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الغزل المحكم ، الغزل الحمقى، خصائص الخيوط، معامل عدم الكمال، قوة  -الكممات الدالة:
 شد الخيط، عدم إنتظامية الخيط  .
 ممخص

الحمقى. حيث يتم يعتبر نظام الغزل المحكم ىو تطوير لجياز السحب عمى ماكينات الغزل 
دمج األلياف المسحوبة معا فى جياز السحب عمى ماكينة العزل المحكم بواسطة تيار من اليواء. 
ونتيجة ذلك يقل حجم وأبعاد مثمث الغزل المتكون عمى ماكينات الغزل المحكم بدرجة كبيرة عن مثيمو 

غزل بأنو غير موجود عمى فى ماكينات الغزل الحمقى. وبسبب ىذا التطوير، يمكن اعتبار مثمث ال
ماكينات الغزل المحكم. ونتيجة لعدم وجود مثمث الغزل، فإن خصائص الخيوط المنتجة عمى 
ماكينات الغزل المحكم تختمف جوىريا ومعنويا عن مثيالتيا المنتجة عمى ماكينات الغزل الحمقى. فى 

عمى كال النوعين من الغزل  95خالل ىذه الدراسة، تم إنتاج ثالثة خيوط من القطن المصرى جيزة 
إنجميزى. حيث تعتبر الخيوط ذات  40/1و  36/1،  30/1)العزل المحكم والغزل الحمقى( بنمر 

نمرة خيط رفيعة. وباستخدام التحميل  40/1نمر متوسطة السمك بينما تعتبر نمرة  36، 30النمر 
لكال النوعين من الخيوط. حيث اإلحصائى فى اتجاىين، تم مقارنة الخصائص الفيزيقية والميكانيكية 

تم مقارنة الخيوط المنتجة من نظامى الغزل تحت الدراسة من حيث الماتنة )سنتى نيوتن(، استطالة 
القطع )%(، اإلنتظامية )معدل التغير فى الوزن لوحدة الطول( )%(، معامل التشعير، مؤشر الكمال 

اسة تفوق الخيوط المنتجة بنظام الغزل متر من الخيط المنتج. وقد أثبتت نتائج الدر  1000لكل 
 المحكم عن مثيالتيا المنتجة بالغزل الحمقى لجميع النمر محل الدراسة فى معظم الخصائص. 

 -مقدمة: -1
يعتبر التركيب البنائى لمخيوط وتقنية أنتاجيا من العناصر األساسية والتى تمعب دورا حيويا 

قنية الغزل الحمقى ىى أكثر التقنيات المقبولة وعمى فى فى جودة المنتج النسجى النيائى.تعتبر ت
نطاق واسع إلنتاج الخيوط المغزولة. حيث يمكن لتقنية الغزل الحمقى غزل جميع الخيوط من أى نوع 

 220من األلياف النسجية سواء كانت طبيعية أو صناعية وبمدى واسع من النمر التى تصل إلى 
 إنجميزى. 
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عمى تحسين التكنولوجيا الحالية تقنية الغزل الحمقى تطوير في لعدة عقود ، ركزت جيود ال
ظل التصميم األساسي  يا بالعمميات المختمفة عمى ىذه التقنية المثالية. ودمج قدرات األتمتة وربط

الغزل الحمقي دون تغيير إلى حد كبير حتى أواخر التسعينيات عندما تم إدخال تقنية الغزل  لماكينة
  .(1)المكثف( ألول مرة  -ج المدم)أو  المحكم

يعتبر نظام الغزل المحكم ىو عممية تطوير لماكينة الغزل الحمقى التى تم تصميميا فى 
البداية من أجل غزل الخيوط القطنية التى تنتمى إلى مجموعة فرعية من األلياف التيمية )قصيرة 

خط التالمس لسمندرات السحب . يمكن تعريف مثمث الغزل بأنو المنطقة الواقعة بين (5-2)التيمة( 
األمامى ونقطة إعطاء البرمات لأللياف المسحوبة والتى تعتبر نقطة بداية تكوين الخيط . بصفة 

. مثمث الغزل ىو (6)عامة، يعتبر مثمث الغزل نقطة ضعف ىامة وحاسمة فى تقنيات الغزل الحمقى 
دمج أحد طرفييا فى الخيط  السبب فى أن بعض األلياف تترك المبروم الذى يتم سحبو أو يتم

المغزول فقط. ىذا ىو السبب فى إىدار العديد من األلياف واستغالل أقل لمتانة األلياف التى تشارك 
فى متانة الخيط المتكون كما أنيا السبب فى المظير الردىء ونسب التشعير العالية لمخيوط المغزولة 

الغزل التقميدى )الغزل الحمقى( ، فإن األلياف . فى نظام الغزل المحكم، وعمى النقيض من نظام (7)
المسحوبة يتم دمجيا تماما فى جسم الخيط المغزول بواسطة ديناميكا اليواء وبعد عممية السحب 
مباشرة. حيث تصبح األلياف المسحوبة أكثر توازيا ودمجا وتماسكا فى منطقة الدمج وقبل تكوين 

ل األلياف المسحوبة أن يتم دمجيا داخل بنية الخيط الخيط المغزول مباشرة. يسمح ذلك تقريبا لك
(. وحيث أن إعطاء البرمات لمخيط المغزول يتم بالقرب من خط 1المتكون كما ىو موضح بشكل )

التالمس بين سمندرات السحب األمامية، فإن األلياف القصيرة أيضا تشارك فى بنية الخيط المغزول 
فى ىذه المنطقة الحرجة. كل ذلك، يمكننا من إنتاج خيوط تحت ظروف محددة من الشد الواقع عمييا 
 مقارنة لممظير الطولى لخيوط الغزل الحمقى والمحكم.  (2)مغزولة بأقل معامل تشعير. يوضح شكل 

يتيح نظام الغزل المحكم برم جميع األلياف تقريبا. ومن ثم، يتم دمج األلياف بال استثناء 
يط المنتج دة من خصائص جميع األلياف فى تعزيز خصائص الخداخل بنية الخيط المنتج واالستفا

 .  (9)واألقمشة المنسوجة منو
 
 
 
 
 
 
 

 .(01)م والغزل الحمقى بعد سحب األليافتكوين الخيط عمى ماكينتى الغزل المحك -:(1)شكل

 عرض المبروم
 عرض المبروم

خط التالمس بين 
سلندرات السحب 

 األمامية
إرتفاع مثلث 

 الغزل

مثلث إرتفاع 

 الغزل

مثلث الغزل على 

 ماكينة الغزل الحلقى
مثلث الغزل على 

المحكمماكينة الغزل   
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تم دراسة الخصائص الفيزيقية والميكانيكية لخيوط الغزل الحمقى والمحكم وكذلك 
 المنسوجة من كال النوعين من الخيوط فى العديد من األبحاث السابقة والتى خصائص األقمشة

 تركزت عمى انتاج الخيوط الرفيعة
. لذلك، تيدف ىذه الدراسة إلى مقارنة الخصائص الفيزيقية والميكانية لخيوط  (01-21) 

جاىين تم الغزل المحكم والغزل الحمقى ذات نمر متوسطة  وباستخدام التحميل اإلحصائى فى ات
دراسة تأثير نوع عممية الغزل ونمرة الخيط عمى متانة الشد، استطالة القطع، نسبة التشعير، 
معامل التغير فى الوزن لوحدة الطول، والمجموع الكمى لعدد األماكن السميكة والرفيعة والعقد لكل 

 متر فى كال النوعين من الخيوط. 1000
 

                     
 
 
 

 
 .(01)منظر عام لخيوط الغزل الحمقى والمحكم يوضح التشعير فى كالهما  -:(2)شكل

 -الخامات والمواد المستخدمة: -2
فى خالل ىذه الدراسة، تم إنتاج ثالثة خيوط عمى نظام الغزل الحمقى والمحكم من 

 40/1و  36/1،  30/1. تم إنتاج الخيوط الثالثة بنمر 4.2باس برم  94قطن مصرى جيزة 
،  (Platt Saco Lowell)تم إنتاج خيوط الغزل الحمقى عمى ماكينة غزل من نوع  إنجميزى.

. الخصائص  Rieter – K44بينما تم انتاج خيوط الغزل المحكم عمى ماكينة ريتر موديل 
والمستخدمة فى انتاج كال النوعين من  95الفيزيقية والميكانيكية لأللياف القطنية من نوع جيزة 

 .(1)ى جدول الخيوط تم سردىا ف
 .المستخدم فى غزل كال النوعين من الخيوط 95خصائص ألياف القطن جيزة  -:(1)جدول 

 متوسط طول النصف العموى )مم( 28.99
 نسبة االنتظام )%( 86.12
 نسبة الشعيرات القصيرة )%( 7.68
 المتانة )جرام/تكس( 35.9
 أستطالة القطع )%( 7.08
 نسبة النضوجة 76.40
 رجة االنعكاسد 66.96
11.86 

 درجة االصفرار 

حلقىخيط غزل  خيط غزل محكم  
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 النتاج خيوط الغزل المحكم. Rieter – K44جياز السحب المستخدم عمى ماكينة ( 3)يوضح شكل 

 
 Rieter-K44 (11.)جهاز السحب عمى ماكينة   -:(3)شكل 

 -5درافيل السحب العموية،  -4درافيل السحب السفمية ،  -3نظام شفط،  -2طارة مثقبة ،  -1
 عضو توجيه الهواء. -6ل قبض )مسك( ، درفي

 -:اإلختبارات المعممية -3
فى خالل ىذه الدراسة، تم قياس الخصائص الفيزيقية والميكانيكية لكل من خيوط الغزل 

. تم قياس  ASTMالحمقى والغزل المحكم تحت الدراسة طبقا لممواصفة األمريكية الختبار المواد 
واء قوة الشد بالسنتى نيوتن او استطالة القطع )%( بواسطة خصائص الشد لمخيوط تحت الدراسة س

تحت تأثير  معدل تحميل ثابت وذلك طبقا  Uster Tensorapid IIIجياز أوستر تنسورابيد 
 .   ASTM-D2256لممواصفة األمريكية 

 Usterمعامل التشعير لكال النوعين من الخيوط تحت الدراسة تم قياسو بواسطة جياز 
Tester 3 1ليل التشعير لجياز أوستر ىو عبارة عن مجموع أطوال الشعيرات بالسم فى طول . د 

سم من الخيط مقسومة عمى طول الخيط. فى ىذه الدراسة تم قياس متوسط معامل التشعير فى طول 
قراءات لكل عينة خيط مختبرة.  5متر من الخيط لكل عينة خيط تم اختبارىا وتم أخذ متوسط  400

ط تحت الدراسة تم التنعبير عنيا بمعدل التغير فى الوزن لوحدة الطول من الخيط إنتظامية الخيو 
المختبر وتم قياسيا أيضا بواسطة جياز أوستر. المجموع الكمى لعدد األماكن السميكة والرفيعة والعقد 

 Usterوتم قياسيا أيضا بواسطة جياز  Total Imperfection Indexفى الخيط تم تسميتيا 
Tester 3 . 

 -التحميل اإلحصائى: -4
لمعرفة  Two-Way ANOVAتم استخدام التحميل اإلحصائى أنوفا فى اتجاىين 

واستكشاف معنوية تأثير طريقة الغزل ونمرة الخيط المغزول عمى الخصائص الفيزيقية والميكانيكية 
و  36/1، 30/1لمخيوط المعزولة تحت الدراسة.  وحيث أن تم استخدام ثالثة نمر من الخيوط وىى 

إنجميزى وتم أنتاج الخيوط بطريقتى غزل مختمفتين )الغزل الحمقى والغزل المحكم( فقد استخدام  40/1
. تم دراسة معنوية تأثير العوامل محل الدراسة عمى خصائص  2 × 3التحميل اإلحصاائى أنوفا 

التى تربط بين كل  . تم استخدام تحميل اإلنحدار الستنتاج العالقة0.01الخيوط عند أمان إحصائى 
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من نمرة الخيط )بالترقيم اإلنجميزى( والخصائص الفيزيقية والميكانييكة لكال النوعين من الخيوط 
 باستخدام تحميل اإلنحدار البسيط الخطى والغير خطى. 

معادلة اإلنحدار الغير خطى والتى تربط العالقة بين نمرة الخيط وخصائصو الميكانية تأخذ الشكل 
 -التالى:

 س  ×ص= أ + ب 
 حيث:

 ص= الخصائص المختمفة المقاسة لمخيوط تحت الدراسة.
 س= نمرة الخيط بالترفيم اإلنجميزى

 أ= ثابت اإلنحدار
 ب، جـ = معامالت اإلنحدار

فى حالة اإلنحدار الخطى البسيط يتم الحكم عمى قوة العالقة بين المتغير التابع والمستقل 
. حيث تمثل القيم السالبة انحدار خطى  1و + 1-راوح قيمتو بين عن طريق معامل االرتبط التى تت

عكسى والقيمة الموجبة انحدار خطى طردى. وكمما اقتربت قيمة معامل االنحدار من الواحد الصحيح 
 كان االرتباط قوى بين المتغير المستقل والمتغير التابع. 

 -النتائج والمناقشة: -5
عرض وتفسير نتائج تأثير كل من نمرة الخيط وطريقة  فى ىذا الجزء من الدراسة سوف يتم

الغزل عمى الخصائص الفيزيقية والميكانيكية لمخيوط المنتجة تحت الدراسة . كل النتائج تم تقيميا 
 . 0.05و  0.01عند مستوى معنوية 

 -: قوة شد  الخيط:5-1
كانت ذات  أن طريقة الغزل ونمرة الخيط (2)أثبت التحميل اإلحصائى الموضح بجدول 

. كما ثبت 0.01تأثير معنوى عمى قوة شد الخيوط المنتجة تحت الدراسة وذلك عند مستوى معنوية 
إحصائيا أن التأثير التداخمى بين كل من نمرة الخيط وطريقة الغزل ذات تأثير غيرمعنوى عمى قوة شد 

كبر من طريقة الغزل الخيوط المنتجة. أثبت التحميل اإلحصائى أن نمرة الخيط كانت ذات تأثير أ
عمى قوة شد الخيط. ثبت إحصائيا أن نسبة مشاركة طريقة الغزل فى التأثير عمى قوة شد الخيط 

 %. 76% بينما نسبة مشاركة نمرة الخيط فى التأثير عمى قوة الشد الخاصة بيا حوالى 20تساوى 
 .ل عمى قوة شد الخيطنتائج تحميل التباين لتأثير كل من نمرة الخيط وطريقة الغز -:(2)جدول 

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

قيمة ف 
 الجدولية

 4.260 0.000 175.103 29412.739 1 29412.739 طريقة الغزل
 3.403 0.000 333.425 56006.579 2 112013.158 نمرة الخيط

 3.403 0.542 0.629 105.576 2 211.153 طريقة الغزل*نمرة الخيط
    167.974 24 4031.366 الخطأ

     29 145668.416 المجموع
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قوة شد الخيوط المنتجة بنظام الغزل الحمقى والمحكم عند نمر الخيوط الثالثة المختمفة تم 
المعنوى . من ىذا الشكل ومن نتائج التحميل اإلحصائى، يتضح التأثير (4)استعراضيا فى شكل 

لنمرة الخيط عمى قوة شد الخيوط المنتجة. حيث يظير من ىذا الشكل أن قوة شد الخيط بالسنتى 
نيوتن تقل تدريجيا بزيادة نمرة الخيط. بمعنى أخر، تقل قوة شد الخيوط المنتجة من كال النظامين 

ة نظرا ألنو كمما بزيادة نعومة الخيط أى كمما رفع قطر الخيط تقل قوة الشد. وىذه النتيجة طبيعي
رفع قطر الخيط كمما قل عدد الشعيرات فى مقطعو والتى تشارك فى تحمل الحمل الواقع عمى 
الخيط ومن ثم تقل قوة شد الخيط المنتج وتقل متانتو. كما يالحظ من ىذا الشكل أيضا، أنو 

كم ىى أعمى بوجو عام وبعيدا عن نمر الخيوط فإن قوة الشد لمخيوط المنتجة بطريقة الغزل المح
بكثير من مثيالتيا المنتجة بطريقة الغزل الحمقى. ويالحظ أيضا أن الفرق بين قوة شد كال 
النوعين من الخيوط يطون أكبر فى حالة الخيوط الرفيعة. أثبت التحميل اإلحصائى أن قوة شد 

قى بنسبة الخيوط المغزولة بطريقة الغزل المحكم تزيد عن مثيالتيا المنتجة بطريقة الغزل الحم
%. كما أثبت التحميل اإلحصائى ايضا أن زيادة نمر الخيوط من 20.6% و 13.6تتراوح بين 

بالترقيم اإلنجميزى قد أدت إلى تقميل قوة شد الخيوط المنتجة بكل من الغزل الحمقى  40إلى  30
 % عمى التوالى.42% و 51والمحكم بنسبة 
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 بطريقة الغزل الحمقى والمحكم لنمر الخيوط المحتمفة.قوة شد الخيوط المنتجة  -:(4)شكل 

أثبت تحميل اإلنحدار أن العالقة بين قوة شد الخيط المنتجة بكل من نظامى الغزل الحمقى 
 -والمحكم ونمرة الخيط ىى عالقة أنحدار خطى تأخذ الشكل التالى:

 500نمرة الخيط +  × 47-قوة شد الخيط )حمقى( )سنتى نيوتن( = 
 562نمرة الخيط +  × 73-الخيط )محكم( )سنتى نيوتن( =  قوة شد

و  0.98-وقد أثبت التحميل اإلحصائى أن معامل اإلرتباط بين قوة شد الخيط ونمرة الخيط ىى 
 لمخيوط المنتجة بنظام الغزل الحمقى والمحكم عمى التوالى وىى قيم ارتباط سمبى قوى.  0.99-
 
 -: إستطالة قطع الخيط :5-2

أن كل من نمرة الخيط، طريقة الغزل والتأثير  (3)تحميل اإلحصائى بجدول أثبت ال
التداخمى بينيم كانت جميعيا ذات تأثير معنوى عمى استطالة القطع لمخيوط المنتجة تحت 
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.  أثبت التحميل اإلحصائى أيضا أن نسبة مشاركة طريقة 0.01الدراسة عند مستوى معنوية 
% بينما نسبة مشاركة نمرة الخيط فى 36القطع لمخيط تساوى الغزل فى التأثير عمى استطالة 

 %. 25التأثير عمى استطالة القطع حوالى 
نتائج تحميل التباين لتأثير كل من نمرة الخيط وطريقة الغزل عمى استطالة قطع  -:(3)جدول 

 .الخيط

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

قيمة ف 
 الجدولية

 4.260 0.000 38.834 4.563 1 4.563 طريقة الغزل

 3.403 0.000 13.977 1.642 2 3.285 نمرة الخيط

 3.403 0.006 6.306 0.741 2 1.482 طريقة الغزل*نمرة الخيط

    0.117 24 2.820 الخطأ

     29 12.150 المجموع

 

قيم اإلنجميزى واستطالة القطع لمخيوط المنتجة بكال العالقة بين نمرة الخيط بالتر 
. من ىذا (5)النظامين )نظام الغزل الحمقى والمحكم( تم استعراضيا فى الشكل البيانى رقم 

الشكل ومن نتائج التحميل اإلحصائى، يتضح التأثير المعنوى لكل من نمرة الخيط وطريقة الغزل 
لدراسة. حيث يظير من ىذا الشكل أن النسبة عمى استطالة القطع لمخيوط المنتجة تحت ا

المئوية الستطالة القطع لمخيوط تقل تدريجيا بزيادة نمرة الخيط. بمعنى أخر، تقل استطالة قطع 
الخيوط المنتجة من كال النظامين بزيادة نعومة الخيط أى كمما رفع قطر الخيط. وىذه النتيجة 

مما قل عدد الشعيرات فى مقطعو والتى تشارك أيضا طبيعية نظرا ألنو كمما رفع قطر الخيط ك
فى تحمل الحمل الواقع عمى الخيط وتشارك ايضا فى استطالتو حتى مرحمة القطع ومن ثم تقل 
قيم استطالة القطع. كما يالحظ من ىذا الشكل أيضا، أنو بوجو عام وبعيدا عن نمر الخيوط فإن 

كم ىى أعمى من مثيالتيا المنتجة بطريقة استطالة القطع  لمخيوط المنتجة بطريقة الغزل المح
الغزل الحمقى. ويالحظ أيضا أن الفرق بين استطالة القطع لكال النوعين من الخيوط يكون أكبر 
فى حالة الخيوط الرفيعة. كما يالحظ أن تأثير النمرة عمى استطالة القطع لمخيوط محل الدراسة 

و فى خيوط الغزل المحكم. أثبت التحميل يكون أقوى وأكثر وضوحا فى خيوط الغزل الحمقى عن
اإلحصائى أن النسبة المئوية الستطالة القطع لمخيوط المغزولة بطريقة الغزل المحكم تزيد عن 

%. كما أثبت التحميل 30% و 6مثيالتيا المنتجة بطريقة الغزل الحمقى بنسبة تتراوح بين 
قيم اإلنجميزى قد أدت إلى تقميل بالتر  40إلى  30اإلحصائى ايضا أن زيادة نمر الخيوط من 

 % عمى التوالى. 5% و 28استطالة قطع الخيوط المنتجة بكل من الغزل الحمقى والمحكم بنسبة 
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 .المحتمفةلغزل الحمقى والمحكم لنمر الخيوط استطالة قطع الخيوط المنتجة بطريقة ا -:(5)شكل 
طع الخيوط المنتجة بكل من نظامى الغزل أثبت تحميل اإلنحدار أن العالقة بين استطالة ق

 -الحمقى والمحكم ونمرة الخيط ىى عالقة أنحدار خطى تأخذ الشكل التالى:
 6.6نمرة الخيط +  × 0.7-استطالة قطع الخيط )حمقى( )%( = 
 6.5نمرة الخيط +  × 0.15-استطالة قطع الخيط )محكم( )%( = 
-اط بين استطالة قطع الخيط ونمرة الخيط ىى وقد أثبت التحميل اإلحصائى أن معامل اإلرتب

لمخيوط المنتجة بنظام الغزل الحمقى والمحكم عمى التوالى وىى قيم ارتباط  0.98-و  0.97
 سمبى قوى. 

بوجو عام، يمكن تفسير خصائص الشد العالية لخيوط الغزل المحكم مقارنة بخيوط الغزل الحمقى 
من ىجرة الشعيرات من قمب الخيط إلى سطحو والعكس  إلى إزالة مثمث الغزل والذى بدوره يقمل

بالعكس. من ثم ، فإن الشعيرات فى خيوط الغزل المحكم تتحمل الحمل بشكل منتظم عند 
تعرضيا لمشد كما أن خيوط الغزل المحكم تتصف بشكل عام بكثافة دمج أعمى من خيوط الغزل 

 ط.  المحكم مما يحسن من خضائص الشد ليذه النوعية من الخيو 
 
 -: مؤشر تشعير الخيط:5-3

 Hairinessتم وصف تشعير الخيوط فى ىذه الدراسة عن طرق مؤشر التشعير 
index (H index)  والذى تم قياسو بواسطة جيازUster Tester 3  من نتائج تحميل  .

التباين يتضح التأثير المعنوى لكل من نمرة الخيط و طريقة الغزل عمى معدل تشعير الخيوط 
. أوضح التحميل اإلحصائى أيضا أن التأثير 0.01ت الدراسة وذلك عند مستوى معنوية تح

التداخمى بين كال العاممين كان غير معنوى عمى معدل تشعير الخيوط. أوضح التحميل 
اإلحصائى أن معدل تشعير الخيوط قد تاثر بطريقة الغزل أكثر من نمرة الخيط. قدر أحصائيا 

طريقة الغزل ونمرة الخيط فى التأثير عمى معدل تشعير الخيوط ىو ان نسبة مشاركة كل من 
 %. 28% و 66عمى التوالى 
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نتائج تحميل التباين لتأثير كل من نمرة الخيط وطريقة الغزل عمى معدل تشعير  -(:4)جدول
 الخيط.

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
 نويةالمع

قيمة ف 
 الجدولية

 4.260 0.000 413.121 21.000 1 21.000 طريقة الغزل
 3.403 0.000 87.370 4.441 2 8.883 نمرة الخيط

 3.403 0.077 2.859 0.145 2 0.291 طريقة الغزل*نمرة الخيط
    0.051 24 1.22 الخطأ

     29 31.394 المجموع

 
لخيوط المغزولة بطريقة الغزل المحكم والغزل العالقة بين نمرة الخيط ومؤشر تشعير ا

. من ىذا الشكل ومن نتائج التحميل اإلحصائى (6)الحمقى تم استعراضيا فى الشكل البيانى رقم 
يتضح لنا الفرق المعنوى بين خيوط الغزل الحمقى والمحكم فيما يخص معدل تشعير كال النوعين 

الخيوط، كما يؤكد عمى معنوية تأثير نمرة الخيط عمى معدل تشعير الخيوط. من ىذا من 
الشكل، يتضح أن تشعير خيوط الغزل الحمقى أعمى من مثيالتيا المنتجة بطريقة الغزل المحكم. 
ويعود التشعير القميل فى خيوط الغزل المحكم إلى التحكم الذى يحدث فى األلياف أثناء عممية 

يا بنسبة كبيرة داخل مقطع الخيط وذلك بسبب القوى العرضية المؤثرة عمى ىذه السحب ودمج
األلياف بسبب شفط اليواء. يتضح أيضا من ىذا الشكل أن زيادة نمرة الخيط تؤدى إلى تقميل 
معدل تشعير كال النوعين من الخيوط بشكل معنوى. كما يتضح لنا أن تأثير النمرة عمى معدل 

بطريقة الغزل المحكم كان أكثر وضوحا ومعنوية عنو فى حالة الخيوط  تشعير الخيط المغزول
المغزولة بطريقة الغزل الحمقى. الـتأثير العكسى لنمرة الخيط عمى معدل التشعير يعود إلى أنو 
بزيادة نمرة الخيط تقل عدد الشعيرات المدمجة فى مقطع الخيط ومن ثم تقل نسبة ىجرة 

 السطح ومن ثم تقل نسبة تشعير الخيط. الشعيرات من مقطع الخيط إلى 
إنجميزى قد أدت إلى  40إلى  30أثبت التحميل اإلحصائى أن زيادة نمرة الخيط من 

% لخيوط الغزل المحكم والحمقى عمى التوالى. 20% و 40تقميل مؤشر تشعير الخيط بنسبة 
المحكم تقل عن كما ثبت أحصائيا وبعيدا عن نمرة الخيط أن نسبة التشعير فى خيوط الغزل 

 %.  31% و 20مثيالتيا المغزولة بطريقة الغزل الحمقى بنسبة  تتراوح بين 
أثبت تحميل اإلنحدار أن العالقة بين مؤشر تشعير الخيوط المنتجة بكل من نظامى الغزل 

 -الحمقى والمحكم ونمرة الخيط ىى عالقة أنحدار خطى تأخذ الشكل التالى:
 7.1نمرة الخيط +  × 0.6-( = مؤشر تشعير الخيط )حمقى( )%

 5.8نمرة الخيط +  × 0.75-مؤشر تشعير الخيط )محكم( )%( = 
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-وقد أثبت التحميل اإلحصائى أن معامل اإلرتباط بين مؤشر التشعير لمخيط ونمرة الخيط ىى 
لمخيوط المنتجة بنظام الغزل الحمقى والمحكم عمى التوالى وىى قيم ارتباط  0.96-و  0.98

ى. اإلشارة السالبة فى كال النموذجين تؤكد التأثير العكسى لنمرة الخيط عمى مؤشر سمبى قو 
 التشعير.
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 .مؤشر تشعير الخيوط المنتجة بطريقة الغزل الحمقى والمحكم لنمر الخيوط المحتمفة -:(6)شكل 

 -: عدم إنتظامية الخيط:5-4
مة الخيط لكل وحدة عدم إنتظامية الخيط ىى مقياس إلختالف الكثافة الخطية أو كت

طول. بمعنى أخر، تشير عدم اإلنتظامية إلى اختالف نمرة الخيط عبر طولو. الطريقة الشائعة 
أو معامل إختالف  CVmلمتعبير عن عدم انتظامية الخيط ىو استخدام المصطمح اإلحصائى 

 كمما زادت عدم إنتظامية الخيط والعكس  CVmالوزن. من الواضح أنو كمما زادت قيمة 
 بالعكس. 

التأثير المعنوى لكل من نمرة الخيط، طريقة  (5)أثبتت نتائج تحميل التباين بجدول 
الغزل والتأثير التداخمى بينيم عمى عدم انتظامية الخيوط تحت الدراسة وذلك عند مستوى معنوية 

. كما ثبت أحصائيا أن نسبة مشاركة نمرة الخيط وطريقة الغزل فى التأثير عمى عدم 0.01
 % عمى التوالى.    36% و 25نتظامية الخيوط تحت الدراسة كانت حوالى ا

العالقة بين نمرة الخيط وعدم انتظامية خيوط الغزل الحمقى (  7)يوضح شكل 
والمحكم. من ىذا الشكل ومن نتائج التحميل اإلحصائى يتضح أن كال العاممين )نمرة الخيط 

تاظامية الخيط. من ىذا الشكل يتضح لنا أيضا أن وطريقة الغزل( ذات تأثير معنوى عمى عدم ان
نمرة الخيط ذات تأثير طردى عمى عدم انتظامية الخيط ، أى ان زيادة نمرة الخيط قد ادت إلى 
زيادجة عدم انتظامية الخيوط محل الدراسة. كما ثبت أيضا أن عدم االنتظامية المصاحب 

التيا المنتجة بطريقة الغزل المحكم، ويكون لمخيوط المغزولة بطريقة الغزل الحمقى أعمى من مثي
الفرق بينيم أكثر وضوحا فى حالة النمر الرفيعة. أثبت التحميل اإلحصائى أن زيادة نمرة الخيط 

%. كما ثبت ايضا أنو 13إنجميزى فد أدت إلى زيادة عدم اإلنتظامية بنسبة  40إلى  30من 
ة فى الخيوط محل الدراسة قد قل بنسبة بغض النظر عن قيمة نمرة الخيط فإن عدم االنتظامي
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% باستخدام نظام الغزل المحكم. وتعود عدم االنتظامية القميمة التى تصاحب خيوط الغزل 21
المحكم إلى الدمج الجيد لأللياف فى مقطع الخيط فى منطقة مثمث الغزل وقمة فقد الشعيرات فى 

 مقطع الخيط. 
 .كل من نمرة الخيط وطريقة الغزل عمى عدم انتظامية الخيط نتائج تحميل التباين لتأثير -:(5)جدول 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

قيمة ف 
 الجدولية

 4.260 0.000 38.834 4.563 1 4.563 طريقة الغزل
 3.403 0.000 13.977 1.642 2 3.285 نمرة الخيط

 3.403 0.006 6.306 0.741 2 1.482 الغزل*نمرة الخيططريقة 
    0.117 24 2.820 الخطأ

     29 12.150 المجموع
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 .: عدم اإلنتظامية لمخيوط المنتجة بطريقة الغزل الحمقى والمحكم لنمر الخيوط المحتمفة(7)شكل 

 
ل من نظامى الغزل أثبت تحميل اإلنحدار أن العالقة بين عدم انتظامية الخيوط المنتجة بك
 -الحمقى والمحكم ونمرة الخيط ىى عالقة أنحدار خطى تأخذ الشكل التالى:

 14نمرة الخيط +  × 0.3عدم انتظامية الخيط )حمقى( )%( = 
 13نمرة الخيط +  × 0.1عدم انتظامية الخيط )محكم( )%( = 

يط ونمرة الخيط ىى وقد أثبت التحميل اإلحصائى أن معامل اإلرتباط بين عدم انتظامية الخ
لمخيوط المنتجة بنظام الغزل الحمقى والمحكم عمى التوالى وىى قيم ارتباط  0.88و  0.98

طردى قوى. اإلشارة الموجبة فى كال النموذجين تؤكد التأثير الطردى لنمرة الخيط عمى قيم عدم 
 اإلنتظامية.

Egypt. J. of Appl. Sci., 35 (12) 2020                                                     209 



 -: مؤشر عدم الكمال:5-5
بأنو مجموع عدد األماكن السميكة  (IPI)يمكن تعريف مؤشر عدم كمال الخيط 

 Usterمتر من طولو. فى جياز األوستر  1000والرفيعة والعقد الموجودة فى الخيط لكل 
evenness tester تشير عدد األماكن السميكة والرفيعة إلى األماكن التى تزيد عن أوتقل ،

األماكن فى مقطع % من سمك الخيط عمى التوالى، بينما عدد العقد يشير إلى عدد 50عن 
% سمك الخيط.  بالنسبة لمخيوط المغزولة، يؤثر عدم 200الخيط ذات قطر أكبر من أو يساوى 

كمال الخيط عمى جودة الخيط واألقمشة المنسوجة منو. الخيوط ذات عدم كمال كبير تعطى 
 مظير سيىء ومتانة قميمة وأداء أقل فى العمميات التالية. 

التأثير المعنوى لكل من نمرة الخيط، طريقة  (6)ن بجدول أثبتت نتائج تحميل التباي
الغزل والتأثير التداخمى بينيم عمى مؤشر عدم الكمال لمخيوط تحت الدراسة وذلك عند مستوى 

. كما ثبت أحصائيا أن نسبة مشاركة نمرة الخيط وطريقة الغزل فى التأثير عمى 0.01معنوية 
     % عمى التوالى.68% و 25انت حوالى مؤشر عدم الكمال لمخيوط تحت الدراسة ك

 ط. نتائج تحميل التباين لتأثير كل من نمرة الخيط وطريقة الغزل عمى مؤشر عدم كمال الخي -:(6)جدول

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

هتوسط 

 الوربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

قيمة ف 
 الجدولية

 4.26 0.000 2302.059 136013.3 1 136013.3 طريقة الغزل
 3.403 0.000 414.937 24515.8 2 49031.67 نمرة الخيط

 3.403 0.000 98.604 5825.83 2 11651.67 طريقة الغزل*نمرة الخيط
    59.083 24 1418 الخطأ

     29 198114.7 المجموع
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 ى والمحكم لنمر الخيوط المحتمفة.مؤشر عدم الكمال لمخيوط المنتجة بطريقة الغزل الحمق -:(8)شكل 
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العالقة بين نمرة الخيط ومؤشر عدم الكمال لكل من خيوط الغزل الحمقى والغزل 
. من ىذا الشكل ومن نتائج التحميل اإلحصائى يتضح لنا (8)المحكم تم استعراضيا فى شكل

الخيوط. حيث التاثير المعنوى الطردى لنمرة الخيط عمى مؤشر عدم الكمال لكال النوعين من 
أدت زيادة نمرة الخيط إلى زيادة مؤشر عدم الكمال لمخيوط تحت الدراسة. أى أنو كمما رفع قطر 

 30الخيط يزيد مؤشر عدم الكمال لمخيوط. أثبت التحميل اإلحصائى انو بزيادة نمرة الخيط من 
% 43بنسبة  إنجميزى قد أدت زيادة مؤشر الكمال لكل من خيوط الغزل الحمقى والمحكم 40إلى 
% عمى التولى. ومن ىنا يتضح أن تأثير النمرة عمى مؤشر عدم الكمال يكون أكثر 68و 

معنوية ووضوح فى حالة الخيوط المنتجة بطريقة الغزل الحمقى عنو فى حالة خيوط الغزل 
المحكم. كما يتضح من ىذا الشكل ايضا ان حيوط الغزل الحمقى ذات مؤشر عدم كمال أعمى 

ا من خيوط الغزل المحكم. ثبت إحصائيا أن خيوط الغزل الحمقى ذات مؤشر عدم من مثيالتي
 %.  89كمال أعمى من مثيالتيا المغزولة بطريقة الغزل المحكم بنسبة 

أثبت تحميل اإلنحدار أن العالقة بين نمرة الخيط ومؤشر عدم الكمال لخيوط الغزل الحمقى 
 -شكل التالى:والمحكم ىى عالقة انحدار خطى بسيط تاخذ ال

 144نمرة الخيط +  × 71مؤشر عدم كمال الخيط )حمقى( )%( = 
 95نمرة الخيط +  × 28مؤشر عدم كمال الخيط )محكم( )%( = 

وقد أثبت التحميل اإلحصائى أن معامل اإلرتباط بين مؤشر عدم كمال الخيط ونمرة الخيط ىى 
كم عمى التوالى وىى قيم ارتباط لمخيوط المنتجة بنظام الغزل الحمقى والمح 0.94و  0.98

طردى قوى. اإلشارة الموجبة فى كال النموذجين تؤكد التأثير الطردى لنمرة الخيط عمى قيم عدم 
 اإلنتظامية. 

 -الخالصة:
ثبت أن الخيوط المصنوعة ومن نتائج التحميل اإلحصائى من النتائج المذكورة أعاله 

فيما يخص خصائص  حمقىلمنتجة بطريقة الغزل المثيالتيا اتتفوق عمى المحكم طريقة الغزل ب
الشد ومعدل التشعير واإلنتظامية ومؤشر عدم الكمال لمخيوط. وحيث أن طريقة الغزل المحكم تم 
توجيييا خصيصا إلنتاج الحيوط الرفيعة فقد ثبت أن اإلختالف الكبير بين كال النوعين من 

يعة )النمر العالية(. كما ثبت أحصائيا الغزل يكون كبير ومعنوى فى حالة نمر الخيوط الرف
معنوية تأثير نمرة الخيط عمى جميع الخصائص محل الدراسة لكال النوعين من الخيوط. 

أداًء أفضل في  المحكممن المتوقع أن تحقق الخيوط المصنوعة بواسطة نظام الغزل فوبالتالي، 
وفى كال الحاالت فإن  ،نيائيالالحقة باإلضافة إلى جودة المنتج الوالتريكو عممية النسيج 

 .يالتيا المنتجة بطريقة الغزل الحمقىالخيوط المغزولة بطريقة الغزل المحكم أعمى من مث
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ABSTRACT  
Owing to the elimination of the spinning triangle on the compact 

spinning technique, most of the constituent fibers are integrated into the 

yarns’ structure emerging out from it. This results in the characteristics of 

the produced yarns completely differ from those spun on ring spinning 
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technique. The present study compares the physical, mechanical, and 

imperfection index of the yarns produced from compact and ring 

spinning systems. The yarns of count 30/1, 36/1, 40/1 Ne were spun on 

both spinning techniques. Two-Way Analysis of Variance (ANOVA) 

was used to detect the significant influence of yarn count and the type of 

spinning systems on the produced yarn characteristics.  The findings of 

this study revealed that compact spun yarns are superior to the 

corresponding yarns produced from the ring-spinning system with the 

same count. As the compact spinning technique is specially developed 

for producing fine yarns, the difference between the compared yarns is 

found to be more pronounced at finer ones. 
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