواف ملونه بينما بمية الشعر لونه ابيض وال يدل األلوان عن 

  يعي في الصوف كما في حالة الطمس لها تأثير على ذلن واللون ياتى عن وجود ماده ملونهاختبلف في تركيبة الطب

 توجد عاده داخل طبمات المشرة والنخاع إذا يصعب تبيضه وإزالة هذا اللون .

 

    الكثافة النوعية-01

الكثافة النوعية  يعتبر الصوف من اخف الخامات وزنا بين الخامات المستخدمة في صناعة الغزل والنسيج تختلف

 عند استعمال ساةل البنزين . 0.3للصوف باختبلف الساةل المستخدم لتحديدها فتبلغ تمريبا 
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وال تختلف هذه النسبة باختبلف أنواع الصوف إال في تلن األصناف التي تحتوى على نخاع مصمت النعدام وجود 

 خبليا هواةيه بها .

 

 :  relative humidityالرطوبة-00

 -01لصوف بمابليته المتصاص الماء ففي درجات الحرارة والرطوبة العادية تتراو  نسبة الرطوبة بين يتميز ا

دون أن يبدو مبتل ودون أن يشعر مرتد  المبلبس الصوف بذلن ولذا  41أو  31% ولد تصل هذه النسبة إلي 04

للرطوبة على كمية الهواء  صنعة مبلبس داخليه من الصوف ألنها تمتص العرق بسرعة ويتولف امتصاص الصوف

ودرجة حرارته وظروف الخامة نفسها أثناء عملية التشغيل مثل تواجد األحماض والملويات والزيوت ومساحة 

السطح المتعرض ودرجة حرارة التجفيف وعامل الزمن والدليل على ذلن فأن نسبة الرطوبة في الصوف الغسول 

بير على الخواص الطبيعية وللصوف خاصة المرونة ولوة الشد اكبر منها في الصوف الخام وللرطوبة تأثير ك

 والمطاطية فكلما ذادت الرطوبة للت لوة الشد وزادت المرونة والمطاطية .

ويساعد هذا التغيير على سهولة غزل الصوف عند زيادة نسبة رطوبة الجو المحيط وتتأثر نسبة االمتصاص بدرجة 

درجة مةوية كما أنها تزداد بزيادة لطر الشعرة ولد لوحظ أن فترة  61الحرارة وتصل إلي درجتها المصوى عند 

 5 - 4الرطوبة من الشعيرات أسرع من معدل االمتصاص حتى تصل إلي نمطة التوازن التي يمكن إليها في خبلل 

 ساعات وينتج عن هذا وجود طاله مفمودة بين معدل امتصاص الماء ومعدل فمد الرطوبة.

الكبيرة في تحديد نسبة الرطوبة في المعامبلت التجارية لد روعي تحديد نسبة رطوبة للتعامل بها  لؤلهمية االلتصادية

 في األلطار االروبية .
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 نسبة الرطوبة الصنف

 %07 شعر مغسول ) للتصدير(

 %04 صوف مغسول

 %09 توبس ممشط بالزيت

 %04.25 توبس ممشط بدون الزيت

 %06 عوادم تمشيط

 %07 عوادم تمشيط مكربنة مغسولة

 %07 كهنة

 %07 غزل مسر 

 %04.25 غزل ممشط

 

 الخواص الكهرباةية : -02

الصوف موصل رد ء للكهرباء ولكن من السهل أن يحمل شحنات كهرباةية استاتيكية والتي تأثر على التشغيل أثناء 

 % .02ينخفض درجة الرطوبة في الصوف عن عملية التسريح والغزل والتجهيز الجاف ويظهر ذلن جاليا عندما 

 

 الخواص الحرارية للصوف : -03

لعل أهم ما يميز الصوف عن خامات الغزل والنسيج هي لدرته الفاةمة على العزل الحرار  أ  لدرته على حفظ 

ب الجسم حرارة جسم اإلنسان ويملل من تأثير التيارات الهواةية الباردة المبلصمة للجسم وكذلن يملل من اكتسا

للحرارة إذا كأن الجو المحيط أكثر من حرارة جسم اإلنسان ويملل من تأثير التيارات الهواةية الباردة المبلصمة 

للجسم لذلن يملل من اكتساب الجسم للحرارة إذا كأن الجو المحيط أكثر من حرارة جسم اإلنسان وتفسير ذلن أن 
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بير من جيوب الهواء الصغيرة والهواء على حالته الطبيعية الصوف اسفنجى في تأثيره ولذلن يحتوى على عدد ك

موصل رد ء للحرارة ولذلن الصوف يعتبر عازال مما يساعد الجسم على االحتفاظ بحرارته إذا للة كمية الهواء 

عن الحد الذ  تصل فيه درجة حرارة العزل ألصاها يبدأ الصوف في فمد لدرته على العزل الحرار  وثبت أن 

رة التدفةة والعزل الحرار  ال تتولف على حد كبير على نوع الخامة المستعملة فمط لكن أيضا يتولف درجة حرا

 على سمن األلمشة وطريمة تصميمها وسرعة الريا  المحيطة .

 

 التركيب الكيمياةي للصوف:

( والتي تعرف  PROTEINSينتمي الصوف والشعر من حيث تركيبه الكيمياةي إلي مجموعة البروتينات )

 –النيتروجين  –اإليدروجين  –( .وعناصرها الكيمياةية الخمسة هي ) الكربون  KERATINSبالكيراتين  ) 

الكبريت (. وتختلف هذه النسب إلي حدا ما في أنواع الصوف المختلفة . وأن كانت نسبتها التمريبية  –األوكسجين 

ت النتاةج علي أن نسبة الكبريت أكثر تغييرا من %( ولد أسفر4%،22% ،03% ،7% ، 51علي التوالي ) 

نسبة النيتروجين. وال يمتصر التغيير في التركيب الكيمياةي علي مجرد من صنف ألخر فمط ، ولكن ثبت كذلن أن 

األجزاء المختلفة من الشعيرة الواحدة تحتو  علي نسب مختلفة من الكبريت فمثبل تحتو  لمة الشعيرات علي 

علي نسبة الل  FIBERS  MEDULLATED ت الل من لاعدتها ،كذلن الشعيرات ذات النخاعنسبة من الكبري

من الكبريت عنها من الشعيرات خالية النخاع وذلن لعدم احتواء النخاع علي الكبريت . كما تختلف نسبة الكبريت 

فهذه المنطمة  .  CORTEXفي المطاع العرضي للمنطمة المحتوية علي الخبليا البروتينية وهي الكروتكس 

تتكون من منطمتين ذات تركيب كيمياةي مختلف خاص في نسبة التبريد في كل منهما وهاتين الطبمتين يطلك 

 .  PARACORTEXوالباراكورتكس  ORTHOCORTEXعليهما االروثوكورتكس 

 

 العوامل المختلفة التي تؤثر على خواص الصوف 

 تأثير الشمس على الصوف : -1

لشمس أثناء نموه فيتغير لونه األبيض إلي االصفرار المشرب بالبني ويتغير ملمسه من ناعم يتأثر الصوف بأشعة ا

إلي خشن ويصبح هش  وضعيف  وتزيد حساسيته المتصاص الملويات وذلن نتيجة لتكوين حنامض الكبريتينن النناتج 

 1من وجود الكبريت في الشعيرات في الستين 
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 تأثير الحرارة والرطوبة والبخار:-2

 عندما يجفف الصوف في هواء ساخن درجة حرارته 

م ولفترة طويلة يفمد رطوبته ويصبح ملمسه خشن  وتضعف لوته ويتحلل ويتغير لونه إلي األصفر وتتصناعد مننه 015

وتؤخنذ كمينة الغنازات المتصناعدة   hydrogen sulphideراةحنة نفناذة هني راةحنة األمونينا وكبريتند األيندروجين 

 1ل الصوف ومن هذا يتضح أن الصوف ال يشتعل ولكنه يحترقكممياس المدى تحل

ولد أجريت عدة تجارب لمعرفة مدى تأثير درجة الحرارة على الصنوف فني نسنب متغينرة منن الرطوبنة ولند وجند أن 

التحلل ينزداد بزينادة الرطوبنة كمنا أن االصنواب الخشننة ألنل مماومنة للتحلنل منن األصنواف الرفيعنة التني تسنتخدم فني 

 1الغزل الممشط صناعة 

ويتميز الصوف بمدرته على امتصاص الماء ويتولف لابلية الصوف على االمتصاص على كمية الرطوبة المحيطة بنه 

إلي أن يصل إلي حالة التوازن مع الرطوبة أو الماء المحيط به ولهذه الخاصية أثر كبير في إزالة األجهادات الموجودة 

 1ل والنسيجبالشعيرات نتيجة لمختلف عمليات الغز

ولدرجة حرارة الماء تأثير كبير على الصوف خاصنة أثنناء تجهينزه فتنؤثر علنى وزننه وشنكله وانتفاخنه وبالتنالي علنى 

التني تمنل كلمنا  breaking strengthدرجة امتصاصه للصبغات كذلن فان لها تأثيرا كبيرد على لنوة الشند الماطعنة 

 زادت درجة حرارة الماء.

ثير له على الصوف إذا استمر لفترة لصيرة ولكن بزيادة الزمن ورفع درجة حرارة بخار الماء مع أما بخار الماء فبل تأ

زيادة لنوة ضنغطه فنان لنوة الشند تمنل بدرجنة كبينرة كنذلن تننخفض نسنبة الكبرينت والنيتنروجين بنه ويبلحنظ أن ليوننة 

درجة مةوية في الجو العاد   25في تزداد بزيادة درجة الحرارة فإذا شددنا شعيرة من الصوف   plasticityالصوف 

الغير مشبع تما ببخار الماء فان نسبة الرجوع إلي طولها األصلي تزيد طردي  مع نسنبة الرطوبنة إال أن كنل الشنعيرات 

 1تعود إلي طولها األصلي حالما تغمر في الماء 

شعيرات الصوف لن تعود إلي طولها أما إذا رفعنا درجة حرارة الوسط المحيط بالشعيرة عند الميام بعملية الشد فان 

 permanentاألصلي عند زوال المؤثر إال إذا رفعنا درجة حرارة هذا الوسط لليآل وهذا ما يعرف بعملية التثبيت 

set دليمة في ماء مغلي أو بخار وهو تحت لوة شد فانه من الصعب أن يعود إلي طوله  05, فإذا عولج الصوف لمدة

  أنه تثبت تثبيت  نهاةي  هذه الخاصية تستخدم في تجهيز الصوف وتحدث أثناء تجفيف المماش األصل بعد إزالة الشد أ

 blowingأو التبخير تحت ضغط 
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أما إذا حدث أن تعرض الصوف إلي درجات حرارة عالية أثناء الغليان أو البخار بدون شد فانه يحدث ظاهرة عكسية 

   suber contractionتماما لؤلولى وهو تعرض الصوف إلي انكماش شديد ويعرف باالنكماش العالي 

 

 تأثير األحماض : -3

ريتين والنيترين تذيب الصوف خصوص  عند رفع درجة األحماض المركزة مثل حامض االيدروكلورين والكب -أ

الحرارة إلي أحماض أمينية وببيتيدات ومن الواضح أن الرابطة السستينية ال تتأثر باألحماض مهما كانت درجة 

تركيزه ولكن الرابطة املية ورباطات الببتيد هي التى تتأثر بالحامض وتحلل وتؤثر على امتصاص الصوف له 

 1دثار األحماض الغسيل والغمر في الماء إلعادة الرباطات الملحية إلي حالتها االولى والبد من إزالة

 1أما األحماض المخففة فإنها تؤثر تأثيرا جزةيا على الصوف  -ب

ولد لوحظ أن الصوف يمتص كميات ألبأس من األحماض المعدنية المخففة وان كانت هذه الخاصية تعتمد على 

حا( ولكنها تبلغ ألصى 6-4( وألل كمية من االمتصاص هي عند درجة تركيز ) phدرجة تركيز المحاليل ) 

 فمطph0) ذروتها عند درجة تركيز )

 1كذلن فان استطالة الشعيرات تزيد كلما للت درجة التركيز الحامضية إذا تم الشد فيها      

 

 تأثير الملويات : -4

% صودا كاوية ( 5فإذا وضع صوف في محلول للوى ) 1تؤثر الملويات تأثيرا لوي  وشديدد على الصوف فتتلفه 

ورفعت درجة حرارة المحلول للغليان لمدة دلاةك أدى هذا إلي ذوبان الصوف ذوبانا كامآل ويزداد التلف بسرعة 

 .فتؤثر على لوة شد ومرونة الصوفph)  كلما زاد التركيز )

  

 تأثير األمبل  :  -5

الطعام )كلوريد الصوديوم ( وكلوريد البوتاسيوم وكبريتات المنجنيز ال يمتص الصوف بعض األمبل  بسهوله كملح 

 حتى  ولو رفعت حرارة محاليل هذه األمبل  إلي درجة الغليأن .

أما أمبل  كربونات الكالسيوم و كربونات المنجنيز و هي التي توجد في الماء العسر فأنها تغير لون الصوف إلي 
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  .ألن درجة الحرارة فيها ترتفع إلي الغليأن Blowingو التبخير  Crabbingاالصفرار أثناء عملية التثبيت 

تستخدم بعض األمبل  ككلوريد   المنجنيز و كلوريد الزنن في عملية التجهيز لزيادة وزن المنسوجات أما األمبل  و

ونه مركبات كيمياةية ال يسهل المعدنية كأمبل  الحديد و النحاس و األلومنيوم فتتفاعل بشدة أثناء الغليأن مع الصوف مك

إذابتها في الماء ،و من هنا يظهر خطورة وجود بمع من الصدأ )كلوريد الحديدوز( أوالنحاس مع الصوف أثناء 

 التجهيز. 

 

 :  Oxidising & Reducing agentsتأثير المواد المؤكسدة و المختزلة  -6

( أو برمنجنات البوتاسيوم أو -Oxide hydrogen perيستخدم في عمليات تبييض الصوف ماء األكسجين )

بيكربونات البوتاسيوم فإذا استعملت محاليل هذه المواد في درجات عاليه فأنها تتفاعل مع الرابطة الستينية و تعمل على 

تكسيرها و أن كأن الرابطة الستينية ال تنكسر تماما أنما تتكون من مركبات كبريتيه بسيطة فتضعف من لوة الشد و 

ض من وزن و نسبة الكبريت و تزيد من لابليته للذوبأن في المواد الملوية و يزيد من اثر هذه المواد إذا رفعت تخف

عند تخزين  Auto oxidationدرجة حرارتها و ترن الصوف فيها لمدة طويلة ولد يحدث ما يسمى باالشتعال الذاتي 

ي تحدث بسبب دثار الشحوم و الزيوت الموجودة الصوف و عوادمه فترات طويلة نتيجة لعمليات األكسدة و الت

في ظل وجود الهواء و الضوء و الرطوبة التي تعتبر كلها   Fatty Acidsبالصوف فينتج منها أحماض دهنيه 

 عوامل مساعدة على األكسدة

 

 :  Formaldehyde تأثير الفورمالدهيد -7

 يستخدم محلول الفورمالدهيد لغرضين :

 الملويات .كعامل مضاد لتأثير -أ

 للتعميم. -ب

( فبجانب تعادله مع الملويات فأنه 7P.H-6% بتركيز )4ففي الحالة األولى: إذا استعمل محلول الفورمالدهيد بنسبة 

يحمى الصوف أيضا من التلف من تأثر األحماض والبخار و الغليأن في الماء كما أنه يملل من لدرة الصوف على 

% لمدة ساعة أو بنسبة 5,2لتلبيد، أما عند استعماله في التعميم فأنه يستخدم بنسبة امتصاص الصبغات وكذالن لدرته ل

 .مةوية 71ساعتين عند درجة حرارة  دليمه و إذا استخدم غاز الفورمالين فيستمر تعرض المماش له لمدة31% لمدة 4
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أومن صفات الفورمالدهيد أيضا أنه يعمل على تحسين ملمس األلمشة كما يساعد على تبيضها و يستخدم الفورمالدهيد 

أيضا في زيادة متانة الصوف عن طريك تكوين رباطات جديدة داخليه مشابهة للرابطة السستينية و تستخدم هذه 

 للمحافظة على متانة الصوف الطريمة عند صباغة خلطات الصوف مع البوليستر عند الغليأن 
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 الطرق المختلفة لتصنيع الصوف

 هنان ثبلثة نظم ألنتاج غزل الصوف و هما :

  Worsted spinningطريمة غزل الممشط )الورستد(........ -0

  Semi-worsted spinning طريمة الغزل نصف )الورستد( ........ -2

  Woolen spinningطريمة الغزل تتتتتتت )الولن ( .......... -3

 وتختلف هذه النظم عن بعضها من ناحية مراحل التشغيل كاالتى:

 الغزل المسر  الغزل نصف الممشط الغزل الممشط مراحل التشغيل م

 تتم للحصول علي برم كاذب تتم للحصول علي شريط كرد تتم للحصول علي شريط كرد مرحلة الكرد 0

الكرد تتم لنظافة شريط  إعادة الغسيل 2

 وإضافة مواد التزييت

 ال توجد ال توجد

 ال توجد ثبلثة مراحل سحب هنان مرحلتين سحب سحب ابتداةي 3

تتم للتخلص من الشعيرات  تمشيط 4

 المصيرة والشواةب

 ال توجد ال توجد

 ال توجد ال توجد ثبلثة مراحل سحب نهاةي 5

تحضيرات  6

  الغزل

 توجدال  ال توجد تتم الحصول علي مبروم

تتم للحصول علي غزل بنمر  غزل 7

 مختلفة وعادة تكون نمر عالية

تتم للحصول علي غزل بنمرة 

 متر   21متوسطة حتى نمرة 

تتم للحصول علي غزل نمر 

 متر  01سميكة حتى نمرة 
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 أسةلة

 : ما هي أنواع الصوف المختلفة ا0س

 : ما أهم أصناف األغنام المصريةا2س

 جزه الصوفا: تكلم عن تمسيم 3س

 : ارسم لطاع في شعرة الصوفا4س

 : ما هي الخواص الطبيعية لشعرة الصوفا5س

 : ما تأثير كبل من على الصوف :6س

 الملويات.  -4األحماض.          -3الحرارة.           -2الشمس .        -0

 الفورمالدهيد.-7المواد المؤكسدة.        -6األمبل .         -5

 طرق أنتاج غزل الصوفا : أذكر فمط7س
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 الحرير الطبيعي

SILK 

 تعريف:

يعتبر الحرير الطبيعي ثالث خامات النسيج الطبيعية أهمية ,ويختلف الحرير عن جميع هذه الخامات بأنه ال يكون جزءا 

مسكنا يعرف  لنفسه أو عضوا من الكاةن الحي بل ينتج من تجمد مادة تفرزها دودة المز على هيةة خيوط تكون منها

 بالشرنمة ليحميها أثناء تحورها وتحولها من دودة الي يرلة والي فراشة .

واستخدام الحرير في المبلبس يرجع الي أزمان بعيدة,فمد عرفت طرق حل وفتح ونسج الخيوط الحريرية منذ ما ال يمل 

 عن ثبلثة دالف سنة لبل الميبلد.

 نبذة تاريخية :

سنة لبل الميبلد,وكانت 2411تعتبر الصين من أواةل الدول التي عرفت دودة المز واستخرجت الحرير منها منذ

أ  من أسرار تربية دودة المز  الي خارج الببلد ,ومع بداية المرن األول الميبلد ونشوب تحرص على أال يتسرب 

تملت معهم أسرار هذه الصناعة ومنها انتملت بعض الحروب األهلية نتج عنها هروب بعض الصينيين إلي كور  وان

إلي اليابان ,ومن ثم انتملت تدريجيا إلي ببلد الفرس فالهند ثم انتملت إلي إيطاليا خبلل المرن الثالث ومنها إلي فرنسا 

 وانجلترا ثم اليونان والمكسين.

 الحرير الطبيعي 

يسننتخدم الحريننر الطبيعنني علننى نطنناق واسننع فنني صننناعة المنسننوجات 

زات، والخيننوط الجراحياننة، ومظننبلات الطنناةرات، وهننو لفنناخرة، ا والمطننرا

سناةل لنزج تفنرزه دودة المنز، ثننم يتصنلاب بمبلمسنة الهنواء ويصنبح خننيط 

 الحرير المعروف .

 *دورة حياة دودة المز:

 تمر الحشرة بعداة أطوار على النحو التالي:

ة واحدة .411ـ  311ـ البيضة: تضع الفراشة ) 0  ( بيضة مرا

ـ اليرلننة: تفمننس البيننوض بعنند عشننرة أياننام، وتخننرج منهننا اليرلننات،  2

 سم، بعد ستاة أسابيع . 7،5ويصل طولها إلى 

ـ الشنرنمة: تنسنج اليرلنة حولهنا شنرنمة منن الحرينر، وتعنيش خاملنة  3

ل إلى فراشة .  داخلها مدة أسبوعين، وتتحوا

تضنع  ـ الفراشنة: تخنرج الفراشنة منن الشنرنمة، فتعنيش منداة لصنيرة 4

 خبللها البيض ثم تموت .
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 *التخلاص من الفراشة:

لهنا، وبالتنالي إلنى تمطانع الخنيط الحرينر  النذ  يبلنغ  ا كانت عملياة خروج الفراشة من الشرنمة تؤد  إلى تمزا ولما

 ( متر، لذلن يعمد المربون إلى لتل الفراشة داخل الشرنمة وذلن بإحدى الطرق التالية: 911ـ  311طوله )

 الشرانك في الماء المغلي ثم تجفيفها . ـ غمس0

 ـ وضع الشرانك في أفران ساخنة لمدة لصيرة . 2

 ـ تعريض الشرانك لبخار الماء الساخن . 3

 ـ تعريضها ألشعاة الشمس في النهار وتمليبها عداة أياام . 4

 *تغذية اليرلات:

الحرينر، ويمكنن أن تتغنذى اليرلنات علنى ورق اليرلات التي تتغذى على ورق التوت األبيض تعطي أجود أنواع 

 الخس أو ورق البرتمال .

امنات دليانة، وينزداد  ات في اليوم، على شكل شراةح يتم فرمهنا بالسنكين أو بواسنطة فرا ويمدم ورق التوت أربع مرا

 حجم هذه الشراةح مع ازدياد عمر اليرلات، وتزداد كمياة وجبة العشاء .

 *صوم اليرلات:

ة، تمتنننع فيهننا اليرلننات عننن الطعننام وعننن لليرلننة خمسننة أ ات صننيام، بننين كننل عمننرين مننرا عمننار يتخللهننا أربننع مننرا

ة )  ( ساعة .44ـ  24الحركة، وتستغرق فترة الصيام كلا مرا

 *انسبلخ جلد اليرلة:

ي ليتبلءم مع ازدياد حجم  ن جلد جديد أكبر حجما اليرلنة يبلحظ أناه بعد كل فترة صيام ينسلخ جلد اليرلة، حيث يتكوا

. 

 *إفراز الحرير:

في اليوم الثامن من العمر الخامس لليرلة، تبدأ الغدد اللعابيانة فني إفنراز سناةل لنزج يتصنلاب عنند مبلمسنته الهنواء 

وهو خيط الحرير، وتلفاه حول نفسها على شكل حباة الفستك السوداني، ويضع المربنون عنادة أعنواد المطنن الجناف 

 لة بالتعشيش عليها .حول صواني التربية لتموم الير

 

 إنتاج الحرير الطبيعى

المسنتهلن فنى جمينع دول العنالم ،ويمندر  يعتبر الحرير الطبيعى من أرلى األلياف الطبيعية التى تبللى إلبناال كبينرا منن

وتعتبنر الصنين أكبنر الندول المنتجنة حينث 0999طنن خنبلل عنام 011,111 اإلنتاج العالمى من الحرير الخام بحوالى

  .من اإلنتاج العالمى757 جها إلى حوالىيصل إنتا

التى تحمنك عاةندا لومينا كمنا تتنيح  ويعتبر العمل فى مجاالت إنتاج الحرير من األنشطة اإللتصادية الزراعية الصناعية

اإلنتاج المحلى فى مصر ال يكفى لئلستهبلن وأن الظروف المناخية  فرصة للعمل أمام الشباب من الجنسين وخاصة أن

  .فى هذا المجال بلةمة للعملفى مصر م
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إنتاجهنا منن الحرينر الخنام فنى  وجدير بالذكر أن الدول الحديثة فى إنتاج الحرير الطبيعنى يجنب أن تعمنل علنى تصننيع

وذلن للخروج من داةرة المنافسة مع الدول المتمدمنة فنى هنذا  صورة منتجات أو سلع لابلة للتسويك محليا بدرجة كبيرة

  .بإنتاجها إلى المستوى العالمى لنهوضالمجال حتى تستطيع ا

مراحل اإلنتاج ولد لام لسم بحنوث  وتعتمد مصر فى أغلب إنتاجها من الحرير الطبيعى على الطرق التمليدية فى جميع

بعنض المسنتثمرين وبعنض الجمعينات التعاونينة المنتجنة للحرينر  الحرينر بنشنر التكنولوجينا الحديثنة ممنا أدى إلنى لينام

  .مشروعاتهم طبما لهذه األسس ولد روعى فى هذه النشرة شر  للطريمتين المشار إليهما بتنفيذ وبعض الهيةات

فةات جديدة خاصة شباب  ويهف اإلرشاد الزراعى بالتعاون مع لسم بحوث الحرير من خبلل هذه النشرة إلى جذب

عدد المربيين من جهة وزيادة اإلنتاج صغيرة بهدف زيادة  الخريجين واألسر المنتجة والمرأة الريفية إللامة مشروعات

  .باإلضافة إلى توفير فرص عمل وتحسين جودته من جهة أخرى

وينتهى بإنتاج الحرير الخام  ويتضمن نشاط إنتاج الحرير الطبيعى جانبين أحدهما زراعى يبدأ من زراعة التوت

تطبيك هذه األساليب الحديثة فى ،ويجب أن يتوافك  واآلخر صناعى ويشمل تجهيز الخيوط وصناعة المنسوجات

إهتمام الجهات المسةولة عن صناعة النسيج فى مصر الخام مع إهتمام الجهات  التربية وإنتاج الحرير الخام مع

كبيرة  صناعة النسيج فى مصر إلى إنتاج منتج نهاةى صغير من الحرير لابل للتسويك محليا بصورة المسةولة عن

  .للرجال وغيرها ة الرأس للسيدات )اإليشاربات( وأربطة العنكويصلح أيضا للتصدير مثل أغطي

  :ويشمل الجانب الزراعى كل من المراحل اآلتية

  .زراعة التوت .0

  .إنتاج البيض .0

  .تربية الديدان وإنتاج الشرانك .0

  .حل الحرير .0

o غزل عادم الحرير.  

 حل الحرير

o  إلذابة المادة الصمغية الممصود بحل الحرير هو الحصول على خيوط الحرير نتيجة فن الشرانك بعد طبخها.  

o يتحكم فيه عامبلن وهما  تلعب عملية الحل دورا هاما فى جودة الحرير الناتج وارتفاع ليمته التجارية حيث
  .317 %وعملية الحل نفسها بنسبة71جودة الشرانك المستخدمة بنسبة 

o  فى السبلالت  متر411متر فى الهجن ،0411تغزل اليرلة الشرنمة على هيةة خيط واحد متصل يصل إلى
الخيط ومادة السيرين وهى  %من وزن41-71ويتركب الخيط من مادة الفيروين وهى مادة بروتينية تمثل 

% مواد 3-2ى % باإلضافة إل31-21تمثل  مادة صمغية تذوب فى الماء الساخن وهى مادة بروتينية أيضا
  دهنية وشمعية وألوان ومعادن
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o الملونة ليس لها تأثير فى  كما هو معلوم توجد شرانك بيضاء أو صفراء أو خضراء حسب السبللة وهذه المادة
  توجد فى مادة السيريسين عملية الحل أو صباغة الحرير فيما بعد ألن المادة اللونية

o  عيارات عالمية للحرير 3 يصلح لصناعة النسيج حيث أنه توجدالخيط الواحد الناتج من شرنمة واحدة ال
  -:وهى

  دينيير ( 05-9عيار دليك ) .0
  دينيير ( 31-04عيار متوسط ) .2
  دينيير ( 31عيار سمين )أكثر من  .3

ويختلنف بناختبلف السنبلالت  متنر9111والدنيير هو وحدة لياس حجم الخيط ويعرف بأنه الوزن بالجرام لخنيط طولنه 

وبذلن يمكن تحديد عدد الشرانك التى يجب حل خيوطها  دنيير3المول مجازا أن حجم خيط الشرنمة الواحدة ولكن يمكن 

شرانك وجدير بالذكر أننه يوجند  4-7دينيير يمكن الحصول عليه من حل 22-21عيار  معا طبما للعيار المطلوب فمثبل

  .خيط بالعيار المطلوبخاص بالدينيير يمكنه تحديد ذلن بدلة للمحافظة على سمن ال ميزان

  توجد ثبلثة أنظمة لحل الشرانك وهى

  الحل البلدى .0

دوالب الحل البلدى حيث يصل محيط دوالب لف  حيث يتم الحل على 0975عليه مصر إعتمادا كبيرا منذ عام  تعتمد

بل العيار  ال يستطيع إنتاج جميع العيارات -عمال 3يحتاج إلى  - سم وأحد أضبلعه متحرن211-041الحرير إلى 

  .السمين فمط

صفاةح شرانك فى 5ويمكن حل  الحرير الناتج يكون به نسبة سيريسين مرتفعة تؤدى إلى حدوث فالد أثناء التصنيع

  . استخدام موتور اليوم فى ورديتين ويمكن اإلستغناء عن أحد العمال عند

  .األنوال البلديةويستخدم الحرير الناتج عنه فى صناعة السجاد أو المنسوجات على 

 

  الحل الميكانيكى )نصف دلى( -2

سم 051-041الحل )اللف(  عيون ويكون محيط دوالب01-6يوجد منه طراز لديم حيث يحتوى حوض الحل على 

العالمية ولكنه بأى حال أفضل من الدوالب البلدى  ينتج جميع العيارات ولكن ليس بالمواصفات-وأحد أضبلعه متحرن 

  ساعات(4اليوم ) حرير عيار متوسط فىكيلو جرام 0ينتج 

سم وليس به أضبلع متحركة 75-61 نهاية ويكون محيط دوالب اللف 21-05الطراز الحديث ويحتوى الحوض على 

وينتج جميع العيارات بالمواصفات العالمية التى تصلح  الحرير بل البد من إجراء عملية إعادة الحل للحصول على

المتوسط ويحتاج  ساعات( من العيار4كيلو جرام خام فى اليوم ) 0,2-0يج الحديثة ينتج مصانع النس للتصدير وتشغيل

  . إلى عامل واحد
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نهاية ودخر  61بالغربية بطالة  وتم إنشاء خط متكامل للحل الحديث بجمعية منتجى الحرير الطبيعى بمرية فيشا سليم

نهاية مشروع رويال كولون بمدينة  411بير بطالة وخط ك نهاية 21بمحطة بحوث الحرير بالمناطر الخيرية بطالة 

 الغربية ويمكن تكرار هذه الوحدات حسب الطلب فى أماكن إنتاج الشرانك وينتج هذا برج العرب الجديدة بمحافظة

بالغعتماد على هذا  النظام خيوط حرير بالمواصفات العالمية التى تتدرج تحت عدة درجات طبما لجودتها وينصح

إستخدامها على نطاق واحد فى صناعة منتجات محلية لابلة  لدول النامية فى إنتاج خيوط الحرير التى يمكنالنظام فى ا

بالضرورة أن تكون هذه الخيوط من أعلى درجات تصنيف الحرير لكى تكون األسعار  للتسويك بصورة كبيرة وليس

  .منتاول الجميع إللتناء هذه المنسوجات فى

  الحل األتوماتيكى -3

ساعات( ومحيط دوالب 4حرير خام فى اليوم ) كيلو جرام 44عامل وينتج  03نهاية ويحتاج إلى  411على  ىيحتو

وينتج جميع العيارات بالمواصفات العالمية ولكنه يحتاج إلى كم  سم وليس له أضبلع متحركة 71-61الحل )اللف(

  .يكون تشغيله إلتصاديا هاةل من الشرانك لكى

-غبلية لضغط البخار  -كهرباء  خط-حل الميكانيكى أو األوتوماتيكى يجب توفير خط مياه وإلنشاء خط متكامل لل

جهاز معاملة الحرير  -دالت حل الحرير متعددة النهايات  - دلة طبخ الشرانك -مجفف للشرانك يعمل بالهواء الساخن 

  .دالت إعادة الحل -تحت الضغط 

  إعادة الحل-3 الحل-2بخ الشرانك ط-0 تتضمن عملية الحل عموما ثبلث مراحل وهى

  البلدى طريمة اإلناء الواحد وهى المتبعة حاليا فى نظام الحل طبخ الشرانك .0

  األدوات البلزمة هى إناء يوضع به الماء

  مولد كيروسين لغلى ماء الطبخ

الشرانك من وعاء مصفاه مثمبة لها يد لنمل  فرشاة خشنة مثل فرشاة البياض لشد أواةل خيوط الشرانك بعد طبخها

  الطبخ إلى حوض الحل

سطح الماء فى وعاء الطبخ مع  وتتم عملية الطبخ أوال بغلى الماء ثم وضع الشرانك فيه على هيةة طبمة واحدة تغطى

الشرانك األبيض الناصع إلى أبيض معتم )مثل لون أصبع  دلاةك حيث يتحول لون 01التمليب بالمصفاه باستمرار لمدة 

ثم تمرر الفرشاة على سطح الشرانك لشد أواةل الخيوط مع رفع الشرانك بواسطة  د أن يوضع فى الماءالطباشير( بع

  .الحل الممسوكة باليد األخرى وتنمل إلى حوض الحل مع شبن أواةل الخيوط فى مسمار بجانب حوض المصفاه

o يبلحظ عدم زيادة مدة الطبخ حتى ال تتلف الطبمة الخارجية من لشرة الشرنمة  

o يبلحظ تغيير ماء الطبخ من ولت آلخر  

o للطبخ متتالية بدرجات  لام لسم بحوث الحرير بإدخال تعديل على هذه الطريمة وذلن باستخدام ثبلثة أوعية
  حرارة مختلفة وتستخدم أيضا فى نظام الحل البلدى كما يلى
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  الوعاء األول

  :وتطبخ فيه الشرانك لمدة دليمة الوعاء الثانى م 95-91به ماء على درجة حرارة 

  .م وتوضع به الشرانك لمدة نصف دليمة65-61به ماء على درجة حرارة 

  الوعاء الثالث

تنمل إلى حوض الحل بعد ذلن  دلاةك حتى يتم طبخها ثم 4-7م وتطبخ فيه الشرانك لمدة  95-91وبه ماء على درجة 

للحل والتخلص من نسبة أكبر مت الصمغ باإلضافة إلى إكتساب  يادة لابلية الشرانكويؤدى استخدام هذه الطريمة إلى ز

  .يتميز بها الحرير إلى اللمعة التى

o المياه والبخار إليها وتمتاز  توجد عدة أنواع من دالت الطبخ التى تستخدم فى الحل الميكانيكى حيث يتم توصيل
 كبيرة مع للة عدد مرات لطع الخيط إلى أدنى درجة .  رجةالشرانك المطبوخة بها بزيادة لابليتها للحل بد

  الحل

  الطريمة التمليدية

  باستخدام دوالب الحل كما فى الشكل ويتكون دوالب الحل البلدى من جزةين وهما

  منضدة الحل

مكون 4عارضة بها  م وبه أيضا41-35وبها حوض الحل الذى يوضع به ماء يجب تسخينه لبل بدء العمل حتى 

  . بكرات سفلية وعارضة أخرى بها أربع بكرات علوية4جاجى ثم عارضة بها ز

  دوالب الحل )اللف(

o  تطويل أو  محمولة على ذراعين بحيث يمكن 91أضلع بينها زوايا  6سم وله  211-041ويكون محيطه
،وهذا جرام تمريبا  71تمصير أحداهما لكى يسهل إخراج شلل الحرير منها عندما يصل وزن الشلة إلى 

اإلستغناء عنها بتركيب موتور للف الدوالب  مكون وبه أيضا يد للتشغيل ويمكن 4الدوالب به عارضة بها 
  بدال من أحد العمال

o  برمها باليد من داخل  شرنمة معا )حسب العيار( من الشرانك المطبوخة وتشد خيوطها معا بعد 25-21ويختار
السفلية ثم المكون الممابل لها فى دوالب اللف  ثم إلى البكرة المكون فى حوض الحل ثم إلى البكرة العلوية

  باليد أو الموتور ثم تربط فى أحد األضلع مع لف الدوالب

o  سم041المسافة بين منضدة الحل ودوالب اللف تكون  

o نفس الشب يجرى على بالى األربعة مكون  

o حركة الطبخ ونمل الشرانك مستمرة معا  
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o  يولف اللف ويركب  يدل على إستمرار الحل وتولفها يدل على لطع الخيط حيثحركة الشرانك فى الماء
  الخيط ثانيا ثم يبدأ اللف

o التى تولفت إلى  سكون شرنمة أو أكثر ال يوجب ولف الحل بل تعوض بتمريب خيط عدد مماثل من الشرانك
  خيوط بالى الشرانك المتحركة حتى ينتظم السمن فى الحرير الناتج

o انتهى خيط الحرير  ى تتولف عن الحركة تكون إما غير مطبوخة جيدا فتعاد للطبخ أو تكون لدالشرانك الت
  التى ال تحل وهذه يجب استبعادها الخاص بها ولم يبمى سوى العذراء الميتة مغلفة بطبمة حرير البيبلد

o السيريسين المذاب  ينصح يتغيير ماء حوض الحل بعد حل صفيحة شرانك ألنه يكون بها كمية كبيرة من
  ووجوده يؤثر على كفاءة الحل من جهة وجودة الحرير من جهة أخرى

o باستخدام خيط منفصل ملون  عند وصول شلل الحرير إلى الحجم المناسب يربط نهاية الخيط مع بداية الخيط
يعرف أول الذراعين ثم يتم تشتين الشلة بحيث  بلون مختلف وترفع الشلل من على الدوالب بعد تمصير أحد

  خيط ونهايته

o بعد جفاف الشلة جيدا فى الهواء يتم فرن المادة الصمغية من األذرع الخاصة بالشلة  

 الحل على اآلالت متعددة النهايات )الطريمة الحديثة(

الشنرانك المطبوخنة  نهاية كما ذكرنا سابما وبها حوض الفرشاة وحوض الحل حينث تنتمنل 21-05وتحتوى على 

حيث يتم تحديد عدد الشرانك التى سنوف  اة للحصول على اواةل الخيوط ثم تنمل إلى حوض الحلإلى حوض الفرش

ويتم تسنخين الميناه داخنل حنوض الحنل عنن  -إنتاجه كما بالشكل  تحل معا على كل بكرة بناء على العيار المطلوب

ويمكنن النتحكم فنى سنرعة  -من الغبلية وتوصيله عنببل األنابينب إلنى حنوض الحنل  طريك البخار الذى يتم ضغطه

 الخيط عن طريك منظمات خاصة موجودة ب لة الحل وسمن

 غزل عادم الحرير

والشرانك المعابة المستبعدة من  عادم الحرير هو الحرير الغير لابل للحل مثل الشرانك التى خرجت منها الفراشات 

  الحل والحرير المشاق والحرير البيبلد ومتبميات الحل

o كثير نتيجة الكم الهاةل من  تجة للحرير بتجهيز عادم الحرير وغزله ميكانيكيا ألن لديهم عادمتموم الدول المن
اليدوية التى يمكن تركيب موتور ماكينة خياطة  اإلنتاج أما فى مصر فيمكن تجهيزه وغزله على المغازل

  إلتصادية وتحميك مكسب الغزال عليها ويساعد ذلن على إنتاج خيوط

  رير كما يلىوتجهيز عادم الح

o إخراج العذارى من الشرانك  

o  التسخين حتى الغليان  لتر ماء ثم 00جرام صودا كاوية فى 5جرام بيكربونات الصوديوم +  21-04إذابة
  كيلو جرام من عادم الحرير0 دليمة وذلن لكل 41ويوضع عادم الحرير ويستمر الغليان لمدة 

o  الجارى عدة مراتيتم تصفية المياه وغسيل العادم بالماء  
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o ينشر للجفاف فى مكان ظليل ثم يغزل بالمغازل البلدية كما فى الشكل  
o  كيلو جرام خيط حرير مغزول0كل صفيحة من عادم الحرير تنتج  

جرام من الخيط المغزول فى أسبوع  يمكن أن يموم بهذا العمل السيدات والمسنين والمعولين حيث يمكن إنتاج الكيلو

 تمريبا

 

 

 الحرير فتالة

خيننوط الحريننر الخننام ال تحتننو  علننى برمننات كافيننة تجعلهننا ذات متانننة ولننوة لبلسننتعمال فنني عمليننات النسننيج 

مباشننرة,كما أن اسننتخدام هننذه الخيننوط مباشننرة ال يعطنني الخامننة المنسننوجة ذلننن المظهننر البننراق  الننذ  تمتنناز  بننه  

 المنسوجات الحريرية.

مليننات لتحويلهننا إلنني خيننوط تصننلح لبلسننتعمال كخيننوط للسننداء  أو لهننذا تجننر  علننى الخيننوط الحريريننة بعننض الع

إعطاةها برمات زاةدة إلنتاج ألمشة الكريب ويطلك على  مجموع هذه العمليات اسم )فتالة الحرير( تميينزا لهنا عنن 

 عمليات غزل المطن,وتشمل فتالة الحرير  العمليات التالية:

 الفرز و التنمير: -0

 حسب طريمة الحل وحسب رلم الخيوط وتحتاج هذه العملية إلي خبرة.يفتل كل نوع من الحرير 

 

http://watanyasme.com/project.html
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 الغسيل :-2

تجرى هذه العملية إلزالة المادة الصمغية بتطرية الخيوط الحريرية ولسهولة تدويرها وذلن بنمع شلل الحرير فني 

 ساعة تمريبا ثم يرفع ويغسل بالماء ويعصر ويجفف .05محلول صابون لمدة 

 يف :التدوير والتنظ-3

الغرض من هذه العملية هي تحويل لف الخيوط الحريرية من صورة  شلل إلني صنورة بكنر وذلنن بوضنع الشنلة 

علننى )طيننار( ثننم إعننادة لفهننا علننى البكننر  بعنند مرورهننا بجهنناز  التنظيننف الننذ  يتكننون مننن سننمبلحين  مننن الصننلب  

رات الزاةدة ويمكن ضبط المسافة بينهما حسب مغطين بمطعتين من اللباد يمر  الخيط بينهما لتنميته من العمد والشعي

 سمن الخيط .

 البرم أو الفتل األولي :-4

تجر  هذه العملية على الخيط الفرد  المراد تحويلنه إلني خينوط ذات بنرم اولني لتصنلح كخينوط للسنداء، ويطلنك 

عملية علي مرحلتين عندما عليه حرير اورجانزين ، ويعطي الخيط في هذه الحالة ممدار من البرم واحيانا تتم هذه ال

 يراد اعطاء الخيوط برما زاةدا.

 

 التطبيك : -5

التطبيك هو جمع عدد من الخيوط المفردة ) مبرومة او غير مبرومة ( في خيط واحد ولفه علي بكره ويجب اثناء 

 اء الفتالة .التطبيك ان يكون الشد الوالع علي الخيوط المختلفة بدرجة واحدة واال اد  عدم انتظام الخيط اثن

 الفتالة:  -6

هذه   هي العملية االساسية للفتالة وتتلخص فني اعطناء الخينوط المروننة ،العندد النبلزم منن البرمنات حسنب ننوع 

الخيط المطلوب وهي تشبه عملية البرم أو الفتل االولي ، اال ان الخيطن الناتج يلنف عنادة علني هيةنة شنلل ، تنربط 

 ير .بعدة اربطة لتسهيل عملية التدو

 التبخير :-7

توضع الشلل داخل جهاز للتبخير عبارة عن وعاء يتصل به بخار مباشر تحت ضغط لمدة دلاةك ،  والغرض من 

 هذه العملية هو تثبيت البرمات وزيادة لمعان الخيوط ، ثم ترفع الشلل وتجفف .

 الحرير المغزول

الناتجنة منن الشنرانك التالفنة والتني اليمكنن حلهنا يطلك اسنم الحرينر الطبيعني المغنزول علني الخينوط الحرينر ينة 

وتشمل نسبة كبيرة من صنناعة الخينوط الحريرينة، والتني التمنل اهمينة عنن خينوط الحرينر الطبيعني المحلولنة منن 

 الشرانك مباشرة ، وبالرغم من انها تمل عنها في المتانة وفي اللمعان والرلة ، اال انها اكثر منها نعومة .
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لحرير هي الشرانك التي يمكن حلها ال  سبب من االسباب مثل الشرانك المريضة او المثموبة او ومصادر نفاية ا

 المزدوجة ، وكذلن شرانك ديدان الحرير البرية .

 وكذلن بمايا الشرانك الناتجة من عملية الحل ، باالضافة الي بمايا عمليات فتالة الحرير .

 التحضير :

عنوادم الحرينر السنابمة حسنب ليمتهنا وحسنب عملينة الغسنيل بغلني الشنرانك فني يتم تصنيف كنل ننوع منن اننواع 

محلول صابون الزالة الصمغ ولسنهولة تفتنيح الشنرانك ، وبعند الغلني تغسنل الشنرانك بالمناء البنارد ، م تجفنف فني 

 افران خاصة .

ب الشرانك وهي عبارة بعد تجفيف الشرانك ترش الشرانك بمحلول صابون لتسهيل عملية التفتيح ثم تمر بالة ضر

عن منضدة مثمبة تدور دورانا بطيةا توضع عليها الشرانك وتعرض لضرب عدد من المضنارب الجلدينة مثبتنه فني 

سير كاوتشون وبتأثير الضرب تفصل الشعيرات عن بعض وفي الولت نفسه تنفصل عنها االوساخ والغبنار وبماينا 

 العذراء وتتسالط من ثموب المنضدة.

 حعملية التفتي

بعنند الحصننول علنني شننعيرات الحريننر مننن الشننرانك التالفننة وتحضننيرها واستخبلصننها بالطريمننة السننابمة توضننع 

الشعيرات في الة التفتيح وهي عبارة عنن اسنطوانة بهنا اسننان ولهنا منضندة تغذينة بواسنطة درافينل ونحصنل علني 

 الحرير من هذه العملية علي هيةة شريط عريض.

 مراحل الغزل :

و الياف الحرير الناتجة من بمايا الشرانك والسابك تفتيحهنا فني مراحنل غنزل المطنن المعتنادة والسنابك تمر شعيرات ا

 شرحها بالتفصيل في الفصل الخاص بدراسة المطن بالباب الثاني.

وبعد الحصول علي خيط الحرير الطبيعي  المغزول يتم اجراء عملية حريك للشعيرات السطحية التي تملنل منن لمعنة 

 وذلن بامرار الخيوط بسرعة علي لهب مباشر او سطح معدني ساخن.الخيط 

 أنواع الخيوط الحريرية

توجد أنواع كثيرة ومتعددة من الخيوط الحريرية المحلولة تستعمل فني تصننيع معظنم المنتجنات النسنجية الحريرينة ، 

 فة والمتنوعة .كما يختلف عدد برمات البوصة للخيوط الحريرية حسب احتياج عمليات النسيج المختل

 والشكل يوضح بعض أصناف الخيوط الحريرية المفتولة 
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 وتنمسم أنواع الخيوط الحريرية إلي :

 الخيوط المفردة :

شعيرات مستمرة ومستميمة تبنرم منع بعضنها فني اتجناه واحند لتكنوين الخنيط المفنرد  4-3تتكون الخيوط المفردة من 

 والذ  ينتج على نوعين هما :

 : النوع األول

الخيط المفرد المحتو  على برمتين أو ثبلثة برمنات / بوصنة ويسنتخدم غالبنا كخنيط للحمنة لمعظنم أصنناف األلمشنة 

 الحريرية .

 النوع الثاني :

 الخيط الحرير المفرد  ) المفتول ( وهي خيوط مفرده ولكنها شديدة البرم بهدف إكسابها الموة والمتانة.

 :  TRAMالحرير الخام او الترام  -ب

يستخدم فمط كخيط للحمة لعدم احتواةه على برمات ، ويتكون عادة من تجمع خيطينين أو أربعنة خينوط مفنردة تجمنع 

برمات في البوصة ، كما يمكنن زينادة البرمنات فني حالنة إنتناج األلمشنة  5- 3بعدد لليل من البرمات يتراو  ما بين 

 السميكة أو ألمشة التافتاه .

 :   VOILEالحرير الفوال  -جـ 

ويسنتعمل هنذا   Sبرمة في البوصة اتجاه برم  41-35يتكون من ثبلثة خيوط مفردة بدون برمات ثم يعطي عدد من 

 الخيط إلنتاج ألمشة الكريب الشفافة .

 :    GEORGETTE OR CREPE DE CHINEالجورجيت أو الكريب د  شين  -د

  Zاو اتجاه برم   Sيتكون هذا الخيط من خيطيين مفردين بدون برمات تجمع بعدد كبير من البرمات اتجاه برم 

برمة في البوصة وينتج عن ذلنن إنتناج خنيط دلينك ، لنو  ، مطناط يسنتخدم لخينوط السنداء  75 – 71ويتراو  بين 

 وإنتاج األلمشة الشفافة مثل ألمشة الجورجيت و الكريب د  شين.

 :   ORGANZINEاالورجانزين  -هـ

حينث   Zبرمنة فني البوصنة اتجناه بنرم  06يتكون من خيطيين أو أكثر من الخيوط المفردة ويحتو  كنل منهنا علنى  

برمنة فني البوصنة  21-02تجمع هذه الخيوط المفردة وبرمهم حول بعضهم البعض في اتجاه عكسني وإعطناةهم منن 

 انسجاما ما ويعتبر أكثر الخيوط متانة .مما يجعلها أكثر تماسكا و  Sاتجاه برم 

 وتستخدم خيوط الحرير االورجانزين أساسا في عمل السدوات .
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 : GRENADIN  الجرينادين  -و

ثنم  Zبرمنات فني البوصنة باتجناه بنرم  6يتكون هذا الخيط من ثبلثة إلي  خمسة خيوط مفردة يحتو  كنل منهنا علنى 

برمة في البوصة ، وتحتو  هذه الخينوط  35- 25وإعطاةها من   Sتلف حول بعضها البعض في اتجاه عكسي برم 

 علننى برمننات عاليننة ، وتسننتعمل فنني إنتنناج بعننض أصننناف األلمشننة الدليمننة الشننفافة مثننل االورجاننندا والجرينننادين.

 

 

       COPMPENSENE Sالحرير المكافب  - 

برمنات ، بحينث ينزو  النزوج األول منع يصنع هذا النوع منن مجمنوعتين منن الخينوط المفنردة الغينر محتوينة علنى 

 والزوج اآلخر يزو  بنفس عدد البرمات     Sبرمة  في البوصة ، واتجاه برم  45-41بعض بإعطاةه من 
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 التمرين الخامس

 خامات صناعية

 خامات تحويلية مثل-0

 )رايون الفسكوز( 

 خامات تركيبية مثل-2

 )البولي استر(داكرون

 

 

 

 

 



79 

 

 Viscose Rayonالفسكوزرايون 

 تعريف:

يرجع اكتشاف رايون الفسكوز إلي ثبلثة من العلماء اإلنجليز، حيث وجدوا أن السليلوز المعالج بالصودا الكاوية في 

درجات التركيز التي تسبب المرسرة يتفاعل مع ثاني كبريتور الكربون مكونا ملحا اصفر اللون أو برتمالي يذوب في 

بارة عن استير حامض الكربونين المكبرت، وأمبل  هذا الحامض صفراء اللون ، ولهذا السبب الماء وهذا الملح ع

 سمى بالمكون األصفر.

وعند إذابة هذا الملح في الصودا الكاوية المخففة نحصل على محلول ذ  لزوجه عاليه أطلك عليه العلماء اإلنجليز اسم 

أهم مبلحظه أدت إلي استخدام هذه الطريمة لتحضير رايون  نسبة إلي اللزوجة العالية وكانت viscoseالفسكوز 

 الفسكوز هي سرعه تحلل هذا الملح بتأثير األحماض المعدنية و إعطاةه السليلوز ثانيه في صوره مرسبه أو مملصه .

وعند دفع محلول حامض معدني يتملص المحلول في صورة شعرات يتم لفها على بكره بنفس طريمة أكسيد النحاس 

 شادر  )حرير بمبرج( .الن

م بإنجلترا على  0911ثم تحول أنتاج رايون الفسكوز لصناعة الخيوط الرفيعة الخاصة بصناعة النسيج وكأن ذلن سنة 

 نطاق ضيك ثم انتشرت صناعته بجميع أنحاء العالم 

 صناعة رايون الفسكوز 

نها إذابة السليلوز وتحويله إلي محلول لزج تموم صناعة رايون الفسكوز على عدد من التفاعبلت الكيمياةية الغرض م

 ثم تملص هذا المحلول في صورة خيوط و إعادة ترسيب السليلوز و التفاعبلت الكيمياةية األساسية هي :

 تفاعل الصودا الكاوية في درجة تركيز مع السليلوز لتكوين ما يعرف بالصودا السليلوز . -0

ر الكربون وتكوين مركب يعرف بالزنتات أو الملح األصفر، الذ  يمتاز تفاعل الصودا الكاوية مع ثاني كبريتو -2

 بخاصية الذوبان في الماء الذ  يكون في محلوال ذات لزوجه عاليه يعرف باسم الفسكوز .

تحلل الملح األصفر بتأثير األحماض وإعادة ترسيب السليلوز في صورة خيوط وأثناء ذلن تحدث مجموعه من  -3

 :  التفاعبلت أهمها

 التعتيك : -ا

 وتحدث على مادة الصودا سليلوز بسبب امتصاصها لؤلكسجين الجوى وتعرف هذه  الظاهرة ) بالتعتيك ( .
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 نضج السليلوز : -ب

بعد تحضير محلول الزنتات )الفسكوز( يحدث تحلبل مستمر في هذا االستير ويتبع ذلن تغييرات في درجة لزوجة 

 بل  واألحماض ويسمى )نضج السليلوز ( .المحلول وسرعة تملصه بتأثير األم

 خطوات تصنيع رايون الفسكوز :    

حيث يتم التغذية بألوا  السليلوز حسب  أول المراحل يتم خبللها معالجة السليلوز و تحويله إلي محلول السليلوز اللزج 

وزن معين ثم تكبس وتغمر في محلول الصودا، للحصول على الصودا سليلوز الذ  يتم تفتيحه والحصول على مكونه 

 السليلوز األبيض الذ  يعرض لؤلكسجين النمي في حجرة التعتيك .  

حرن وإضافة ساةل الكربون المذاب حيث يتحلل ثم يتم وضع السليلوز األبيض المطون )المفتح ( على جهاز هزاز يت

مركب الزنتات والملح األصفر أو البرتمالي بتأثير األحماض ويتم ذلن بخزان اإلذابة ثم يمر بمرشح لتنميته من 

الشواةب ، ويتم الحصول علي خيوط رايون الفسكوز وذلن بإحدى طرق الغزل السابك إيضاحها وتحويلها إلي ألياف 

 خيوط مغزولة بنظام المطن. إلنتاج stapleأو ألياف محدده الطول  filamentمستمرة

  

 : pot or box spinningطريمة غزل الصندوق  

تنزع الشعيرات المستمرة من حمام الغزل بمرورها فوق سلسلة من االسطوانات الثميلة وينتج عن ذلن إحداث شدد 

تمرر من خبلل لمع يتحرن ألعلى وأسفل بواسطة اسطوانة  بسيط على األلياف يؤدى إلي فرد للشعيرات المستمرة ،ثم

مفرغه من األلياف على جدران  cakeمغطاة تدور بواسطة لوة الشفط المركزية وينتج عن ذلن تكوين أو بناء فطاةر 

 االسطوانة من الداخل كما تعطى هذه الحركة األلياف برمات أو التواءات منتظمة وبسيطة.

يدا ،وتعالج للتخلص من الشواةب أو بمايا المواد الكيماوية المترسبة،وبعد ذلن تبيض وتغسل بعد نزع الفتاةل تغسل ج

 جيدا ثم تجفف وتلف على ملفات استعداد لعملية التسوية وإعادة لفها على شكل مخاريط.

 : spool spinningطريمة غزل الملفات 

من االسطوانات المساعدة ثم تلف على أنابيب  تسحب األلياف المستمرة من الحمام المختلط على اسطوانات وعدد

معدنية مثمبه ، بحيث تسمح بضخ أو دفع محلول غسيل من خبلل الثموب الموجودة في األنابيب لتنظيف األلياف من 

الشواةب وبمايا المواد الكيماوية المترسبة وبعد ذلن تبيض وتغسل جيدا بالماء ثم تجفف وتلف على بكرات اسطوانية أو 

 يه أو على هيةة شلل.مخروط
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 : continuous processالعمليات المستمرة

بعد دفع أو بثك محلول السليلوز من المغزل ، يمكن أن تتم مراحل أنتاج األلياف المستمرة في عملية واحده مستمرة 

برم وتلف فوق االسطوانات الثميلة ومن خبلل سلسلة من البكرات ، ثم تغسل وتنمى وتبيض و تجفف، ثم يعطى لها ال

 في العبوات الخاصة وتغلف حسب االستعمال المطلوب.

 : filament yarnغزل الخيوط ذات األلياف المستمرة 

يتم أنتاج خيوط الرايون ذات األلياف أو الشعيرات المستمرة بطريمة تشبه لذف أو غزل شعيرات الحرير الطبيعي ، 

 pot or box احه في طريمتي غزل الصندوقفالشعيرات يمكن أن تغزل و تسحب أو تبرم كما سبك إيض

spinning  وطريمة الغزل بالعمليات المستمرةcontinuous process  أو ربما تغزل أو يرفع بعد استعمالها في

 . spoolشكل ملفات 

نمرة و نمرة خيوط الرايون يعبر عنها بالدنير أو بالديسيتكس ، وحجم خيط الرايون يتم مرالبته والتحكم فيه بواسطة 

متر  111،01حجم فتحة الغزل ،ثم الدنير المطلوب والتي تزن شلة من الخيط وعدد الجرامات التي تزن شله طولها 

 طول والمعبر عنه ديستكس من الخيط.

 وبسبب حجم الخيط يختلف تبعا للغرض الذ  يستخدم فيه الخيط.

بت، والخيط الرليك أو الرفيع هو الخيط الذ  تزن فأن وزن الشلة يختلف حتى بالرغم من أن الشلة ذات طول لياسي ثا

 شلته عدد الل من الجرامات.

% وربما أكثر من ذلن ، ونظرا لصعوبة تحويلها إلي سيليلوز مرة 3ونظرا ألن نسبة عوادم هذه المادة تبلغ حوالي 

مر على أغراض الحشو أخرى فبلبد من استغبللها على صورتها الراهنة ، ولد كأن ممتصرا استعمالها في باد  األ

 . وصناعة الورق.. ...الخ

إال أنه أمكن استغبللها بتمطيعها إلي أطوال معينه ثم غزلها كما تغزل األلياف الطبيعية مثل المطن والصوف ،ومما 

 ساعدهم على ذلن نجا  تصنيع نفايات الحرير الطبيعي .

ي تصنيع الخيوط المحددة الطول ،من مواردها األولية وحينما نجحت هذه األلياف المحددة الطول ،بدا يفكر العلماء ف

 مباشرة حيث أنها تحمل خصاةص و مميزات جديدة لها استعماالتها المختلفة.

كما أدخلت على صناعتها عدة تحسينات أهمها أحداث تجعدات أو التواءات في األلياف لسهولة تشابن الشعيرات 

 النوع تحت اسم فبرأن. وزيادة تماسكها ولد أنتجت أول ألياف من هذا
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 غزل األلياف:

تحتوى مغازل هذا النوع على عدد اكبر من الثموب عما هو موجود في الخيوط ذات األطوال غير المحددة ،وتتكون 

مغزل ،وعند خروج الخيط من حمام الغزل 011ماكينة الغزل من صفين من المغازل يحتوى كل صف على حوالي 

ف من المغازل مع بعضها لتكون شريطا يحتوى على عشرات اآلالف من تتجمع الخيوط الخارجة من كل ص

الشعيرات المفردة ويأخذ طريمة إلي ماكينة التمطيع ويخرج منها في صورة شعيرات لصيرة تسحب بواسطة حصيره 

ويعبا ثم إلي ماكينة الغسيل ثم إلي أحواض أخرى بها محلول كبريتور الصوديوم ثم الماء الساخن والبارد ثم يجفف 

 إلرساله إلي مصانع الغزل.

 المنتجات التي يستخدم فيها 

تستخدم خيوط الحرير الصناعي في صناعة المبلبس الداخلية للسيدات والبطانات كما تستخدم الخيوط في صناعة 

فاخرة الستاةر وألمشة تنجيد األثاثات . وأغطية للمماعد واألسرة وأغطية للمواةد كما ينسج منها ألمشة السيدات ال

للسهرات كالبروكار وألمشة الكريب والفاى والتافتاه والجبردين ....الخ ، كما تستخدم في صناعة المبلبس عموما 

 للصبا  وبعد الظهر ولمبلبس الرياضة والمبلبس الداخلية وأغطية مماعد السيارات وغيرها.

منه يكون لها رونما جميبل والونا زاهية ال يمكن والحرير الصناعي له لابليه كبيره للصبغة ولذلن فأن المبلبس المنتجة 

 الحصول عليها من األلياف الطبيعية . هذا في مجال الكساء.

أما في مجال الصناعة فأن خيوط الحرير الصناعي ذات الموة العالية لد أمكنها أن تحل محل المطن تماما في صناعة 

 ا .خيوط اإلطارات كما تستخدم في صناعة سيور الحركة وغيره

وتستخدم ألياف الحرير الصناعي بمفردها أو مخلوطة بالمطن أو الصوف أو الكتان أو الموهير وذلن بالنسبة للكساء 

،وتستخدم في صناعة ألمشة المبلبس السادة المصبوغة أو المطبوعة وكذلن ألمشة الممصان .وإذا غزلت ألياف 

ة منها تكون شبيهة بالكتان .كما تستخدم في ألمشة التنجيد فأن األلمشة المنسوج  siubsالحرير الصناعي محتويه علي

 والفرش وأغطية المناضد.

% 95-91وتستخدم ألياف الحرير الصناعي طبيا نظرا لخواصها المميزة وأهمها لوة امتصاصها فأنها تمتص بسهوله 

بذرة أو الرمل مثل المطن . من وزنها من الماء كما أنها تمتاز بنظافتها و خلوها من الشواةب كالشمع أو لشور ال

ونظرا لمابليتها الكبيرة المتصاص الماء فأنها ال تولد كهرباء استاتيكيه عند االستعمال ،ولذلن يمكن استخدامها بأمان 

في أماكن العمليات الجراحية حيث يكثر استعمال المواد الملتهبة كاالتير كما يمكن تعميم ألياف الحرير الصناعي بدون 

ومة ملمسها،وهذه النعومة تكون مستحبه عند وضعها على الجرو  كما أن األلمشة المستخدمة في الجرو  أن تفمد نع

)الشاش( المنتجة من الحرير الصناعي يمكن رفعها عن الجر  بسهوله أكثر من المطن نظرا ألنها تمتص الرطوبة 
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 أكثر منه كما أنها أكثر منه نعومه.

طن مخلوطة بالحرير الصناعي نجاحا كبيرا في ألمشة ملبوسات المستشفيات و كما اللت األلمشة المنتجة من الم

%ألياف حرير صناعي والمستخدمة في مبلبس 51% لطن ، 51مبلبس الممرضات فأن األلمشة المنتجة من 

ة لد ثبت صبلحيتها أكثر من مثيبلتها المنتجة من المطن فمط وخاصة بالنسبة لخاصي  uniformsالممرضات الرسمية 

 االحتكان.

 التركيب التشريحي 

المطاع العرضي لرايون الفسكوز العاد  غير منتظم وبه التواءات انثناءات عدة ، هذا يميز الرايون عن جميع التملص 

 .ودرجه نضج الفسكوز 

 

 المظهر الطولي لؤللياف تحت الميكروسكوب .

 

 المطاع العرضي لؤللياف
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 الخواص الطبيعية

 اللمعان :-0

ينشاء اللمعان نتيجة لصمل ومبلسة سطح األلياف إال أن هذا اللمعان أصبح غير مرغوب فيه كثيرا في ولتنا الحاضر 

،لذلن يعمد حاليا إلي التمليل من هذا اللمعان بإضافة مواد خاصة مثل أكسيد التيتان وكبريتات الباريوم ،كذا األصبا   

 فهي تملل بعض الشيء من لمعان األلياف 

 متانة االستطالة :ال-2

يتباين رايون الفسكوز في المتانة واالستطالة ، على ذلن فالرايون المستخدم في صناعه المبلبس يتصف بمتانة 

 متوسطة حتى تكون هنان درجة مناسبة من المطاطية.

 

 العزل الكهرباةي :- 3

 تطلب عزال كهرباةيا .لما كأن الفسكوز شديد االمتصاص للرطوبة فأنه بذلن ال يصلح لؤلعمال التي ت

 

 تأثير الحرارة والضوء : -4

الرايون يموم تأثير الضوء أكثر من الخامات األخر  ويتحمل الحرارة العالية لمده لصيرة كما يمكن تسخينه لدرجة 

 م لبضع دلاةك دون تأثير في األلياف .051

 المؤثرات الكيماوية 

بأنه أكثر نشاطا ولو جميعا ذات تركيب واحد ومن ماده واحده وهي  يمتاز الرايون عن المطن وبالي األلياف النباتية

 السيليلوز .

 تأثير األحماض: -0

يتأثر الرايون باألحماض المعدنية بسهوله وخاصة عند رفع درجات الحرارة متحوال إلي هيدروسيليلوز عديم الموه، 

 ولذا يجب استعمال هذه المواد باحتراس .

 الخلين وغيره في تركيز عادى فأنها ال تؤثر كثيرا على الرايون.أما األحماض العضوية مثل 
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 تأثير الملويات : -2

يتأثر الرايون بالملويات ويعتمد هذا التأثير على درجة تأثير المادة الملوية ودرجة الحرارة ، والرايون يختلف عن 

% من محلول 0وارن بالرايون. باستعمال المطن في هذه الخاصية، إذ يتحمل المطن المواد الملويه بدرجه كبيره إذا ل

% ولذا يجب في حالة 7من وزنه بينما يفمد الرايون   %0.25الصودا الكاوية مع الغلى لمدة ساعه يفمد المطن 

 الرايون البعد عن الملويات واستبدالها بالملويات الضعيفه كالصابون وكربونات الصوديوم .

 ةيا في الملويات المركزه.وتنتفخ األلياف وتمل لوتها بل وتذوب جز

 تأثير المواد المؤكسده : -3

يتاثر الرايون بالمواد المؤكسده  مثل هيبو كلوريت الصوديوم بدرجه اشد من المطن . اما مادة كلوريت الصوديوم أو 

 ماء االكسجين فأنها تستعمل بنجا  لتبييض ألياف الرايون بدون تأثير على األلياف.

 تأثير الصبغات :-4

يصبغ الرايون بنفس الصبغات التي يصبغ بها المطن، وللرايون لابليه شديده على امتصاص الصبغات، لذا يجب 

 اضافة بعض الماد الساعده التي تملل من سرعة امتصاصها للصبغه.

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 

 

 خامات تركيبيه-2

 مثل

 البولي استر )داكرون(
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 ألياف البولي استر

polyesters 

 تعريف:

 الحصول على ألياف البولي استر من تكاثف االثيلين الجليكولى مع حامض التريفتالين أو االستير الثيلى للحامض.يتم 

 واالثيلين من أهم المواد الكيماوية العضوية الصناعية وهي ماده سهله التحضير تنتج عن التحلل الحرار  للبترول .

ؤكسد االثيلين بواسطة األكسجين الجوى مع وجود ماده مساعده كما يتم تحضير حامض التريفتالين من البترول حيث ي

 هي أكسيد االثيلين ويحلل بالتميؤ إلي الجليكول.

 والجليكول االثيلينى ساةل لزج يشبه الجلسرين ،ويذوب في الماء والكحول وهو شديد االمتصاص للرطوبة.

 تحضير ألياف البولي استر :  

ن الجليكول وحامض التريفتالين أو االستير المثيلى وهو أكثر استخداما ، وذلن يحضر االستر بالتكاثف التكاثرى بي

ألن باستعمال االستير يمكن أن نحصل على تفاعل مستميم وتفادى حدوث التفاعبلت الثانوية لهذا الحامض ويتم ذلن 

ى تبلغ درجة التكاثف بالتسخين إلي درجة حرارة مرتفعه وفي جو خال من الهواء )األكسجين( ويستمر التفاعل حت

 ( وبعد ذلن يصب المحلول غلى اسطوانة ونبثك عليه الماء كما يحدث في النايلون ثم تجفف المشور المتكونة.41)

 أنواع خيوط البولي استر 

 يتحدد لطر أو سمن خيوط البولي استر وتحديد النمرة على أساس :

 سرعة مرور محلول البولي استر من المغزل . -0

 الثموب الموجودة بالغزل .عدد  -2

 سرعة سحب الشعيرات.-3

 ويتم الحصول على الخيوط بأنواعها المتعددة وألطارها المختلفة ذات الشعرات المستمرة حيث الخيوط على شكل :

 مفرده أو متعددة. filamentsخيوط ذات شعرات مستمرة  -أ

 خيوط مغزول ذات شعرات محددة الطول)ممصوصة(.-ب
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 لشعرات المستمرة: الخيوط ذات ا

يتم غزل خيوط البولي استر بطريمة االنصهار كما يحدث في حالة غزل ألياف النايلون وتصنع األلياف على هيةة 

 خيوط ذات شعرات مستمره .

وتنتج خيوط البولي استر بتخانات وأطوال حسب االستخدام المطلوب حيث تتطلب بعض الخيوط أن تكون المعه أو 

 وأحيانا تجهز لتمليل التجعد واألنكماش بالخيط . شبه مطفي أو مطفي

 وخيوط البولي استر المستمرة الشعرات تكون منتظمة ذات لزوجه متوسطه ونسبة تماسن مرتفعه .

ويطلك على ألياف البولي استر المنتجة بإنجلترا اسم التريلين والمنتجة في كل من أمريكا واليابان اسم داركرون 

 ساس وطريمة التحضير واحدة.بالرغم من أن مواد األ

رسم تخطيطي للخطوات العملية لطريمة تحضير ألياف البولي استر الممطوعة أو المحددة الطول ، وذلن بحسب 

دنير( حيث تحول عن طريك شدها 111.111.0البولي استر ذات الشراةط المزدوجة من ألياف البولي استر حتى )

و تمليل الطول حسب االنتظامية المطلوبة إلي شريط وبعد ذلن تجعد ومطاطيتها ثم إعادة شدها وذلن لتخفيض أ

 الشعيرات وتحول من شريط منتظم من الشعيرات حيث تمطع إلي شعرات ممصوصه تستخدم في عمليات الغزل .

كما يمكن أن تغزل شعيرات البولي استر الممصوصة مباشرة إلي خيوط أو تخلط مع خامات أخرى مثل المطن 

 الرايون وتحول إلي غزل .،الصوف أو 

وتعتمد نوعيات األلياف الممصوصة إلي أطوال محدده حسب االستعمال النهاةي وألياف البولي استر لها مرونه عاليه 

 ،كما يمكن أنتاج نوعين من الخيوط المتضخمه.

 

 رسم تخطيطي لخطوات تصنيع ألياف البولي استر
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 التركيب التشريحي للبولي استر  

البولي استر تحت الميكروسكوب ناعمة ،مستميمة ذات ملمس ناعم والمطاع العرضي لؤللياف يظهر على تظهر ألياف 

 شكل دواةر كما هو موضح.

وهذه الصفات العامة أللياف البولي استر ربما تختلف لتغيير أو إضافة بعض الخواص أو الصفات األخر  المميزة 

 ه.كزيادة اللمعة أو تغيير الملمس كما سبك إيضاح

 

 المطاعين الطولي والعرضي لؤللياف البولي استر

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 الخواص الطبيعية أللياف البولي استر

 المتانة والمرونة :

تمتاز ألياف البولي استر )التربلين( بمتانتها ومرونتها وتختلف هذه المتانة والمرونه باختبلف ممدار الشد الوالع على 

 البولي استر على نوعين :الخيوط عمب الغزل ،وتصنع ألياف 

 ألياف متوسطة المتانة ،ومرتفعة االستطاله .-أ

 ألياف عالية المتانة ،ومنخفضة االستطاله. -ب

كما تتميز ألياف البولي استر عن األلياف األخرى بانخفاض درجة الصبلبة ،مما يساعد األلياف على مماومة التجعيد 

سن الخامات التي يمكن خلطها بالصوف إلنتاج ألمشة مماومه لبلنكماش )الكرمشه( وتغيير الشكل ولهذا تعتبر من أح

 حتى في نسب الرطوبة العالية،كما تتميز بأنها ال تحتاج إلي كي بعد كل غسيل الحتفاظها بشكلها األصلي بعد الجفاف.

 تأثير الرطوبة:

%رطوبة 5.1ث تمتص نسبه ال تمتص ألياف البولي استر الرطوبة في الظروف العادية إال بممدار منخفض حي

%كما أنها ال 4.1ممتصة في درجات الحرارة العادية ،كما ال تزيد درجة الرطوبة الممتصة في درجة التشبع عن 

 تنتفخ في الماء اال بنسبة ضةيلة ، ولهذا فأن متانة األلياف ال تتأثر بالبلل .

 تأثير األحماض والملويات: 

أثير األحماض المعدنية والعضوية المتوسطة التركيز حتى في درجات الحرارة أللياف البولي استر مماومه عاليه لت

العالية ،لكنها تتأثر بالملويات ألنها تسبب انخفاض في متانة ووزن األلياف ،لهذا يجب تجنب استعمال مثل هذه 

 شادر.الملويات مع ألياف البولي استر واستبدلها بالملويات الضعيفة مثل الصابون والكربونات والن

 تأثير الحرارة:

تتحمل ألياف البولي استر التسخين مده طويلة بدون أن يحدث بها تحلل محسوس كما أن من الخواص المميزة لهذه 

 درجه مةوية( إلي نحو سبعين مره بالنسبة للطول األصلي . 024الخامة إمكان شدها وهي في درجة حرارة معينه    )

زاةد ، ويمكن االستفادة من هذه الخاصية في الحصول على ألياف دليمه جدا من ولد أطلك على هذه العملية الشد ال

 ألياف سميكة .

درجه مةوية وهي أعلى درجه انصهار لؤللياف الكيماوية بعد ألياف 249كما تبلغ درجة انصهار ألياف البولي استر 
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 درجه مةوية. 263النايلون التي تبلغ درجة انصهارها 

 تأثير الصباغة :

لعدم انتفاخ وتفتح ألياف البولي استر بسهولة ،لذلن يصعب صباغتها بسهوله وتحتاج عملية الصباغة إلي  نظرا

ضرورة استعمال بعض المواد المساعدة على االنتفاخ وأحيانا الصباغة في درجات الحرارة المرتفعة للمساعدة على 

 تحلل المادة الصابغة داخل مسام األلياف.

 تر وارتباطها بمجاالت االستخدام النهاةي :خواص ألياف البولي اس

تتميز لداةن البولي استر واأللياف المصنعة منها على األلياف الكيمياةية بصورة عامه والتركيبية بصورة خاصة 

باتسامها بمجموعه متوازنة من الخواص الكيمياةية والطبيعية .وعبلوة على ذلن فأن خواص التشغيل الجيدة التي 

األلياف ،وكذلن تكاليف اإلنتاج المناسبة ،تكفل في الممام األول هذا المدى الواسع الستخدامها في  تتصف بها هذه

 صناعة ألمشة المبلبس وألمشة التنجيد وكذلن األلمشة المستخدمة في الصناعات المختلفة األخرى .

 نعة منها فيما يلي : هذا ومن الممكن تلخيص المميزات الرةيسية أللياف البولي استر أو للمنتجات المص

تتميز هذه األلياف بمتانة عاليه ومعامل مرونة مرتفع األمر الذ  يجعل المنتجات المصنعة منها ذات لابليه سريعة  -

الستعادة شكلها بعد التعرض إلجهاد محدد.ولهذا يرجع السبب في كون هذه المنتجات ال تتكسر أو تتكرمش بسهوله 

 ي الحالة الجافة أو الرطبة وعند درجات الحرارة المنخفضة والعالية.،وتتسم بثبات إبعادها سواء ف

تتسم باستطالة الل من استطالة ألياف البولي أميد عند التعرض الجهادات منخفضة ،مما يحبذ استخدامها في أنتاج  -

 خيوط الحياكة والكورد.

 ذات لدرة عاليه على مماومه تأثير االحتكان . -

ى تحمل تأثير الحرارة .ويمكن كيها عند درجات حرارة عاليه نظرا الرتفاع نمطة الليونة ذات لدرة ممتازة عل -

 م( الخاصة بها .321الحرارية )اكبر من 

 تحتفظ باإلشكال الزخرفية و الكسرات المكتسبة حتى بعد االبتبلل والتجفيف المتكرر. -

األمر الذ  يجعلها مبلةمة لبلستخدام في صناعة تتميز بمدرة عاليه على مماومة تأثير الضوء والظروف الجوية  -

 فرش السيارات .

 تتسم بخواص عزل كهربي جيدة. -
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 ذات لدرة عاليه على مماومة تأثير الكيماويات وخاصة األحماض وكذلن على مماومة التحلل البيولوجي . -

 ما بالراحة والدفء .تتسم المنتجات المصنعة منها بملمس مخالف للملمس الصناعي مما يعطى شعورا عا -

 وفي الممابل تتسم هذه األلياف وكذلن المنتجات المصنعة منها بعدة عيوب أهمها :

تحتوى على كميات كبيره من الشحنات الكهروستاتيكية األمر الذ  يجعلها لابله لبلمتزاج باالتساخات والشحوم  -

 والزيوت .

محددة مثل تخليك األلياف من الكوبولى أسترات بدال من تتطلب عملية صباغتها إجراء معالجات وتحويرات  -

 الهوموبولى أسترات.

عدم المدرة على امتصاص الماء والعرق .هذا ولد أمكن التغلب على هذا العيب عن طريك استحداث تركيبات  -

ولد أدى ذلن ( في تصنيع المنتجات .  microfibresنسيجية محددة،وكذلن باستخدام الشعيرات ذات الدلة الفاةمة )

سهولة انتمال العرق والماء إلي سطح النسيج األمر الذ  كفل الشعور بالراحة أثناء اللبس ،ولد أمكن أيضا زيادة لدرة 

 األلياف على امتصاص الرطوبة من خبلل المعالجات الكيمياةية لها .

هرة عن طريك أنتاج ألياف محورة لابلية المنسوجات المصنعة من هذه األلياف لتغيير شكلها الخارجي من خبلل ظا -

 تتسم بخاصية تكور منخفضة.

 مجاالت استخدام ألياف البولي استر 

تستخدم خيوط البولي استر المتضخمة في أنتاج ألمشة التريكو واأللمشة المنسوجة، وفي أنتاج البلوزات الحريمى  -

 ةر والمظبلت وأغطية وفرش السيارات.وأربطة العنك والمفروشات والمبلبس الرياضية وألمشة الشماسي والستا

تستخدم الخيوط عاليه المتانة في األغراض التكنيكية مثل تصنيع خيوط الحياكة وخيوط الكورد وفي تصنيع سيور  -

نمل الحركة وأحزمة النمل ،والمنسوجات متعددة الطبمات ،واألحزمة ،والجوارب ،وخراطيم الحريك ،والحبال ،وألمشة 

،وكذلن في صناعة المصافي والمرشحات المنسوجة التي تستخدم على سبيل المثال في صناعة األشرعة والخيام 

 الورق .

تستخدم ألياف البولي استر في الخط مع األلياف الطبيعية بهدف أنتاج خيوط مخلوطة مع المطن والصوف يمكن  -

ة المنتجة من هذه الخيوط المخلوطة في غزلها على الماكينات المستخدمة لتشغيل األلياف الطبيعية ،وتستخدم األلمش

تصنيع الممصان ، البلوزات ،البنطلونات،البدل الرجال ،الفساتين ،الببلطى ،األلمشة الصناعية ،المبلبس الداخلية 

،مفروشات السرير ، المفارش ،ألمشة التنجيد ، وكذلن في صناعة السجاد .وتستخدم الشعيرات فاةمة الدلة في غزل 

 غاية تستعمل في أنتاج منسوجات ذات ملمس ناعم ومريح .خيوط رفيعة لل
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تستخدم شعيرات البولي استر كمواد مالةه متضخه )ذات لدرة عالية على استعادة شكلها نظرا لمرونتها العالية ( في  -

لياف تصنيع االلحفة والوساةد وأجولة النوم والبطاطين .كما تستخدم لنفس هذا الغرض األلياف المركبة وكذلن األ

 المجوفة .

 تستعمل ألياف البولي استر في أنتاج األلمشة غير المنسوجة ،وفي أنتاج األرضيات الصناعية . -

 تستخدم األلياف فاةمة الدلة في تصنيع الجلد الطبيعي . -

رها هذا ومن الجدير بالذكر أن المنسوجات المصنعة من خيوط البولي استر يتم تثبيتها حراريا عند درجه حرارة لد

م وذلن لبل صباغتها أو معالجتها بأية صورة من الصور . وتجرى هذه العملية لتامين وتأكيد ثبات أبعاد 221

 المنسوجات . ومن الممكن إكساب هذه المنسوجات ملمسا حريريا عن طريك معالجتها بالصودا الكاوية الساخنة.
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 التمرين السادس

 تركيبيهالااللياف 

 االلياف المحدثة(  -األلياف المجوفة)
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  Hollow fibers األلياف المجوفة

 :الفكرة

أن الدب المطبي له فراء ذو شعر  DuPont جاءت فكرة اكتشاف األلياف المجوفة من الطبيعة فمد اكتشف علماء

ذات الفرا   مجوف وذلن للحصول على درجة عزل حرار  لصوى ومن هذا االكتشاف البسيط ولدت فكرة األلياف

المحور  ولمد تم اكتشاف التكنولوجيا التي تمف وراء األلياف المجوفة في أواخر ثمانينات المرن الماضي وفى بداية 

التسعينات استخدمت األلياف المجوفة هندسه علوم لتشكيل وتكوين األلياف ألمجونه التي تحمل خواص فريدة تستخدم 

 في بيةة األرض وما وراء الفضاء.

  

  : ونات األلياف المجوفةمك

 :تتكون األلياف المجوفة من ثبلث طبمات

الفرا  المركز  وهذا  السطح الخارجي : وهى الطبمة الخارجية التي تعمل على تمليل سرعه فمد درجة حرارة الجسم

  .الفرا  يعطى ألصى تدفةة لجسم اإلنسان حيث يحتوى على هواء راكد

المسةولة عن امتصاص العرق وابعاده عن جسم اإلنسان حتى تعطى ألصى تدفةة السطح الداخلي : وهذه الطبمة هي 

الن جسم اإلنسان عندما يعرق ويظل العرق ساكنا على جلدة بدون امتصاص أو تتشربه المبلبس دون أبعادة عن الجلد 

 نسان بسرعة فإن هذا يؤدى إلى اإلحساس بالبرودة لذلن فإنه من الضرور  انتمال الرطوبة بعيدا عن جلد اإل

  بعض الخصاةص لؤللياف المجوفة

 مثل النعومة  .0

 الراحة  .2

  عدم البلى باالحتكان .3

  مماومه االنكماش والتجعد وبهتان اللون .4

  لابلية الغسيل والتجفيف السريع - .5

عن  Wellman ولمد تحدثت ويلمان  األمريكيةDuPont كل هذه االختبارات اختبرت بواسطة شركة

المجوفة حيث لالت إن األلياف المجوفة هي مزيج أنيك من حسن المنظر واألداء فتخيل أ، خصاةص األلياف 

هنان نسيجي يتفاعل مع طالة البدن ويزيد من نشاط الدورة الدموية ويمنح لوة ويسرع من تعافي العضبلت 

نتاج وذلن إل hollow fibers الشن أن ذلن صعب التصديك ولكن ذلن تحمك من خبلل األلياف المجوفة

 .أزياء ال تبدو جميلة من ناحية المظهر فمط ولكن تتميز بصفات أداء ممتازة
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إن ارتداء المبلبس المنتجة من األلياف المجوفة أدى إلى  0995ولد أظهرت دراسة في مركز طبي رياضي 

 .% وكل ذلن بدون أ  تأثيرات سلبية عكسية01% من ناتج الطالة وزيادة في التحمل بنسبة 05زيادة 

  Hollow fibers األلياف المجوفة

وتعتبر األلياف المجوفة طبمة جديدة من المواد فحينما تكون موجودة في األلمشة فإن األشياء التالية يمكن 

 .مبلحظتها

 -:تحسن الدورة الدموية للمرتد  وذلن يؤد  إلى

 

 مزيد من الراحة- أ

 .تنظيم الحرارة - ب

 .تعافي سريع من اإلجهاد -ج

 

 :في الموة والمرونةتحسن 

يعمل أداء األلياف المجوفة على إراحة الطبمة الرليمة التي توجد أسفل الجلد وهذا يجعل العضبلت تعمل بكفاءة أكثر 

ولد وجد معظم المستخدمين أنهم لادرين على األفعال التي تحتاج مزيدا من الموة البدنية ومن ثم فإن عضبلتهم تصبح 

ساط في النسيج العضلي يحسن األداء ويجعل المستخدم أكثر ليونة ثم ألل احتماال للتعرض أكثر انبساطا . هذا االنب

 .للجرو 

وتعمل األلياف المجوفة كنسيج مركب يتفاعل مع األشعة تحت الحمراء والطيف الغير مرةي للضوء الذ  يصدره 

المدرة ألنظمة الجسم أن تساعد نفسها  الجسم بثبات ، لذا تستخدم األلياف المجوفة موجات الضوء تحت الحمراء لتعطي

للوصول لبلتزان البدني وتعطي المدرة لخبليا الجسم للحصول على االتزان لضبط العمليات الفسيولوجية لذلن أطلك 

 .على الشعيرات المجوفة الشعيرات الذكية

 

 :خصاةص األمان لؤللياف المجوفة

بس األمان لؤلشخاص الذين يتصلون باألدخنة السامة ألن تستخدم األلياف المجوفة كحوامل لذرات الكربون لمبل

الكربون يساعد على امتصاص األدخنة السامة. وأن الشعيرات المجوفة المصنعة من البولستر تعمل على الحماية من 

 هذه األلياف(sun pique األشعة فوق البنفسجية وتسمى ( حيث يوضع داخل الفرا  المحور 

% من 91ية وتعالج ألياف البوليستر بمادة ايثيلين فينيل الكحول وتحميك نسبة حماية تصل إلى لهذه األلياف مواد الحما

األشعة فوق البنفسجية وتستخدم في مبلبس رجال الجيش ومبلبس الرياضة والشماسي والمفازات وأغطية الرأس 
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 .الوالية

رارة العالية ولها خواص تخزين وإطبلق وعن صناعة األلياف المنظمة لدرجات الحرارة التي تتوافك مع درجات الح

 حرارة تكون عن طريك ملب الفرا  المحور  لؤللياف المجوفة بمادة تغير

وجهي عازلة للماء الشمسي وتحويله إلى حرارة تطلك في  Solar- Alpha ولها خصاةص امتصاص اإلشعاع

 .األلمشة

 Ferro Fluids, Colloidal الجزيةاتويمكن ملب لنوات األلياف المجوفة بساةل معلك حديد  رغو  من 

Suspensions  المغناطيسية المصغرة ليصبح النسيج مرن أو صلب ويستخدم هذا النسيج الذ  تم إنتاجه من

األلياف المجوفة المعالجة لتدعيم األرجل المكسورة لرجال الجيش وتستخدم أيضا اللتةام الجرو  ألنها تعمل على 

 ال الجيش.إيماف وتجلط الدم للجنود ورج
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 العالية التمنيةااللياف ذات 

 :الممدمة

  . المطاعات الصناعية ميادين جميع في الحديثة واالبتكارات االنجازات من العديد الصناعي العلمي التمدم حمك         

 العديد اهتمام المطاع هذا شغلفمد  وافرا نصيبا منها الصناعية وبخاصة النسيجية واأللياف الخيوط لطاع نصيب وكان

 . المجال هذا في المتخصصة العالمية والشركات والعلماء الباحثين من

 حاجات نتاةج تلبي إلى للوصول تطورا ثركأ تمنية طرلا تلتمس تولف دونما اليوم إلى والدراسات األبحاث ومازالت

 . ومتطلباته اإلنسان

 )على دول حكرا األبحاث هذه فكانت جديد علمي سبك لتحميك المتمدمة العالم دول بين المنافسة جو وساد          

 ).واليابان وأمريكا الغربية أوربا

 ومبلبس ألمشة شكل على تتواجد أن يمكن النسيجية التي األلياف من األنواع مةات أمام أنفسنا نرى واليوم          

 تمنية ألياف من أو (تمليدية) عادية ألياف من إنتاجها تم األداء تمنية عالية منسوجات شكل على تكون أن يمكن كذلن

 . التطبيمات من العديد في هذه المنسوجات لتستخدم متطورة

 :التالي الشكل على النسيجي للليف تعريفا نصو  أن يمكننا           

 األلياف تشتكو داةر  عرضي ممطع ذو المجردة بالعين يرى متجانس مرن أسطواني جسم هو: النسيجي الليف

 : اثنين مصدرين من النسيجية

 )طبيعي منشأ ذات ) طبيعية ألياف

   .صناعية ألياف

 :الطبيعية األلياف على األمثلة ومن

 . الخ ....... الرامي – الكتان – الجوت – الصوف – المطن ألياف

 ) ألطارها مرة (0111 - 3111بحوالي تفوق أطوال ذات والكتان المطن ألياف

 مرة  (011-511 تصل لحوالي بأطوال تعرف ( الرامي – الجوت – الكتان ) الغليظة الطبيعية األلياف أن حين في -

 .  (األلياف هذه لطر من

 الصناعية النسيجية األلياف في مرغوبة ليمة أ  وفك لطرها إلى األلياف طول نسبة نحمك أن نستطيع أننا حين في

 من العديد تصنيع أجل من والصنيعة الطبيعية بنوعيها النسيجية األلياف التمنية المنسوجات صناعة عملية تستخدم.

 . المختلفة لؤلغراض تستخدم التي المنتجات

 من تعتبر االسبستوس ألياف من الرغم وحيوانية )على نباتية مصادر من رةيسي بشكل الطبيعية األلياف على نحصل

 نظرا الدول من العديد في استخدامها حظر تم أنه إال ، معدنية مصادر من عليها الحصول يتم حيث الطبيعية األلياف

 . ( تنجم عنها لد التي الصحية للمخاطر
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 ، العالم نطاق على الصناعة الكيمياةية بها تعنى التي األنشطة أهم أحد الصناعية األلياف إنتاج عملية اليوم وتعتبر 

 ) .بترولية كيمياةية مواد من المشتمة )  والبوليمرات الصناعية الطبيعية البوليمرات على رةيسي بشكل ترتكز والتي

 : نذكر الصناعية فااأللي على األمثلة ومن

 السيرامين ألياف - المعدنية األلياف - الزجاج ألياف       

 . عضوية ال مواد باستخدام تنتج وجميعها

 في عمليا بدأ استخدامها فمد الصناعية األلياف أما ، التمنية األنسجة إنتاج في واسع نطاق على الطبيعية األلياف تستخدم

 . فمط سنة ثبلثون حوالي منذ التمنية المنسوجات صناعة

 من زاد الذ  األمر الماضية العشرون السنوات خبلل جوهرية تطورات الصناعية األلياف صناعة شهدت فمد

 0941  عامي بين ما واسعا انتشارا الصناعية األلياف فحممت .التمنية المنسوجات صناعة في رةيسية كمادة استهبلكها

 على األبرز الدليل فهي اليوم أما .األزياء والمبلبس أروع تصاميم ابتداع في الراةع األثر لها فكان ، م 0971 و 

 . الصناعي والنضج التطور

 المنسوجات أال وهو جديد رةيسي هدف نحو اهتمامهم جل العالم مستوى على النسيجية األلياف منتجو صرف لذلن

 .والتطور واالبتكار اإلبداع من المتنامية الموجة هذه دعم أجل منهم سعيا التمنية،

 وألياف عالية متانة ذات ألياف على الحصول وأهمها المجال هذا في الهامة التطورات من جملة نحو سيمود الذ  األمر

 .التمنية األنسجة صناعة ودعم تعزيز مجال في اإلسهام دل تسهم متطورة تمنية

 في تحسنا شهد الذ  العالمي االلتصاد من والمساندة الدعم دل التطور هذا يلمى أن المتولع ومن

 واأللياف %الطبيعية  األلياف)النسيجية األلياف من العالمي اإلنتاج أن علما. م 2111 عام من األول النصف

 األلياف إنتاج في تمريبا 21حوالي   منها استخدم ، طن نوملي 55 حوالي بلغ م 0994 عام في ( معا الصناعية

 األنسجة إنتاج في النسيجية األلياف من العالمي من اإلنتاج25 %   حوال يستخدم م 2110 عام وفي . الصناعية

 :هو جديد مفهوم خبلل سيأتي من الحاصل النمو هذا بالطبع و .التمنية

 " الحديثة التمنية المنسوجات و المتطورة الحديثة التكنولوجيا "

 .المواد إنتاج في المتبع التمليد  المفهوم محل سيحل الذ  المفهوم هذا

 األلياف تصنيف

 :هما رةيستين مجموعتين وفك عام بشكل النسيجية األلياف تصنف

 . الصناعية واأللياف الطبيعية األلياف

 التركيبية المتطلبات حسب التمنية األنسجة في المستخدمة النسيجية األلياف تمسم أخرى، ناحية ومن

 :رةيسين صنفين إلى التجارية

 .التجارية األلياف 0-

 .االختصاصية األلياف أو المتطورة التمنية األلياف 2-
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 . التمنية المنسوجات في تستخدم والصناعية منها الطبيعية النسيجية األلياف جميع أن علما

 التجارية األلياف

 التمليدية، المنسوجات في واسع بشكل تستخدم التي األلياف بأنها تجارية نظر وجهة من التجارية األلياف تعرف

 .السجاد وكذلن بأنواعها واأللمشة اإلنسان يرتديها التي كالمبلبس

 حيث .التجارية األلياف على تعتمد للمنسوجات النهاةية التمنية االستخدامات أغلب أصبحت فمد الراهن ولتنا في أما

 .األلياف هذه من بة;مر مواد تصميم أجل من الهندسي اإلبداع من كبيرة درجة تكرس

 : مجموعتين إلى فرعيا تصنيفا التجارية األلياف تصنف

 .والصوف المطن كألياف :تمليدية ألياف -أ

 . بروبلين والبولي البوليستر كألياف : عالية متانة ذات ألياف -ب

 األلياف من 767 حوالي منها التجارية، األلياف من حاليا تنتج التمنية األنسجة من  95 %حوالي الغربية أوربا في

 على إجمالي بشكل تسيطر التجارية األلياف بأن :المول يمكننا وبذلن .عالية متانة ذات ألياف من724   و التمليدية

 . التمنية األنسجة أسواق

  االختصاصية األلياف أو المتطورة التمنية األلياف

 تتميز .متطورة صناعية وتمنيات (جديدة)مبتكرة مواد استخدام على كبير حد إلى إنتاجها يعتمد التي األلياف تلن هي

 تجعل التي المطلوبة الخواص إلكسابها النهاةية المنتجات إلى تضاف لذلن الخواص، تعزيز في بكفاءتها األلياف هذه

 .المختلفة االستخدام ظروف تماوم المنتجات هذه

 األبحاث من العديد نشر تم حيث الماضية المليلة السنوات خبلل والباحثين العلماء اهتمام األلياف هذه شغلت ولد

 .األلياف هذه تخص التي العلمية والمماالت

 ثورة عصر لميام الطريك مهد التمنية األنسجة ضمن االختصاصية األلياف أو العالية التمنية ذات األلياف استخدام إن

 .التمنية األنسجة من محددة ألنواع المطلوبة الخواص بعض إلعطاء األلياف هذه تستخدم.المواد

 : التمنية الخواص على األمثلة ومن

 العالية الحرارة درجات مماومة . 

 الديناميكية الطالة امتصاص على كبيرة لدرة. 

 للمطع عالية مماومة. 

  

 المنتجات إلى تضيف االختصاصية األلياف أو العالية التمنية ذات النسيجية األلياف بأن المول يمكننا أخرى وبعبارة

 . ومبلةمة فعالية أدثر لتجعلها التمنية الخواص أفضل منها تصنع التي

 :منها نذكر كثيرة تطبيمات في األلياف هذه استخدام على األمثلة من العديد وهنان
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 والتجهيزات المبلبس وكذلن ،(صحيا) الخطرة المهن عمال ومبلبس اإلطفاء رجال كمبلبس :الوالية المبلبس •

  مثبل التزلج برياضة الخاصة كتلن ، الرياضية

 البواخر -السفن)البحرية المبلحة تطبيمات تبلةم األداء عالية حبال إنتاج •

 .والبناء التشييد مجال في تستخدم األلياف بهذه (ممواة) مدعمة هيكلية لطع على الحصول •

 صناعة مجال في الطاةرة مكونات في تستخدم ممتازة خواص ذات البنية لوية الوزن خفيفة أنسجة على الحصول •

 .الطاةرات

 : التالية األلياف تعد

 بولي ألياف ، االتيلن بولي ألياف ، الكربون ألياف ، الزجاج ألياف.(.... توارون – نومكس -كيفبلر ) األراميد ألياف "

 أهم االثيلين بمجملها فلور (PTFE) ، الكيتون ايثر ايثر بولي ألياف (PEEK) "تيترا  بولي ألياف ، السولفيد فنيلين

 – األلياف ثمن ضعف ( 011 األنسجة إنتاج في واسع بشكل تستخدم التي التمنية العالية األلياف عن الحية األمثلة

 .التمنية

 الميمة األلياف : اسم عادة عليها يطلمون لذلن التجارية،51 ) من ثمنها يفوق حيث الثمن غالية المتطورة التمنية األلياف

 . (ليمة ذات)

 تحسنا تشهد وهي الغربية، أوربا في التمنية األنسجة سوق إجمالي من75  حوالي الولت الحالي في األلياف هذه تشغل

 .العالمي السوق في متسارعا ملحوظا ونموا

 والسحب الغزل :األلياف إنتاج

 األلياف غزل عملية

 من انطبللا البلعضوية األلياف باستثناء ( العالية التمنية ذات واأللياف التجارية الصناعية)األلياف األلياف جميع تغزل

 : أمرين أحد أمام نحن البوليمرات من انطبللا ألياف تشكيل نستطيع ولكي .صناعية بوليمرات من أو طبيعية بوليمرات

 في المتبعة التجارية التمنيات إن .مذيب باستخدام البوليمر أن نذيب أو عالية حرارة درجة عند البوليمر نذيب أن إما

 :رةيسة طرق ثبلث تشمل واسع على نطاق تستخدم والتي األلياف غزل

 .الماةع الغزل – الرطب الغزل – الجاف الغزل

 المتطورة، األلياف التمنية من محددة أنواع غزل يراد عندما رةيسي بشكل تستخدم متبعة غزل وطرق تمنيات وهنالن

 :هي الطرق هذه

 ..................المستحلب الغزل – الساةل البلور  الغزل – الهبلمي الغزل

 الغزل تمنية إن ."االنحبللي الغزل":يعرف بما الرطب والغزل الجاف الغزل عمليتي من لك على تمنيا ويطلك

 باستخدام تغزل التي التمنية من األلياف الكثير فهنالن الفردية، األلياف لصناعة التخصص عالية تمنية هو االنحبللي

 .االنحبللي الغزل تمنيات
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 الماةع الغزل

 .الماةع الغزل باستخدام طريمة المصهورة حالتها في وهي تتحلل ال التي الحرارية اللدنة البوليمرات من األلياف تشكل

 خبلل من األلياف المتشكلة تمرر بعدها . المغازل تدعى ثموب خبلل من المصهور البوليمر بثك يتم ، الطريمة هذه في

 .والتصلب التبريد حجرة

 

 دمنة الغزل هذه طريمة وتعتبر . الكونة على الناتجة األلياف تلف وأخيرا ، لؤللياف سحب عملية تجرى ذلن بعد

 .لليلة تكلفة وذات وبسيطة

 :ركنذ الماةع الغزل طريمة باستخدام غزلها تم ألياف عن نموذجية أمثلةكو

 6 النايلون ألياف (Nylon 6)----- البروبلين بولي ألياف (PP) ---- ايثيلين بولي ألياف

-----------(PET) تريفثاالت 
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 خبلل من األلياف المتشكلة تمر ذلن بعد .المغازل خبلل من وبثمه المصهور البوليمر إمرار خبللها من يتم تمنية عملية

 البوليمر لصهر استخدامه تم المذيب الذ  من التخلص هو منها الهدف ، الغزل عمود أيضا تسمى تسخين حجرة

 الجاف الغزل بإسلوب غزلها تم أللياف وتعتبر مثاال .الكونة على األلياف تلف وبعدها ، األلياف خارج وطرده

(Nomex) نومكس ألياف 

 أراميد ميتا ألياف مجموعة إلى تنتمي عالية تمنية ذات ألياف هي : نومكس ألياف          

  :الرطب الغزل

 محلول الرطب ضخ الغزل عملية تتضمن .الصنعية األلياف إلنتاج استخدمت تمنية أول الرطب الغزل تمنية تعتبر

 من التخلص بهدف الناتجة األلياف المتصلبة تغسل بعدها .التبريد غرفة إلى ومنه المغازل خبلل من الساةل البوليمر

 ألياف تغزل .الكونة على األلياف تلف وأخيرا ، سحب لؤللياف عملية نجر  ذلن بعد . نهاةي بشكل وإزالته المذيب

 الغزل تمنية باستخدام أيضا تغزل أن يمكن أنها دما .الطريمة بهذه بشكل أساسي ( أدريلونتريل بولي ) االكريلين

 .الجاف
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 :الساةل البلور  والغزل الهبلمي الغزل

 الهبلمي، الغزل :حديثتين هما تمنيتين التمنية، الصناعية األلياف إنتاج في المتبعة الثبلث الرةيسة التمنيات إلى انضمت

 يعتمد حيث .المتطورة التمنية إلنتاج األلياف الواعدة التجارية الطرق أهم من تعتبران اللتان الساةل، البلور  الغزل

 .جدا عالية متانة ذات اثيلين بولي ألياف إلنتاج السبيل الوحيد هو الهبلمي الغزل طريمة استخدام أن العلماء بعض

 بهدف والتجارب البحوث من العديد إلى تخضع وهي التجربة طور التمنيتين في دلتا تزال ما ، ذلن من الرغم وعلى

 .تطويرها

 البوليمرونظام  دليمة /متر  5111 : 0111مابين تتراو  غزل سرع عند التجارية األلياف تغزل - حسب وذلن ،

 حوالي تبلغ غزل سرعة عند الغزل الماةع طريمة وفك ألياف إنتاج إلى والدراسات األبحاث وتشير .المستخدم الغزل

 لورنت ما إذا منخفضة غزل سرع عند تغزل العالية فإنها التمنية ذات األلياف إلى بالنسبة أما .دليمة /متر 02111

 .التجارية األلياف غزل بسرع

  :األلياف سحب عملية

 في السحب فاةدة عملية تكمن .السحب بعملية تعرف الغزل عملية تلي عملية إلى عادة المغزولة الخيوط تعريض يتم

 يمكن ال الذ  الغزل عملية من الناتج مسحوب ) الغير المشكل الخيط فيتحول لؤللياف الجزيةية للبنية توجيه إعطاء



115 

 

 على المطبك الشد ممدار تحديد ويتم.المختلفة التطبيمات التكنولوجية في لبلستخدام صالح تجار  خيط إلى) استخدامه

 لكل السطحية السرعة ضبط خبلل من تحدد والتي الشد، بنسبة يعرف خبلل ما من تمنيا السحب عملية خبلل األلياف

 إجراء يتم . الخيوط لهذه النهاةي االستخدام مجال على المطبمة السحب نسبة ليمة بكرات وتعتمد و الدخول بكرات من

 .المغزولة لؤللياف الزجاجي التحول حرارة درجة من أعلى حرارة درجة عند عادة عملية السحب

 : التمنية األنسجة في المستخدمة األلياف في توفرها الواجب الخواص

 وظاةف إال هي ما كبير  حد إلى العالية متانتها ، أبعادها ثباتية ) عديدة خواص من التمنية األنسجة به تتمتع ما إن

 عن لؤللياف والحرارية و الميكانيكية الحرارية الستجابات تعبرا ، المثال سبيل فعلى .األلياف من العديد خواص تحممها

 استخدمت ما إذا وخاصة طويل عمر ) طويلة لفترة األنسجة التمنية ضمن األلياف هذه استخدام إمكانية في تتجلى فاةدة

 ودذلن ، اللحام بعمال الخاصة البدالت الحارة، الغازات أو السواةل ترشيح :صعبة  تشغيل ظروف ضمن األنسجة هذه

 األمور من بها واإللمام األلياف بها تتمتع التي العديدة بالخواص الدليمة المعرفة تعد .في اإلطارات المستخدمة األنسجة

 التمنية إنتاج األنسجة وبالتالي لؤللياف الصحيح االختيار نحو تمودهم و،فهي التمنية األنسجة لمنتجي نسبةبال الهامة جدا

 لؤللياف تشوه أو تحلل بها دحصول مرغوب غير مشادل أية حدوث دون يحول الذ  األمر ، االستخدام بيةة تبلةم التي

 . كبيرة إلجهادات تعرضها بسبب أو العالية الحرارة درجات بسبب

 .المختلفة التمنية التطبيمات خبلل من األلياف خواص تحدد

 

 

  :التالي التصنيف وفك مجموعات إلى األلياف خواص تمسم

 :ميكانيكية خواص 

 .التمدد لابلية - الصبلبة – المرونة - المتانة

 :الحرارية والميكانيكية الحرارية االستجابة

 االنصهار حرارة درجة

  المرتفعة الحرارة درجات عند عالية ميكانيكية خواص

 :كيمياةية خواص  

 .البلعضوية العضوية الكيمياةية المواد من العديد مماومة

 :كهرباةية خواص

 .الحرار  العزل – نةكالسا الكهرباء تشكل لابلية – الكهرباةية العازلية

 .طويلة لفترة االستخدام عند صبلحيتها ومدى دخر، بسطح الحتكان التعرض عند السلون  

 :سطحية خواص

 .للرطوبة العزل لابلية – االحتكان
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 .ضوةية خواص

 .أخرى استثناةية خواص

 األلياف ساةر عن يميزها الذ  األمر اإلضافية االستثناةية الخواص ببعض العالية التمنية ذات األلياف تمتاز

 يمكن المثال، سبيل فعلى .محددة تطبيمات في استخدامها بهدف خاصة تمنيات وفك األلياف هذه تصنع حيث.األخرى

 والمتانة المسامية من بيرةك درجة إعطاء على لادرة يجعلها الذ  األمر مجوفة، بنية وفك األلياف هذه تصمم أن

 :المجاالت من العديد في المطلوبة

 . (الصنعية الدموية األوعية ) طبية تطبيمات

 الترشيح الكيمياةية المواد صناعة تطبيمات

 التمنية األلياف من واسعة تشكيلة أوجد الذ  األمر جديدة خواص استحداث ذلنكو الخواص هذه تطوير تم ولمد

 .المتطورة

 المتطورة التمنية األلياف لبعض النوعية ميزاتمال

 (العطرية األميدات متعدد( البلورية األراميد ألياف

 تختلف بخواص تمتاز ، العطرية ) األروماتية (األميدات متعدد البولياميدات من صنف عن عبارة األراميد ألياف

 في الفيدرالية التجارية اللجنة لبل من من الصنف هذا أعطي ، التمليدية األليفاتية البولياميد ألياف خواص عن بوضو 

 ( DuPont ) ألياف أول بتطوير المتحدة الواليات في أراميد اسم األلياف (Aramid) األمريكية المتحدة الواليات

 موجهة أراميد ميتا ألياف عن عبارة انتك التي ، األراميد DuPont اسم بونت دو ة;شر لامت . م 0974 عام في

 األراميد ألياف من نوعين هنالن ، 0965 عام في األسواق في وطرحته نومكس (Nomex)  ةكشر عليها ،أطلمت

 : المتطورة التمنية األلياف بند تحت يندرجان التمنية الناحية من النوعين بلك .المتوفرة الناجحة التجارية

 الحرارة لدرجات عالية بمماومة ويمتاز ، أراميد ميتا ألياف مجموعة إلى ينتمي ، األلياف هذه من األول النوع *

 .منخفضة )انحناء مماومة) وصبلبة متوسطة متانة ذات لكنها .المرتفعة

 حرارة درجات ذات الصنف هذا ألياف حيث .للحرارة الممتازة مماومته في النوع هذا من الرةيسية الفاةدة فتكمن

 جدا مفيدة أراميد ميتا ألياف تعتبر لذلن .مةوية درجة ( 611-411 بين ما تتراو  جدا مرتفعة وانصهار انحبلل

 الحرارية الولاية أجل من خاصة

 للعزل ممتازة بخواص تمتاز فهي هرباةيةك عازلية تحميك يطلب عندما ذلنكو  المثال سبيل ،على الوالية المبلبس

 .الكهرباةي

[(DuPont) ةكشر تنتجها التي ] (Nomex) نومكس ألياف تعد[ (Teijin) ةكشر تنتجها التي ] (Conex) وألياف 

 .التطبيمات من العديد في واسع بشكل تجاريا تستخدم والتي ، أراميد ميتا ألياف عن األمثلة أهم من دونكس

 العالمي المنتج ألياف من بركأ وصبلبة متانة ذات بأنها األراميد ألياف من الثاني النوع أراميد بارا ألياف تمتاز 

 (Kevlar)الكيفبلر ألياف حاليا تتوفر  ةكشر تعتبر . أراميد ميتا DuPont تطلك والتي ، أراميد بارا أللياف الرةيسي
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----------) ، من العديد في واسعا انتشارا تلمى وهي الكيفبلر اسم تجاريا عليها . على أصناف عدة ضمن تجاريا  

Kevlar49 - Kevlar 29 

 دذلن (Twaron). تدعى أخرى شردة وهنان .عالية تمنية خواص من به تتمتع لما نظرا التطبيمات AKZO ، تنتج

 في فنجحت أراميد بارا من انطبللا مزدوج بوليمر اليابانية توارون : اسم تجاريا عليها تطلك أراميد بارا ألياف

Teijin تجاريا األلياف هذه تعرف أراميد بارا أللياف مشابهة ألياف على الحصول ةكشر طورت ، أخرى ناحية ومن 

 –دنفا رناهاكذ والتي تجاريا المتوفرة أراميد بارا ألياف جميع بين تجمع التي الميزة إن تكنورا (Technora ) .: باسم

 . الجزيةية بنيتها في الموجهة الفينيلين بارا وحدة وجود : هي – الكلية البوليميرية بنيتها عن النظر بغض

 . الجاف النفث ذو الرطب الغزل تمنية باستخدام األراميد ألياف عادة تنتج

 درجة على فمط تمتصر التي الخاصية هذه ، مةوية درجة 311 الدرجة عند شد مماومة تملن بأنها األراميد ألياف تمتاز

 درجات عند أيضا مفيدة بمتانة األراميد تمتاز ألياف أن حتى .العالية المتانة ذات التجارية األلياف عند الغرفة حرارة

 .مةوية درجة 311 )الدرجة تزيدعن حرارة

 221 ) الدرجة عند6 ) النايلون تماما،ألياف العكس وعلى Nylon) البوليستر وألياف (PET )، دليا متانتها تفمد التي

 311 )الدرجة عند المستمر بعد التسخين جيدة شد بخواص األراميد ألياف تحتفظ ذلن، إلى باإلضافة .(مةوية درجة

 .أسبوعين إلى أسبوع من تتراو  لمدة (مةوية درجة

 تحترق .ميت أراميد ألياف من ثركأ الحرارة درجات في المستمر التزايد تتحمل أراميد بارا ألياف أن ركبالذ والجدير

 هذه إن .البوليستر وألياف 6.6 النايلون دلياف تذوب لن فهي احترلت ولو حتى ، جدا بالغة بصعوبة األراميد ألياف

 . واالشتعال للحرارة عالية مماومة تتطلب التي التطبيمات من العديد في جدا مفيدة األراميد ألياف جعلت الخاصية

 انتمال يمنع حرار  فاصل دحد يعتبر الذ  السمين الفحم من طبمة عندها سوف تشكل األلياف هذه احترلت فإذا 

 .الجلد إلى خطيرة حروق

 درجات بخواصها عند تحتفظ إنها ذلنك ، جدا عالية دهرباةية عزل ولوى حجمية مماومات األراميد ألياف تملن

 درجات عند هرباةياك عازلوسط ك وهامة بيرةك إمكانيات ذات األراميد ألياف أن نرى وبذلن .المرتفعة الحرارة

 .اتكوالمحر المحوالت في استخدمت ما إذا خاصة المرتفعة الحرارة
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 احد  طرق تصنيع االلياف
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 Metallic fibers :  أللياف المعدنيةا

  Dobeckmumشركة دوبيكموم أنتجت 0946المغلف بالمعدن. وفي عام  الببلستين تصنع من ألياف من   

Company ي؛ في الماضي  األلمونيوم أول ليف معدني حديث. حيث كان هو المكون األساسي لليف المعدني. حديثا

لعمل به أكثر صعوبة ولكن خصاةصه اإلضافية جعلته مكون أساسي لليف المعدني، وا الحديد المماوم للصدأ أصبح

 .يستخدم في التطبيمات التمنية المطورة

 االستعماالت

ي لؤللياف المعدنية هو صناعة المنسوجات مثل المماش المطرز. وهنان العديد من أنسجة  إن االستعمال األكثر شيوعا

األخرى تكون مستعملة في خطوط االتصال مثل خطوط المبلبس العصرية منسوجة من األلياف. األلياف المعدنية 

 .التلفزيون السلكي الهاتف, وخطوط

ي في صناعة السجاد. حيث تكون األلياف المعدنية موزعة في أنحاء السجادة ومغطاة  واأللياف المعدنية تستعمل أيضا

مما يملل حدوث  التفريغ الكهرباةي بألياف أخر لذلن ال يمكن مبلحظتها. ويساعد حضور األلياف المعدنية علي

ويستعمل هذا النوع من السجاد في أماكن استعمال الحواسيب حيث فرصة  ,الكهرباء الساكنة الشرارات الناتجة من

 .إنتاج الكهرباء الساكنة أكبر

للعاملين  والمفازات المماومة للمطع, وهنان استعماالت أخرى لؤللياف المعدنية مثل: البدالت الوالية, وبدالت الفضاء

 .لرب اآلالت الماطعة

  طريمة اإلنتاج

ي هي عملية الترليك. حيث تختم طبمة من  هنان طريمتان أساسيتان في صناعة األلياف المعدنية. الطريمة األكثر شيوعا

، ثم تَمطع إلي أشرطة طولية للغزل, وتلف في البولي استر أو طبمتين من  ملح حمض الخل األلمونيوم بين طبمتين من

نان العديد من االختبلفات المتنوعة بكرات. األلياف المعدنية يكمن أن تختم إلي غشاء نمي وتلون. ه

 .والتأثيرات اللذان يمكن أن يجعبل من األلياف المعدنية منتج ذو تشكيلة واسعة من األنماط والموديبلت اللون في

الصهر. وذلن عن طريك تسخين المعدن حتى التبخر ثم ترسيبه  واأللياف المعدنية يمكن أن تصنع عن طريك عملية

في ضغط عالي علي طبمة من البولستر. وينتج عن هذه العملية ألياف أكثر متانة ومرونة ونحافة وتكون األلياف 

 .مريحة أكثر

  خواص األلياف المعدنية

في حمامات السباحة إذا استعمبل مواد الصمة وشريط  بالكلور ال تتأثر األلياف المعدنية بالماء المالح أو الماء المعالج

درا   )الغسل الجاف معدني مناسبين. والمواد المصنعة من ألياف معدنية يجب أن تنظف )لدر اإلمكان( بواسطة

كلين(. وكو  المبلبس المصنوعة من ألياف معدنية يمكن أن يسبب مشاكل لؤللياف المعدنية خاصة في درجات 

 .يؤد  إلي انصهار هذه األليافالحرارة العالية؛ حيث 

  العالمات التجارية

سنة. وينتجون أنواع مختلفة من األلياف بما في ذلن  51ألكثر من  أوروبا تَصنع شركة لوريكس األلياف المعدنية في

 .استعملت في نسيج المبلبس, والتطريز, والحياكة, والمبلبس العسكرية الفخمةألياف 

ي  الواليات المتحدة أما في  تصنع شركة ميلتون ألياف معدنية علي مد  ستون عاما

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%85%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%85%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%BA_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%BA_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%81%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%81%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 ألياف الكربون

 

 نسيج مصنوع من شعيرات الكربون

  ألياف الكربون

ميليمتر وتتكون في معظمها من  1.101و  1.115هي مواد تتألف من ألياف دليمة للغاية ذات لطر يتراو  بين 

. هذا األلياف مجهرية موازية بشكل أو ب خر لمحور بلورات . ترتبط ذرات الكربون ببعضها فيالكربون ذرات

 التواز  أو التوجه يجعل األلياف لوية جدا ممارنة بحجمها.

وأللياف الكربون عدة  .النسيج ليكون ينسج ليستخدم بذاته أو الخيط عدة دالف من ألياف الكربون معا لتشكيل تغزل

التي تتصف بنسبة  المواد المركبة وتمولب لتشكيل اللداةن عها مع راتنج من)طرق النسج( مختلفة يمكن جم حياكات

 عالية من الموة إلى الوزن.

، مما يجعلها مثالية للتطبيمات التي تتطلب وزنا الفوالذ وكثافة ألياف الكربون أيضا هي ألل بكثير من كثافة

المرتفعة، والوزن والتمدد الحرار  المنخفضان جعلها تحظى بشعبية  لوة الشد ألياف الكربون مثل منخفضاخصاةص

 تطبيمات الفضاء والهندسة المدنية والعسكرية ورياضة السيارات، إلى جانب غيرها من المنافسات الرياضية.كبيرة في 

 البنية والخصائص

إن كل خيط من ألياف الكربون هو عبارة عن حزمة من دالف األلياف الكربونية. أما الليف الواحد منها فهو عبارة  

فمط. الجيل األول من ألياف الكربون )مثل  كربون ويتكون غالبا من ميكرومتر 4-5عن أنبوب رفيع يتراو  لطره من 

311T  4وAS مثل ميكرومتر 4-7( فمد كانت بمطر( 6. أما األجيال البلحمةIM فكانت بمطر )تمريبا. ميكرومتر 5 

ونة من صفاةح من ذرات الكربون ، المتكللغرافيت البنية الذرية لليف الكربون مشابهة للبنية الذرية

( مرتبة في نموذج بنية سداسية منتظمة. والفرق يكمن بطريمة ترابط هذه  Graphene sheetsالغرافين )صفاةح

الصفاةح. أما الغرافيت فهو مادة بلورية تتكدس فيها الصفاةح موازية لبعضها البعض بطريمة منتظمة. أما الموى بين 

 ، مما يعطي الغرافيت مميزات المصافة.لوى فان دير فالس الجزيةية التي تربط الصفاةح ببعضها فهي ضعيفة نسبيا،

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84_(%D8%AD%D8%B1%D9%81%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84_(%D8%AD%D8%B1%D9%81%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B0
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%89_%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Kohlenstofffasermatte.jpg
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ون يمكن أن تكون ذات بنية غرافينية أو بنية تربوستراتين وتبعا للطريمة المتبعة لصناعة هذه االلياف، فإن ألياف الكرب

Turbostratic  وهي بنية بلورية خرجت فيها المستويات العامودية على المحاور االساسية عن التراصف أو(

ح التحاذ ( أو أن تكون بنية هجينة من البنيتين السابمتين. فاأللياف الكربونية ذات بنية تربوستراتين تتكون من صفاة

بولي أكريل  من ذرات الكربون مطوية ومثنية معا بطريمة عشواةية. فألياف الكربون المصنعة انطبللا من

بينما األلياف الكربونية المشتمة  Turbostraticفهي ذات بنية تربوستراتين  Polyacrylonitrile PAN نتريل

فتكون ذات بنية غرافيتية بعد الميام بعملية معالجة حرارية على درحة حرارة تصل إلى  mesophase pitchمن

2211 °C تميل األلياف الكربونية ذات بنية تربوستراتين .Turbostratic عالية في حين يميل  مماومة للشد إلمتبلن

 ( مرتفع وناللية حرارية عالية.معامل يونجالنوع اآلخر من األلياف الكربونية إلمتبلن معامل شد )

  التطبيقات

وباألخص تلن المواد المركبة المعروفة باسم البوليمير  المواد المركبة تستخدم ألياف الكربون بشكل شاةع لتموية

المموى بألياف الكربون أو الغرافيت. ومن الممكن أيضا استخدام مواد غير بوليميرية كمادة أساس مع ألياف الكربون. 

التي تدخل فيها المعادن  المواد المركبة ومن ناحية أخرى فمد اللى استخدام ألياف الكربون نجا  محدودا في تطبيمات

يتكون من الغرافيت  الكربون المموى -الكربون  .الت كل كمواد أساس نتيجة لتشكل كربيدات معدنية والعتبارت ظاهرة

وى بألياف الكربون ويستخدم في التطبيمات الهيكلية في ظروف درجات الحرارة العالية. كما تسخدم األلياف أيضا المم

ذو مساحة سطحية عالية ومماومة كاملة للت كل وأيضا  و كإلكترود الغازات ذات درجات الحرارة العالية فلترة في

ن ضد الكهرباء الساكنة. المولبة أو اإلكساء بطبمة رليمة من ألياف الكربون ترفع بشكل ملحوظ مماوم ة كمكوا

البوليميرات أو المواد المركبة من لداةن حرارية للحريك ألن الطبمة الكثيفة والمكتنزة من ألياف الكربون تشكل عاكس 

 فعاال للحرارة.

 

 استبدال األعضاء البشرية

 

بعض األلياف و المواد النسيجية مفيدة خصوصا في بناء األعضاء البشرية الصناعية و إن علماء الطب البشر  

 7111يوسعون على نحو مستمر من نوع األعضاء البشرية التي يمكن محاكاة وظاةفها. تصنع الكلية الصناعية من 

يعانون من فشل كلو  يجب تنظيف دماةهم بغسل  تيلة جوفاء، كل واحدة منها بحجم شعرة اإلنسان. و المرضى الذين

النفايات االستمبلبية و فاةض الرطوبة و بمعدل مرة كل ثبلثة أيام. و هذا يتحمك بضخ الدم في عبوة من أللياف 

النسيجية الجوفاء، حيث أن المحلول المنظف يخلص الدم من اليوريا و الكريتينين وسواهما من الشواةب. و تعتمد 

ضا على غسيل الدم لمرضى تعرضوا للتسمم أو لجرعة مفرطة من األدوية و العمالير. هذه التمنية محبذة المشافي أي

أمونيا النحاس المحضر  -بالممارنة مع الطريمة الطبيعية التي تستغرق فترات طويلة للحفاظ على الحياة. دون رايون

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%84_%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%84_%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%84_%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Polyacrylonitrile&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A2%D9%83%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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من البشر سوف يبللون حتفهم سنويا. ألياف  خصيصا بشكل ألياف جوفاء، لن تحصل على كلية صناعية. وإن دالفا

الرايون هذه تتتمع بثغور لها أحجام مناسبة تسمح بمرور السموم و نواتج النفايات منها، و لكنها تحجزالدم و تعيده إلى 

 .الجسم بعد التنظيف

 

ة مسدودة تغذ  و األوعية الصناعية لوامها أنابيب من ألياف بوليستير و تستخدم لعبلج مرضى يعانون من أوعي

الساق. و المرضى المصابون بالسكر  يعانون إجماال من انسداد كوليسترولي في أوعية تغذ  المدم. و إن لم يصحح 

هذا الخلل، ينجم عنه دورة دموية ضعيفة تؤد  إلى الغرغرينا و من ثم فمدان األعضاء. و األوعية الصناعية التي لها 

ة التي تعمل بموة التفريغ و يتم زرعها بعمليات جراحية لتجاوز مشكلة لطر للم الرصاص تواز  خرطوم المكنس

االنسداد. ثم إنها تعيد الدورة الدموية إلى سابك عهدها و تنمذ وظاةف األعضاء. و زراعة األعضاء هذه بحاجة إلى 

مثل هذه شخصا خضعوا ل 051.111تكنولوجيا نسيجية متمدمة كي تمنع التخثر و الفشل. و يمدر أن أكثر من 

 .العبلجات باألوعية الصناعية خبلل خمس سنوات مضت في الواليات المتحدة فمط

 

% منه بما في ذلن البنية التحتية التي  51و إن الملب الصناعي جارفين  يتركب من األلياف النسيجية بنسبة تزيد على 

الخيوط الطبية المصنعة من ألياف نسيجية لوامها بولي يوريثين و ضمنا مفصل فيلكرو الذ  يؤمن الراحة المناسبة. و 

متعددة ) الحرير، كوالغان، البوليستير،أو النايلون ( التي تستخدم في خياطة الجرو  هي من بين األنسجة األعلى 

دوالرا لكل رطل. و إن استبدال العظام بمركبات من ألياف الكربون  2.111ثمنا، و يباع منها ما يزيد ثمنه على 

عفات ) ال يرفضها الجسم ( . و بالضبط المناسب لمسامية هذه المركبات، يسمح ألنسجة العظام ليست ذات مضا

 .الجريحة بالنمو و التجانس ضمن وحدات التعويض الغريبة

 

و من األمثلة العملية على تكنولوجيا النسيج في مجال الطب نذكر مفارش طاولة العمليات و هي ألياف ببل حياكة و 

لمرة واحدة، ثم ألنعة الجراحين، و المريول الذ  يستخدم أيضا لمرة واحدة. و حتى ال تتشوه أغطية  معممة و تستعمل

العمليات الجراحية أثناء العمل حينما تتلوث بالدماء، يضاف إليها نايلون خاص غير لابل لبلستطلة يدخل في تركيب 

لبعض التطبيمات التي تنجم عن البحوث المخبرية،  ألمشة ببل حياكة. و في نطاق هندسة الفضاء، تجد اخترالات جديدة

 .مثل البنية المركبة، و تنمية المياه و مماومة التلوث
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 كرةتاأللياف الصناعية المب

 

أصبل جميع المنسوجات تصنع من ألياف طبيعية مثل المطن، الصوف، الموهير، الكتان، و الوبر . و هي كلها متوفرة 

محددة يجب تحويلها إلى غزول لبل أن تتحول إلى ألمشة. و لمد كان الحرير أول شريط أحاد  بشكل ألياف لها أطوال 

و تحمك ذلن في أواسط الـ ” . صناعي ” له كتلة أو لوام. و على امتداد سنوات كان لدى العلماء هاجس النتاج حرير

بشكل أشرطة رفيعة برالة تشبه  ـات، حينما تم إنتاج الرايون من محلول سيللوز  يعاد تصنيعه تحويليا 0411

” الغزل الجاف ” الحرير. و أعمب ذلن فورا إنتاج األسيتات المجهز من تحويل السيللوز مع الخبلت البلماةي  ثم 

 .انطبللا من المحلول المكثف، و ذلن بغاية استنباط المذيب األسيتوني العضو 

 

ثيرز العامل في شركة دو بونت الختراع ألياف و غزول هذه التطورات وضعت األساس العلمي الذ  لاد واالس كارو

النايلون و ألياف البوليستر. و تحت ضغط التنافس في تلن األولات، انتحر كاروثيرز على خلفية اعتماده أن جهوده 

 أخفمت، و لمد كان مديره غير سعيد بما حممه على وجه اإلجمال. و لكن النايلون، كان و ال زال، نجاحا مذهبل على

المستوى التجار . إنه ينتج أليافا تتمتع بمتانة أكبر، و مماومة أعلى لبلحتكان، و مرونة مع تجاعيد عكوسة، و هو من 

السهل العناية به بالممارنة مع المواد الليفية السابمة. و إن الجوارب النايلونية المصنعة ب الت التريكو نجحت في أسر 

لمبهرة. و خبلل الحرب العالمية الثانية كان من الممكن تبادل و بيع أ  شيء له للوب الجماهير الغفيرة بجمالياتها ا

 .ليمة ممابل زوج من جوارب السيدات النايلونية

 

و أدت متانة النايلون العالية إلى استخدامه في صناعة الدواليب فحل محل أسبلن الرايون. و هذا كان من نتاةج 

على الرايون. و على أية حال، إن مشكلة التسطح المحلي الناجمة عن تدعيم التسويك الذكي و ليس لتفوق النايلون 

الدواليب بالنايلون و التي لم تتحرن طوال ليلة بكاملها دفعت المنتجين الستخدام التدعيم بالزجاج، أو الفوالذ، أو 

. و هذا يعود  0951إلى  0931البوليستر. و كذلن إن تمدما واضحا في تكنولوجيا األلياف تحمك في فترة تمتد من 

ـات . بذلن صنع العتبة للدخول إلى عصر جديد شاهد تمدم  0951الختراعات األلماني كارل زيغلير  في منتصف الـ 

األلياف النسيجية. لمد اكتشف زيغلير طريمة انتاج بوليميرات جزيةات اإلثيلين، و كانت في ذلن الولت من نفايات 

  مادة تتألف من جز ء عمبلق لوامه جزيةات أصغر من نفس المادة. و إن الوزن مصافي النفط. و البوليمر هو أ

الجزيةي للبوليمير يعطي فكرة عن عدد الوحدات البناةية التكرارية المتربطة في سلسلة واحدة. على سبيل المثال، 

 01، و لكن 24غ لها وزن جزيةي يبل CH 2( CH =2  (الوحدة األساسية ) و تدعى مونومير ( لغاز اإليثيلين

مع درجة بلمرة هي اسميا  241لها وزن جزيةي يبلغ CH 2( CH =2  (01وحدات مترابطة طرفيا لتشكل البوليمير 

01. 
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اكتشف زيغلير مادة تحرض على تشكيل البولي إيثيلين بوزن جزيةي مرتفع . و بضخ غاز اإليثيلين في هذا المحرض 

البولي إيثيلين و الذ  من السهل تصنيعه عن طريك صهره، و إن مواصفات  على االنتشار، ينتج بوليمير اإليثيلين،

انصهاره عالية بالممارنة مع الشموع ذات الوزن الجزيةي المنخفض التي كانت تستخدم سابما في إغبلق الموارير 

ره بخصوص لتخزين االحتياجات المنزلية. و لكن طبيعة زيغلير المطمةنة لادته إلى المصاعب. فمد شارن على س

المحفز الكيمياةي، خوليو ناتا ، و هذا غادر إلى يطاليا، و استخدم نفس المحفز و نظامه في بلمرة غاز البروبلين النتاج 

البولي بروبلين  . إن اإليثيلين و البروبلين وحتى الولت الحالي كانت من نواتج نفايات تنمية النفط. و أنواع 

يدعى البولي أوليفين المنتظم. و إن إمكانية تحديث هذه الغازات الرخيصة و البوليميرات التي تشكل من كليهما 

تحويلها إلى مطاط ) ببلستين ( و ألياف حازت على الدعم الفور  من شركات النفط و التي لدمت النفايات و حممت 

 .فمنها أرباحا طاةلة. و هكذا دخلت في نطاق صناعة المنسوجات انطبللا من بوابة تصنيع األليا

 

و انتهى األمر بين زيغلير و ناتا، رفاق األمس، إلى لطيعة تامة. و تلمى ناتا جاةزة نوبل الختراعه البولي بروبلين 

المنتظم. و حصلت شركة فيليبس للصناعات النفطية  على براءة االختراع النتاج البولي أوليفين المنتظم على نطاق 

ا كان يجر  في المختبر. و إن استخدام البولي بروبلين يعتبر حاليا من تجار  و لكن، أساسا، بأسلوب مختلف كليا عم

لزوم السجاد و األثاث المنزلي و مفارش و أثاث الهواء الطلك، حيث يمكن بسهولة التخلص من الرذاذ و البمع بواسطة 

 .الماء و الصابون

 

أمكن غزل ألياف ذات أساس شمعي و تمدمت صناعة المنسوجات فيما بعد و أصبح البولي بروبلين مضادا للبل، و

ناعمة. و إن األلياف المصنعة بنفس الطريمة تمتص المياه مثل األلياف الطبيعية. مثل هذه األلياف الناعمة تستبمي من 

السواةل ممدارا تسمح به الفراغات الشعرية بين األلياف كما تفعل األلياف الطبيعية حين تمتص السواةل و تحتفظ بها 

الذاتية. و اليوم، إن الثياب الداخلية المخصصة لببلد ذات حرارات منخفضة، يمكن ارتداؤها على الجلد  في بنيتها

لتحافظ على جفاف الجسم، فهي تتخلص من نتاةج التعرق بواسطة الفراغات الشعرية ثم عن طريك طبمة خارجية أكثر 

 .لدرة على االمتصاص

 

 األلياف المماومة لبلحتراق

 

جار  للبولي أوليفين المنتظم، دخل تاريخ النسيج في فصل جديد، و يعود فضل ذلن إلى ستيفاني مع التطور الت

، لامت بدراسة البولي أميدات الناجمة عن 0957كوالين، من ديو بونت. لدى إعادة تمحيص كيمياء النايلون في عام 

ظام األليفاتي السابك ) سبلسل كربون أحماض أروماتية ) حلمات كاربون مغلمة (، و أمينات أروماتية، و ليس الن
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 .مفتوحة ( و الذ  كان يستخدم في النايلون العاد 

 

للنايلون األروماتي بنية هيكلية صلبة ألن الحلمات المتتالية ذات درجة محدودة من ناحية الحرية في الحركة و ذلن 

ال تذوب بسهولة و لكن من السهل تذويبها في  على خلفية البنية األصلية و المتراكمة. مثل هذه النايلونات األروماتية

أنظمة مذيبة مغايرة و ينجم عن ذلن محلول عالي الكثافة. و بالعمل ضمن أنظمة من هذا النوع، الحظت كوالين، و 

هي تحاول تذويب بوليمرات أخرى عديدة،أنها وصلت إلى نمطة، حيث أن إضافة بوليمرات أخرى، ينتج عنها ساةل 

 .س محلول الفيسكوسألل كثافة و لي

 

كريستالي. و إن غزل األلياف من هذا النظام  –عند هذا الحد، نجم عن المحلول بريك نتيجة تشكل طور ساةل 

” الكريستالي الساةل لاد إلى زيادة ملحوظة في المتانة و الصبلبة، و هذا المنتوج المصنع بتلن الطريمة تم تسويمه باسم 

الكريستالي كانت تبد  عموما متانة عالية و معامل صبلبة عالية مع  –من محلول الساةل و األلياف المغزولة ”. كيلفار

  .مطاطية مرتفعة

 

الكريستالي حيث أن لضيب البوليمرات المستميم ينتظم في شبكة تشبه عيدان  –بممدور المرء أن يتخيل طور الساةل 

إن التعرض للشد أثناء أو بعد الغزل هو أكثر تأثيرا  حينما تصف مع بعضها البعض. و” نكاشات األسنان ” الثماب أو 

 .في الحصول على انتظام جزيةي جيد و متانة ألياف عالية في وحدة الوزن ) المتانة الذاتية ( مع معامل مطاطية

 

و كنتيجة لبلنتظام عالي الدرجة، مثل هذه األلياف تصبح ممتازة بعد الشد و لكن ضعيفة بعد الضغط و تنخفض درجة 

استطالتها و متانتها عند كل عمدة. و معظم المواد تميل إلى خفض متانتها إذا تعرضت للشد بعد ربطها في عمدة، مع 

مواد ألوى هي بالعادة ذات فمد أعلى. و في جميع الحاالت كلما كانت األلياف مصنعة من محاليل سواةل كريستالية 

مماومة ممتازة ضد النار و هو ال يحترق ” كيفبلر“لى ذلن، للـ تزيد من متانتها و صبلبتها إلى حد واضح. و عبلوة ع

 .حتى بالتبلمس المباشر مع لهب البروبان

 

إن الطبيعة المماومة للنار في الكيفبلر التي تمترن بمتانة عالية و صبلبة مرتفعة جعلت منه مادة يمع عليها االختيار 

وى ذلن من األدوات التي تستخدم في الحماية. و لصناعة لمصان ضد الرصاص، و معاطف رجال اإلطفاء، و س

بالتوصل إلى تفهم إمكانية االستخدامات الجديدة لمواد عالية من ناحية األداء، تحركت صناعة األلياف بسرعة لتصنيع 

بولي بينز إيميدازول ( لها   )PBIألياف مبتكرة و غريبة أخرى. على سبيل المثال، صنعت شركة سيبلنيزألياف

فاةمة ضد التعرض للسان اللهب و تستخدم في إنتاج لفازات خاصة بالعمل لرب معادن منصهرة و من أجل مماومة 

 .بذات رجال الفضاء
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 ألياف الكربون النمي

 

تعتبر ألياف الكربون من األلياف األخرى عالية الجودة التي وصلت اآلن إلى مستوى االستهبلن التجار  . هذه المواد 

عالية مع ثبات بنيو ، و متانة ذاتية مرتفعة و صبلبة. و هي تصنع بتفكين ألياف أكريلين تتحمل درجات حرارة 

في ” بوليمير األكريلين  -كو“معدلة من النوع الذ  يستخدم عادة في صناعة البلوزات و الجوارب. بمعاملة أولية لـ 

النتراتية المجاورة. و هذا فيما بعد   بغياب األوكسجين، من الممكن تدوير أو ربط المجموعات ْ 411Cدرجة حرارة 

 لتشكيل ألياف غرافيت أو  ْ 3.111Cيحرر ذرات نتروجين متبمية بعد التسخين اإلضافي و رفع درجة الحرارة حتى 

كربون نمي. و هذه أخف بأربع مرات و ألوى بخمس مرات من الفوالذ. و يمكن استخدامها في عدة أنواع من 

 .المنتجات

 

البولي إيثلين فاةمة المتانة إحدى التطورات الحالية التي اخترعها ألبيت بينينغز في مناجم الدولة و تعتبر ألياف 

 911سبيكترا ” الهولندية. و هي تنتج اآلن تجاريا من لبل شركة أاليد سغنال في الواليات المتحدة و باسم تجار  هو 

المتينة يمكن إنتاجها، حصرا، باستخدام مونوميرات عالية منذ سنوات، لبل علماء األلياف نظرية مفادها أن األلياف “. 

الهيدروجينية . لمد رفض بينينغز هذه  –االستمطاب من ذرات غير كربونية حيث يتوفر لدر كبير من الروابط 

الجيلي، حضر ألياف بولي  –النظريات و الثبات ذلن أضاف بولي إيثيلين غير استمطابي أبدا. و من تمنية الغزل 

ن ألوى بخمس مرات من النايلون و ألوى بمرتين من الكيلفار. و في الغزل الجيلي طريمة يغزل فيها البوليمر من إيثلي

 .الحالة الجيلية و ليس من الحالة الساةلة

 

استغرلت صناعة أول األلياف السيللوزية ) رايون ( من العلماء جهدا استمر عدة مةات من السنوات و كانت النتيجة 

متر في كل غرام وزني  9.111غرام / دينيير. ) دينيير واحد من األلياف يتكون من  3تانة ذاتية عالية تبلغ أليافا بم

من األلياف ذاتها. و المتانة الذاتية تميس المتانة الماطعة بالغرام / دينيير (. و لزم حوالي خمسين عاما إضافيا لتطوير 

غرام / دينيير . و عشرة سنوات أخرى إلتمان إنتاج بولي أميدات )  6البولي أميدات ) نايلون ( بمتانة ذاتية تبلغ 

غرام / دينيير. و ألل من عشر سنوات إضافية الكتشاف طريمة صناعة ألياف البولي إيثلين )  21كيلفار ( بمتانة 

التي كانت  غرام / دينيير. و كل تطور مما سبك حمك معه طيفا واسعا من المنتجات الجديدة 41سبيكترا ( بمتانة 

ف كلمة  ألن تجمعات األلياف ذات ” نسيج ” أرضا ممنوعة على االستخدامات النسيجية. و اليوم من الصعب أن تعرا

 .البنية المحددة موجودة في كل مكان

 



117 

 

 

 منسوجات ببل حياكة

 

لتي ببل حياكة أية محاولة لوصف صناعة النسيج الحديثة لن تكون صورتها كاملة لبل الكبلم على المواد النسيجة ا

والمركبات المزيجة. لمد مر هذان المجاالن بتطور تكنولوجي و تجار  مهم و نوعي. و كان حجم التبدل التكنولوجي 

الذ  لحك بالمواد النسيجية ببل حياكة يمتد إلى لطاع األلياف و األلمشة. أساسا، معظم المواد التي ببل حياكة هي من 

لياف المصيرة ) لصيرة التيلة ( و التي تصل إلى دون نصف بوصة بالطول تضاف نتاج العمليات الرطبة حيث أن األ

إلى دالت الورق المعدلة في أماكن العجينة المدلولة أو باإلضافة إليها، ثم يتم تجميعها في بنية واحدة بواسطة 

طيف واسع يبدأ من فوط الراتنجيات الضامة. و من بين المنتوجات التجارية التي صنعت بطريمة النسيج ببل حياكة 

 .األطفال و حتى فلتر بنزين السيارات

 

هنان تمنيتان تم تطويرهما في تكنولوجيا غزل األلياف بحيث أن البوليمرات المذابة تتعرض للضغط إلنتاج مواد 

ب تستفيد من تيارات الهواء و التي ته” غزول ضامة ” نسيجية ببل حياكة مباشرة من المغزلة. إحداهما و تسمى 

عموديا على الخيوط المذابة في لحظة خروجها من المغزل. هذه التيارات الهواةية تجبر األلياف على االلتحام عشواةيا 

في نماط غير محددة النتاج خيط مستمر و ببل حياكة له بنية نهاةية بمجرد خروجه من المغزل. و الطريمة الثانية و 

لن التي تموم بصناعة غزل البنات في حديمة المبلهي و لكنها تستعمل توظف دلة مشابهة لت” الدفع المنصهر ” تدعى 

المواد الراتنجية المنصهرة عوضا عن السكر المذاب. تخرج األلياف من رأس للطرد المركز  و ترسب على أحزمة 

الدفع أو سيور نمالة بشكل طبمة شبكية نسيجية ببل حياكة مضغوطة و مكثفة. هذه الشبكات التي تنتجها تمنيات 

المنصهر يمكن التحكم بها للوصول إلى بنية ذات لنوات شعرية عالية الناللية لادرة على امتصاص الرطوبة بكفاءة 

عالية أو أنه يمكن تعبةتها و ضغطها بكثافة حتى أنه يمكن استخدامها كمبلءات عازلة للماء. كل المواد التي ببل حياكة 

مواد بالحياكة لو تم تأمين مواصفات عالية لها. و بالعادة، المواد ببل حياكة تتمتع بميزات ثمينة واضحة تتفوق على ال

 .تكون أصلب من مواد الحياكة

 

 الخبلةط

 

يمكن خلط البنيات النسيجية التمليدية و الشبكات التي ببل حياكة مع طيف عريض من المواد المرنة ) أشباه المطاط ( و 

بالماةة من الوزن، و لكن  51معظم هذه الخبلةط، تضم المنسوجات ألل من  الببلستيكية لتكون الخبلةط المركبة. في

بالماةة من المتانة . و هذا صحيح على وجه الخصوص حينما تكون المادة التحتية ذات درجة  75يعزى لها أكثر من 

و مماثل، إن استخدام عالية من المطاطية أو فمدان الشكل كما في الدواليب، الخراطيم، أو السيور الناللة. و على نح
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ألياف ذات درجة عالية من الصبلبة، أو ذات أداء محكم، تؤد  إلى إنتاج خبلةط ذات معامل صبلبة مرتفع بشكل 

استثناةي، إذا استخدمنا مادة أولية عالية المساوة. و بعض األمثلة على ذلن سنارات الصيد الغرافيتية ذات الكفاءة 

ب التنيس. و بدمج مناسب لؤللياف و للمادة األولية عالية األداء من الممكن المرتفعة، مضارب الغولف، و مضار

صناعة منتوجات مماومة للنار و الحريك إذا تعرضت لمصدر لهب مباشر. و تمريبا كل الخبلةط التركيبية عالية األداء 

إن سوق الخبلةط في هي ألوى و أخف من المنتوجات المناظرة لها المصنعة من المعادن. و في الولت الحالي، 

 .بالماةة سنويا 31مليار دوالرا. و هو زال ليد التوسع بمعدل  0.0الواليات المتحدة يبلغ إجماال 

 

 أخف و ألوى و أصلب

 

يمكن صناعة طاةرات خفيفة الوزن باالستفادة من صبلبة و متانة ألياف الكربون الخفيفة والمماومة لبلحتراق باإلضافة 

ألداء. مثل هذه الطاةرات الخفيفة تساعد على التصاد في النفط أيضا. إن ألياف الكربون و أللياف أخرى عالية ا

الكيفبلر و البورون نتريد تستخدم حاليا كخبلةط داعمة في صناعة األجنحة و سواها من األجزاء األساسية في مختلف 

بالماةة منها من الخبلةط  46تضم بنسبة  767دة أنواع الطاةرات التجارية و العسكرية. و البوينغ التجارية النفاثة الجدي

بالماةة من تركيبها من الخبلةط النسيجية،  56تستخدم بنسبة  F-04 النسيجية . و الطاةرة الهجومية ماكدونيل دوغبلس

المتطورة من طراز  X-29 تتضمن كميات مهمة من الخبلةط. و  F– 04 و A- 6 و الطاةرات العسكرية غرومان

األمام التابعة لسبل  الجو تستخدم خبلةط نسيجية في أجنحتها النعدام أية مواد أخرى لادرة على تحمل  –إلى  –جنا  

بالماةة من خبلةط ألياف الكربون. فالدعامات  011تتألف من ” لير فان” اإلجهادات، و الحتمال تعرضها للتشوه. و إن 

و إن عددا من مصنعي الطاةرات المروحية يستخدمون  البنيوية و لوالب الدفع مصنوعة أيضا من خبلةط كربونية .

 .الخبلةط النسيجية

 

و تتطلب بذات رواد ناسا للمشي في الفضاء و للطيران أداء ال يحتمل األغبلط. بذات اإللبلع تكون مصنوعة من 

 –ض تنمية و لبذات المشي في الفضاء متطلبات مختلفة. و هي تفر  . PBIألياف مضادة للحريك و مصنوعة من مادة

مليون دوالرا. و مادام راةد  0.5 – 0الهواء، و تبريده،و ضغطه. و كل بذة مهيأة لراةد فضاء مختلف و تبلغ ليمتها 

الفضاء تحت ضغط األوكسيجين الذ  يبلغ ثمانية أرطال لكل بوصة مربعة في هذه البذة، نحن بحاجة إلى مرونة 

الكوع و المبض على األشياء. إن األلمشة اإلسطوانية المستديرة تكون خاصة تسمح لصاحب البذة باالنحناء و استخدام 

 .مع بطانة من البوليستير، و اليوريثان، و سواها من المواد البلزمة

 

و كذلن إن ألساما من الطاةرات تصنع من األلياف النسيجية. و لكل النفاثات األمريكية فرامل من خبلةط الكربون. هذه 

هي المواد الوحيدة التي تتحمل درجات حرارة عالية تتراكم أثناء إجهاض اإللبلع. إن إيماف طاةرة يبلغ وزنها عدة 
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تكفي إلذابة المعادن. و هذا يفرض على جميع النفاثات الثميلة  أطنان و ذلن في مسافة لصيرة ينشر حرارة عالية

اختيار فرامل كربونية . و بطانات الكيفبلر التي ببل حياكة تستخدم حاليا كعوازل تغطي مماعد اليوريثان الخفيفة في 

 .حادث جو جميع الطاةرات و ذلن لمنع إنتاج غازات السيانيد السامة حينما تحترق تلن المادة في حالة ولوع 

 

و إن عوادم الصواريخ و األغطية غير المخروطية في مركبات الفضاء تصنع، عادة، من الكربون و سواها من 

األلياف عالية األداء. بذلن تحمى المركبات من الحرارة الناجمة عن االحتكان بالهواء أثناء اإللبلع و العودة إلى 

اإللبلع ال يدفع الصاروخ بسبب خاصية مماومة االحتراق التي  المجال الجو  لؤلرض. فاللهب المشتعل فوق منصة

يتصف بها الغرافيت و ألياف الكربون النسيجية، التي تحيط بالعادم. و بالمثل لدى العودة إلى المجال الجو ، الحرارة 

ية األداء و البيضاء العالية الناجمة عن االحتكان بطبمات الجو، ال تحرق المركبة الفضاةية بسبب األلياف عال

 .السيرامين الذ  يوفر الحماية

 

 تنمية الماء و الهواء

 

تعتبر البذة التي تغطي الجسم بالكامل للولاية من الغاز من لوازم الجنود للحماية من خطر الغاز في أية حرب تستخدم 

عبر الجلد حتى تيار الدم .  فيها ترسانة األسلحة الغازية في هذه األيام. هذه الكيمياةيات تمتل باالمتصاص و االنتشار

فالبذة تسمح بالتعرق و نمل الرطوبة و إنها تحمي الجنود من األثر الداخلي لؤلغطية غير النفوذة. و من العروف عند 

الكيمياةيين أن أ  مكعب من بودرة الفحم و الذ  يبلغ طول ضلعه بوصة واحدة له لدرة على االمتصاص تساو  

مد أن ألياف الكربون النفوذة المصممة جيدا تتمتع بمدرة عالية على امتصاص الغاز. و مساحة ملعب كرة لدم. و يعت

جورجيا. إن  –تحمك ذلن على يد العلماء في كلية الهندسة النسيجية في معهد جورجيا للتكنولوجيا التابع ألطبلنطا 

سطو  الماصة لكل عشر غرامات ألياف الكربون المعدة بشكل خاص و التي تم تطويرها هنان لها فدان واحد من ال

من األلياف. و يمكن خياطة بذة تحمي الجسم بالكامل تمنح الجند  مهلة تبلغ ساعة واحدة من الحماية لبل تأمين أسباب 

 .األمان الشخصي. و بعد أ  تعرض للغاز يمكن للبذة أن تعمم إلعاد تدوير استخدامها

 

سطة ألياف جوفاء معدة خصيصا لعكس الظاهرة األزموزية. و يمكن و إن ماء النهر الجاهز للشرب متوفر حاليا بوا

رطبل لكل بوصة مربعة. و يمر ماء الشرب النمي عبر  411ضخ ماء البحر عبر هذه األغشية تحت ضغط يبلغ 

 مدينة تحصل على ماةها يوميا 311األلياف المجوفة بينما يلفظ الماء المركز المالح من الطرف اآلخر . و إن حوالي 

 0.111سنتا لكل  71مليون غالون يوميا بكلفة تبلغ حوالي  3.5من محطات المخزون اإلزموز  التي تنتج حتى 

غالونا. و هذا يزيد لليبل على معظم نفمات التموين بالمياه العادية. و يتضمن نفمات اإلدارة و التحويل. و تستخدم 

ية العربية، سارالوسطة في فلوريدا، إيبلت في إسراةيل، و تكنولوجيا عكس الظاهرة اإلزموزية كل من جدة في السعود
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 .ثبلثين مدينة يابانية

 

و إن تركيز السواةل الذ  يتدهور بالعادة بالتسخين ممكن من خبلل عكس الظاهرة األزموزية لؤللياف و األغشية. عدد 

خين للمحافظة على مكونات النكهة غير من السواةل، بما فيها عصير البرتمال و البندورة، يمبل التكثيف بالضغط ببل تس

المستمرة في الحرارة العالية. و معظم عصير البرتمال الذ  يركز على السوق حاليا يحضر بهذه الطريمة. و بالمثل إن 

تركيز الغاز يمكن تحميمه باالستخدام المناسب لؤلغشية و األلياف . و إن نظام فصل الغاز هو في الخدمة حاليا في 

 .ي النفط األمريكيةمعظم مصاف

 

و نجد ليد التطبيك أسلوب مماومة التلوث من خبلل عكس الظاهرة األزموزية في عدة معامل ورق أمريكية، و في 

مصانع غذاةية ) للتمليل من المتطلبات على األوكسجين البيولوجي (، و في صناعة الرلاةك المعدنية لتنمية تيارات 

مات غير العادية لعكس الظاهرة األزموزية تنمية النفايات الجوية الساةلة لرواد العناصر السامة. و إن من االستخدا

الفضاء لتدويرها. و بما أن الماء هو األثمل في المهمات الفضاةية، إن تدويره بالغ األهمية، و إن السواةل المدخرة اليوم 

الفيروسات و للتزود بالماء المعمم البلزم  هي لهوة الغد. و تمر المياه في أغشية عكس الظاهرة اإلزموزية للتخلص من

 .في غرفة العمليات

 

 مواد البناء األساسية

 

يدخل في تركيب المبب العمبللة و المبلعب سموف من األلياف الزجاجية المغطاة بالسيليكون. و هذا مهم على وجه 

ف اإلسمنتية الثميلة. و في لبة الخصوص في المناطك الشمالية حيث الهطل الثلجي الغزير يتسبب في انهيار السمو

ياردا مربعا متوضعة في طبمتين تسمح  411.111هيويرت هامفر  في مينيسوتا تجد مواد من هذا النوع بمساحة 

للهواء الدافب بالحركة حتى تتمكن من تذويب الثلوج. و في أحد مطارات السعودية العربية، إن نموذجا مصمما على 

بحركة الهواء بدفعه إلى األعلى عبر مناطك جوفاء من الممة. و يتبنى عدد من مراكز  هيةة لمع من عدة طبمات يسمح

التسوق هذه المركبات المرنة لتسمح بمزيد من الحرية في التصميم العمراني، و مزيد من الجماليات، و حركة أفضل 

 .في التهوية، و نمل أمثل لئلضاءة

 

اعية و خزانات المياه المنزلية تعتمد على نسيج يغطيه المطاط من وإن عددا كبيرا من السدود مثل البحيرات الزر

األسفل لتمنع تسريب المياه. و يمكن كذلن بالنسبة للطرلات، التي تتعرض إلى الهدم و التخريب في األحوال الجوية 

لبة و السيةة، تبطينها بنسيج ببل حياكة يحسن بشكل واضح استمرار و تحمل الطريك. و ساهمت المركبات الص

المدعمة باأللياف من أداء مضارب الغولف، و مضارب التنيس، و سنارات الصيد، و األعمدة الكهرباةية، و منها 
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أنواع مصممة لتجاوز أرلام لياسية عالمية. و إنه من غير الممكن تصنيع أدوات التزلج على الماء و لوارب الصيد 

هيكل مدعم   GM Corvetteنسيجية حديثة. و لسيارات السباقالموية الجديدة المدعمة بألياف الزجاج ببل ألياف 

بألياف الزجاج. و إن عددا من مركبات األلياف النسيجية ألوى بأربع إلى خمس مرات من الفوالذ، و مع ذلن هي 

 .أخف بالوزن. و تطور شركات السيارات المركبات النسيجية كبديل ألجزاء بناةية متنوعة

 

لسريع في صناعة المنسوجات يفتح اآلن السبيل لعدد من المطاعات التمنية، و لكنه تسبب في إن التمدم التكنولوجي ا

تنامي الحاجة إلى الكيمياةيات النسيجية، و هندسة النسيج، و إدارة المطاعات العاملة في الحمول النسيجية. بعض 

ادرة على استيعاب ثبلثة أضعاف العدد الحالي الكليات األمريكية التي تعتمد على برامج الهندسة النسيجية تنبةنا أنها ل

من الطلبة في وظاةف جيدة تضمن دخبل مستمرا . و مع هذه النظرة المتفاةلة للمستمبل و تطوره السريع، و مع هذه 

المنتوجات ذات المواصفات غير العادية و لكن المفيدة، سوف يستمر النسيج كواحد من أهم المطاعات التكنولوجية و 

  .يكية المعاصرةالدينام
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 خمطات وخواص وإستخجامات األلياف الرشاعية 

 مقــــــجمه : 

 

ي وتباين خواصها الطبيعيه والميكانيكينه كنان لهنا فضنل كبينر  إن تنوع األلياف الصناعيه التي يتم إنتاجها عالميا

ي لؤلغنراض المتنوعنة عنن طرينك خلطهنا ببعضنها  في توفير إمكانيات ضخمة للصنناعات النسنجيه فني إسنتخدامها طبمنا

ابلية هذه األلياف الصناعيه للخلط في الحصول علي البعض وذلن إلشباع رغبات واحتياجات المستهلن . ولد ساهمت ل

 عدد ال حصر له من المنتجات التي لها خواص وصفات تتناسب ومتطلبات االستخدام . 

وتعتمد تكاليف المنتج المخلوط ومستو  جودته بدرجة كبينرة علني نسنب الخلنط واسنعار الخامنات المسنتخدمة 

 فيها ومد  مطابمتها للمواصفات . 

حظ أن معدالت الزيادة في إنتاج األلياف الصناعية والتركيبيه تزيد بنسبة أعلي من نسب الزيادة فني ومن المبل

م الني  0911% عنام 40إنتاج المطن الخام ولهذا السنبب تراجعنت نسنبة إنتناج المطنن بالنسنبة لؤلليناف الصنناعية منن 

 م . 0911ليه عام م تصل إلي اربعة أضعاف ما كانت ع 2111% عام 35م الي  0941% عام 54

ملينون طنن ممارننة  31زاد حجم االنتاج العالمي من األلياف الصناعيه والنسيجه الني حنوالي  0941ففي عام 

% بينما كان حجم الزيادة في إنتاج األلياف الطبيعيه 011م أ  بنسبة زيادة لدرها  0961مليون طن عام  05بحوالي 

 % فمط خبلل نفس الفترة . 36بممدار 

عتبر األلياف السيليلوزيه والبولي إستر والنايلون والبنولي بنروبيلين والبنولي أكريلينن منن أكثنر األليناف هذا وت

ي في العالم .   التركيبية إنتاجا

 البولي إستر الخاصيه
 الحرير صناعي
 ) رايون الفسكوز(

 حرير صناعي
 ) األسيتات(

 البولي كريلين النايلون

 الموة ) المتانة ( 
 المماومة لبلحتكان 
 المماومة للكرمشه 
 المماومة لبلحتراق 
 المماومة لبلنصهار 

 المماومة للكهرباء االستاتيكيه 

  Bulkاإلمتبلء 
 ثبات األبعاد في الغسيل 
 المحافظة علي الكي 

 زيادة ممتازه 
 زيادة ممتازه 
 زيادة ممتازه 
 ممبوله 
 ممبوله
 رديةه 
 ممبوله 

 زيادة ممتازة 
 ممتازهزيادة 

 ممبوله 
 ممبوله 
 كممبوله 
 ممبوله 

 زيادة ممتازه 
 زيادة ممتازه 

 ممبوله 
 دريةه 
 ممبوله

 ممبوله 
 ممبوله 
 ممبوله 
 ممبوله 

 ممبوله رديةه 
 ممبوله 

 زيادة ملحوظة 
 ممبوله

 زيادة ممتازه 
 زيادة ممتازه 
 زيادة ممتازه 

 ممبوله 
 ممبوله 
 رديةه 
 ممبوله 

 زيادة ممتازه 
 زيادة ممتازه 

 ممبوله 
 ممبوله 

 زيادة ملحوظة 
 ممبوله 

 زيادة ملحوظة 
 رديه 

 زيادة ممتازه 
 زيادة ممتازه 
 زيادة ممتازه 
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ي الرديةة .   * الزيادة الممتازة يليها الزيادة اللمحوظة ثم الزيادة الممبولة فمط وأخيرا

من المعروف أن الصفات المطلوبة في األلياف النسجية والتي ترضى طلنب المسنتهلن يجنب أن تتسنم بالمتاننة 

والمدرة علي مماومة االحتكان ولوة االحتمنال وأن تكنون جميلنة المظهنر والملمنس ومماومنة الكرمشنه وتمنتص العنرق 

 اسب . بسهولة وتحمي الجسم وتمده بالتدفةه المطلوبة الي جانب سعرها المن

ونظراي لصعوبة الحصول علي هنذا الننوع منن األليناف الطبيعينه وحندها أو األليناف الصنناعيه وحندها فكنل لنه 

مميزاته وعيوبه لذلن لام المتخصصون في صنناعة الغنزل والنسنيج بعمنل الخلطنات التني تسنمح بموازننه المواصنفات 

 والتكلفة وإنتاج أنواع كثيرة من األلمشة المخلوطة . 

بين األلياف الصناعية والطبيعية يتم عادة لتحسين مميبزات المنتج من الخيوط وهذه العملية تحتاج الي  والخلط

تجارب عديدة ليست سهلة الختبار أنسب أنواع األلياف التي يمكنن خلطهنا ونسنبها المةوينة وكنذلن تحديند طنرق الخلنط 

ي علي طريمة تشغيل األلياف سواء مع المطن أو   الصوف . التي تتولف أيضا

وتتم عملية الخلط عادة فني مرحلنة الفرفنرة أو الكنرد أو السنحب أو النزو  أو النسنيج ولند بنذلت جهنود كثينرة 

إلكساب األلياف الصناعية خواص ومميزات تتشابه مع كل من المطن والصوف من جهة الموة واالستطالة أمكن معهنا 

 إستنباط خلطات معينه متميزة. 

 لمختلفة من األلياف ونوع االستعمال أفضل الخلطات لؤلنواع ا

 االستعمال بولي استر بولي بروبلين صوف اكريلين نايلون لطن فسكوز نوع االلياف

نسب الخلط 
% 

تريكو  –مبلبس داخلية       45 05
المشة  –مفارش  –

 –لمصان  –وبرية 
المشة  –فوط  –مناديل 

 مطبوعة 

31 71      

51 51      

 سجاد ومبلبس خارجية     05  45

41  21     

 سجاد  51 51    

 سجاد    31   71

33      67 
 -مبلبس خارجية )رجالى

 حريمى(

 المشة البدل 55  45    

 المشة البدل 55   45   

 سجاد التصادى    51   51

 تريكو ومبلبس خارجية   25 75   

 مبلبس خارجية   45 55   

 مبلبس خارجية 31  31    41

21      41 
االلمشة المعالجة بطريمة 

 الكى الداةم

 

 



125 

 

 

 

نوع 
 االلياف

بولي  صوف اكريلين نايلون لطن فسكوز
 بروبلين

بولي 
 استر

 االستعمال

نسب 
 الخلط %

 67      مجعد 33

 –بنطلونات 
بدل  –جيبات 
جاكتات  –

 رجالي

 للبنطلونات 51      مجعد 51

31 71      

مبلءات السرير 
مبلبس  –

 –العمل 
المبلبس 
 الرسمية

51   51    
للمبلبس 
 والمفارش

45   55    
مبلبس ضد 
 المطر

 35     65 
خلطة كبلسيكية 

 للممصان

 51     51 
للتريكو 
 –الداخلي 

 مبلبس سبور
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 المزايا العامة لبعض الخلطات 

 إستر والمطن : المزايا األساسيه لخاطات البولي -أ

يخلط البولي إستر مع المطن للحصول علي لحممشة مخلوطة تمتاز بخواص ال تتوفر فني كنل منن المطنن لحنو 

 البولي إستر بمفردها ومن لحهم المزايا التي يضيفها البولي إستر علي لحؤللمشة المطنيه هي : 

ي  مماومو الكرمشه والتجعد وهذه الخاصيه ناتجة من الخواص الذاتيه -0 لشعيرات البولي إسنتر وليسنت متكسنبة سنطحيا

 كما هو الحالي في األلمشة المطنية المعالجة ضد الكرمشة .

 سرعة الجفاف نتيجة إنخفاض نسبة لحكتساب الرطوبة في شعيرات البولي إستر .  -2

التمزيك وزيادة مماومة متانة شعيرات البولي إستر المصحوبة بإستطالة كبيرة ومرونة عالية تؤد  الي زيادة متانة  -3

التاكل باالحتكان ويبلحظ لحن نسبة البولي إستر البلزمة لزيادة متانة التمزيك تعتمند علني ننوع شنعيرات البنولي إسنتر 

تزيد من المتانة . ففي حالة البولي إستر بين والمتانة العالية نجد لحن نسبة البولي إستر المطلوبة يجب لحنن تزيند عنن 

التمزيك . ويبلحظ لحن زيادة كل من متانة التمزينك ومماومنة التاكنل تعمنبلن علني إطالنة العمنر  %لكي تزيد متانة5ا

 االستهبلكي للمبلبس المخلوطة . 

 ثبات األبعاد في األلمشة المجهزة .  -4

 الممدرة علي االحتفاظ بالكسرات الداةمة التي ال تتأثر لحو تزول بالغسيل . -5

وحيث لحن الخواص الرةيسيه المطلوبة في المبلبس الخارجينة هني مماومنة الكرمشنة وسنرعة الجفناف وثبنات 

, وفنني بعننض الحنناالت تتطلننب ثبننات الكسننرات مثننل  Easy-careاألبعنناد ولحننن تحتنناج أللننل مننا يمكننن مننن العنايننة 

ة المصننوعة منن البنولي إسنتر الجونبلت في المبلبس الحريمي , ورغم وجود هنذه الخنواص بنأعلي درجنة فني األلمشن

ةةب% إال لحنها تكون مصحوبة ببعض المساوا مثل سنهولة االتسنامم بسنبب توليند الكهربناء االسنتاتيكيه التني تجنذب 

االتربة الي المبلبس وعدم لدرتها علي إمتصاص الرطوبة المتولدة من الجسم مما يسبب الضيك في االستعمال ولتمليل 

المطننن النني البننولي إسننتر حتنني تزينند مننن ممنندرة الممنناش علنني إمتصنناص الرطوبننة  هننذه المسنناوا تضنناف نسننبه مننن

وإمتصاص العرق المتولد من الجسم لحثناء االستعمال كما تعمل علي تمليل تكوين الكهربناء االسنتاتيكيه وتسناعد علني 

 تسربها وبالتالي تملل من معدل إتساخها باالضافة الي تحسين ملمس ورخاوة المماش . 

 يا خلطات البولي إستر مع الفسكوز : مزا -ب

 تتميز خلطات البولي إستر والفسكوز بالخواص االتية :  

 مظهر األلمشة المخلوطة من هذه الشعيرات تكون جيدة .  -0

مماومة الكرمشة بالنسبة لنسب الخلطنات المختلفنة تكنون جيندة نتيجنة تمينز شنعيرات البنولي إسنتر بالمروننة العالينة  -2

 تجعد . ومماومة ال
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االحتفاظ بالكسرات في الظروف العاديه ويرجع بين لن لخاصية الثروموببلسنتين التني تتمينز بهنا شنعيرات البنولي  -3

 إستر . 

ي لحكبر منن حالنة خلنط حرينر األسنيتات  -4 خلط حرير الفسكوز مع البولي إستر يعطي األلمشة متانة وعمراي إستهبلكيا

 ة متانة شعيرات الفسكوز عن متانة شعيرات األسيتات . مع البولي إستر ويرجع بين لن لزياد

زيادة نسبة البولي إستر في األلمشة المخلوطة مع الفسكوز تزيد من مماومتهنا لبلحتكنان النذ  يعتبنر مميناس لمند   -5

 % بولي إستر 7% فسكوز 3تحمل هذه األلمشة لفترات طويلة من االستعمال ولد تبين لحن لحفضل النسب للخلط هي 

 Holeوجود الفسكوز في الخليط ولة بنسبة ضةيلة يضفي حماية ممتازة لؤللمشة ضد الحرق باالنصهار            -6

Melting Protection  . 

 خلطات البولي إستر والفسكوز والصوف :  -ج

 زيادة نسبة الصوف في الخليط تحسين من مظهرية وحيوية وإمتبلء األلمشة الناتجة . 

لصوف تحسين منن مماومنة األلمشنة للكرمشنه ال سنيما لنين كاننت مبتلنه مثنل الحنال فني المشنة ببلطني زيادة نسبة ا -2

 المطر التي يفضل فيها زيادة نسبة كل من الصوف والبولي إستر وتمليل نسبة الفسكوز . 

 زيادة نسبة الصوف تملل من ثبات االبعاد لبللمشة بعد الغسيل .  -3

 لي أكريلين : خلطات البولي إستر مع البو -د

ي أللمشنة  أن خلط البولي إستر مع البولي لحكريلين يننتج عننه مجموعنة منن الخنواص التني تعتبنر مثالينة تمريبنا

الكساء الصيفيه نظراي ألن األلمشة المنتجة تكون خفيفه الوزن عالية الجودة الني جاننب حسنن مظهنر التركينب النسنجي 

%            بولي 5% بولي إستر 5لها بدون كي ولحفضل الخلطات هي لها وتحملها الكامل لعمليات الغسيل واستعما

 اكريلين . 

ولحهم ما يضيفه البولي إستر علي المماش هو زيادة متانتة ومماومته للمطع ومماومته لبلحتكان . لحمنا البنولي 

ي النني جانننب زيننادة مماومنن Bulkلحكريليننن فإنننه يضننفي خاصننية التضننخيم للممنناش  ة الممنناش لنندرجات ممننا يجعلننه خفيفننا

الحرارة التي يتلنف عنندها نظنراي ألن درجنة الحنرق باالنصنهار لنه مرتفعنة بممارنتهنا باالليناف األخنر  باالضنافة الني 

 نعومة ملمسه . 

 مزايا خلطات البولي أكريلين مع الصوف :  –ه 

 وجود شعيرات البولي لحكريلين في الخليط تعمل علي التمليل من مماومة األلمشة للكرمشه . -0

زيادة نسبة البولي لحكريلين في الخيط تزيد من ممدرة األلمشة علي االحتفناظ بالكسنرات وتعمنل علني زينادة ثبنات  -2

 األبعاد بعد الغسيل والتمليل من نسبة االنكماش .

% بننولي 7لحننن هننذين النننوعين مننن األلينناف مكملننه ليعضننها بدرجننة كبيننرة وتعتبننر الخلطننة ولنند لحثبتننت التجننارب 

% صنوف هني لحفضنل الخلطنات التني تعطني صنفات متمينزة لبللمشنة المنتجنة . ويمكنن الحصنول علني 3لحكريلين 

ضننفي % لحننولحكثر . كمننا ي7لحممشننة لهننا خننواص الغسننيل بنندون كنني لينننا كانننت نسننبة البننولي لحكريليننن فنني الخلننيط 
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الصوف خاصية حيويه المماش والمماومة لبلنثناء والملمس الجميل . ورغم لحن المماش المنتج من هذا الخليط ال يكون 

 يمثل متانة لحممشة البولي إستر لحو النايلون إال لحن عمرها االستهبلكي ومبلءمتها لبلستعمال تكون مناسبة جداي . 

تكنون مسنتحبة بصنفة خاصنة فني  Bulkاصية تضخيم البنولي لحكريلينن وبناءاي عليه فإن جمال ورونك الصوف مع خ

 حالة الرغبة في إنتاج لحممشة مخلوطة تمتاز بالنعومة وخفة الوزن ال ينجح فيها البولي إستر لحو النايلون . 

 مزايا خلطات النايلون والفسكوز :  -و

وجود الفسكوز في الخليط يملل الي درجة كبيرة من البكهرباء االستاتيكيه المتولدة من شعيرات الننايلون وبالتنالي  -0

 يملل من سرعة إتسامم األلمشة . 

 زيادة نسبة النايلون تزيد من ممدرة األلمشة علي االحتفاظ بالكسرات وتملل من نسبة االنكماش بعد الغسيل .  -2

انة شعيرات الفسكوز لحمل بكثير منن متاننة شنعيرات الننايلون فنإن زينادة نسنبة الننايلون فني الخلنيط حيث لحن مت -3

 تزيد من متانة التمزيك والعمر االستهبلكي لؤللمشة . 

 وجود الفسكوز في الخليط يزيد من مماومة األلمشة لبلنصهار ألن شعيرات النايلون سهلة االنصهار بالحرارة .  -4

 لخامات الطبيعية والخامات التركيبية الصناعيةة بين ارنمما

 الخامات التركيبية الصناعية الخامات الطبيعية

 .تمتاز بالمتانة الموة والتحمل والمرونة .  0  . أليافها أق متانة من األلياف التركبيبة0

 .. تصلح إلنتاج األلمشة الخفيفة جداي 2 . تصلح لصنع الملبوسات الداخليه والخارجية 2

. معرضة لمهاجمة الحشرات والبكتريا والعتةه 3
 والعفن 

 . طارده للماء ال تتعلك بها البمع والماذورات .3

 .تصلح كمبلبس لسكان المناطك الباردة .4 . تتناسب أليافها كافة احتياجات اإلنسان4

 . غير لابية للكرمشة .5 . لها لابيلة للكرمشة والتكسير5

لرطوبة والعرق باإلضافة . تتميز بامتصاصها ل6
 إلي احتواةها علي مسام تسمح بمرور الهواء .

 . عدم امتصاصها للرطوبة . 6

. يسهل صباغتها وطباعتها وتجهيزها بسبب 7
 لابليتها ال متصاص السواةل والمحاليل .

. يصعب صباغتها بسبب عدم امتصاصها 7
 لسواةل الصباغة . 

اخلية . أمكان استخدامها في المبلبس الد4
 والخارجية وكافة احتياجات األنسان

. عدم إمكان استخدامها في المبلبس المبلصمة 4
 للجسم لعدم لدرتها علي امتصاص العرق . 

 

 ممارنة بين الخامات الطبيعية والخامات التركيبية الصناعية 

 

 أوالي الخامات الطبيعة : 

 هي التي تؤخذ من الطبيعة مباشرة وتنمسم الي ثبلثة ألسام :  

 خامات نباتية مثل المطن والكتان والجوت  -0
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 خامات حيوانية مثل الصوف والحرير الطبيعي .  -2  

 ألياف معدنية مثل أسبلن الذهب والفضة .  -3  

 

 العيوب المميزات الخواص الخامة

0-  
 المطن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تتميز شعيرات المطن بوجود التواءات علي  -0
 صورة حلوزنية تساعد في عملية الغزل 

اللون الطبيعي للمطن الخام يميل لبلصفرار أو  -2
االحمرار ولكنه يتحول بعمليات التبييض إلي 

 اللون األبيض . 
ال يبنل المطن الخام بسهولة إذا وضع في  -3

واصة  الماء البارد بسبب المواد الموجودة به
 الزيوت ولشمع . 

 المطن من أكثر المنسوجات تعرضا للضوء .  -4
يتأثر باألحياء الصغيرة التي تنمو علية في  -5

 هي تجعله يتعفن وتظهر فيه البمع 

رخص المطن  -0
نسبيا عن الخامات 

 األخر  . 
 سهولة في زراعته  -2
عدم االحتياج إلي  -3

تجهيز أليافه لبل 
 غزلها 

سهولة غزله  -4
 ونسجه 

الحصول منه علي  -5
منسوجات متنوعة 

 االستخدامات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

 أسئمه لمسخاجعة 

ه المــون ...  ــخ  ــحا االطــال واــخح العوامــ  صــي: مــن الخــواص الطهيعيــه الســإنخا  ــخ وطتــاج الخيــو  القشيــه  ــخ خا 1س
 السإنخا  خ دلجة لون القطن . 

 : يتوقف لون القطن عمخ عوام  مختمفة أ سها :  1ج

الرـــشف : بـــالخأن مـــن أن المـــون الاالـــا  ـــخ االقطـــال  ـــو االاـــيت اال أطـــه  شـــاك بعـــت االقطـــال  ات االلـــوان  -
 األخخي كاالخزخ واالصفخ واألحسخ وطظخًا لعجم نهات  حا االلوان . و حا االلوان لن تشتذخ زلاعيًا .

الظخوف الجويـه خـ ل طسـو التيمـة وطزـجها كسوجـات الحـخ الذـجيج والرـقيع التـخ تدـها تفـتت جـوز القطـن تفتحـًا  -
 أيخ طهيعخ  تهجو االقطان المعه . 

هـا بسوعـج ا السشاسـا أز ـخ لوطـًا مـن االقطـان فمجة بقاء االقطان بعج التفـتت عمـخ المـوزا : أن االقطـان التـخ تـن قط -
ام  الجويه بعج طزجها  كمسا تعخضت االقطـان الستفتحـه لمجـو لسيـ  لوطهـا ل صـفخال وتتـجطخ التخ تتخك عخضه لمعو 

 لتهتها . 

االصابات باأل ات السختمفة : يشتج عن االصابه اجيجان الجوز أو السشن أو الحبابـه الهيزـاء أو االمـخاض الفطخيـه  -
 خاصة العفن االسود لعطخ لوطًا لمادلًا مدودًا . تايخ واضت بالمون تهعًا لشوع االصابه .  االصابه بالفطخيات و 

 

 ميج ؟ حما خ العوام  التخ تإنخ  خ ترا خ ال 2س

 ميج ولخ جاطا العسميات الدلاعيه السختمفة وخاصة مخحمة الشزج عوام  أخخي أ سها: ح: تتأنخ صفة ترا خ ال 2ج

 ولتفاع طدهة الذوائا والسواد الاخيهه واالقطان أيخ الشاضجه . -

 ولتفاع طدهة الخطوبه  خ االقطان . طظخًا الن االقطان السحموجه تفقج جدء من لطوبتها انشاء عسمية الحميج -

 

 : )أ( ولخ كن قدن تشقدن الخامات الشديجية  3س 

 : تشقدن الخامات الشديجية ولخ ن نة أقدام :  3ج

 المياف طهيعية :  -1
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 ألياف طهاتية : وطحر  عميها من الشهات مث  القطن والكتان والجوت  -أ

 والحخيخ الطهيعخ  –ألياف حيواطية : وطحر  عميها من الحيوان مث  الروف  -ب

دتخمرها من أص  طهيعخ سواء كان طهاتيا أو حيواطيا اواسطة الطخق طألياف مدتخمرة : و خ األلياف التخ  -2 
 الرشاعخ .  الكيساوية مث  الحخيخ

 ألياف تخكيهية : و خ األلياف التخ يتن تخكيهها كيساويا مث  الشايمون والهولخ أستخ .  -3

 

 )ب( : أ كخ أ ن خامات ك  قدن 4س

   

 الحخيخ الطهيعخ  –الروف  –الجوت  –الكتان  –)ب( : األلياف الطهيعية : مث  القطن  4ج

 المياف السدتخمرة : الحخيخ الرشاعخ    

 الهولخ أكخيميك  –الهولخ استخ  –أللياف التخكيهية : الشايمون ا   

 

 )أ( اعط  كخا عن مخكد القطن بالشدهة ل قتراد السرخي . 5س

   

 ة ومتاطته . تلرادلات السرخية ولخ الخالج بدها طول تيماقيسة من  )أ( لسث  القطن الجاطا األكهخ 5ج

 

 

 

 سدالا التخ تتحمخ اها الس بذ السرشوعة من القطن الأ ن  ح)ب( وضت بالذخ  5س
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)ب( لعتهخ القطن السرخي من أحدن الخامات استعساال  خ الس بذ الجاخميـة ألطـه لدـاعج  ـخ امترـاص الخطوبـة  5ج
 خ مدام تدست بسخول الهواء . مخ احتوائه علضا ة ووالعخق باال

 

 : أ كخ أ ن الخواص الطهيعية لمكتان ومسيدات استخجامة  خ صشع الس بذ  6س

 

 : الخواص  خ :  6ج

. من حيث المون  إطه لختمف لوطه باخت ف طوعه وأحدن أطواعه  و األايت ولون الكتان السرـخي  ـو الخمـادي ويـتن 1
 التاما عميه بعسمية التهييت. 

 . . لستاز امسعان طهيعخ لذهه الحخيخ 2

 لمهخم أق  .  ته. الكتان أق  مخوطة من القطن وقاامي3

 . يتكون الجاطا األكهخ من ألياف الكتان من الديميموز . 4

 مسيدات استخجامه  خ صشع الس بذ : 

يتسيد اديادة دلجة توصيمة لمحخالة واخحا و قجا لمخطوبـة ولهـحا  ـإن الس بـذ الكتاطيـة أكثـخ صـ حية  ـخ م بـذ الرـيف 
 الطها ألطف عمخ الجدن طت باقخ األطواع األخخي . 

 

 

 

 )أ( ما  خ الخواص الطهيهعة لمروف ؟   8س
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 أكثخ الخامات الشديجية مخوطة  -1)أ( :  8ج

 يتأنخ بالخطوبة حيث أطه أكثخ الخامات امتراصا لمخطوبة  -2        

 دلجة  66ال يإنخ الساء الهالد عميه ولكشة يتأنخ بالساء الداخن عشج دلجة  -3       

 %  35السادة األساسية السكوطة له  خ ) الكيخاتين ( اشدهة  -4       

 ولخ األصفخ أو الهشخ .ايت يتأنخ بالزوء  يتمون من المون اال -5       

  

 )ب( : أعط  كخة عن خيو  الروف واستعساالت ك  مشها ؟  8س

  

صوف الولستج : وترشع خيوطها من الذعيخات الطويمة ايتجاء من ن ث اوصات  أكثخ و خ التخ ترمت  -1)ب(  8ج
 لرشع السشدوجات الشاعسة الجيجة . 

األكثخ من ن ث اوصات والعودام الستهقية من أدل الولستخ وترشع صوف الوولن : وتادل خيوطها من الذعيخات  -2
 من خيوطها السشدوجات الدسيك الخذشة.

 

 

 

 

  

 )أ( ما خ الخامات الرشاعية التخكيهية ؟ ولسا ا سسيت اهحا ؟   9س
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 ( : الخامات الرشاعية السدتخمره : مث  الحخيخ الرشاعخ أ) 9ج

لن من أص  طهيعخ سواء كاطت طهاتا او حيواطا اطها  خ األلياف التخ لدتخمرها العوسسيت اهحا األسن : ال            
 اواسطة الطخق الكيسيائية . 

 

 : أعط  كخة عن خامات الهولخ أستخ وا كخ ا ن اطواعها  16س

 

رشع  حا وت 1941: الهولخ استخ :  و من أ ن األلياف الرشاعية التخكيهية وأول من أكتذفة  ن األطجميد عام  16ج
 األلياف بطخيقة التكانف التكانخي لجديئات السواد األساسية نن تعدل مث  

 أ ن أطوا ا التجالية : 

 امخيكا - داكخون  -1

  وطجمتخا  –تخيمين  -2

 ألساطيا  –ديولين , تخيفيخا  -3

   خطدا - تخجال  -4

 ولطاليا  –تختال  -5

 

 

 

 أطواعها التجالية ؟: أعط  كخة عن خامات الهولخ وا كخ ا ن 11س
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يطمـ  عميهـا أسـن الشـايمون ويدـتخجم  ـخ صـشاعة  ـخش األسـشان و : الهولخ أميج : من أ ن وأولخ الخامـات التخكيهيـة  11ج
والب الديجات و خ صشاعة بعت أطواع الخيو  الجخاحية وصشاعة األقسذة الخفيفة و خ الحخب العالسية استخجام  ـخ جو 

 .  تصشاعة الهخااو 

 واعه التجالية : أ ن أط

  أمخيكا  –طايمون  -1

 ألساطيا  –اخطون  -2

  خطدا  –للدان  -3

 اليابان –اميد ن  -4

  سويدخا – ي طكا -5

 مرخ  –مرخ طايمون  -6

 

 : أعط  كخا عن خامات الهولخ أكخيميك وأ كخ أ ن أطواعها التجالية ؟ 12س

  

: الهــولخ أكخيميــك : تعتهــخ مــن أ ــن األليــاف التخكيهيــة وتشــتج  ــحا الخامــة عمــخ اــك  اــعيخات التــخ تاــدل بالطخيقــة  12ج
العادلة مث  : القطن عمخ اك  اخيط مـن الذـعيخات القرـيخة وتعتهـخ الخامـة أقـ  متاطـة مـن أليـاف الهـولخ أسـتخ والهـولخ 

 أميج . 

 دلالون ألساطيا ن  بأمخيكا أكخال –أ ن أطواعة التجالية :ـ أوللون 

  

 :ـ أ كخ الخواص السذتخكة لمخامات الرشاعية  13س
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 . لستاز بالستاطة وقوة التحس  والسخوطة واألطدجام .1

 . طالدة لمساء وال تتعم  اها الهقع والقا ولات . 2

 . أيخ قاامة لمكخمذة . 3

 ن فخ قاامة لمتعي. األقسذة السرشوعة مشها أ4

 . بعزها عازل لمكهخباء مث  الشايمون . 5

 

 التخ تدتخجم  خ طدج األقسذة ؟   :ـ ما الاخض من خمط األلياف اهعزها لتكون الخيو  14س

 

يـــة اخـــخي الحالـــة يـــو  حدـــشة السظهـــخ مـــن طاحيـــة ومـــن طاحف الشدـــيجية  ـــو اطتـــاج خا:ــــ الاـــخض مـــن خمـــط األليـــ 12ج
 يات الخمط :ـ األقترادلة والفشية ومن أمثمة  لك  خ عسم

 ة الثسن : ع. خمط خامة لخيرة مع خامة مختف1

 ا  خ متشاول الجسيع . سمث  خمط القطن مع الروف ليكون سعخا 

 . خمط خامة محرولها متو خ مع خامة أخخي طادلة : مث  الشايمون والروف 2

 . خمط خامة تتستع بسدالا وخواص مستازة مع خامة أخخي أق  مشها :ـ مث  3

 ألياف الهولخ استخ .  القطن و

 خمط خامة لها مسيدات خاصة مع خامة أخخي لها عيوب مث  : الروف والهولخ أكخيممك .  .4
 

 :ـ ما خ عيوب الخامات الرشاعية التخكيهية . 15س

 



137 

 

 عيوب الخامات الرشاعية التخكيهية :  15ج

 . عجم أمتراصها لمخطوبة . 1

 . صعوبة صهاأتها بدها عجم امتراصها سوائ  الرهاأة . 2

 . عجم أمكان استخجامها  خ الس بذ الجاخمية الس صقة لمجدن لعجم قجلتها 3

 

 :ـ كيف لسكشك تسيد ك  من الخامات األتية  16س

 

 لئحة االحتخاق تذهه لائحة الذيا   –القطن :ـ لذتع  بدخعة  -1:  16ج 

 لائحة الذعخ السحخوق .  –الروف :ـ لحتخق اهطئ وتكون األطخاف السحتخقة  -2         

 عمخ اإلاتعال  لذتع  وال لداعج  –لائحة خاصة  –الشايمون :ـ يشرهخ عشج تقخيهها من المها  -3         
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 التدريبات العملية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بينهاخامات النسيج وطرق التفريك اختبار 

 ممدمة
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إن تعدد خامات النسيج وصعوبة التمييز بين بعضها والبعض األخر , لكثرة تشابههما في المظهر الخارجي , يستلزم 

للتفريك بينها , غير مجرد اللمس أو النظر ,  طرلا أخرى تعتمد على االختبلف بين هذه الخامات في الخواص 

 1التشريحية والطبيعية والكيمياةية 

بلف في الصفة التشريحية للخامة فيمكن إظهار بفحص الخامة بواسطة المجهر )الميكروسكوب ( ,هذا أما االخت

الفحص يكفى في غالب األحيان وحده للتمييز بين خامات النسيج , على أنه بالرغم من ميزة هذا الفحص فانه ليس في 

 1متناول كل شخص ,لما يتطلب من وجود المجهر نفسه وما يتبعه من معدات 

ولهذا السبب فان الطرق الطبيعية والكيمياةية للفحص هي األكثر انتشارا لسهولة إجراةها , ولعدم الحاجة فيها إلى 

 1جهاز خاص 

هذا ولد أتينا عند الحديث عن كل خامة على وصف عام للصفة التشريحية والفحص الميكروسكوبي لكل خامة ,فيمكن 

  1الرجوع إلى ذلن عند الحاجة 

 

 يموم كل طالب بعمل االختبارات للخامات المختلفة والتفريك بينهما ملحوظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمرين الثامن

 ) أ ( تمييز الخامة بواسطة الملمس :
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يمكن التمييز بين خامة وأخر  بواسطة الملمس ولكن نظرا لتشابه بعض الخامات في المظهر فأن فحص الخامات 

مبنية علي دراسة وكثرة تعامل بمختلف أنواع الخامات حتى يستطيع الفاحص بهذه الطريمة يحتاج إلي خبرة كبيرة 

 بخبرته التعرف علي نوع الخامة المستخدمة في كل من السداء واللحمة.

 والموضح بعد بعض خواص الخامات التي تساعد الفاحص علي التعرف علي نوع الخامة عن طريك الملمس :

تحت الضغط ) أ  ال تماوم الضغط ( والمطن المحرر " الذ  أجريت  المطن : أليافه متوسطة النعومة وميتة -1

 له عملية تحرير " ملمسه أكثر نعومة وبه بعض اللمعان.

 رطبة . –مستميمة  –الكتان : أليافه ملساء بها بعض الصبلبة  -2

الصوف : ألمشة الصوف بها بعض الخشونة وتختلف هذه الخشونة من صنف آلخر حسب نوع التجهيز  -3

 وأليافه حية تحت الضغط ) تماوم الضغط ( و بها مرونة عالية. –الجة التي أجريت عليه والمع

 يحدث نوعا من التزيين عند فركه . –يماوم الضغط  –مرن  –سخي  –الحرير الطبيعي : ناعم  -4

 أليافه بها بعض الصبلبة الهشة. –الحرير الصناعي : متوسط النعومة  -5

األلياف التركيبية: يختلف ملمس بعضها عن البعض الختبلف طرق تحضيرها والمواد األساسية المستخدمة  -6

 وطرق غزلها ولكن لخاماتها ملمسا عاما كاآلتي: 

 خالي من األوبار شمعي الملمس.         –أسطواني  –) أ ( النايلون: ناعم في صبلبة متوسطة 

 مرنه.-تشوكية الملمس )ب( البولي استر: أليافه ناعمة كاو

 ملمسها جاف خالي من السخاء.-)ج( البولي اكريلين: أليافه متوسطة النعومة 

 

 

 

 

 

 

 التمرين التاسع

 )ب( تمييز الخامات عن طريك المظهر :     
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تمييز الخامات عن طريك مظهرها ليس من األمور السهلة أيضا وشأنه في ذلن شأن التمييز بواسطة الملمس حيث 

الحكم على نوع الخامة )بالنظر إليها( على خبرة الفاحص وكثرة مرأنه في هذا المجال وخصوصا بعد أن تناول يتولف 

التجهيز الكيماو  والميكانيكي عبلج الكثير من خواص الخامات وأعطاها خواصا جديدة لتصبح مماثله للخامات 

 األحسن منها في المواصفات .

بعضها بالنظر فأن لبعض الخامات مظهرا خاصا معروفا يمكن به تمييزها  وبالرغم من صعوبة تمييز الخامات عن

 بسهوله وأهم العبلمات التي يمكن بها تمييز بعض الخامات ما يإتى :

 المطن الخام : -0

ويختلف هذا االسمرار من نوع إلي أخر ولكن لجميع األلطان الخام مظهرا -لون المطن الخام ابيض ماةل لبلسمرار 

 ن تمييزها به بسهوله بالنظر .ولونا يمك

 الكتان الخام أو المبيض نصف تبيض : -2

لونه في الغالب برونز  فاتح أو بني مصفر فاتح وبتدفيك النظر في الخيوط المنسوجة منها العينة تظهر في بعض 

بحت داخله الخيوط تسلخات بسيطة ولشور صغيره من المش المعه )لم تنفصل عن األلياف أثناء عمليات الغزل وأص

 في تكوين الفتلة(.

 

 الصوف الخام: -3

 يمكن تمييزه بسرعة من األوبار التي تحيط بخيوطه وألمشته ..وخيوطه تظهر مؤلنه جزلة.

 الحرير الطبيعي الخام :  -4

جزل المع لمعانا جميبل وله بريك خاص يتناسب مع شهرته باعتباره -لونه )سكروته( ابيض ماةل إلي االصفرار البني 

 أثمن واغلي الخامات النسجية.

 الحرير الصناعي : -5

وإذا كانت خيوطه -إذا كانت خيوطه مستمرة فإما أن تكون المعه جدا أو تكون مطفية وتظهر خيوطه هشة مستميمة 

ولكن ليس لها نفس -مغزولة )على طريمة المطن ( أ  فبرأن ..فأن ألمشته تظهر بها بعض األوبار التي تشبه الصوف 

 ب الذ  يظهر به الصوف وال نفس الثمل واالمتبلء الخاص به .التشع
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 األلياف التركيبية:-6

 تظهر ألمشتها مسطحه ليس بها كرمشه بريمها شمعي تمريبا واأللمشة الخفيفة منها شفافة .

 طرق أخرى خاصة لد تساعد على تمييز بعض الخامات      

 الصوف والمطن :-0

 فأن الصوف بسبب سخاء شعيراته ومرونتها فأنها تسحب بدون صوت. -الخيط يمكن التمييز بينها عند لطع 

 بينما الخيط المصنوع من المطن يمطع بصوت واضح.

 الكتان والمطن :-2

عند تمزيك لماش من الكتان باليد نجد أنه يماوم أكثر من لماش المطن ويكون المطع بدون انتظام ويسمع للكتان صوت 

أما في المطن فالتمزيك يحدث بانتظام في خط واحد..)وبصوت  -اف الخيوط الممزلة المعهوأطر -حاد عند التمزيك 

 ضعيف(.وإطراف الخيوط الممزلة تكون بدون لمعه.

) أ ( ويمكن التمييز بين الكتان والمطن بوضع نمطة من )الحبر( على المماش فإذا انتشرت البمعة واتسعت كأن المماش  

 يرة ولم تنتشر كأن المماش )كتأن( .)لطنا( وإذا ظلت البمعة صغ

 ويستحسن غسل المماش وتجفيفه لبل اختباره إلزالة المواد المستعملة في تجهيزه لةبل تعوق امتصاص المماش للحبر.

 

)ب(إذا غمرت الخامة في زيت زيتون أو جلسرين فأن كانت لطنا بميت غير شفافة أما إذا كانت كتانا فتأخذ مظهرا 

 شفافا.

 

 وبات التي تعترض ))الفحص(( بالنظر واللمس :** الصع

ربما يصادف الشخص الغير متمرن مصاعب في تمييز الخامات بواسطة المظهر والملمس وخصوصا أن بعض 

المنسوجات تتحول بعد التجهيز إلي مظهر وملمس أخر يختلف عن مظهرها وملمسها األصلي لبل التجهيز .. وفي هذه 

 لي طريمة اختبار الخامة ))بالحريك(( كاالتى:يتجه نظر الفاحص إ-الحالة 

 **اختبار الخامة بواسطة )الحريك( ومبلحظة االشتعال والرماد الناتج وراةحة  الحريك: 
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يمكن تمييز الخامة عن طريك اختبار تأثرها بتمريب لهب مشتعل منها ومبلحظة طريمة اشتعالها أو انصهارها 

 أو طبيعة المادة المتبمية منها . وتصاعد أ  أبخره أو رواةح منها ومظهر

وبصفه عامه إذا كانت األلمشة مجهزه بمواد تنشيه أو خبلفه فيستحسن غسلها جيدا أو إزالة هذه المواد منها حتى يمكن 

 اختبارها على طبيعتها .

 الخامات الحيوانية:

لي تركيبها الحيواني .. فهي تشترن الخامات الحيوانية بصفه عامه في بعض الظواهر عند احترالها ويرجع ذلن إ

وهذه األبخرة لها تأثير -تحترق ببطء وبلهب ناصع ويتصاعد منها أبخره لها راةحة الريش أو الشعر أو اللحم المحترق 

 كذلن -للو  يحول لون ورلة عباد الشمس المبتلة بالماء إلي اللون األزرق 

 

 لة على طرف الخيط المختبر.يبلحظ بعد االشتعال تكون حبيبه صغيره من المادة المحتر

 الخامات النباتية:

تشترن جميع الخامات النباتية بصفه عامه في بعض الظواهر عند حرلها ويرجع ذلن إلي تركيبها النباتي ..فهي 

تحترق بسرعة مصحوبة بإصدار لهب وتترن بعد االحتراق رمادا ابيض اللون أو رماد  فاتح على شكل خيط 

األبخرة التي لها تأثير حمضي .ويحترق المطن بسهوله ..مصحوبا بإصدار لهب مع مبلحظة ويتصاعد لليل جدا من 

 أن الطرف المحترق للخيط لد يتجمد لليبل.

 

 

 

 

 

 

 

 التمرين العاشر
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 لتمييز بين الخامات المستخدمة في المنسوجات ))بالحريك(( يبلحظ اآلتي ا

واحد في بعض المظاهر العامة إال أن لكل خامة ما يميزها عن الرغم من اشتران جميع الخامات التي تنتمي إلي أصل 

 األخرى بالحرق والموضح بعد أهم هذه المميزات.

 الحرير الطبيعي :  

إذا أحرلت طرف لماش مصنوع من الحرير الطبيعي أو عدة خيوط منه فأنه يشتعل ببطء وتفو  منه راةحة شعر 

 يحترق .

ى شكل كرات أو خرز صمغي على امتداد الطرف المحترق بلون اسود يتحول وبعد أن تنطفب النار يتبمى رمادا عل

 تدريجيا لؤلبيض .

 الصوف:

يحترق بسرعة الل من التي تبلحظ عند حرق الحرير الطبيعي ويعطى راةحة لويه لشعر محترق ونرى المادة الدهنية 

 صمغيه على امتداد الطرف المحترق.والرماد المتبمي يتفحم ويكون على شكل كرات -تغلي على السطح المحترق 

 الحرير الصناعي:

 يحترق حرير الفسكوز وحرير االسيتات مثل المطن مع مبلحظة:

) أ ( أن األلمشة أو خيوط الريون من نوع)الفسكوز( تحترق بسرعة وتترن لليبل جدا من الرماد لونه رصاصي فاتح  

 وتعطى راةحة الورق والخشب المحترق .

ريون من نوع )االسيتات( فهي تحترق بلهب ساطع وببطء عن الفسكوز وتنصهر مكونه حبيبات من )ب(أما ألمشة ال

يتحلل اثنا احتراله تاركا رمادا لونه رصاصي فاتح أو ابيض )على  -المادة المنصهرة تبلحظ عند أطراف الخيوط 

 شكل خرز ( وتشم راةحة الخل النفاذة.

 المطن:

ولكنها الل من التي  -المصنوعة من المطن بسرعة بلهب بسيط أو بدون لهب  تسرى النار في المماش أو الخيوط

وال يترن إال رمادا خفيفا جدا  -تبلحظ عند حرق الحرير الصناعي )الريون( والراةحة مثل راةحة الورق أو الخشب 

 يظهر على طرف المماش أو الخيوط المحرولة .

البياض وال يتبمى منها اال اثر بسيط مع ظهور الراةحة المعروفة  واألجزاء المحترلة تتطاير بلون رصاصي يميل إلي
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 )بالشياط(.

 الكتان :

ويرى المماش وهو يحترق خبلل اللهب ويحتفظ -ولكنه أسرع من الصوف  -يحترق ببطء الل من المطن والريون 

 وتشم راةحة الخشب عند حرله.واألجزاء المحترلة تتطاير بلون يميل إلي االصفرار  -بالرماد الذ  يسمط عند لمسه 

 ** اختبارات الحريك لؤللياف الصناعية التركيبية:

 بولي أميد)النايلون(: -

 ال يحترق إذا ما لمسته النار بل ينصهر عند تمريبه من اللهب. -0

 .النايلون عند )االنصهار( االحتراق تميل راةحة بعض أنواعه للشعر المحروق ويكون خرزه رمادية أو بيضاء -2

 لون المادة المنصهرة رماد  ماةل للسواد.-3

 **البولي استر:

 تريفيرا . -ترجال  -تيريلين  -داكرون 

 ترلينكا  -تترون                          

 ديولين.... الخ.                           

اللهب وتخلف حبات صلبه  يلتهب بصعوبة ويتملص من اللهب وتلين مادته ثم تنصهر مكونه حبات داةرية تنفجر في

 سوداء غير منتظمة .

والمادة المنصهرة لونها رماد  سمين ويكون اللهب عادة  -والدخان اسود مع اللهب وازرق رماد  بعد خمود اللهب 

 اصفر فاتح مع نهايات برتمالي أو ازرق في بعض األحيان .

 **بولي اكريلين )األولون(:

دته وتنصهر مكونه حبات سوداء والدخان اسود مع اللهب بينما عند خمود اللهب يلتهب وال يخمد بدون مؤثر وتلين ما

 تظهر خصبلت دخان رمادية ويكون اللهب عادة اصفر مع نهايات برتمالي .
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