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تأثري استخدام املوجات فوق الصوتية يف حياكة املالبس الجلدية
The Effect of using Ultrasonic In Sewing Leather Garments
د /احمد فهيم الرببرى
مدرس بقسم تكنولوجيا المالبس والموضة – كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها Ahmed.elbarbary@fapa.bu.edu.eg ،
ملخص البحث :Abstract

تلعب صناعة المالبس الجاهزة دورا رئيسيا فى االقتصاد العالمى  ،وارتبط تطوير هذه الصناعة بالتكنولوجية
الحديثة والتى تظهر فى حياتنا اليومية  .تطرقت العديد من الدراسات الستخدامات الموجات فوق الصوتية
( ) Ultrasonicفى العديد من المجاالت منها صناعة المالبس لما لها من أهمية مستقبلية فى الحد من االستهالك
وتقليل اهدار الخامات (الخيوط) أثناء عملية الحياكة  ،ويهدف هذا البحث إلى االستفادة من الحياكات بالموجات
فوق صوتية كبديل للحياكة التقليدية فى حياكة الخامات الملبسية الجلدية  ،فقد تم تطبيق الحياكة بالموجات فوق
الصوتية باستخدام tape Bondingعلى نوعين من الجلود الصناعية (جلد صناعى به نسبة ليكرا  /جلد صناعى
بدون ليكرا) واجراء االختبارات المعملية لقياس ( قوة شد الحياكة  /االستطالة الحياكة /صالبة الحياكة  /نفاذية
الماء  /نفاذية الهواء) من الحياكات  ،ومقارنتها بالحياكة بالتقليدية ( االمسطحة  -SSA-1المتراكبة  )LSCعلى
خامة الجلد لصناعى  ،وقد توصلت الدراسة الى ان الحياكة بالموجات فوق الصوتية ذات قوة شد للحياكة عالية
اضافة الى ان القطعة ا لملبسية تكون اقل نفاذية للهواء والماء مقارنة بالحياكة التقليدية التى تسمح بنفاذيته للهواء
والماء بشكل كبير .كما تحث الورقة البحثية المصانع على االتجاه لتكنولوجيا الحياكة بالموجات فوق صوتية
وتطوير هذه التقنيات وذلك للمساعده على توفير الخامات المساعدة والتقليل من النفايات البيئية التى تنتج من
الحياكات التقليدية.

كلمات دالة :Keywords
الموجات فوق الصوتية
Ultrasonic
الجلد الصناعى
Artificial leather
وصالت حياكة التقليدية
Seam Types
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املقدمة Introduction:
على مر التاريخ حااو اننساان تساخير كال ماا فاي الطبيعاة ليقاوم
بخدمتااه ،وتطااور هااذا التسااخير بتطااور التكنولوجيااا ،ويعتباار جلااد
الحيوانات من أهم األشياء التي احتاجهاا اننساان ،حتاى بعاد تطاور
الحيااااة البدائياااة نجاااد منتجاااات الجلاااد الطبيعاااي فاااي شاااتى المتااااجر.
وصناعة المالبس تعتبر مان الصاناعات التقليدياة والتنافساية عالمياا
وتتمحااور حااو العمااالء ،تتناامن صااناعة المالبااس عمومااا عااددا
كبياارا ماان العمليااات الصااناعية وتعتباار حياكااة المالبااس ماان أهاام
عمليات هذه الصناعة  .يشير مصطلح "الموجاات فاوق الصاوتية"
إلااى تاارددات صااوتي فااوق النطاااق المساموع لإلنسااان ،أن النطاااق
الطبيعي للسمع البشري بين  16هرتز و  16ك هرتز  ،بينما تعتبر
الترددات فوق الصوتية بشكل عام بين  20كيلو هرتز و  500ميغا
هرتاااز ،وتاااوفر الحياكاااة بالموجاااات فاااوق الصاااوتية Ultrasonic
العديد من المزايا كبديل لاربط األقمشاة المصانوعة مان الباوليمرات
التي تحتوي علاى أليااف صاناعية والتاى ال تتطلاب اساتخدام إبار ،
الكفاااءة  ،التكلفااة المنخفنااة  ،الحفاااط علااى الطاقااة وإعااادة تاادوير
المنتج  .تتمثل عياو الخياطاة التقليدياة بالوصاالت المتقطعاة التاي
تنتج طبقات مثقبة والتى تتدهور بمرور الوقت مما يؤدى على عادم
الحفاط على القيمة الجمالية والوطيفية والتى تتمثل فى القيمة التى
يسعى إليها المصمم فى أعماله وتكمان فاى وحاده بنااء العمال الفناى
الناااتج عاان االرتباااط الوثيااق لجميااع عناصااره معااا وكااذلك طبيعااة
()3
احساسه بالقيمة الجمالية
وتُظهار دراساة ) )Saad, E. R. (2015دراسااة تقنياات خياطااة
األقمشاااة الجلدياااة للوصاااو إلاااى أعلاااى درجاااات الجاااودة والكفااااءة
لخياطة الجلود وكفاءة لمظهر الاوطيفي والجماالي للمالباس والعمار
المسااتهلك ، .وبواسااطة تحديااد بعاات متغياارات البحااث كااان هناااك
نوعان من الجلود (النأن الطبيعي جلد  -جلاد صاناعي مان الباولي
يوريثان) ( ، )4وتهدف الدراسة إلي دراسة أنواع الجلود المستخدمة
فااي المالبااس الجاااهزة حيااث تاام إسااتخدام الجلااود الطبيعيااة (جلاااد
الماعز -جلد الناأن) والجلاود الصاناعية وكاذلك الجلاود الصاناعية
الشاابيهه بالطبيعيااة و تنفيااذ تفنيااة الحفاار بااالليزر والحاارق والتطريااز
والطباعااااة الرقميااااة علااااى تلااااك الجلااااود( ،)5دراسااااة Stana
 Kovacevicتعااااااارئ الخصاااااااائ الكيميائياااااااة والفيزيائياااااااة
والميكانيكية للجلد الصناعي وكذلك جودة اللحامات والتقيم الجماالى

للحياكات( ، )6تعرئ دراسة  Katen ، Chelseaالبحثية امكانية
الحياكة بالموجات وذلك بإستخدام الخامات الطبيعية والصناعية في
خياطاااة أقمشاااة البوليساااتر والقطااان ننتااااا البلاااو ات النساااائية(، )7
تعرئ الدراسة ( (MANAL A. SEIFالحياكة بالموجات فوق
صوتية لأل قمشة غير المنسوجة وكان الهدف من هاذه الدراساة هاو
مقارنة خصائ األقمشة غير المنسوجة عناد التوصايل بالموجاات
فااوق الصااوتية) ، (8دراسااة " & Mohamed, N. M. H.,
 Hassan, N. N. E. (2015).في هاذه الدراساة تام فحا ثالثاة
أناواع مختلفاة مان الجلاود االصااطناعية عان طرياق الجلاد الطبيعااي
قباال وبعااد الخياطااة مااع الحياكااة متراكااب  ،تاام تطبيااق االختبااارات
لتحديد الخصائ الفيزيائية مثال الساماكة والصاالبة  ،الخصاائ
الوطيفيااة حيااث اطهاارت الدراسااة وجااود عالقااة عكسااية بااين faux
استطالة الجلاود وكال مان صاالبة وقاوة الشاد( .)9دراساة" (كريمان
 ")2018تهدف إلى إجراء دراسة تجريبية لبيان مدى تاأثير الادمج
لألقمشااة المتنوعااة والمختلفااة علااى جااودة األداء الااوطيفى والشااكل
الجمالي للقطعة الملبساية وذلاك باعتبارهاا عوامال هاماة ولهاا تاأثير
علااااى تصااااميم المنااااتج ورفااااع القيمااااة الجماليااااة للمنااااتج الملبسااااى
النهااائى( )Nguyen Van, A 2020 ( .)10كااان الهاادف ماان
الدراساة تاأثير أنماااط األساطوانة المختلفاة علااى البنياة الدقيقاة وقااوة
التقشااير لمفاصاال اللحااام بالموجااات فااوق الصااوتية لألقمشااة غياار
المنسوجة حيث قام الباحثون بتصنيع عدد  8انماط من االسطونات
الخاصة بماكينات الحياكة فوق صاوتية حياث اطهارت النتاائج عادم
وجااود عيااو فااي اللحااام فااي صااور  SEMللجانااب األمااامي أو
(11) .
المؤخر أو المقطع العرضي
مشكلة البحثResearch problem :
ونعرض مشكلة البحث من خالل التسنؤالت التنلية :
 مدى أمكانية االستفادة من الحياكة بالموجات فوق الصوتيةفى اثراء الجانب الوطيفى للمالبس الجلدية ؟
 مدى تأثير الحياكات بالموجات فوق الصوتية على الخاماتالجلد الصناعى ؟
أهداف البحث Research objectives:
 االستفادة من الحياكات بالموجات فوق الصوتية لزيادةكفاءة وجودة المالبس الجلدية.
 -اطهار الجانب الوطيفى الستخدام الموجات فوق الصوتية
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مقارنة بالحياكات التقليدية.
أهمية البحث : Research importance :
 مساهمة الحياكات بالموجات فوق الصوتية فى تحسين الكفاءةالوطيفية للمالبس الجلدية .
 يسهم هذا البحث فى أيجاد عالقة بين الحياكات التقليديةوالحياكات الحديثة للقطع الملبسية.
فروض البحثResearch hypotheses :
 استخدام الحياكات بالموجات فوق الصوتية يساعد على اثراءالجانب الوطيفى للمالبس الجلدية.
 الحياكات بالموجات فوق صوتية افنل من الحياكات االتقليديةمن حيث (قوة شد الحياكة).
 الحياكات بالموجات فوق صوتية افنل من الحياكات التقليديةمن حيث (صالبة الحياكة).
 الحياكات بالموجات فوق صوتية تتمتع بكفاءة عالية عنها فىالحياكات االتقليدية .
وذلك بغنية الوصول إلي :
 تصنيع مالبس جلدية باستخدام الموجات فوق صوتية . مواكبة االتجاه العالمي لتطبيق تكنولوجيا الحياكات الحديثة فيمجا تصنيع المالبس الجلدية.
 دراسة تأثير الموجات فوق صوتية على حياكة مالبس الجلديةعلى خواص ( قوة الشد الحياكات – نفاذية الماء – نفاذية الهواء).
حدود البحثResearch limits:
 استخدام خامات الجلود الصناعية. استخدام ماكينة لحياكة فوق الصوتية " بالموجات فوق الصوتية "Ultrasonicو”"tape
 استخدام ماكينة الحياكة بالموجات فوق الصوتية بأسلو اللحامالمباشر.
 استخدام ماكينة الحياكة الغر ة المغلقة  301ماركة (جاك).منهج البحث : Research methodology
 يتبع البحث كال من المنهج الوصفى التجريبى والتحليلى لتحقيقاهداف وفروئ البحث.

تعرف الحياكة بصفة عامه على انها عملية ربط المالبس أو
الجلود أو الفرو أو المواد المرنة األخرى ببعنها البعت
باستخدام إبرة وخيط  ،وهى عبارة عن عدد من غر الحياكة
متصلة مع بعنها البعت تعمل على وصل قطعتين من القماش
وتسمى بخط الحياكة أو وصلة الحياكة.
و قد عرفت الحياكة تبعا للنظام البريطانى British Standard
رقم  3870لعام  1965على أنها عملية ربط أو وصل طبقتين من
القماش  ،أما مصطلح الغر ة فكان يستخدم فى حالة وجود طبقة
واحدة من القماش يراد تنظيف أطرافها أو عمل حياكة خرفية
فيها .و من خال النظام البريطانى (  ) B.Sرقم  3870الجزء
الثانى لعام  1983تم وضع تصنيف ألنماط الحياكات و الغر
المختلفة ثم أعيد تعريف الحياكة مرة أخرى على أنها عملية تتابع
سلسلة من الغر فى طبقة واحدة من القماش أو لربط عدة طبقات
)(12
من القماش
 العوامل التى تتوقف عليهن تقنينت حينكة األقمشة:
تعرف وصلة الحياكة على أنها وصل قطعتين أو أكثر من القماش
من خال الحياكة  ،وينبغى أن يتوافر فيها مجموعة من الخواص
حيث تترابط كل الخواص معا لتؤثر فى النهاية على جودة
الحياكة .13تتوقف العملية على ( خيط الحياكة  /ابرة الحياكة –
غر ة الحياكة – ماكينات الحياكة – وصالت الحياكة )  ،وترتبط
هذه المعايير بنوع الحياكة وتصنيفها مثال ( تكلفة العمالة ،
الخامات  ،تصميم الملبس ونوعه وجودته  ،االستخدام النهائي
المرغو له  ،نوع القماش وسمكه وملمسه وشفافيته ومدي ميله
للتنسيل -قوة التحمل والمتانه  ،صعوبة التركيب ومهارة القائم
بالتشغيل). 14
 معنيير جودة الوصالت seam quality standards
يقصد بجودة وصالت الحياكة هو تحقيق األداء الجيد أثناء عملية
الحياكة وأن يتوافر للوصلة عدد من الخواص الميكانيكية مثل (
المتانة  ،المرونة  ،األمن والراحة) وأن تكون متانة الوصلة
بنفس قوة القماش وأن تتناسب الوصلة مع خواص االستخدام
النهائى للمنتج سواء كان الغرئ من المنتج أن يكون مقاوم
للحرارة أو الكيماويات أو مقاوم لبعت الظواهر المناخية .15
يوجد العديد من اشكا الغر ويتم تقسيمها تبعا لنوع الماكينة و
الوطيفة المطلوبة من كل غر ة كما فى الجدو التالى ومنها :

االطار النظري : Theoretical Framework
 .1عملية الحينكة sewing process:
()16
جدول (  )1التقسيم العنم النواع غرز الحينكة
رقم الغرزة
نوع كل مجموع
مجموعنت الغرز
م
غرز
من  101إلـــى
مجموعة الغر  - 100غر السلسلة
1
101
105
من 201إلــــى
201
مجموعة الغر  - 200الغر اليدوية
2
205
من  301الــى
مجموعة الغر  - 300غر القفل
301
316
4

مجموعة الغر  - 400غر السلسلة بأكثر من خيط

5

مجموعة الغر  - 500غر تغطية األحرف

400
هي غر تغطية
األحرف
)األوفرلوك(

503

6

مجموعة الغر  - 600غر الحياكة المسطحة

من  601إلــــى
607

607

7

مجموعة الغر  - 700غر القفل بخيط واحد

 701فقط

700

8

مجموعة الغر  - 800الغر المركبة

باسم الغر المركبة
802

800

International Design Journal, Volume 11, Issue 4

شكل قطنعى للغرزة

401

July 2021

349

Ahmed Elbarbary

 أنواع وصالت الحينكة:

()16

شكل (  )1التصنيف القينسي  BS 3870ألشكنل الحينكنت
الموجات فوق الصوتية تستخدم في البداية للحام البالستيك  ،ولقاد
تم تصنيف أشكا الحياكة إلى ثمانية مجموعات تبعا إلى BS
تم استخدامه في السيارات  ،انلكترونياات  ،الكهربااء األجهازة ،
3870حيث توضح العالقة بين طبقات األقمشة وحياكة كل منهما
الترشيح  ،التغليف  ،وصناعات الطيران والمالبس( . )18أن الطاقة
 ،وتحتوي كل مجموعة على أنواع مختلفة من أشكا الحياكات
فااوق صااوتية هااي طاقااة اهتزا يااة ميكانيكيااة تعماال علااى تاارددات
وأعطي كل مجموعة اسم  ،و يوضح الشكل  1طرق تركيب
تتجاااااو الصااااوت المسااااموع( ، )19ويمكاااان اسااااتخدام مااااواد ذات
الحياكة لهذه المجموعة كما يلي:
الطالءات البالستيكية الحرارية علاى األقمشاة  ،مثال الباولي فينيال
 العوامل التى لهن تأثير على قنبلية وجودة الحينكة :
كلوريااد ( ، )PVCالبااولي يااوريثين ( ، )PUنساايج البااولي إيثيلااين
هناك العديد من العوامل التى تأثر على جودة الحياكة لعطاء
()20
( )PEوالبولي بروبيلين ()PP
مظهرية جيدة للقطع الملبسية منها (أداء الحياكة  -قوة شد الحياكة)
إن ماكينات الحياكة بااللترسونيك "اللحام بالموجات فوق
 ،وهناك مجموعة من صعوبات تحدث أثناء الحياكة (ومنها مشاكل
الصوتية" تصنع حياكة قوية وآمنة وتزيد من العمر الستهالكى
في تكوين الغر  -كشكشة وإنبعاا الخامة -تلف بالخامة بطو خط
للمنتج وذلك فى كافة أشكا المواد المختلفة(.)10
الحياكة).
ويتم الحكم على كفاءة أداء الحياكة عن طريق عدة عناصر ،هي (:
 ألية عمل وتسلسل الحينكة بنلموجنت فوق صوتية :
يعمل في هذه الماكينات محو الموجات فوق الصوتية على تحويل
قوة شد الحياكة  -مرونة ومطاطية الحياكة  -متانة الحياكة -
الفولت المتغير ذو الترددات من  20إلى 40كيلو هيرتز إلى
إنزالق الحياكات  -األمان والراحة في الحياكة) ،كما نجد ان
ذبذبات ميكانيكية مرتبة تتحو بواسطة أقطا صوتية إلى مادة ،
العوامل التي تؤثر على كفاءة أداء الحياكة هي( :نمط خيط الحياكة
وعند الترددات المشار إليها تبدأ الجزئيات الكبيرة للمواد الصناعية
 نمط غر ة الحياكة  -نمط وصلة الحياكة -نمط إبرة الحياكة -()17
في التحرك من خال سمك المادة وتختلط فتصنع روابط جديدة .ان
ونظام التغذی)
انحتكاك المتباد للجزئيات الكبيرة ينتج عنه سخونة وتخليق
الحينكنت بنلموجنت فوق الصوتيةUltrasonic on sewing :
روابط جديدة عند وصلة المادة )21(.تتكون ماكينة الحياكة
اللحام بالموجات فوق الصوتية هو بديل حديث ومبتكر واقتصاادي
 ultrasonicمن اربع مكونات كما بالشكل ( .) 2
ومكمل للخياطة التقليدية تقنية  .في حالة تجميع الرقائق كانت تقنية

شكل ( )2تسلسل التحويل والحينكة بنلموجنت فوق الصوتية وألينت العمل
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شكل ( )3أنواع الحينكنت بنلموجنت فوق صوتية
ممكن أن يعرف تأثير اللحام.
يوضح الشكل ( )2تسلسل التحويل بالموجات فوق صوتية حيث
 ( .الحنفة السنخنة )(المغالق الحراري) :وهي فكوك مسخنة
يبدأ توليد الطاقة فوق الصوتية عندما يحو مزود الطاقة 115
كهربية يتم بواسطتها النغط على المادة الثيرموبالستيك طوا
فولت  60الطاقة الكهربائية هرتز إلى طاقة كهربائية من  15إلى
المدة المطلوبة لنقل الحرارة إلى الواجهة والشكل العام للفكوك
 40كيلو هرتز اعتمادا على التطبيق النهائي  ،ثم يقوم A
يعطى شكال للحام.
 A converterبتحويل الطاقة الكهربائية من مصدر الطاقة إلى
()11
ج .اللحنم بنلعزل الكهربي RF :تولد موجات كثيرة من المولد
الطاقة الميكانيكية اهتزا ات من  15إلى  40كيلو هرتز"
الكهرومغناطيسى ذات جزئيات ثنائية القطب لمادة معزولة
يوضح الشكل ( )3االنواع المختلفة لتطبيق عمليات الحياكة والتى
كهربائية إلى ذلك الحد الذي عنده الذبذبة الجزيئية تسبب احتكاك
يمكن استخدامها كبديل للغر التقليدية وذلك لتحسين طبقات
بين الجزئيات التي تنتج في وجه النسيج  ،وتصنع نقاط اللحام
الحياكة العادية التقليدية والتى تتمتع بالقوة والمتانة
الدر ات لألقمشة تحت التجميع بين قطبين كهربيين أحدهما
أ .الهواء السنخن  :يتم توجيه مصدر للهواء المنغوط الساخن
مصدر حي واآلخر مصدر أرضي ( ،)22،8ويوجد انوع من
نحو خط التجميع على البداية )الواجهه( بين طبقتى القماش ويتم
الحياكات بالموجات فوق صوتية تتمثل بالجدو التالى :
وضع بكته خلف هذه المنطقة مباشرة الستخدام النغط حا بدء
المادة في النسيا وقبل أن تبرد  ،والشكل الجانبي لهذه البكرة
()23
جدول ( )2منكيننت الحينكة بنلموجنت فوق الصوتية Ultrasonic
الحينكة بنلموجنت فوق الصوتية بنستخدام شريط ()Tape Bonding / Seam Sealing
1

توصيف ينشط الهواء الساخن المادة الالصقة لشريط الربط المتخص
طبقات خياطة عادية لجعلها مقاومة للماء وأكثر متانة.

2

لدمج الشاريط علاى القمااش  ،ويمكان أيناا وضاع الشاريط فاوق

اللحنم بنلموجنت فوق الصوتية ()Ultrasonic Welding
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توصيف يؤدي االهتزا بالموجات فوق الصوتية إلى تسخين المادة واندماجها سويا .االهتزا بالموجات فاوق الصاوتية مان القارن يسابب
ميكانيكيا انجهاد داخل المواد التي تطلق الطاقة الحرارية حيث تليين نقاط االتصا وربط المواد معا .والتارابط فقاط يحادث عناد
نقاط االتصاا باين  .ANVIL / HORNيمكان رباط باين االقمشاة بوليساتر  ،ناايلون  ،باولي باروبيلين  ،باولي إيثيلاين  ،باولي
كلوريد الفينيل  ،يوريتان بالموجات فوق الصوتية.
3
الحينكة بنلضغط Press Bonding

توصيف تستخدم هذا النوع من الحياكات طريقة النغط بالموجات بين طبقتى القماش او طبقة واحاد اماا باساخدام  Tapeإذا تام اساتخدام
الشريط فإنه ينصهر وهذا يؤدى للربط بين الطبقات .لهذا النوع اشكا مختلفة تبعا للجزء المراد حياكته .
 الجلود الصننعية ARTIFICIAL LEATHER :
يعود تاريخ العمل بالجلد إلى عام  1550قبل الميالد في العصور
القديمة مصر ,وتعتبر دباغة الجلود من أقدم األنشطة البشرية حيث
تم استخدام الجلود التي يتم الحصو عليها من الصيد وتربية
المواشي لصناعة المالبس والخيام .تصبح الجلود قاسية عند
درجات الحرارة المنخفنة وتتعفن عند استخدام الحرارة ,وجرت
محاوالت مختلفة لجعلها أكثر مرونة وقوة عن طريق فرك الدهون
الحيوانية .الجلد الصننعي هي مادة تهدف إلى استبدا الجلد في
التنجيد والمالبس واألحذية واالستخدامات األخرى التي تتطلب
تشطيبا يشبه الجلد والجلد الصناعى له العديد من األسماء مثل
"جلدي" و "جلد صناعي" و "جلد نباتي" و "جلد  "PUو
"بليد"( ، )24والجلد الصناعى يتشابه مع مواصفات الجلد الطبيعى
منها :
فى بعت الخصائ
أ) انعكاس األشعة تحت الحمراء عند  850نانومتر هو  ٪60أو
أكثر.

) درجة حرارة السطح أثناء تسليط النوء هي  105درجة مئوية
أو أقل.
ا) ثبات النوء من الدرجة  3أو أفنل وذلك نظرا ألن الجلد
الصناعي الشبيه بالجلد الطبيعى حيث يتمتع بثبات عالي
()25
للنوء
الطريقة الميكننيكية إلنتنج الجلود الصننعية methods of :
producing artificial leather
يعتمد إنتاا الجلود الصناعية بشكل كبير على نوعية المواد
الكيميائية المستخدمة حيث يتم إختبارها تبعا للمواصفات المطلوبة
فى المنتج النهائى وهناك مواد تدخل فى إنتاا الجلود الصناعية
كما بالشكل ( . ) 4وهناك طرق متنوعة ألنتاا الجلود منا ما يتم
استخدام طالء البوليمرات مباشركما بالشكل ( )Aومنها طالء
غير مباشر بورق سيليكون بطبقة واحدة كما بالشكل ( . )Bويتم
استخدام "سنجل جيرسية" كسطح يتم فرد البوليمرعليها كما
بالشكل ()4

)(b
()a
شكل ( )4طرق تصنيع الجلد الصننعى (  )aطالء مبنشر ) b) /طالء غير مبنشر بورق سيليكو بطبقة واحدة(
) يتم مرور الجلد على دلفير اسطوانية حرارية لتجفيف
 مراحل إلنتنج الجلود الصننعية :
المعجون.
يعتمد إنتاا الجلود الصناعية بشكل كبير على نوعية المواد
 .2الطريقة الثننية :
الكيميائية المستخدمة حيث يتم إختبارها تبعا للمواصفات المطلوبة
تعتمد هذه الطريقة على القاعدة النسجية التى يتم إعدادها كأساس
فى المنتج النهائى وهناك طريقتان ننتاا الجلود الصناعية .
للجلد ثم يتم تشبعها بمحلو مادة ( )P.Uثم تمر على ماكينة
 .1الطريقة األولى :
التشطيب التى تحتوى على إسطوانات حرارية تعمل على تحسين
أ) اضافة مادة بالستيكية مصنوعة من النفط .
المظهر العام للجلد وإعطاء سطحه الخارجى المظهر المطلو
) اضافة مثبت للنوء مافوق البنفسجى لتوفير الحماية
وفقا للمواصفات المطلوبة فى المنتج النهائى  ,وفى هذه الطريقة يتم
ا) اضافة مادة لتأجيل االحتراق .
أنتاا الجلد الصناعى باستخدام مادة اساسية وهى البوليمر حيث يتم
د) اضاف مادة بودرة الفينيان .
الربط بين هذه الجزيئات بواسطة روابط التكافؤ  ،وهناك مجموعة
ه) وضع صبغات بلون فى االحوائ ومزا بالمواد
من المواد التى تدخل فى صناعة الجلود وهى كما بالشكل ( ) 5
و) فرد طبقة الـ  P.V.Cعلى ورق بالمواد السائلة الممزوجة .
()26
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()27

شكل ( )5المواد األولية المستخدمة فىإنتنج الجلود الصننعية
فراغات بين القماش وطبقة البالستيك.
 الشروط الواجب توافرهن فى الجلد الصننعى المستخدم فى
ت .تكون طبقة البالستيك خالية من اى ثقو او عيو ميكانيكية
صننعة المالبس :
()28
ث .أن يكون الجلد الصناعى ذات مرونة كافية
أ .أن يكون الجلد أملس ناعم أو محبب ويكون السطح سليم
ب .تكون الماة الالصقة مو ع تو يعا متجانسا بحيث ال تترك أى

شكل( )6حينكة الجلد بنستخدام Teflon presser foot
 )( Weldingلنفس العينات وذلك لقياس (قوة شد الحياكة-
 حينكة الجلود Leather sewing :
استطالة الحياكة – صالبة الحياكة -كفاءة الحياكةومظهرها) لهذه
ال تختلف حياكة المالبس ذات الجلود الصناعية كثيرا من حياكة
الحياكات.
المالبس الجاهزة ذات االقمشة (المنسوجة والتريكو ) وعند
استخدام ماكينة الخياطة الجلدية المتخصصة يجعل خياطة
المالبس الجلدية أسهل بكثير ألن ماكينة الخياطة الجلدية مجهزة
للتعامل مع أي نوع من سمك حيث يتم استخدام دواس ( )foot
مصنع بطبقة من التفلون (  )Teflonكما بالشكل (.)6
 ابر حينكة الجلد:Leather sewing Needles :
تحمل انبرة الخيط العلوي عبر القماش ننشاء غر ة .وتستخدم
انبر المتخصصة الحتياجات حياكة محددة ،حيث يوجد أنواع
مختلفة من االبرة التى تستخدم فى حياكة الجلود الصناعية ويوضح
الشكل ( )7انواع هذه االبر منها المدبب والكروى
ثننينً:األطنر التطبيقة للدراسة Experimental work :
()29
شكل ( )7ابر لحينكة المالبس والجلود
قام الباحث بحياكة عينات الجلد الصناعى باستخدام الطريقة
توصيف عيننت الدراسة :
التقليدية لنوعين من الحياكات (المسطحة -المتراكبة ) و مقارنتها
 .Iاالختبنرات المعملية لتوصيف عينة الدراسة:
بالحياكة بالموجات فوق الصوتية لنوعين من الحياكات الشريط)
Ultrasonic / Tape Bonding . Seam Sealing
جدول ( )3االختبنرات المعملية لتوصيف عينة الدراسة
اختبنر
سمك الجلد
الوز (جم  /م )2
لو الخنمة
نوع الجلد
كود
الصالبة((mg.cm
()mm
193.28
0.48
175.86
اسود
جلد صننعى
1-1
0.50
162.3
168.8
هنفن
 2-1جلد صننعى "ليكرا"
 معنييرالمؤثرة على الحينكة التقليدية :
جدول (  ) 4توصيف للحينكة التقليدية لعينة الدراسة
عدد الغرز
مقنس
حجم
نوع
عدد االبر
نوع الحينكة
نوع الخيط
الحينكة
/سم
االبرة
الخيط
الوصلة
الوصلة
المسطحة

%100spun
polyester
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%100spun
polyester

الوصلة
المتراكبة

Ne 22/3

14

301

4

1

جدول (  )5تطبيقنت للحينكة التقليدية على عيننت الدراسة
م

وصالت الحينكة

1

حينكة موضوعية
SSa-1

1

حينكة متراكبة
LSC-2

العينة1-1

العينة 2-1

الشكل التخطيطى للحينكة

 تطبيق العيننت بنستخدام تقنينت الحينكة بنلموجنت فوق الصوتية
جدول (  )6تطبيقنت للحينكة بنلموجنت فوق صوتية
م

الخنمة 1-1

نوع الحينكة

1

الحينكة بنلحنم مبنشر
Ultrasonic Welding

2

حينكة
" Tape" Ultrasonic
Bonding / Seam
Sealing

الخنمة 2-1

شكل الحينكة
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(.(mg.cm
يوضح الجدو (  )6استخدام الحياكة بالموجات فوق الصوتية
باستخدام شريط  Tape Bondingوذلك لحياكة العينات وذلك
 اختبنرت عيننت الحينكة التقليدية والحينكة بنلموجنت فوق
لجعلها مقاومة للماء وأكثر متانة  ،وتم حياكة قطعتين من الجلد
صوتية :
باستخدام الحياكة المباشرة باللحام باستخدام رأس اسطوانى كما
 (اختبنر قوة الشد (كجم)  /اختبنر االستطنلة الحينكة / %بالجدو (  )6م(. )1
اختبنر صالبة الحينكة  /نفنذية الهواء  /نفنذية اللمنء  /اختبنر
النتنئج Results
المظهرية)
:
المعملية
االختبنرات
وفي ضوء أهداف البحث وتساؤالته قام الباحث بتطبيق اختبارات
تم إجراء جميع االختبارات باستخدام طرق االختبار القياسية
قوة الشد الحياكة اختبار االستطالة الحياكة  / %اختبار صالبة
بمعمل النسيج بالمركز القومى للبحوث طبقا للمواصفات
الحياكة واختبار نفاذية الهواء ونفاذية الماء /اختبار المظهرية
“Attm.d 1683الجو القياسى  20درجة مئوية  2 ±و درجة
للحياكة التقليدية والحياكة بالموجات فوق صوتية ()Ultrasonic
رطوبة .2 ± ٪65
على عدد ( )8قطع لنوعين من خامات الجلد وذلك للتعرف على
الفروق بين الحياكة باستخدام الطريقتين الحياكة التقليدية والحياكة
 اختبنرخنصة بخواص الجلد الصننعى "عينة البحث" :
بالموجات فوق الصوتية على نوعين من الجلد الصناعى.
 الوز (جم  /م  / )2اختبنر السمك  /اختبنر الصالبةجدول (  )7نتنئج االختبنرات المعملية لتنثير وصالت التقليدية للحينكة البسيطة المسطحة SSA-1
سمك
العينة
(مم)

نوع الوصلة

العينة

وصلة البسيطة
المسطحة
SSA-1

عينة1

وز
المتر
المربع
(جم)
168.8

0.48

عينة2

175.86

0.50

قوة شد
الحينكة
(كجم)

استطنلة
الحينكة
)(%

معنمل صالبة
الحينكة

نفنذية الهواء
cm3/cm2.sec

نفنذية المنء
)(L/m2.sec.

537.00

19.24

10.2

0.26

0.38

575.00

24.15

10

0.22

0.33

من خال النتائج الموضحة في الجدو رقم ( )7نالحظ ان نتائج
قوة الشد للحياكة للعينة رقم ( )2كانت اعلى من نتائج العينة رقم
( )1حيث كانت قوة الشد للعينتين  575كجم و  537كجم على
الترتيب وبالمثل كانت النسبة المئوية لالستطالة  24.15 %و%
 19.24للعينتين رقم ( )2و ( )1على الترتيب  ,ويمكن ارجاع
ذلك الى االختالف بين العينتين في و ن المتر المربع والذى كان
له تأثير في معامل صالبة الحياكة حيث يعمل يادة و ن العينة
على تقليل طو المسار وبالتالي تقليل معامل الصالبة اي ان
معامل الصالبة يتناسب عكسيا مع و ن المتر المربع عند ثبات
جميع العوامل االخرى  .ومن ثم كانت نتائج معامل الصالبة

نوع الوصلة
وصلة
المتراكبة
LSC

للعينتين رقم ( )2و ( )1هي  10و  10.2على الترتيب .اما
بالنسبة لنتائج نفاذية الماء والهواء نالحظ ان العينة رقم ( )2كانت
اقل معد لنفاذية الهواء والماء من العينة رقم ( )1حيث كانت
نتائج نفاذية الهواء كالتالي  0.22 cm3/cm2.secو0.26
 cm3/cm2.secعلى الترتيب ونتائج نفاذية الماء كالتالي 0.33
و  0.38على الترتيب ويمكن ارجاع ذلك الى يادة و ن المتر
المربع وكذلك سمك العينة حيث يعمل يادة السمك والو ن على
تقليل حجم المسام البينية الناتجة من عملية الحياكة وبالتالي تقليل
معد نفاذية الهواء والماء .

شكل ( )8تأثير االختبنرات على وصالت الحينكة التقليدية للجلد الصننعى للحينكة المسطحةSSA-1
جدول (  )8نتنئج االختبنرات المعملية لتنثير وصالت التقليدية للحينكة وصلة المتراكبة LSC
معامل
قوة شد
سمك
وز المتر
نفاذية الهواء
استطالة
صالبة
الحياكة
العينة
العينة
المربع
cm3/cm2.sec
الحياكة %
الحياكة
(كجم)
(مم)
(جم)
0.2
9.3
21.45
719.00
0.48
168.8
عينة1
0.50
175.86
0.18
9.1
25.61
841.00
عينة2

يعد اختبار قوة الشد أحد أهم اختبارات متانة الحياكة للنسيج
والجلود ومن خال النتائج الموضحة في جدو رقم ( )8نالحظ ان
العينة رقم ( )2اعلى من العينة رقم ( )1في كال من قوة شد الحياكة
و النسبة المئوية لالستطالة ويرجع ذلك الى يادة و ن المتر
International Design Journal, Volume 11, Issue 4

نفاذية الماء
)(L/m2.sec.
0.3
0.25

المربع للعينة رقم ( .)2وادى ذلك اينا الى تقليل معامل الصالبة
للعينة رقم ( )2اذا ما قورنت بالعينة رقم (.)1
ومن خال النتائج الموضحة يتبين ان العينة رقم ( )2كانت اعلى
مقاومة لنفاذية الماء والهواء ويرجع ذلك الى يادة سمك العينة رقم
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( )2عن سمك العينة رقم (.)1
من خال النتائج الموضحة بالجدولين السابقين ( )7،8نالحظ ان
العينة رقم ( )2والموصولة بنوع الحياكة المتراكبة كانت اعلى
العينات في قوة الشد واالستطالة ويرجع ذلك الى ان هذا النوع من
الحياكة تتناعف فيه عدد الطبقات او بمعنى اخر يادة في
السمك وقوة احكام للغلق و يادة في مسافة االلتصاق بين الطبقتين
في االتجاه الطولي مما يجعل قوة الشد اكبر من العينات المحاكة
بحياكة الوصلة البسيطة المسطحة التي يكون فيها التصاق الطبقتين
من خال عدة نقاط ( عدد غر في وحدة القياس) كلما ادت
عددها كلما كانت قوة الشد اكبر وكذلك من القطع الذي يزيد من
طو مسافة القطع (النسبة المئوية لالستطالة) .وكذلك نالحظ ان

العينة رقم ( )2الموصولة بنوع الحياكة المتراكبة اقل في معامل
الصالبة من اذا ما قورنت بنفس العينة رقم ( )2والموصولة بنوع
الحياكة البسيطة ويرجع ذلك الى الحياكة المتراكبة يودى الي يادة
الو ن مما يعمل على تقليل مسار االنحناء (معامل الصالبة) اى
يادة معامل االنسدالية .
ومن المالحظ عند مقارنة نتائج الجدولين السابقين أن العينة رقم
( )2الموصولة بالحياكة المتراكبة كانت اعلى العينات في كال
النوعين مقاومة لنفاذية الهواء والماء ويرجع ذلك الى يادة سمكها
بانضافة الى ان هذا النوع من الحياكة يعمل على يادة االحكام
والغلق بين الطبقات مما يؤدى الى مقاومة اعلى لنفاذية الماء
والهواء.

شكل ( )9تأثير االختبنرات على وصالت الحينكة التقليدية للجلد الصننعى للحينكة المتراكبة LSC
جدول ( )9نتنئج االختبنرات المعملية لتأثير وصالت الحينكة بنلموجنت فوق صوتية “Ultrasonic Welding
على الجلد ا لصننعى
استطالة
قوة الشد
سمك
وز المتر
صالبة
نفنذية المنء
نفنذية الهواء
الحياكة
الحياكة
العينة
نوع الوصلة
م
العينة
المربع
الحياكة سم (L/m2.sec.) cm3/cm2.sec
%
(كجم)
(مم)
(جم)
0.23
0.48
168.8
0.16
10.8
21.64
597.00
عينة1
Ultrasonic
1
Welding
0.2
0.5
175.86
0.14
10.6
21.04
599.00
عينة2
واالستطالة وأعلى مقاومة في نفاذية الهواء والماء ويرجع ذلك الى
تشير النتائج الموضحة بالجدو رقم ( )9إلى أن نتائج العينة رقم
يادة السمك وو ن المتر المربع .
( )2كانت اعلى بنسب أقل من العينة رقم ( )1في كال من قوة الشد

شكل ( )10تأثير االختبنرات على وصالت الحينكة التقليدية للجلد الصننعى الحينكة Ultrasonic Welding
جدو ( )10التقييم الكلى لنتائج االختبارات الخاصة بالحياكة بالموجات فوق صوتية Ultrasonic Tape Bonding
م

نوع الوصلة

العينة

2

Ultrasonic
Tape Bondin

عينة1
عينة2

وز المتر
المربع
(جم)
168.8
175.86

سمك العينة
(مم)
0.48
0.5

قوة شد الحينكة
(كجم)

استطنلة
الحينكة%

معنمل صالبة
الحينكة(سم)

نفنذية الهواء
cm3/cm2.sec

نفنذية المنء
)(L/m2.sec.

710.00
716.00

28.45
33.03

9.8
9.6

0.12
0.11

0.04
0.02
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من خال نتائج الجدو ( )10يتنح ان العينة رقم ( )2اعلى من
مثيلتها في الجدو رقم( )9في كال من قوة الشد واالستطالة
ويمكن أرجاع ذلك الى ان الشريط يعد بمثابة دعامة وطبقة ثالثة
تزيد من قوة الشد ( زمن القطع اطول ممن يزيد من مسنفة
االستطنلة) وبالتالي تزيد االستطالة والتي ترجع الى مرونة
الشريط.
 معنمل الصالبة :
فمن المالحظ ان العينة رقم ( )2الموصولة والتى تم استخدام
شريط  TAPEكانت اقل في معامل الصالبة اذا ما قورنت بمثيلتها
والتى تم حياكتها بتقنية  Weldingبدون شريط ويرجع ذلك الى
وجود الشريط والذي يزيد من و ن العينة بانضافة الى مرونته
حيث ان معامل الصالبة يعبر عنه بطو االنحناء حيث كلما ادت
الصالبة اد الطو المتدلي مما يد على عدد الطبقات المستخدمة
وكذلك االنصهار من خال االلترسونك فقط بدون استخدام الشريط
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يزيد من الصالبة – والتي يقابلها السخاوة والتي يقصد بها و ن
الوحدة المربعة المرونة .
امن بنلنسبة لنفنذية الهواء والمنء:
تشير النتائج الموضحة بالجدو ( )10الى ان العينة رقم ()2
كانت األعلى مقاومة لنفاذية الهواء والماء اذا ما قورنت بمثيلتها
في الجدو رقم ( )9ويمكن تفسير ذلك الى ان الشريط الالصق
يزيد من غلق الفراغات البينية مما يقلل من نفاذية الهواء وبالتالي
فان الماء يسلك مسلك الهواء كما ان الشريط يزيد من عدد الطبقات
وكذلك السمك اى ان هناك عالقة طردية مع قلة السمك اى كلما
كان السمك اقل وعدد الطبقات اقل كلما اد مقدار نفاذية الهواء
وبالتالي نفاذ الماء والعكس صحيح .ويمكن تعريف نفاذية الهواء
بانه" :معد تدفق الهواء الذي يمر عموديا عبر منطقة وحدة معينة
من الخامة عن طريق قياس معين " .

شكل ( )11تأثير االختبنرات على وصالت الحينكة التقليدية للجلد الصننعى للحينكة Ultrasonic Tape Bonding
محكمين متخصصين لقياس المظهرية ,ومقياس يبدء من 5: 1حيث
 نتنئج درجة مظهرية الحينكة:
ان رقم (  ) 1يمثل اقل درجة مظهرية بينما رقم ( ) 5أعلى درجة
تم الحكم على مظهرية الحياكة وذلك بقياس مقدار التجعد للحياكة
مظهرية للحياكات.
بطريقة ( , )Levelوذلك بعرئ عينات البحث على مجموعة
جدول ( )11الفروق النسبية لمستوى المظهرية الحينكة التقليدية والحينكنت بنلموجنت فوق صوتية لعيننت الدراسة
درجة المظهرية
الوصالت
نوع الحينكنت
م
عينة 2
عينة1
%94
%100
المسطحة
1
التقليدية
الحينكنت
متراكبة
%92
%90
2
Ultrasonic Tape Bonding /
%98
%100
3
الحينكة بنلموجنت
Seam Sealing
فوق الصوتية
%96
%90
Ultrasonic Welding
4

شكل ( )11البيننى لفروق النسبية لمستوى المظهرية للحينكنت التقليدية والحينكنت بنلموجنت فوق صوتية
استخدام الحياكة التقليدية وذلك من خال القيام بمجموعة من
النتائج : Results
التغيرات على ماكينة الحياكة منها (منظم شد الخيط ومنظم طو
كانت آليات حياكة المالبس الجلدية تتم فى السابق من خال
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الغر ة واستخدام قدم ضاغط مصنع من (التفلون) لسهولة الحياكة،
ثم حدثت طفرة تكنولوجيا فى انتاا ماكينة تقوم بحياكة االقمشة
باستخدام الموجات فوق صوتية (  ) Ultrasonicوذلك من خال
التسخين ,حيث كانت عادة ما تم هذه الحياكات على االقمشة
المصنع من ألياف البولى استر.
ومن خال ما سبق يتبين ان افنل العينات في مقاومة شد الحياكة
كانت العينة رقم ( )2والموصولة بنوع الحياكة المتراكبةLSC
حيث كانت النتائج كالتالي  537.00 :كجم و  575.00كجم
و597.00كجم و599.00كجم و710.00كجم و716.00كجم
و719.00كجم و 841.00كجم لكال من العينات رقم (SSA--)1
 1وعينة رقم( SSA-1 -)2وعينة رقم (Ultrasonic )1
 Weldingوعينة رقم ( Ultrasonic Welding )2وعينة
رقم( Ultrasonic Tape Bondin )1وعينة رقم ()2
 Ultrasonic Tape Bondinوعينة رقم ( LSC )1وعينة
رقم( LSC )2على الترتيب .
اما بالنسبة لالستطالة فكانت العينة رقم (Ultrasonic Tape )2
 Bondinكانت النسبة المئوية لالستطالة  33.03%بينما كانت
اقل العينات استطالة كانت العينة رقم (.SSA-1 )1بنسبة
%19.24
اما بالنسبة لمعامل الصالبة فكانت العينة رقم ( LSC )2اقل
العينات في معامل الصالبة حيث كان معامل الصالبة لها 9.1
بينما كانت العينة رقم( Ultrasonic Welding )1اعلى العينات
في معامل الصالبة حيث كان معامل الصالبة .10.8
اما بالنسبة لنفاذية الهواء والماء فكانت العينة رقم()2
 Ultrasonic Tape Bondinاعلى العينات مقاومة لنفاذية الما
والهواء حيث كانت قيم المقاومة  0.11و  0.02على الترتيب  .اما
اقل العينات مقاومة فكانت العينة رقم ( SAA-1 )1حيث كانت قيم
المقاومة هي  0.26و  0.38على الترتيب .
ومن خال هذه الدراسة تم استخدام الحياكة بالموجات فوق
صوتية فى حياكة المالبس المصنعة من الجلود الصناعية والتى
ساعدت على توفير العديد من المراحل اننتاجية  .تم تنفيذ نوعين
من الحياكات التقليدية والحياكة بالموجات فوق صوتية
(  ) Ultrasonicعلى نوعان من الخامات الجلدية  ،حيث تم
دراسة كفاءة الحياكة بالموجات فوق صوتية على الجلد الصناعى
ومقارنتها بالحياكة التقليدية على الماكينات المسطحة وذلك بنوعين
من الحياكات هما (المسطحة  ,المتراكبة) كما فى جدو جدو (
 ، ) 5وتم اجراء اختبارات معملية للحياكات التقليدية كما
بالجدو ( ، )7،8،9،10وبعد تنفيذ العينات باستخدام الموجات
فوق صوتية لنوعين من هذه الحياكات( Tape Bonding
 ) Ultrasonic Welding / Seam Sealingجدو ( )6و
اجراء اختبارات قوة الشد الحياكة واالستطالة الحياكات وقياس
معامل الصالبة للحياكات وكذلك نفاذية الهواء والماء كما بالجدو
( ، )9،10تم اجراء اختبار المظهرية من خال اجراء تحكيم
لشكل الحياكات الجدو ( )11ولكن تختلف نتائج المظهرية فى القيم
حيث يوضج لنا جدو ( )11ان أعلى درجة هى الحياكة السطحة
البسيطة التقليدية ( ، )SSA-1والحياكة بالموجات فوق صوتية
 Ultrasonic Tape Bondingوذلك للعينة ( ، )1ثم تظهر
نتائج المظهرية للعينة ( )2أن الحياكة باستخدام Ultrasonic
 Tape Bondingتأتى فى المرتبة األو بنسبة ( )%98يليها
الحياكة باستخدام  Ultrasonic Weldingثم الحياكة المسطحة
بنسبة ( ) %94ذلك لعدم وجود تشويهات بالعينة المنفذه ،وقد
أثبتت الدراسة وجود فروق بين الحياكات التقليدية لصالح الحياكة
بالموجات فوق صوتية من حيث قوة الشد الحياكة واالستطالة
وكذلك كفاءة الحياكات وصالبة الحياكة وذلك لتصنيع المالبس
الجلدية المنتجة من الخامات الصناعية مما يثبت أهداف وفروئ
البحث.

الخالصة Conclusion
-1
-2
-3
-4

استخدام الحياكات فوق الصوتية  Ultrasonicيزيد من قوة
المنتجات الملبسية الجلدية .
مساهمة الحياكات بالموجات فوق الصوتية  Ultrasonicفى
تحسين كفاءة األداء الوطيفية للمالبس الجلدية .
الدمج بين الحياكات التقليدية والحياكات بالموجات فوق
الصوتية  Ultrasonicيساعد على يادة متانة المالبس
الجلدية.
تؤكد االختبارات المعملية ان استخدام الحياكات بالموجات
فوق صوتية  Ultrasonicأمن لالستخدام فى صناعة
المالبس الجلدية.
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