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 -ملخص البحث :

أو المبارد أو األطالس، وال  1/1ال ٌتوقف تصمٌم المنسوجات عند اختٌار التراكٌب والتعاشقات النسٌجٌة البسٌطة السادة 

تتوقف كذلك على استخدام التأثٌرات اللونٌة فً إنتاج الزخارف، بل ٌتعدى األمر ذلك إلى إنتاج أقمشة ذات لون واحد 

حصول على تأثٌرات أقالم أو زخارف بلون واحد، مما ٌمثل أو ٌوفر العدٌد من ٌستخدم فٌها نظرٌات اإلنتاج المختلفة لل

الممٌزات، ولألقمشة ذات األقالم ممٌزات أو أهمٌة خاصة ال تتوافر فً غٌرها من األقمشة حٌث أن هذه األقمشة تستخدم 

بسط اإلمكانٌات مما ٌؤدى لزٌادة كأقمشة قمصان أو أقمشة مفروشات مما ٌعمل على االرتقاء بالمظهر الجمالً لألقمشة بأ

القوة الشرائٌة لها، هذا وتتعدد الطرق التقنٌة إلنتاج األقمشة المقلمة وازدادت فً الفترة األخٌرة وانتشرت فً األسواق 

المصرٌة وأصبحت شدٌدة التنافس فٌه والذي دفع الباحث لعمل دراسات تسهم فً إثراء إنتاج هذه النوعٌة من األقمشة، حٌث 

وذلك باالستفادة من التقنٌات التكنولوجٌة الحدٌثة بأنوال النسٌج الالمكوكٌة والتً تتمثل فً إنتاج ثالث إنتاج عشرة عٌنات  تم

عٌنات باستخدام أسطوانة سداء إضافٌة، وثالث عٌنات باستخدام جهاز اختٌار األلوان، وأربعة عٌنات باستخدام التحكم فً 

طً، أدى ذلك إلى إمكانٌة إنتاج بعض المتغٌرات الجمالٌة الخاصة بأقمشة السٌدات من التغٌر فً سرعة وإٌقاف جهاز ال

( مما Over beamخالل الحصول على تقلٌمات طولٌة متنوعة من السداء عن طرٌق استخدام أسطوانة السداء اإلضافٌة )

 Color)م جهاز اختٌار األلوان )، وتقلٌمات عرضٌة نتٌجة استخداالحصول على أقمشة ذات مستوٌات ملمسٌة متعددةأدى 

Selector حٌث ٌتم استخدام وذلك باستخدام لحمات زخرفٌة مع استخدام أنواع مختلفة من خٌوط البولً استر المستمرة و

( Cramming Motion) التحكم فً التغٌر فً سرعة وإٌقاف جهاز الطًالكثافات المختلفة والمتنوعة وذلك عن طرٌق 

حٌث ٌتم استخدام لحمات ذات تخانات  ،ٌقاف لجهاز الطً اختالف فً الكثافات للحمات التصمٌمحٌث ٌنتج عن هذا اإل
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للحصول على أقالم عرضٌة ذات ارتفاعات وانخفاضات وبالتالً أدت كل هذه  مختلفة بكثافات مختلفة للتصمٌم الواحد

 مما ٌزٌد من انتشار هذه النوعٌة من األقمشة.  المتغٌرات الى زٌادة القٌمة الجمالٌة والزخرفٌة لهذه النوعٌة من األقمشة

الخٌوووط  -خٌوووط مسووحوبة جزئٌووا   -شووعٌرات البووولً إسووتر  –أقمشووة السووٌدات  –األنوووال الالمكوكٌووة  :الكلمااات الدالااة 

 .خٌوط الفٌدان –خٌوط ناتجة من خلط نوعٌن من الخٌوط  -الخٌوط المسحوبة بشكل كلى  -المسحوبة المشكلة 

Abstract: 
The design of textiles does not depend on the selection of simple compounds of plain weave 

textile, 1/1 or Twill weaves or Satin Weaves. It doesn't depend also on using color effects in 

the production of decoration, but rather to produce single-color fabrics where different 

production theories are used to obtain the effects of Striped patterns or One or more 

decorations, which represent or provide many features, and fabrics with Striped patterns have 

special characteristics that are not available in other fabrics, as these fabrics are used for T-

shirts or upholstery, which improves the aesthetic appearance of fabrics in the simplest 

possibilities, which leads to increased strength For its purchasing power.  

There are many technical methods for the production of Striped patterns fabric have increased 

recently in the Egyptian market and became very competitive which prompted the researcher 

to do studies contribute to enrich the production of this type of fabrics, as ten samples have 

been produced, taking advantage of the latest modern technologies in weaving looms, Three 

samples using an additional Over Beam, three samples using a color -selector device, and four 

samples by controlling the change in the speed of  turning the (Cramming motion) on and off. 

This led to the possibility of producing some aesthetic variables for ladies' fabrics by 

obtaining linear twisted fabric by using an over beam, resulting in multi-level fabrics, and 

crosswise stripped pattern using the Color Selector by using decorative Wefts with different 

types of continuous polyester filaments where Different thicknesses are used by controlling 

the change in the speed of the Cramming Motion. The suspension of the Cramming Motion 

results in a difference in the densities of the design Wefts, where different thicknesses are 

used in different densities for single design to obtain linear striped patterns With highs and 

lows and therefore all these variables led to increase the aesthetic and decorative value of this 

type of fabrics, which increases the spread of this type of fabrics. 

Key Words: 
Shuttle-Less Looms –Ladies Fabrics –Polyester fiber  - POY  - DTY  - FDY  – ITY – VID. 

 مشكلة البحث :

ثبات المواصفات التنفٌذٌة ألقمشة البولً استر عالٌة البرمات المستخدمة فً أقمشة السٌدات واالفتقار إلى التعددٌة فً  

 مواصفات هذه األقمشة.

 ضعف الجانب الجمالً ارتباطا  بمواصفات ماكٌنة التنفٌذ مما ٌنتج عنه أقمشة تقلٌدٌة ذات الملمس الواحد. 

 أهمٌة البحث :

ٌمثل البحث دراسة علمٌة متخصصة فً تأثٌر اختالف عدد البرمات واتجاه البرم والتركٌب النسجى للوصول الى أسطح  

 أثٌرات جمالٌة جدٌدة.متعددة المالمس ذات ت

االستفادة من اإلمكانٌات التكنولوجٌة الحدٌثة لماكٌنات النسٌج الالمكوكٌة من إٌجاد التنوع الالمحدود فً تطوٌر اقمشة  

 البولً استر عالٌة البرمات وتعظٌم الجانب الجمالً لهذه النوعٌة من األقمشة.
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 فروض البحث :

ستزٌد من القدرة على إنتاج أقمشة متنوعة من حٌث الملمس والمظهر العام والخصائص األنوال ذات اإلمكانٌات الحدٌثة  -

 الفٌزٌقٌة والجمالٌة.

 اختالف عدد البرمات المستخدمة فً إنتاج األقمشة له تأثٌر واضح على خصائص األقمشة المنتجة. -

 تخدام النهائً للمنتج.اختالف التراكٌب النسٌجٌة المستخدمة تؤثر على خواص األقمشة من حٌث االس -

 منهجٌة البحث :

 ٌتبع هذا البحث المنهج التجرٌبً والتحلٌلً.

 مقدمة :

تعتبر األقمشة المستعملة فً أغراض المالبس أحد النوعٌات الهامة من األقمشة التً تقوم صناعة النسٌج بإنتاجها وتقدٌمها 

الدقة والعناٌة لما ٌجب أن تتمتع به من جودة فً األداء  لجمهور المستهلكٌن وهً تحظى فً مجال إنتاجها بجانب كبٌر من

والمظهر بما ٌتناسب مع استخداماتها المختلفة وٌعتبر التركٌب البنائً النسوجى أحود العوامول الهاموة التوً تعتمود علٌهوا هوذه 

 األقمشة فً تحقٌق خواصها التً تناسب أدائها الوظٌفً.

ستخدام النهائً لوه، أو بمعنوى أخور بضورورة مالئموة المنسووج للوظٌفوة المنوتج مون وٌرتبط تصمٌم النسٌج ارتباطا  قوٌا  باال

وٌناقش هذا البحث عرض أهم التطورات التً أُدخلت على ماكٌنوات  أجلها، ونجاحه فً تأدٌة الغرض الذي أنتج من أجله،

د مون األقمشوة النسوٌجٌة بواسوطة النسٌج الالمكوكٌوة، ومودى تحقٌوق موا ٌهودف إلٌوه هوذا البحوث مون إٌجواد التنووع الالمحودو

استخدام اختالف عدد البرمات واتجاه البرم والنمر وكذلك التنوع فً أنواع خامات البولً استر والتراكٌب النسٌجٌة لٌرتفع 

 .بذلك المظهر الجمالً لألقمشة المنتجة وهو الذي ٌهدف الٌه البحث

 االطار النظري : -1

 : Type of insertionطرق إمرار خٌط اللحمة  1-1

 : The positive weft insertionالطرٌقة اإلٌجابٌة لإلمرار  -1

 ماكٌنات النسٌج المكوكٌةShuttle) .) 

 ماكٌنات النسٌج ذات القذٌفة المتولدةProjectile) .) 

 ( ماكٌنات النسٌج ذات الشرائط الساحبةRapier.) 

 The Negative weft insertion:الطرٌقة السلبٌة لإلمرار  -2

 ( ماكٌنات ذات الضغط النفاث للهواءAir jet.) 

 ( ماكٌنات ذات الضغط النفاث للماءWater jet). 

 : أهم التطورات الحدٌثة على الماكٌنات الالمكوكٌة 1-2

 : Weft Color Selectorالتطوٌر فً عملٌة اختٌار اللحمة  .1

اللحموة باسوتخدام أجهوزة اختٌوار خوٌط اللحموة  فً السنوات القلٌلة الماضٌة حدث تغٌرات كثٌرة وتطورات فً طرق إدخوال

(Weft Color Selector حٌث وصلت عدد األصابع المستخدمة فً جهاز القالبات إلى )لون وانتقلت نظم  16-12-8

التحكم فً حركة هذه األصابع من الطرٌقة المٌكانٌكٌة أو باستخدام الكرتون فً ماكٌنات النسٌج ذات جاكارد الفوردول إلوى 
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الووتحكم اإللكترونووً )كهربائٌووا( حٌووث ٌووتم إدخووال ترتٌووب ألوووان اللحمووة إلووى الماكٌنووة عوون طرٌووق وحوودة الووتحكم اإللكترونووً 

Microprocessor. 

وٌسوواعد جهوواز اختٌووار اللحمووات علووى نطوواق واسووع موون الخامووات المختلفووة ابتووداء  موون الحرٌوور الطبٌعووً موورورا بالخامووات 

خدام حتووى األلٌوواف الزجاجٌووة وكووذلك تووراقٌم وتخانووات الخٌوووط المختلفووة الرفٌعووة منهووا الطبٌعٌووة والصووناعٌة الشووائعة االسووت

( جهاز اختٌار ألوان اللحمة بإحودى 1تكس، شكل ) 3333تكس إلى 0.77والسمٌكة وتتراوح نمر الخٌوط المستخدمة من 

صبع مما ٌوتح التعودد فوً التنووع إ 12(، والذي ٌتكون من Dornierماكٌنات الشرائط الساحبة )الرابٌر( من إنتاج شركة )

فً إدخال خٌوط اللحمة مختلفة الخاموات وكوذلك مختلفوة التوراقٌم وبالتوالً التعودد فوً إنتواج الكثٌور مون التصومٌمات اللونٌوة 

(11) .          

 
 ( جهاز اختٌار ألوان اللحمة بإحدى ماكٌنات الشرائط الساحبة )الرابٌر(. 1شكل )

 :  Over Beamاستخدام أسطوانة السداء اإلضافٌة  .2

امتثاال  لمتطلبات البحث فً إنتاج أقمشة متعددة المالمس السطحٌة والمظهرٌة وذلك من خالل االستفادة من اإلمكانٌات 

اء أهمٌة التكنولوجٌة المتطورة لماكٌنات النسٌج ذات الحراب وقدرتها على التنوع فً إنتاج األقمشة عالٌة البرمات إلثر

 البحث.

( وذلك للخروج من الحٌز الضٌق من إنتاج األقمشة ذات السداء Over Beamتستخدم أسطوانة السداء اإلضافٌة )

الواحد إلى نطاق أوسع الستخدام أكثر من سداء بخامات وتراقٌم مختلفة تتٌح الفرصة البتكار تصمٌمات ٌصعب الحصول 

 دة فقط )أسطوانة السداء األصلٌة(.علٌها أو إنتاجها باستخدام أسطوانة واح

 
 بماكٌنة النسٌج.  Over Beam( المطواة اإلضافٌة2شكل )
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ومن أهم ممٌزات استخدام األسوطوانة اإلضوافٌة هوً الحصوول علوى أقوالم طولٌوة مون السوداء أو نقوشوات زخرفٌوة بسوٌطة 

وموا ٌتبوع ذلوك مون ظهوور توأثٌرات زخرفٌوة )نقوشات السداء الزائد( أو اختالف شدد الخٌوط الموجوودة علوى األسوطوانتٌن 

 -واحدا من أربعة حاالت :  (12)مختلفة وٌكون السداء الموجود على األسطوانة اإلضافٌة

 وهو أن ٌكون السداء المستخدم بلونه الخام. الحالة األولى :

 وهو ان ٌكون السداء المستخدم ملون بلون واحد حسب التصمٌم المطلوب. الحالة الثانٌة :

 وهو أن ٌكون السداء المستخدم ملون على شكل أقالم طولٌة.  حالة الثالثة :ال

 خامة أو تخانة مختلفة تجمع معها الحاالت السابقة. الحالة الرابعة :

ة منها :  -وٌمكن من خالل األسطوانة اإلضافٌة الحصول على العدٌد من األقالم الطوٌل

ة نتٌجة استخدام نوعٌن من التراكٌب 1  النسٌجٌة )تركٌب نسجى مختلف لكل قلم(. أقالم طوٌل

ة نتٌجة استخدام نوعٌن من نمر الخٌوط )باستخدام نمرة مختلفة لكل قلم(. 2  أقالم طوٌل

 أقالم طولٌة نتٌجة استخدام نوعٌن من البرم المختلف )قلم برمات عالٌة وقلم برمات منخفضة(. 3

 ( )اتجاهات البرم(.S( وقلم برم شمال )Zأقالم طولٌة باستخدام قلم برم ٌمٌن ) 4

ة نتٌجة استخدام شدد مختلف على كل مطواة )قلم شدد عالً وقلم شدد أقل(. 5  أقالم طوٌل

ة نتٌجة استخدام نوعٌن من الخامات )قلم خامة وقلم خامة اخرى(. 6  أقالم طوٌل

 : Motion  Take-upأجهزة سحب وطً القماش  .3

ها من أسطوانة السداء ومورورا  علوى مجموعوات تكووٌن الونفس والمشوط ٌتم تنظٌم الحركة الطولٌة لخٌوط السداء أثناء انتقال

مرورا  بمجموعات إمرار اللحمة المرتبطوة بهوا إلتموام التعاشوق بوٌن الخٌووط الطولٌوة والخٌووط العرضوٌة لتكووٌن المنسووج 

الطووً(، مجموعووة سووحب المنسوووج أو  –المطلوووب موون خووالل مجموووعتٌن رئٌسووٌتٌن وهمووا )مجموعووة االنسووٌاب أو الرخووو 

وترتبط هاتٌن المجموعتٌن من خالل خٌوط السداء مع اعتبار أن المحافظة علوى انتظوام قووي الشودد الموؤثرة علوى الخٌووط 

 .(1)الطولٌة أثناء عملٌة االنتقال المذكورة من أهم وظائف هذه األجهزة 

أجهزة سحب القماش واستبدالها بموتوور  وحدٌثا  تم االستغناء تماما  عن استخدام المجموعات المٌكانٌكٌة المخصصة لتشغٌل

" لتمٌزها بمقدرتها على تغٌٌر عدد دوارتها بالدقٌقة باإلضافة إلى استخدام  DCكهربائً ٌعمل بالتٌار الكهربائً المستمر" 

لتخفوٌض عودد الودورات موع تركٌوب مخفضوات السورعة  Speed Reducer مجموعات مخفضوات السورعة المٌكانٌكٌوة

أسطوانة الصنفرة ومن خالل التحكم بمقدار وشدة التٌار الكهربائً الواصل لهذه المواتٌر ٌمكون الوتحكم مباشرة على محور 

 .(5)بعدد دوارتها بالدقٌقة وبالتالً التحكم بمقدار الحدفات بوحدة القٌاس

الكمبٌووتر بتحدٌود  وٌتم تغذٌة الماكٌنة مون خوالل شاشوة الكمبٌووتر بالمعلوموات المطلوبوة عون القمواش المزموع إنتاجوه وٌقووم

دورات هذه المواتٌر بطرٌقة الكترونٌوة وٌتصول الكمبٌووتر بموتوور أخور مثبوت علوى محوور أسوطوانة السوداء لتنظوٌم الشودد 

 Crammingوقٌاسه أثناء التشغٌل. حٌث ٌتم استخدام الكثافات المختلفة والمتنوعة وذلك عن طرٌق إٌقاف جهاز الطوً )

Motion)(2) اإلٌقاف لجهاز الطً اختالف فوً الكثافوات للحموات التصومٌم حٌوث ٌوتم اسوتخدام لحموات ، حٌث ٌنتج عن هذا

ذات تخانات مختلفة بكثافات مختلفة للتصمٌم الواحود كوان ٌصوعب إنتاجهوا بالماكٌنوات التقلٌدٌوة القدٌموة نوتج عون التطوورات 

تخدام اللحموات المختلفوة التخانوات وبالتوالً الحدٌثة التً ادخلت علوى ماكٌنوات النسوٌج الحدٌثوة االسوتفادة مون التنووع فوً اسو

 .(1)الحصول على أقمشة متجانسة 
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 ألٌاف البولً استر : 1-3

م أي بعد عام من إنتاج خٌوط البولً امٌد على النطاق التجواري أمكون فوً انجلتورا تحضوٌر موادة البولٌسوتر 1940فً عام 

حوامض الترٌفثالٌوك. وكوان هوذا فوً الواقوع نقطوة النجواح السواحق من مركبات أروماتٌة، وذلك بتكثٌف االٌثلٌن جلٌكول مع 

وأصبحت األلٌاف الصناعٌة فً تطوٌر وفى صعود كبٌر منوذ السوتٌنات مون القورن الماضوً حتوى ، الذي حققه البولً إستر

سووق م ومن هذه الفترة أصوبحت األلٌواف الصوناعٌة تغوزو ال1960ألف طن عام  702وصل انتاج األلٌاف الصناعٌة إلى 

م إلوى 1968ملٌوون طون عوام  3.75وانعكس ذلك على انتاج األلٌاف األخورى حٌوث أن انتواج األلٌواف الصوناعٌة زاد مون 

 .(6)ملٌون طن سنوٌا   32م إلى 2002م حتى وصل عام 1980عام 10.6

والبنطلونات ثم ما لبث الرجالً  وفى الواقع إن استعمال البولً إستر عند بدء ظهوره كان مقصورا على عمل أقمشة البدل

وتستخدم خٌوط البولً إستر ذات الشعٌرات ، ان انتشر وغطى جمٌع انواع المالبس الرجالً والحرٌمً على حد سواء

المستمرة بكثرة فً صناعة األقمشة التً تستخدم فً جمٌع أنواع المالبس الخارجٌة والستائر والشباك والكرفتات 

  والقمصان وغٌرها.

 بولً إستر المستمرة :أنواع خٌوط ال -1

 :  Polyester Partially Oriented Yarn(POYخٌوط مسحوبة جزئٌاً ) 

Polyester Partially Oriented Yarn ( المسمى الشائع استخدامه والمتداول لوه هووPOY وكموا ٌعورف أٌضوا ، )

Polyester Pre-Oriented Yarn  الخٌوط ذات الترتٌب الجزئً األولى. وٌتم تصونٌع هوذه الخٌووط مون الموادة الخوام

التً تسمى خرز البولً استر الذي ٌنتج من خلط المركبٌن الكٌمٌائٌٌن ثم تصهر المادة الخام وتدفع بقوة تحت ضوغط عوالً 

 Semi-Dullنصوف مطفوً ٌوجد لها أكثر مون نووع مون حٌوث اللمعوان وال POYوخٌوط ، (Spinneretإلى المغازل )

POY  واالمعBright POY وٌوتم إنتواج ، وهذا اللمعان ٌرجع إلى القطاع العرضً لأللٌواف حٌوث ٌكوون دائوري المقطوع

ألٌوواف البووولً اسووتر بووأنواع مختلفووة موون حٌووث درجووة اللمعووان عوون طرٌووق إضووافة كمٌووة قلٌلووة موون ثنووائً اكسووٌد التٌتووانٌوم 

(Titanium dioxideإلى المحلول وذل )( ك لتقلٌل مون لمعوان األلٌواف وجعول األلٌواف باهتوه أو مطفٌوةdull مون حٌوث )

( درجوة العتاموة أو dullness degreeالمظهرٌة، وٌطلق على األلٌاف نتٌجة إضوافة كمٌوة مون ثنوائً أكسوٌد التٌتوانٌوم )

 -البهاتة على النحو التالً :

 كسٌد التٌتانٌوم أو تحتوي على كمٌة صغٌره منه.: األلٌاف ال تحتوي على ثنائً أ Bright Fiberألٌاف المعة  .1

 : تقل درجة اللمعان قلٌال )إلى حد ما(. Semi-Bright Fiberألٌاف نصف المعة  .2

 -0.25: ٌقول درجوة اللمعوان حٌوث تصوبح األلٌواف باهتوة حٌوث تضواف    Semi-Dull Fiberألٌواف نصوف معتموة  .3

 % من ثانً اكسٌد التٌتانٌوم.0.5

 % من ثانً اكسٌد التٌتانٌوم.1 -0.5تضاف إلى األلٌاف من  dull fiberألٌاف معتمة  .4

 % من ثانً اكسٌد التٌتانٌوم.3 -1تضاف إلى األلٌاف من  Super dull fiberألٌاف معتمة جدا  .5

 : Polyester Drawn Textured Yarn (DTY)الخٌوط المسحوبة الُمشكلة  

أي الخٌووط  polyester drawn textured yarn االسوم الشوائع لهوا وهوً اختصوار DTY تعورف هوذه الخٌووط بو 

 POYالمسحوبة التً تجرى علٌها عملٌات السحب والمشكلة والتً ٌتم الحصول علٌها من خٌووط البوولً إسوتر المسوتمرة 

والتً تستخدم بشكل أساسً فً النسٌج وأقمشة الترٌكو والمفروشوات المنزلٌوة  DTYوالتً ٌتم سحبها وبرمها لٌنتج خٌوط 

 – 1500وأغطٌة المقاعد والحقائب والعدٌد من االستخدامات األخرى، وٌتم برم هذه الخٌوط برمات عالٌة تتراوح ما بٌن 
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( عوون طرٌووق Heat settingبرمووة / المتوور حٌووث ٌووتم تثبٌووت هووذه البرمووات العالٌووة بواسووطة التثبٌووت الحووراري ) 4000

 .(3)الحرارة والبخار لجعل البرمات ثابتة بشكل دائم سواء اثناء النسٌج أو عملٌات الصباغة المختلفة 

 : Polyester Fully Drawn Yarn (FDY)الخٌوط المسحوبة بشكل كلى  

 Polyester Filament Yarn (PFY)( هً اختصار لخٌوط البولً استر كاملة السحب وتعرف اٌضا (FDYخٌوط 

أي خٌوط البولً استر المستمرة، وتستخدم فً األساس كخٌوط لحمة لصناعة القمواش كموا تسوتخدم فوً أقمشوة الترٌكوو موع 

خٌوووط اخوورى للحصووول علووى مواصووفات مختلفووة لألقمشووة. كمووا تسووتخدم فووً أقمشووة المفروشووات المنزلٌووة وأقمشووة القطٌفووة 

  والمناشف ومالبس السهرة واستخدامات أخرى.

مباشرا  أثنواء عملٌوة الغوزل إلنتواج خٌووط ملونوة وذات ثبوات عوالً وتسوتخدم هوذه الخٌووط فوً عملٌوة النسوٌج  FDYصبغ ٌ

إلنتاج أقمشة ملونة، أو ٌدخل فً النسٌج خام ثم تصبغ األقمشة التً ٌجرى علٌها عملٌة الصوباغة والتجهٌوز، وٌمكون أٌضوا 

 ا تستخدم على نطاق أوسع فً خٌوط الحٌاكة.برم هذه الخٌوط لكً تستخدم فً عملٌة التطرٌز كم

 :Yarn   Intermingled textured (ITY)خٌوط ناتجة من خلط نوعٌن من الخٌوط  

( ، وٌوتم معرفوة هوذه FDY+ POYهذه النوعٌة من الخٌوط تتكون من نوعٌن من الخٌوط البوولً اسوتر المسوتمرة وهموا )

النوعٌة من الخٌوط عن طرٌق القطع بواسطة الٌد حٌث ٌتم قطع هذه الخٌوط على مورحلتٌن، وتتمٌوز هوذه النوعٌوة بالمتانوة 

العالٌة وتعتبر من أكثر الخٌوط استخداما إلنتاج األقمشة وخصوصوا مالبوس السوٌدات، ومون أشوهر الخٌووط اسوتخداما خوٌط 

عودد الشوعٌرات فوً القطواع العرضوً  108نمرة الخٌط بترقٌم الدٌنٌر، وتعنى  135نى حٌث ٌع1500/ 135/108نمرة 

 ITYتعنى عدد البرموات لهوذا الخوٌط فوً المتور الطوولً، وهنواك نوعٌوات اخورى مون خٌووط  1500المكون لهذا الخٌط، و

 (1توضح فً الجدول رقم )

 (.ITY( ٌوضح النمرة وعدد الشعٌرات فً القطاع العرضً لخٌط )1جدول )

 الدنٌر

(DENIER) 

 عدد الشعٌرات فً القطاع العرضً

((NO. OF FILAMENT 

135 108 

135 96 

80 48 

130 60 

140 60 

160 120 

150 48 

160 46 

160 108 

135 130 
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                                                -: VIDخٌوط  .1

( له لمعوان فرٌود مون نوعوه باإلضوافة إلوى أنوه VIDANوٌشبه االسٌتات ) (3تم تعدٌل القطاع العرضً مثل النجمة شكل )

 .VIDAN FDY 75/48متموج الملمس ونوعٌات هذه الخٌوط 

 
 .VID( ٌوضح القطاع العرضً لخٌوط 3شكل رقم )

 

 الخواص العامة ألقمشة المالبس السٌدات : 1-4

 خواص األداء التً تؤثر على طول العمر االستهالكً لألقمشة :        -1

 المتانة : 

وهً قدرة المنسوج على مقاومة البلى الناتج عن تعرض القماش لقوى الشد والتمزق واالنفجار
(7)

. 

 قوة الشد : 

(10)ً  اش قبل القطع مباشراهً القوة التً ٌتحملها المنسوج قبل أن ٌنقطع مباشرة وتقاس بالوزن الذي ٌتحمله هذا القم

 .

حٌث ٌتعرض قماش مالبس الشخص الجالس للشد فً المنطقة بٌن الركبة وتحت األرداف وكذلك المنطقة الواقعة بٌن 

 .(8)الكوع وتحت اإلبط

 االستطالة : 

 .(7)هً مقدرة األقمشة على التمدد عند تعرضها لبعض القوى المٌكانٌكٌة مثل قوى الضغط وقوى التمزق وقوى الشد

 الرجوعٌة : 

هً قدرة األقمشة على العودة إلى شكلها األصلً بعد زوال المؤثر الذي أثر علٌها من قوى الشد واالستطالة، وتعد 

الرجوعٌة من أهم الصفات التً ٌجب أن ٌتصف بها القماش نظرا  لتعرض القماش لالستطالة أثناء االرتداء وأثناء 

االستعمال
(9)

. 

 مقاومة االحتكاك :  

ٌؤثر ملمس األقمشة على عامل االحتكاك، فكلما كان الملمس خشن كانت المقاومة االحتكاكٌة كبٌرة، على حٌن أن 

المقاومة االحتكاكٌة عندما تكون صغٌرة ٌكون السطح منزلقا  على جسم األنسان وٌوفر الراحة للجسم، واألقمشة المستعملة 

الراحة وذلك تصنع األقمشة بسطح ناعم ٌقلل من انزالق األقمشة على فً المالبس الصٌفٌة ٌجب أن تتوافر فٌها عوامل 

الجسم وزٌادة مساحة التالصق وأن تكون ناعمة الملمس
(4)

. 

 المرونة : 

مرونة أقمشة المالبس تجعل األقمشة مرٌحة فً االستخدام فً الحٌاة الٌومٌة، لذا ٌجب أن تتناسب كل من المتانة والمرونة 

نسبى ٌؤهلها إلكسابها جودة االستعمال فً نواحً الحٌاة المختلفةفً األقمشة بشكل 
(4)

. 
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 التجارب المعملٌة : -2

ٌتناول هذا الباب كٌفٌة تحقٌق الفروض العملٌة وأهمٌة التنوع فً اإلنتاج بهدف إثراء هوذه النوعٌوة مون األقمشوة للعدٌود مون 

ة التً تم إجراء التجارب العملٌة علٌها تمتاز بوالكثٌر مون المظاهر السطحٌة والملمسٌة وخاصه أن ماكٌنة النسٌج الالمكوكٌ

المتغٌوورات التكنولوجٌووة والتووً بواسووطتها ٌمكوون الحصووول علووى تنوووع كبٌوور موون األقمشووة ذات المتغٌوورات الكثٌوورة سووواء 

أو إحوداث  – والتنوع فوً اللحموة -أو اتجاه البرم  –أو باستخدام البرمات المختلفة  –)باختالف نوعٌة الخامات المستخدمة 

أو باستخدام أسطوانة سداء إضافٌة( وبالتالً كل هذه العوامل هً متغٌرات الدراسوة  –متغٌرات للكثافات فً وحدة القٌاس 

 إلنتاج األقمشة الصناعٌة ذات الخٌوط عالٌة البرمات وذلك لتوسٌع دائرة اإلنتاج. 

عٌنوات وذلوك باسوتخدام التطوورات الحدٌثوة لماكٌنوات 10تاج ٌهدف هذا الباب الى إثراء هذه النوعٌة من األقمشة حٌث تم إن

 النسٌج الالمكوكٌة التً تتمٌز بها ماكٌنة التجارب وهً كاالتً: 

 عٌنات باستخدام أسطوانة السداء اإلضافٌة. 3عدد  .1

 عٌنات باستخدام جهاز اختٌار ألوان اللحمة. 3عدد  .2

 الطً.عٌنات باستخدام التغٌر فً سرعة وإٌقاف جهار  4عدد  .3

 -: Loom specificationsمواصفات ماكٌنة التجارب  2-1
 ( مواصفات ماكٌنة التجارب العملٌة.2جدول رقم )

 Weft insertion type: Rapier نوع ماكٌنة التنفٌذ )نظام اإلمرار(

 .Loom type: Flexible rapier نوعٌة الحربة: الحربة المرنة

 مودٌل النول: اٌتما سوبر اكسل
Loom model: ITEMA SUPER 

EXCEL. 

 Loom speed: 450-550 R.P.M حدفة/ د 550-450سرعة النول من 

 "Reed width: 75 سم 190عرض النول: 

 "Reed space: 71 سم180عرض المشط: 

 لون 8جهاز اختٌار األلوان: 
Weft Selection 8 colors pick with 

programmable microprocessor. 

 الدوبى: شتوبلىنوعٌة جهاز 
Shed Formation Electronic dobby 

(STAUBLI). 

 جهاز الرخو: الكترونً سٌرفو موتور

Let-Off Electronic let-off system 

ensuring uniform warp beam 

tension. 

 جهاز الطً: الكترونً سٌرفو موتور
Take Up system Electronically 

controlled 
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 ( :Over beamأسطوانة السداء اإلضافٌة )أوالً: استخدام 

 باستخدام أسطوانة السداء اإلضافٌة.المنفذة  ٌوضح عٌنات التجارب( 3جدول رقم )

 

 ( :Color Selectorاستخدام جهاز اختٌار األلوان ) ثانٌاً:
 ( المحور الثانً لعٌنات التجارب باستخدام جهاز اختٌار األلوان.4جدول رقم )
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 ( :Crammingاستخدام التغٌر فً سرعة وإٌقاف جهاز الطً )ثالثاً: 
 ( المحور الثالث لعٌنات التجارب التغٌر فً سرعة وإٌقاف جهاز الطً.5جدول رقم )

 

 النتائج والمناقشات : -3

ٌشوومل هووذا البوواب علووى عوورض مناقشووة الجوانووب الجمالٌووة والتووً أنتجووت علووى ماكٌنووات النسووٌج ذات الحووراب الالمكوكٌووة 

باستخدام التطورات التً تتمٌز بها هذه النوعٌة من الماكٌنات، حٌت تم اسوتخدام أسوطوانة السوداء اإلضوافٌة وجهواز اختٌوار 

الطوً للحصوول علوى توأثٌرات سوطحٌة وملمسوٌة وزخرفٌوة مضوافة  ألوان اللحمة وكوذلك التغٌور فوً سورعة وإٌقواف جهواز

 لألقمشة المنتجة وبالتالً الحصول على نواحً أكثر جمالٌة للقماش المنتج. 

 (Over beamاستخدام أسطوانة السداء اإلضافٌة ) المتغٌر األول : 3-1

لتراكٌوب النسوجٌة وكوذلك اخوتالف الشودد المتغٌر ٌتم الحصول على تقلٌمات طولٌة متعددة وذلك باستخدام اختالف افً هذا 

 بواسطة أسطوانة السداء األصلٌة )قلم سادة( وأسطوانة السداء اإلضافٌة )قلم نقش(. 

 العٌنة األولى :

 
 .(1عٌنة رقم )

 حٌث تم تنفٌذ العٌنة على هٌئة أقالم طولٌة عن طرٌق اختالف التراكٌب النسٌجٌة والتً تتكون من قلمٌن :

وتركٌب نسجى  2S:2Zبرمة/ المتر باستخدام اتجاه برم 1800برمات  75/72من نمرة  )السادة( :القلم األول 

 )أسطوانة السداء األصلٌة(. 1/1ساده

)أسطوانة  Sبرمة/ المتر باستخدام اتجاه برم 300برمات  300/96والذي ٌتكون من نمرة  أما القلم الثانً )النقش( :

 الً.السداء اإلضافٌة( كما فً الشكل الت
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 (.1( ٌوضح التركٌب النسجى المستخدم فً العٌنة رقم )4شكل رقم )

نتج عن استخدام نمر مختلفة وكذلك تراكٌب مختلفة لكل أسطوانة سداء إلى وجود صعوبات كبٌرة أثناء التنفٌذ تتمثل فً 

عن المطواة األخرى ضبط الشدد المالئم والمناسب على كل أسطوانة سداء خاصة وأن كل مطواة لها تشرٌب مختلف 

نظرا  الختالف التركٌب النسجى المستخدم لكل أسطوانة سداء كما تم خفض سرعة الماكٌنة وضبط تدرٌجه الدرأ )جهاز 

الدوبى( للحصول على نفس صافً وللحد من تقطٌع خٌوط السداء وخاصة على المطواة األصلٌة والتً تعمل بتركٌب 

 قاطع بٌن خٌوط السداء واللحمة.نظرا  لزٌادة نقاط الت 1/1نسجى سادة 

أدى استخدام التراكٌب النسٌجٌة المختلفة مع اختالف الشدد لكل مطواة إلى وجود أسطح مختلفة المالمس سطح ناعم 

والمع )قلم النقش( نظرا لوجود تشٌفات ناتجة من السداء وسطح خشن نوعا ما )القلم السادة( باإلضافة إلى تعدد االسطح، 

س ذلك على زٌادة سمك العٌنة الى حد ما مع زٌادة قوة الشد نظرا  لوجود نمر مختلفة مع زٌادة نسبة وبالتالً ٌنعك

برمة/م ولكن 1800االستطالة وٌرجع ذلك إلى البرمات العالٌة المستخدمة فً قلم السادة حٌث تبلغ عدد البرمات الى 

 استخدام برمات عالٌة له تأثٌر سلبً على صالبة هذه العٌنة.

 : ٌنة الثانٌةالع

 
 (.2عٌنة رقم )

على سبٌل التنوع فً إنتاج أقمشة ذات أقالم رأسٌة تم استخدام خٌوط سداء محلولوة أجورى علٌهوا عملٌوة التقوٌوة الصوناعٌة 

)تصمٌغ( فً هذه المرحلة ٌتم إضافة مواد كٌمائٌة لتقلٌل من تكوٌن الكهرباء اإلسوتاتٌكٌة والتوً بودورها تعمول علوى التقلٌول 

 أثناء فتح وغلق النفس لكً تتم العملٌة النسٌجٌة بدون أي صعوبات.   من تشعٌر الخٌوط )تسلٌخ( والذي ٌنتج

 )أسطوانة السداء األصلٌة(. 2/3باستخدام تركٌب نسجى مبرد  75/72من نمرة  القلم األول :

 (.6باستخدام تركٌب زخرفً )أسطوانة السداء اإلضافٌة( كما فً الشكل ) 75/72من نمرة  القلم الثانً :
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 (2ٌوضح التركٌب النسجى المستخدم فً العٌنة رقم )( 5شكل رقم )

حٌث تم تشغٌل الماكٌنة على سرعة أقل وذلك لكثرة التشعٌر الناتج فً السداء نتٌجة استخدام سرعة عالٌة والوذي ٌنوتج مون 

ر ٌنتج مون احتكاك خٌوط السداء مع النٌر أثناء فتح وغلق النفس وكذلك المشط وبالتالً تم خفض السرعة ألن معظم التشعٌ

احتكاك الخٌوط موع فتحوات النٌور وتوم التغلوب علوى هوذه السولبٌة باسوتخدام نٌور مون البالسوتك النواعم بودال مون النٌور المعودن 

 وبالتالً تم رفع سرعة الماكٌنة.

فوً وقد تمٌزت هوذه العٌنوة بالنعوموة العالٌوة واللمعوان نتٌجوة التشوٌفات باإلضوافة إلوى اسوتخدام خٌووط بودون بورم الموجوودة 

 1/1النسٌج المبردى والموجوودة فوً الونقش المسوتخدم كموا تعودد المسوتوٌات السوطحٌة والناتجوة مون اسوتخدام نسوٌج السوادة 

ونسٌج المبرد والتركٌب الزخرفوً المسوتخدم مموا زاد الشوكل الجموالً لهوذه العٌنوة هوذا وقود تمٌوزت هوذه العٌنوة باإلنسودالٌة 

 العالٌة والمرونة.

  العٌنة الثالثة :

 
 (.3عٌنة رقم )

 (.  5ونسٌج األطلس ) 1/1فقد تم استخدام أبسط التراكٌب النسٌجٌة وهً السادة 

 1/1وتركٌووب نسووجى سوواده 2S:2Zبرمووة/ المتوور باسووتخدام اتجوواه بوورم 2200برمووات  75/72موون نموورة  القلاام األول :

 )أسطوانة السداء األصلٌة(.

( 5وتركٌووب نسووجى أطلووس ) 2S:2Zمتوور باسووتخدام اتجوواه بوورم برمووة/ ال1800برمووات  75/72موون نموورة  القلاام الثااانً :

 )أسطوانة السداء اإلضافٌة(.

 
 (.3( ٌوضح التركٌب النسجى المستخدم فً العٌنة رقم )6شكل رقم )
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عنوود تشووغٌل هووذه العٌنووة تووم توووخى الحووذر كمووا تووم التأكوود علووى دقووة الضووبطات المٌكانٌكٌووة نتٌجووة زٌووادة عوودد البرمووات 

وذلك لتفوادى تقطٌوع خٌووط السوداء والتوً تسوبب فوً مشواكل كثٌورة نتٌجوة التفواف الخوٌط المقطووع علوى برمة/المتر 2200

الخٌوط التً بجوواره مموا ٌوؤدى الوى تقطٌوع مجموعوات مون خٌووط السوداء مموا ٌوؤثر بالسولب علوى نسوبة اإلنتواج والجوودة،  

د واضوح حٌوث ٌسواعد زٌوادة الشودد علوى قلوة قابلٌوة ونتٌجة الشد العالً الواقع على خٌوط القلم السادة نتج عنه اختالف شود

المنسوج للحمات أثناء النسٌج بعكس القلوم االخور والوذى ٌكوون لوه قابلٌوة لزٌوادة كثافوة اللحموات أكبور نظورا  لطوول التشوٌفة، 

خشوونة وبالتوالً وبالتالً ٌظهر الجانب الجمالً لهذه العٌنة فً الكرٌشة الناتجة فً القلم السادة والذى ٌنتج عنه سطح أكثر 

( وبالتوالً تتعودد المالموس السوطحٌة لهوذه العٌنوة 5نحصل على قلوم اكثور خشوونة وقلوم أكثور نعوموة نتٌجوة اسوتخدام )اطلوس

وكذلك المستوٌات السطحٌة، كما تتمٌز هذه العٌنة بوجود شبه مطاطٌة وذلك بفعل الكرٌشة الموجودة بوالقلم السوادة وبودٌهً 

 تزداد استطالة هذه العٌنة.

 (Color Selectorالمتغٌر الثانً : استخدام جهاز اختٌار األلوان ) 3-2

 Colorحٌث تم استخدام متغٌر أخر إلٌجاد تنوع جمالً فً العٌنات المنتجة وذلك باسوتخدام جهواز اختٌوار ألووان اللحموة )

Selector) كثٌورة مون أهمهوا التنووع  والذي من خالله تم إنتاج عدد من العٌنات ذات تنوع عن طرٌوق اسوتخدام متغٌورات

فً خٌوط من البولً استر المختلفة وكذلك اختالف النمر وعدد البرمات المختلفة فً المتر واتجاهات البرم، حٌث تم إنتواج 

  -عدد ثالث عٌنات وهً كاالتً: 

 العٌنة الرابعة :

 
 (.4عٌنة رقم )

 حٌث تم استخدام ثالثة أقالم من اللحمة بواسطة جهاز اختٌار األلوان. 

برموة/ المتور  1800وعودد برموات  75/72ونمور خوٌط اللحموة  FDY: حٌث تم استخدام لحمات البولً استر  القلم األول

 حدفة/السم. 32وكثافة اللحمات   2S:2Zوإتجاه برم

وعودد برموات  75/72ونمور خوٌط اللحموة FDY ( (Multi-colorاسوتر بوولً ال: حٌوث توم اسوتخدام لحموات  القلم الثاانً

 حدفة/السم. 32وكثافة اللحمات   2S:2Zبرمة/ المتر واتجاه برم 1800

 300وعودد برموات  300/96ونمور خوٌط اللحموة  FDY: حٌث توم اسوتخدام لحموات مون خاموة البوولً اسوتر  القلم الثالث

 حدفة/السم. 32ت وكثافة اللحما   Sبرمة/ المتر واتجاه برم

فوً جمٌوع  FDYحٌث تتمٌز هذه العٌنة باالنسجام التام وقلة المشاكل المٌكانٌكٌة أثناء التشغٌل نظرا  الستخدام نفوس الخاموة 

خٌوط اللحمة حٌث تتمٌز هذه الخامة بالمتانة العالٌة وقلة عدد القطوعات بها أثناء التشغٌل نظرا  لطبٌعة تكوٌن هذه األلٌاف 

ت لهوذه أدر 4لى رفع السرعة للماكٌنة فً هذه العٌنة ومن جانب أخر قلة عدد الدرأ المسوتخدم حٌوث توم اسوتخدام مما أدى ا

 (.1/1العٌنة )السادة 

 وتتمٌز هذه العٌنة باستواء السطح مما ٌنعكس ذلك على انخفاض سمك العٌنة وبالتالً انخفاض وزنها.
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أصووبح ملمسووها أكثوور خشووونة ممووا ٌوونعكس ذلووك علووى صووالبة العٌنووة وقلووة ونظوورا  السووتخدام برمووات عالٌووة فووً هووذه العٌنووة 

 اإلنسدالٌة بها والذي ٌنعكس بدوره على ارتفاع نسبة اإلستطالة بها.

  العٌنة الخامسة :

 
 (.5عٌنة رقم )

 برمات.تم استخدام ثالثة أقالم من اللحمة بواسطة جهاز اختٌار األلوان من خالل التنوع فً نوع الخٌوط والنمر وال

 2100وعدد برموات  80/48ونمر خٌط اللحمة  ITY: حٌث تم استخدام لحمات من خامة البولً استر نوعٌة  القلم األول

 حدفة/السم. 32وكثافة اللحمات    2S:2Zبرمة/ المتر واتجاه برم

 حدفة/السم. 32وكثافة اللحمات 150/96ونمر خٌط اللحمة  FDY: حٌث تم استخدام لحمات البولً استر القلم الثانً 

ونمور خوٌط اللحموة  Lurex( نوعٌوة Metallic fiber)األلٌواف المعدنٌوة : حٌث تم استخدام لحمات من خامة  القلم الثالث

 حدفة/السم. 32دنٌر وكثافة اللحمات  80

الضبطات المٌكانٌكٌة نظورا  الخوتالف النمور والخاموات وتعتبر من أكثر العٌنات صعوبة فً التنفٌذ حٌث تم توخى الدقة فً 

وكذلك البرمات فكان من الصعوبة إحداث تجانس بٌن هذه المتغٌرات مما تسبب فوً ظهوور مشواكل عودة بداٌوة تنفٌوذ العٌنوة 

علوى أهمها ضبط فتحة الحربة )ماسك خٌط اللحمة( لتالئم هذه النمر المختلفة وكذلك ضبط زواٌا فوتح المقصوات للحصوول 

براسوول سوولٌمة ولعوودم ظهووور حشوووات موون اللحمووة بالجانووب األٌموون موون الماكٌنووة )اتجوواه العووادم( تووم ضووبط الفاتحووة المسووئولة 

للضغط على ماسك خٌط اللحمة لترك اللحمة لحظة خروجها من الونفس )طورف الحربوة األٌمون( كموا توم تووخى الحوذر فوً 

المصوانع )القصوب( والتوً كوان لهوا األثور الكبٌور فوً إحوداث الشوكل  التعامل موع اللحموات المعدنٌوة والتوً ٌطلوق علٌهوا فوً

الجمالً لهذه العٌنة وترتب على استخدام هذه اللحمات الى زٌادة المتانة وقوة الشود والصوالبة وكوذلك الملموس الخشون لهوذه 

 العٌنة.      

  العٌنة السادسة :

 
 (.6عٌنة رقم )

 بواسطة جهاز اختٌار األلوان من خالل التنوع فً استخدام فً عدد برمات المتر.تم استخدام أربعة أقالم من اللحمة 

برموة/ المتور  2000وعدد برموات  100/48ونمر خٌط اللحمة  DTY: حٌث تم استخدام لحمات البولً استر القلم األول 

 . 4S:4Zواتجاه برم
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برمة/ المتور  1900وعدد برمات  100/48لحمة ونمر خٌط ال DTY: حٌث تم استخدام لحمات البولً استر  القلم الثانً

 . 4S:4Zواتجاه برم

برمة/ المتور  1800وعدد برمات  100/48ونمر خٌط اللحمة  DTYحٌث تم استخدام لحمات البولً استر  القلم الثالث :

 .   4S:4Zواتجاه برم

برمة/ المتور  1700وعدد برمات  100/48ونمر خٌط اللحمة  DTY: حٌث تم استخدام لحمات البولً استر القلم الرابع 

 حدفة/السم. 28. حٌث تم استخدام كثافة اللحمات  4S:4Zواتجاه برم

حٌث تم استخدام برمات مختلفة فً اتجاه اللحمة مع استخدام نفس البرمات فً اتجاه السداء وذلك لدراسة تأثٌر اختالف 

تج عن ذلك إحداث تقلٌمات طولٌة فً اتجاه السداء عدد البرمات واتجاه البرم على الشكل الجمالً للعٌنة المنتجة ن

 Feedersوتقلٌمات عرضٌة فً اتجاه اللحمة )كاروه(، فً هذه العٌنة تم زٌادة الشدد على اللحمة عن طرٌق المغذٌات 

تم وذلك لمنع التفاف اللحمة حول بعضها )التودٌن( والذى ٌتسبب فً وجود حشوات من اللحمة مما ٌعٌب القماش المنتج، و

 استخدام النسٌج السادة فً هذه العٌنة للحصول على أعلى تماسك لهذه العٌنة نتٌجة اختالف عدد البرمات.

وتمٌزت العٌنة المنتجة بشكل جمالً خاص كما تمٌزت بخشونة سطحها تبعا  الختالف البرموات بهوا مموا ٌونعكس ذلوك علوى 

 اذٌتها للهواء نتٌجة زٌادة عدد البرمات.زٌادة المتانة باإلضافة الى زٌادة صالبة العٌنة وقلة نف

 (Crammingالمتغٌر الثالث : استخدام التغٌر فً سرعة وإٌقاف جهاز الطً ) 3-3

كمتغٌر ثالث وذلك للتنوع فوً التغٌور فوً العٌنوات  (Crammingالتغٌر فً سرعة وإٌقاف جهاز الطً )حٌث تم استخدام 

المنتجة وبالتالً إحداث التنوع فً الشكل الجمالً للعٌنات المنتجة وٌعتبر هذا المتغٌر إضافة جدٌدة للحصول على تقلٌموات 

برموات، عرضٌة عن طرٌق استخدام كثافات مختلفة من اللحمة نتٌجوة اسوتخدام نمور مختلفوة باإلضوافة الوى اخوتالف عودد ال

 واتجاه البرم حٌث تم أنتاج أربعة عٌنات فً هذا المتغٌر.

 :  العٌنة السابعة

 
 (.7عٌنة رقم )

 حٌث تم استخدام كثافات مختلفة فً اللحمة وكذلك استخدام نمر للحمات مختلفة.

وكثافة اللحمة لهذا القلم  2S:2Zبرمة/ المتر باستخدام اتجاه برم 1800برمات  75/72القلم األول من نمرة  القلم األول :

 حدفة/ السم. 50

حدفوة/ السوم، وبالتوالً توم الحصوول علوى تقلٌموات عرضوٌة  30وكثافوة اللحموة  300/96: نمرة خوٌط اللحموة القلم الثانً 

 باستخدام هذا المتغٌر.

ماكٌنووات التقلٌدٌووة حٌوث تووم اسوتخدام لحمووات ذات تخانووات مختلفوة بكثافووات مختلفوة للتصوومٌم الواحوود كوان ٌصووعب إنتاجهوا بال

القدٌمة نتج عن التطورات الحدٌثوة التوً ادخلوت علوى ماكٌنوات النسوٌج الحدٌثوة االسوتفادة مون التنووع فوً اسوتخدام اللحموات 

وذات قٌمة جمالٌوة ممٌوزة حٌوث تتمٌوز هوذه النوعٌوة مون األقمشوة  المختلفة التخانات وبالتالً الحصول على أقمشة متجانسة

حالة استخدام نمر مختلفة التخانات ذات الكثافات المتغٌرة حٌث تقوم درافٌل السحب )طوً المنسووج(  بأنها أكثر اندماجا فً
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بوودوران بسوورعة فووً حالووة الكثافووات الخفٌفووة ذات اللحمووات السوومٌكة والعكووس توودور هووذه الوودرافٌل بسوورعة أبطوو  فووً حالووة 

العٌنوة المنتجوة وتمٌوزت بتنووع األقوالم العرضوٌة بهوا، الكثافات العالٌة ذات النمور الرفٌعوة وبالتوالً ٌوتم إحوداث تجوانس فوً 

 تمٌزت هذه العٌنة بأنها أكثر سمكا  نتٌجة تعدد االسطح والناتجة من اختالف الكثافات والنمر.  

 :العٌنة الثامنة 

 
 .(8عٌنة رقم )

 فً اللحمة وذلك باستخدام نمرتٌن مختلفتٌن مع اختالف البرمات والكثافة. ITYتم استخدام خٌوط البولً استر 

حدفة / السم  28برمة / المتر وكثافة اللحمة 1800عدد البرمات  80/48نمرة اللحمة  ITY: نوعٌة الخٌوط القلم األول 

 2S:2Z.واتجاه برم 

حدفة / السم  20برمة / المتر وكثافة اللحمة 800عدد البرمات  130/60نمرة اللحمة  ITY: نوعٌة الخٌوط  القلم الثانً

 وبذلك تم الحصول على تقلٌمات عرضٌة.. 2S:2Zواتجاه برم 

من أكثر الخٌوط استخداما فً أقمشة السٌدات لما تتمٌز به من متانة عالٌة والملمس اإلسفنجً وذلك  ITYتعتبر خٌوط 

لٌاف كما أن زٌادة عدد البرمات فً القلم األول تؤدى إلى زٌادة صالبة وخشونة الخٌوط المكونة لهذا لطبٌعة تكوٌن هذه األ

القلم أما القلم الثانً عدد برماته أقل من القلم األول فٌكون هذا القلم أكثر سخاوة ونعومة فٌكون القلم الغائر ٌتمٌز بخشونة 

العٌنة بٌن النعومة والخشونة فً أن واحد مع اختالف تعدد االسطح مما سطحه والقلم البارز أكثر نعومة وبالتالً تجمع 

 ٌؤثر ذلك على الشكل الجمالً والحسى لها.   

 :  العٌنة التاسعة

 
 .(9عٌنة رقم )

حدفة/ السم  29برمة / المتر وكثافة اللحمة 1800عدد البرمات  75/48نمرة اللحمة  VID: نوعٌة الخٌوط  القلم األول

 2S:2Z.واتجاه برم 

حدفة / السم  21برمة / المتر وكثافة اللحمة 1800عدد البرمات  75/48نمرة اللحمة  VID: نوعٌة الخٌوط القلم الثانً 

 .2S:2Zوإتجاه برم 

مما ٌساعد على القدرة  بأن القطاع العرضً للشعٌرات بها على شكل نجمةحٌث تتمٌز  VIDANحٌث تم استخدام خٌوط 

على امتصاص الماء نتٌجة الفراغات بٌن الشعٌرات كما تلعب قلة عدد الشعٌرات فً القطاع العرضً على تحسٌن هذه 

واقع على خٌط اللحمة الخاصٌة، كانت هناك صعوبات أثناء التنفٌذ وذلك لزٌادة تقطٌع اللحمة مما أدى الى خفض الشدد ال

على جهاز الشدد قبل دخولها إلى جهاز تحضٌر اللحمة وأٌضا تقلٌل الشد على جهاز تحضٌر اللحمة )وش الماتور( ثم 
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تالشت هذه الصعوبات بتقلٌل عدد دورات جهاز تحضٌر اللحمة نتٌجة تقلٌل سرعة الماكٌنة، وإلظهار النواحً الجمالٌة 

ب نسٌجٌة على هٌئة تشبه الضامة وذلك إلظهار جمالٌات العٌنة المنفذة مما أثر ذلك بجعل للعٌنة فقد تم استخدام تراكٌ

 العٌنة أكثر إنسٌدالٌة ومرونة وسخاوة.    

 
 (.9( ٌوضح التركٌب النسجى المستخدم فً العٌنة رقم )7شكل رقم )

 : العٌنة العاشرة 

 
 .(10عٌنة رقم )

حدفة / السم 34برمة / المتر وكثافة اللحمة  800عدد البرمات  300/72نمرة اللحمة  DTY: نوعٌة الخٌوط  القلم األول

 Z .وإتجاه برم 

حدفة /  29برمة / المتر وكثافة اللحمة 1800عدد البرمات  150/48نمرة اللحمة  DTY: نوعٌة الخٌوط  القلم الثانً

 .Sالسم واتجاه برم 

( فً اللحمة مع تقلٌمات من السداء Crammingوإٌقاف جهاز الطً )تم استخدام هذه الخاصٌة التغٌر فً سرعة 

 Stop)اختالف تطرٌح( للحصول على كاروه وقد ظهرت اثناء التنفٌذ دقات بعرض القماش عند تشغٌل الماكٌنة تسمى )

mark وقد تم الوصول الى تغٌر كسوة درفٌل الصنفرة مع بعض البٌانات الخاصة )(Take-Up)  وتمٌزت هذه العٌنة

بعدة ممٌزات أهمها النفاذٌة العالٌة للهواء نتٌجة اختالف التطرٌح كما تمٌزت أٌضا بالمطاطٌة العالٌة وزٌادة فً سمك 

 العٌنة نتٌجة االنكماش العالً الذى حدث فً العٌنة.

 نتائج البحث : -4

 إرضاء كافة االذواق. الخروج من دائرة المواصفات التقلٌدٌة إلنتاج أقمشة سٌدات قادرة على .1

 االستفادة من التطورات الحدٌثة ألنوال النسٌج الالمكوكٌة ذات الحراب للحصول على تأثٌرات نسجٌة وجمالٌة مبتكرة.  .2

 أدى استخدام اللحمات الملونة واللحمات المعدنٌة مع اختالف نمر الخٌوط فً إبراز النواحً الجمالٌة. .3

مختلفة مع التراكٌب النسٌجٌة إلى إحداث تغٌر واضح وتأثٌرات تزٌد من القٌمة  أدى استخدام برمات مختلفة باتجاهات .4

 التسوٌقٌة.

تم إضافة جمالٌات جدٌدة ناتجة عن استخدام التغٌر فً الشدد الواقع على كل من السداء واللحمة مما ٌزٌد من النواحً  .5

 الجمالٌة.       
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