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   األول الفصل
  

  النسیج ماكینات ومراقبة وتشغیل تجھیز

  
  

  

  

  

  

 

   األھداف
   :أن على قادرا الطالب سیصبح الفصل ھذا دراسة إنھاء بعد

  النسیج ماكینة أجزاء على یتعرف .1
  .النسیج ماكینات أنواع على یتعرف .2
 .النسیج ماكینات على تتم التي العملیات أنواع على یتعرف .3
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    النسیج ماكینات تطور عن تاریخیة نبذة :1 – 1

  

  الیدویة النسیج ماكینات:1-1-1

 

 وتسمى الطویلة الخطوط ھي األولى المجموعة ، الخیوط من مجموعتین من المنسوج القماش یتكون

 أول أن ویعتقد ) اللحمة خیوط  ( وتسمى رضیةالع الخیوط ھي الثانیة والمجموعة ) السداء خیوط( 

 سنة أالف أربعھ من أكثر منذ القدماء المصریون واستعملھا اإلنسان عرفھا التاریخ في نسیج ماكینة
 اللحمة خیط بإدخال النساج یقوم بینما إثقال أسفلھا وفي راسیا تعلق السداء خیوط وكانت المیالد قبل

   .الخیوط من كمیة علیھا بكرة طةبواس المتدلیة السداء خیوط بین
 الجھاز وھذا .أوربا إلى منة وانتقل الصین في ) النفس جھاز ( اختراع تم المیالدي الثالث القرن وفي

 الفراغ الخیوط فصل عن وینتج  . اللحمة خیط بینھما یمر طبقتین إلى السداء خیوط فصل على یعمل

   على النفس جھاز ویحتوي.األخر الحافة إلى سوجالمن حافتي أحدى من اللحمة بكرة لعبور الالزم
 في یمر ثقب منھا كل منتصف في رفیعة أسالك عن عبارة وھي ) نیرات ( تحمل منفصلة ) درقات( 

 بھا یمر التي ) النیرة(    تحمل التي ) الدرقة ( ارتفعت أذا الخیط یرتفع بحیث السداء خیوط أحدى
 بإحدى النساج علیھا یضغط ) الدواسات ( تسمى خشبیة فعروا األسفل من بالدرقات وتتصل . الخیط

 یودي الدرقة خفض فان الحبال من بشریط أعلى من درقیتین كل التصال ونظرا الدرقة لخفض قدمیھ

   .بھا المتصلة الدرقة رفع إلى
 عملة أثناء في ویتحرك معلق ) مشط ( یستعمل  اللحمة خیوط وإدخال النفس فتح  لعملیتي إضافة

 نحو اللحمة خیط ضم على ویعمل السداء خیوط المشط ویتخلل . النسیج ماكینة أعلى في محور حول

 خیط مرور بعد المنسوج نحو المشط لجذب یده یستعمل النساج وكان بالمنسوج الصحیح الوضع
   .حذفھ كل في اللحمة

   عملیة وكانت السنین مر على النسیج نوعیة تحسین إلى النفس جھاز تطور أدى وقد
 ویلتقطھ النول جانبي إحدى من یدیھ بأحد اللحمة لبكرة الحامل ) المكوك ( بدفع تتم اللحمة خیط إدخال

 احدھما یدفع نساجین إلى تحتاج العریضة النسیج ماكینات وكانت األخرى بالید األخر الجانب من

 تطور شھد قد وھكذا األخرى الجھة من الثاني النساج ویلتقطھ الماكینة جانبي احد من المكوك
 جھاز باستعمال ینطلق الذي) الطائر المكوك ( اختراع تم عندما كبیرا تقدما الیدویة النسیج ماكینات

 یقوم بسیطة ماكینة عن عبارة المرحلة ھذه في النسیج ماكینات وكانت . النساج یستعملھ بسیط قذف
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 على تعتمد المنسوج جودة توكان)  الیدوي النول ( یسمى وكان المختلفة أجھزتھا بتحریك النساج

   ) .1 – 1 ( رقم الشكل في مبین وكما النساج، مھارة  درجة

  

   )الیدوي النول ( یدویة نسیج ماكینة یبین ) 1 - 1 ( رقم الشكل

  البسیط المیكانیكي النول:1-1-2

 النفس فتح جھاز ھي النسیج عملیة في الثالثة یةالرئیس األجھزة أن الیدویة النسیج ماكینات في لوحظ
 الیدوي النول تقدم إلى الصناعي التطور أدى وقد. اللحمة خیط ضم وجھاز اللحمة قذف وجھاز

   .المیكانیكیة أو اآللیة التشغیل طریقة إلى الیدویة التشغیل طریقة واستبدال
 عند التوقف إلى وأخرى فترة بین یضطر كان النساج أن حیث قلیل الیدوي بالنول النسیج أنتاج وكان

 لحركة المجال إلفساح وذلك السدى خیوط ورخو نسجھ تم الذي القماش وسحب اللحمة خیط إدخال

 نول على یعمل النساج كان أخرى ناحیة ومن . اإلنتاج توقف إلى تؤدي عملیة ھذه وكانت. المشط
 تقطع التي اللحمة أو السدى خیوط صیلتو من النسیجیة اإلعمال جمیع عن مسؤوال ویكون فقط واحد

 السنین مر وعلى . ألألزمة الخیوط جلب جانب إلى اللحمة بخیوط النول تغذیة عن وكذلك النسیج أثناء

 بالطاقة النول بتغذیة هبدور یقوم رئیسي عمود إلدارة الماء أو البخار من المیكانیكیة الطاقة استعملت
   .النول عمود على مركبة عجلة إلى الرئیسي العمود من یمتد ) ناقل حزام ( سیر طریقة عن المطلوبة

 وھاتان . توقف دون النسیج عملیة الستمرار الزمتین عملیتین إضافة المیكانیكي النول تمكن وقد
  : ھما العملیتان
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  السدى خیوط انسیاب عملیة -1
  المنسوج وطي سحب عملیة -2
 القماش بسحب یقوم واألخر السدى خیوط انسیاب في یتحكم احدھما جھازان العملیتین بھاتین یقوم

  ) .  2 -  1 ( رقم الشكل في مبین وكما ، القماش لمواصفات المناسبة بالسرعة المنسوج

  

  

  )البسیط المیكانیكي النول (میكانیكیة نسیج ماكینة یبین ) 2 - 1 ( رقم الشكل

  

  )األوتوماتیكي ( تيالذا النول:1-1-3

 وذلك كبیرا تطورا النسیج ماكینات تطور شھد العشرین القرن وبدایة عشر التاسع القرن نھایة في

 أساسا یقوم المیكانیكي النول على النساج وكان . اللحمة خیوط بمواسیر النول تغذیة جھاز باختراع
 یقوم وكان  المكوك من اللحمة طخیو انتھاء قرب یراقب كان كما اللحمة وخیوط السدى خیوط بوصل

 وكانت ممتلئة أخرى بماسورة المنتھیة اللحمة ماسورة واستبدال الماكینة بإیقاف المناسب الوقت في

 أربعة من أكثر على یعمل أن النادر من كان حیث النساج من ومجھودا وقتا تستغرق العملیة ھذه
 النساج تشغیل أمكان في ورغبة العشرین القرن بدایة شھد الذي الصناعي التقدم ومع . فقط  ماكینات

 . المكوك صندوق فوق الماكینة جانبي احد على مركب جھاز اختراع تم الماكینات من كبیر عدد على
   .الماكینة توقف بدون اللحمة بمواسیر الماكینة بتغذیة الجھاز ھذا ویقوم

 ، السدى خیوط قطع فور الماكینة إیقاف على تعمل أضافیة أجھزة استعمال الماكینة ھذه على وتم

 على الجودة مستوى ورفع اإلنتاج لزیادة النساج مساعدة إلى ذلك أدى وقد ، اللحمة خیط قطع وعند
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 في مبین وكما ماكینة أربعین إلى الحاالت بعض في العدد ھذا ویصل الذاتیة األنوال من كبیر عدد

   ).3-1 ( رقم الشكل

  

   )الذاتي النول (  أوتوماتیكیة نسیج ماكینة یبین ) 3-1 ( رقم الشكل

 

  الالمكوكیة األنوال:1-1-4

 المكوك استخدام بسبب عدیدة مشكالت ھناك أن لوحظ النسیج صناعة تقدم ومع العشرین القرن خالل

 عن االستغناء إلى تؤدي مختلفة طرق في التفكیر ىإل عدیدة بالد من المخترعین ذلك حفز وقد. 
   .اللحمة خیوط إدخال من فاعلیة أكثر وسیلة واستعمال المكوك

 من نطلقی صغیر مقذوف فیھا یستعمل الذي ) سولزر نول ( طریقة أھمھا طرق عدة استعملت وقد
 خارج  الماكینة نبجا على موجودة كبیرة بكرة من اللحمة خیط معھ ویسحب للماكینة الیسرى الجھة

 . المكوكي النول أنتاج معدل ضعف یقارب ما إلى اإلنتاج زیادة إلى الطریقة ھذه أدت وقد . النفس

 معھ ویسحب النول جانبي احد من إدخالھ یتم معدني شریط یستعمل الحدیثة الماكینات بعض وفي
 احدھما شریطان أو حدوا شریط یستعمل وقد . النول جانب على كبیرة بكرة من اللحمة خیط طرف

 الجھة من األخر الشریط یتقدم بینما النفس داخل ویتقدم النول جانبي احد من اللحمة خیط یسحب
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 الجھة نحو الخیط طرف ساحبا ویعود النول منتصف في األول الشریط من الخیط یلتقط حیث األخرى
   .منھا انطلق التي
. األخر الجانب إلى النول جانبي احد من اللحمة خیط لحمل وسیلتین الھواء أو الماء أخیرا استعمل وقد

   ) .4- 1 ( رقم الشكل في مبین وكما ، الماضیة القلیلة األعوام خالل ھائال تقدما النول ھذا شھد وقد

  

  

   )الالمكوكیة األنوال ( الالمكوكیة نسیج ماكینة یبین ) 4-1 ( رقم الشكل
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  النسیج ماكینات تعریف:2 – 1       

 وتحریكھا . تام دائري بشكل  تتحرك أو تدور الحركة آلیة التكوین ھندسیة أجزاء مجموعة عن عبارة

 وثیقا اتصاال بعضھما تتصل بحیث النول علیھما مركب أدارة عمود أو واحد عمود دوران عن أما ناتج

 المطلوب الغرض لتأدیة یكفي معین وزمن ثابت بتوقیت العمل أثناء باألخر ءجز كل حركة وترتبط
   .النسیج عملیة إلتمام

 اإلدارة بعمود مباشرة تتصل مختلفة ووسائل طرق بواسطة إلیة تنتقل محركة قوة الماكینة ھذه یحرك

 باقي إلى وثم بھ تصلةالم األجزاء إلى منة الحركة تنتقل ثم ومن نفسھ حول إلدارتھ بالنول الموجود
 بحركاتھا النسیج عملیة علیھا تسیر والتي وتناسق توازن في حركاتة منھا كل لیودي األخرى األجزاء

   .الماكینة أدارة لعمود واحدة دورة في تتم والتي المتعاقبة

  النسیج ماكینات أنواع:3 -1

  

  الیدویة النسیج ماكینات:1-3-1              

. والریفیة الشعبیة والحرف الصناعات ضمن النامیة المناطق في كبیرة بإعداد تستعمل الماكینات وھذه
 یصعب التي المعقدة النسیجیة التصمیمات بعض إلنتاج المتقدمة البلدان بعض في أیضا تستعمل وكما

   ). 5- 1 ( رقم الشكل في مبین وكما األخرى النسیج ماكینات على إنتاجھا

  

 الیدویة النسیج ماكینة یبین ) 5- 1 ( رقم الشكل                                



 نسیج ثاني -  صناعیة علوم                                                      األول الفصل
 

    
 

10 
 

 

 

  

 المیكانیكیة النسیج ماكینات :1-3-2        

 

 بمرور  تتناقص ولكنھا كبیرة بإعداد العربي الوطن وفي النامیة البالد في الماكینات ھذه تستعمل

 العالم أنحاء جمیع في تستعمل الماكینات ھذه ومازالت الحدیثة بالماكینات استبدالھا یتم ثحی الوقت
 الماكینات ھذه وجود یالحظ وكذلك. السمیكة الخیوط تستعمل التي الثقیلة الصناعیة األقمشة إلنتاج

 الشكل في ینمب وكما المعقدة النسیجیة التصمیمات إلنتاج والجاكارد الدوبي أنوال في كبیرة بكمیات

   ) .6- 1 ( رقم

  

  المیكانیكیة النسیج ماكینة یبین )    6-1 ( رقم الشكل                          

  األوتوماتیكیة النسیج ماكینات:1-3-3

 أنتاج علیھا تمی حیث . العالم أنحاء جمیع في النسیج مكائن من العظمى الغالبیة الماكینات ھذه تشكل

 في مبین وكما الماكینات ھذه استعمال شیوع إلى أدى ما وھذا . اقتصادیة بطریقة األقمشة معظم

   ) .7-1 ( رقم الشكل

  



 نسیج ثاني -  صناعیة علوم                                                      األول الفصل
 

    
 

11 
 

 

  

  

  األوتوماتیكیة النسیج ماكینة یبین ) 7- 1 ( رقم الشكل                            

   الدائریة المكوكیة النسیج كیناتما:4- 3- 1       

 ھذه في وتستعمل. واألنبوبیة االسطوانیة األقمشة إلنتاج محدود نطاق على الماكینات ھذه تستعمل

 ویفتح . بعض عن بعضھا مستقل نفس فتحات داخل دائري مسار في تدور مواكیك عدة الماكینات

 استعمالھا فان الماكینات ھذه إنتاجیة فاعارت من رغموبال وھكذا اقترابھ عند مكوك بكل الخاص النفس

   ) . 8- 1 ( رقم الشكل في مبین وكما الخفیفة األقمشة إلنتاج محدد

   

  الدائریة المكوكیة النسیج ماكینة یبین ) 8-1 ( رقم لشكل                           
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 ألمقذوفھ األنوال: 1-3-5

 

         

 الماكینة جھتي إحدى من قذفھ یتم الفوالذ من مقذوف یستعمل بل المكوك یستعمل ال الماكینات ھذه في
 جانب على اللحمة خیوط بكرة وتكون. األخرى الجھة إلى لیوصلھ اللحمة خیط طرف معھ ویسحب

   .سولزر نول ھي الماكینات ھذه وأشھر النول

  ) الرابیر ( الشریطیة النسیج ماكینات:6 -3 -1

 خیط بطرف یمسك بحیث بماسك متصل البالستك أو المعدن من وشریط ذراع الماكینة ھذه في یستعمل
 وفي. األخرى الجھة إلى اللحمة خیط من فیسحب النفس داخل إلى الخلف من الشریط ویدفع اللحمة

 منتصف من الخیط انتقال عملیة وتتم ھل مستلم واألخر للخیط مسلم احدھما شریطان األنوال بعض

   ).9- 1 ( الشكل في مبینة وكما القماش حافتي بین المسافة

  

  الشریطیة النسیج ماكینة یبین ) 9-1 ( رقم الشكل                          
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  والھوائي المائي القذف ماكینات:1-3-7     

 جانبي احد من ھوائي أو مائي تیار بواسطة الخیط طرف بسحب میقو ما الماكینات ھذه في یستعمل

 استعمال بدون الماكینات ھذه في الخیط لسحب المختلفة الوسائل وتستخدم األخر الجانب إلى الماكینة

   )  .11- 1 ( رقم والشكل ) 10-1 ( رقم الشكل في مبین وكما المكوك

  

  الھوائي القذف النسیج ماكینة یبین ) 10-1 ( رقم الشكل                          

  

  المائي القذف ماكینة یبین) 11- 1 (رقم الشكل                                 
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  علیھا واإلنتاج النسیج ماكینات عمل طریقة:4 -1

 السداء خیوط من جزء رفع في تتلخص القماش تكوین في النسیج ماكینات على العمل طریقة أن

 بواسطة اللحمة خیط  فیھ یوضع فراغ بینھما ینشا الخیوط من طبقة لتكوین الباقي الجزء وخفض

 القماش حافة على اللحمة خیط وضم حفظھا أو الخیوط رفع یتغیر ثم ) أخرى وسیلة بأي أو ( المكوك
   .أخرى مرة العملیة أعادة ثم

 اللحمة خیط فیھ ویوضع المكوك خاللھ من یمر والذي السداء خیوط مستوى بین المتكون الفراغ أن 
 النفس خالل اللحمة خیط وضع الثاني الجانب إلى األول جانبال من المكوك قذف عملیة . النفس یسمى

 ابطةمتر مراحل في النول على النسیج عملیة ترتیب باختصار یمكن ذلك وعلى ، الحدفھ تسمى
   : األتي الترتیب وحسب ببعضھا

 التركیب یحدده خاص توزیع وحسب واألسفل لألعلى راسي اتجاه في السداء خیوط تتحرك .1
  .النفس تسمى فتحة بینھا مكونة للقماش النسیجي

 اللحمة خیط خلفھ تاركا النول لدورة بالنسبة محدد وقت في النفس فتحة خالل المكوك یقذف .2
  . القماش عرض لىع النفس داخل ًاممتد

  جدیدة نسیج وحدة مكونة القماش ةحاف على النفس داخل الموجود اللحمة خیط ضمی .3

 یلف حیث القماش مطواة إلى السداء مطواة من االتجاه في تدریجا یتحك المنسوج القماش .4

  .األخیرة على

 المنسوج القماش قیمة لتعوض المنسوج القماش سیر اتجاه في السداء مطواة تدور .5

 عملیة لحفظ الالزم القدر على ثابتة السداء خیوط في الشد قوة على نفسھ الوقت في حافظةم

  .باستمرار منتظمة التكنولوجیة النسیج

 جمیع لحركة محدد توقیت حسب دقیق تتابع في تتم العملیات ھذه جمیع أن إلى اإلشارة یجب وھنا

   ). 12- 1 (رقم الشكل في مبین وكما النول أجھزة
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  النسیج تكوین مراحل یبین ) 12- 1 ( رقم الشكل                                 

  

       النسیج لماكینات األساسیة األجھزة: 1-5      

   :عملھا وترتیب النسیج لماكینات األساسیة األجھزة أھم

 االتجاه في السداء خیوط تحرك التي ھيو ) جاكارد – دوبي – كامات ( النفس تكوین جھاز .1

  .معین بنظام واألسفل لألعلى الرأسي

 النول سرعة على تتوقف محددة وسرعة معین وقت في النفس داخل المكوك قذف جھاز .2

  .مختلفة وتصمیمات طراز من وھو المكوك ووزن وعرضھ

 إلى حمةالل فاتذح لضم أفقیة ترددیة حركة النسیج مشط بتحریك ویقوم الدف جھاز .3
  .النفس داخل انطالقة أثناء للمكوك دلیل بعمل كذلك یقوم وكما المنسوج

 خیوط بعدد تحدد بسرعة القماش ) مطواة ( اسطوانة على النسیج بلف ویقوم الطي جھاز .4
  ) .النول وحدة في اللحمة خیوط كثافة ( اللحمة
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 مع یتناسب بمعدل داءالس خیوط لرخو السداء مطواة یحرك وھو  )الرخو ( االنسیاب جھاز .5
 عملیة أثناء السداء خیوط في ثابتة شد قوة على یحافظ وكما القماش مطواة على القماش طي

  .المختلفة الظروف في النسیج

 إلمرار المقابل الدرج إلى درج من النفس داخل المكوك بدفع وتقوم المكوك قذف جھاز  .6

 تاركا النفس استقرار فترة وفي الدرق الستقرار المحدد الوقت في السداء بعرض بقوة اللحمة
  .اللحمة فاتذوح السداء خیوط بین التعاشق لیتم اللحمة طوخی

  .اللحمة خیط أو السداء خیط قطع عند أوتوماتیكیة النول إیقاف أجھزة .7

 األنوال في وتكون الخیوط من فراغھا عند ًاأوتوماتیكی اللحمة ماسورة تغیر جھاز .8

  .األوتوماتیكیة

 اختالفا األخرى عن منھا كل تختلف متفرقة عملیات بتأدیة  النول أجھزة مختلف قیام من لرغمبا 
 سالمة أقمشة نسیج لنحصل خاص بتوقیت بعضھا مع تعمل الحركات ھذه أن أال حركتھا في كبیرا
    .العیوب من خالیة

   األساسیة المنسوج تكوین مراحل:6 – 1             

   - : المنسوج تكوین لعملیة الرئیسیة المراحل

   النفس فتح عملیة:6-1- 1 

 مبینة وكما ) بالنیر ( تسمى ثقوب داخل السدى خیوط إدخال یتم. النسیج تحضیرات مراحل أثناء في

   ) .13- 1 ( رقم الشكل في

  
  النیر یبین ) 13- 1 ( رقم الشكل                                          
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) التطریح عملیة (ھذه وتسمى المشط أسنان بین الخیوط تمر كما ) اللقي عملیة ( العملیة ھذه وتسمى

   ) .14-1 ( رقم الشكل في مبینة وكما

  
  التطریح عملیة یبین ) 14-1 ( رقم الشكل

 درقة وتخصص ) النیر ( تحمالن درقتان تستعمل السادة سیجالن من البسیطة األقمشة وإلنتاج 

 تستعمل المزدوجة األقمشة حالة وفي . الزوجیة للخیوط الثانیة الدرقة وتخصص الفردیة للخیوط
   .الزوجیة للخیوط ومثلھا الفردیة للخیوط أكثر أو درقتان

 الخیوط تحمل التي الدرقة ضتنخف بینما الفردي الخیط تحمل يالت الدرقة ترفع األولى الحذفة وفي

 الفتحة ھذه تتسع أن ویجب ) النفس بفتحة ( الخیوط طبقتي بین المكونة الفتحة وتسمى . الزوجیة

   )15-1 ( رقم الشكل في مبین وكما اللحمة ماسورة یحمل الذي المكوك لمرور

  

  النفس فتح علمیة یبین ) 15- 1 ( رقم الشكل                                     
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   المكوك قذف عملیة:6-2- 1 

  النفس فتح عملیة بعد المكون الفراغ داخل اللحمة خیط إدخال ھو المكوك قذف عملیة من الھدف

 جھاز النول جانبي من كل على ویستعمل المكوك داخل مركبة ماسورة على ملفوفا اللحمة خیط ویكون
 من المكوك بدفع النول بجانبي المركب الجھاز یقوم بحیث ) القذف جھاز ( یسمى المكوك إلطالق

   .الواحدة الحذفة خالل الثانیة الجھة إلى األولى الجھة

 فةالحذ خالل االخرى الجھة الى ھالنطالق استعدادا الثانیة بالجھة إیقافھ یتم المكوك عبور أتمام وبعد
 وكما للقماش النسجي للتركیب طبقا السدى خیوط بین المطلوبة الفتحة بإحداث الجھاز قیام بعد الثانیة

   ) . 16-1 ( رقم الشكل في مبینة

  

  یدویا المكوك قذف عملیة یبین ) 16-1 ( رقم الشكل                              

  اللحمة خیط ضم عملیة:3- 6- 1         

 بدفع ) المشط ( یقوم وعندئذ المقابلة الجھة من الصندوق في المكوك یستقر النفس عبور أتمام بعد
   .بالقماش السدى التقاء خط عند النسیج حافة نحو النفس فراغ داخل المكوك ھترك الذي الخیط

 النفس بفتح ) جدیدة حدفة ( یسمى ما أو جدیدة دورة تبدأ الثالثة بالمراحل النسیج عملیة أتمام وبعد
 الفردیة الخیوط تحمل التي الدرقة وخفض الزوجیة الخیوط تحمل التي الدرقة برفع ولكن أخرى مرة

   )  .17-1 ( رقم الشكل في مبین وكما المنسوج إلنتاج مستمرة بصفة النسیج ) حدفات ( وتتوالى
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  یدویا اللحمة خیط ضم عملیة یبین ) 17- 1 ( رقم الشكل                            

  النفس فتح أجھزة7 - 1     

     مقدمة            
 وجھاز الكامات جھاز وھي المتنوعة النسجیة التراكیب إلنتاج النفس فتح أجھزة من أنواع ثالثة ھناك

   .الجاكارد وجھاز الدوبي
 كامات تركیب حیث السادة النسیج وإلنتاج . األجھزة ابسط ھو الكامات بواسطة النفس جھاز یعتبر

 8 - 2 إلى تحتاج والتي األخرى النسجیة التراكیب لةاح وفي.للنول السفلى العمود على باشرةم النفس

 عجالت بواسطة للنول السفلى العمود نم حركتھ یستمد خاص عمود على النفس كامات تركب ، درقات

   .المطلوبة السرعة تعطي مسننة

 یمكن ال حیث ، درقات ثماني من أكثر إلى تحتاج التي النسجیة التراكیب إلنتاج الدوبي جھاز ویستعمل 
 جھاز بواسطة تحریكھا التحكم یمكن التي الدرقات عدد ویصل ، الكامات جھاز بواسطة فیھا التحكم

   .متنوعة نسجیة تصمیمات أنتاج یمكن ألزخرفي اللقي نظام استعمال جانب إلى درقة 32 إلى الدوبي

 ھذا وبواسطة . الجاكارد جھاز یستعمل الخیوط مئات على تتكرر التي المعقدة التصمیمات وإلنتاج
 المفروشات  أقمشة ذلك ویشمل ، التصمیمات ھذه إلنتاج الخیوط مئات في التحكم یمكن الجھاز

   . المتطورة النسائیة واأللبسة العنق وربطات ادوالسج
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   النسیج ماكینات في المستعمل النفس أنواع :1-7-1      

   . النسیج عملیة خالل السدى خیوط تتخذه الذي الوضع حسب النفس أنواع تقسیم یمكن

  . النفس من أنواع ثالثة وتوجد

  العلوي النفس   - أ

  
 النفس یغلق بحیث حذفھ كل بعد السفلى الوضع إلى تعود السدى خیوط جمیع أن نجد النوع ھذا وفي

 وكما القدیمة والجاكارد الدوبي أنوال في محدود نطاق على النوع ھذا ویستعمل الخیوط جمیع وتنطبق

   ) .18-1 ( رقم الشكل في مبین

  
  لويالع النفس یبین ) 18-1 ( رقم الشكل

  

  المفتوح نصف النفس  - ب

 رفعھا المطلوب الدرقة تبقى بینما السفلى الوضع إلى خفضھا المطلوب الدرقة تتحرك النوع ھذا في

   )   . 19-1 (رقم الشكل في مبین وكما األصلي الوضع في
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  مفتوح النصف النفس یبین ) 19-1 ( رقم الشكل

  

  لمتوسطا النفس  -  ج

 في مستقرة فتكون ترتفع ال التي الدرقة أما رفعھا المطلوب الدرقة فقط تتحرك السابقین النوعین في
 الدرقة ترتفع بحیث متوسطا وضعا تتخذان الدرقتین فان المتوسط النوع في أما . األصلي الوضع

 جھاز من المطلوبة ةالحرك تكون وبذلك . األخرى الدرقة تنخفض بینما الحذفة خالل رفعھا المطلوب

  ) .20- 1 ( رقم الشكل في وكما فقط النفس ارتفاع نصف يھ النفس

  

  المتوسط النفس یبین ) 20-1 ( رقم الشكل
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  المفتوح النفس - د

 الموضع في موجودة الدرقة كانت فإذا . التالیة للحدفة المناسب الموضع الدرقة تتخذ النوع ھذا في

 خالل السفلي الوضع في تستمر فإنھا . التالیة الحدفة خالل ترتفع ال فسوف الحالیة الحدفة في السفلى
 إلى السفلى الموضع من موضعھا تغیر فإنھا التالیة الحدفة خالل سترتفع الدرقة كانت أذا أما الحدفتین

 في تستمر فإنھا حدفتین لمدة لعلويا الموضع من مستمرة الدرقة كانت أذا وبالمثل العلوي الموضع
 الرفع الثنائي الدوبي أجھزة وفي الكامات أجھزة في النوع ھذا ویستعمل الفترة لھذه الموضع ھذا

   )  . 21- 1 ( رقم الشكل في مبین وكما

  

  المفتوح النفس یبین ) 21-1 ( رقم الشكل

  

     الكامات بواسطة النفس فتح أجھزة :2-  7 - 1     

 الجھاز یعتمد وكذلك. المشط وحركة المكوك وأبعاد شكل تشمل عناصر عدة على النفس جھاز یعتمد
   .الخیوط ھذه مرونة درجة خصوصا السدى خیوط خواص على

 فسن فتحة إلى تحتاج لذلك المستعملة، اللحمة ماسورة قطر على المكوك أبعاد تعتمد أخرى جھة ومن

  . الحریر أنوال حالة في صغیرة فتحة إلى تحتاج بینما الصوفیة األنوال حالة في كبیرة
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  بالكامات النفس  أجھزة أنواع

   -  :ھي األنواع ھذه ومن بالكامات النفس أجھزة من أنواع عدة تستعمل

  

 السالبة الكامات جھاز 

 ھذا في ویستعمل . النفس أجھزة ابسط ھو لبةالسا الكامات ذو السادة للنسیج النفس جھاز یعتبر 

 رافعة على مركبا اسطوانیا تابعا كامة كل وتالمس . للنول السفلى العمود على تركبان كامتان الجھاز

 الرافعتین طرفا ویتصل . النول من الخلفي الجزء في مثبت محور حول مدور ) الدواسة ( تسمى أفقیة
 الدرقتین أعلى بكرة حول یمر معدني بشریط أعلى من لدرقتانا تتصل بینما . أسفل من بالدرقتین

   األخرى الدرقة رفع إلى الدرقتین إحدى خفض إلى یؤدي وبذلك

 الدرقة اتصال موضع ریوتغی الدرقة أعلى من االتصال نقطة تحریك بواسطة الدرقة حركة ضبط ویتم

   ) . 22- 1 ( رقم الشكل في مبین وكما الدرقة أسفل األفقیة بالرافعة

  

  

  السالبة الكامات یبین ) 22-1 ( رقم الشكل
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 الداخلیة الموجبة الكامات جھاز  

   )  23- 1 ( رقم الشكل في وكما تابع فیھ یتحرك تجویف بھا كامة تستعمل النفس أجھزة بعض في

                                  

  الموجبة الكامات یبین ) 23-1 ( رقم الشكل

 الخارجیة الموجبة الكامات جھاز  

 في كما السدى خیوط أسفل ولیس النول بجانب الدرقات تحرك التي الكامات تركب الجھاز ھذا في
 درقة لكل وتستعمل . شحیموالت والضبط الصیانة سھولة إلى ذلك ویودي . الداخلیة الكامات جھاز

    ) 24- 1 ( رقم الشكل في مبین وكما الكامة من الحركة بنقل تقوم الروافع من مجموعة

                      

  )24- 1 (رقم شكل
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    بيالدو بواسطة النفس فتح أجھزة:  3- 7- 1     
  

 درقة 32 -  4من الدرقات تعدد عند النفس وفتح السدى خیوط حركة في للتحكم الدوبي أجھزة تستعمل

 جھاز من أوسع مجال یعطي الدوبي جھاز أن ذلك من ویتضح . المتنوعة النسیجیة التراكیب إلنتاج

   ) .25- 1 ( رقم الشكل في مبینة وكما المتنوعة األقمشة إلنتاج الكامات

  
  الدوبي جھاز مع نسیج ماكینة یبین ) 25- 1 ( رقم الشكل                           

  
 حركتھ یستمد ما أیضا ومنھا . الرفع الثنائي أو األحادي الجھاز مثل الدوبي أجھزة من أنواع عدة ھناك

 الذي السالب الجھاز أیضا وھناك . جھازبال كامة تحرك سلسلة طریق عن أو اتصال ذراع طریق عن

   .وھبوطا صعودا الدرقة حركة في یتحكم الذي الموجب الجھاز ھناك أن كما .فقط الدرقة رفع على یعمل

   . أكثر أو درقة  32 – 24 – 16 – 12 في تتحكم بحیث الدوبي أجھزة تصنع

  

   الدوبي بواسطة النفس فتح أجھزة أنواع        

   

 السالب األحادي الدوبي جھاز  
  

 تابع علیھا مركب رافعة بواسطة السكینة تتحرك بحیث السالب األحادي الدوبي جھاز عمل یكون
 أیضا الیسار نحو السكینة فتتحرك الیسار نحو الرافعة تدفع فأنھا الجھاز كامة تدور وعندما االسطوانة

 في ثقب ھناك یكون وعندما ، السكینة مع متالمسا یكون أفقیا خطافا أعلى من السكینة فوق یستند ،

 طریق في فیكون األسفل إلى ینخفض فانھ الخطاف علیھا یستند التي اإلبرة أسفل الموجود الكارتون
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 مجموعة طریق عن الحدفھ ھذه في الدرقة وترتفع معھا فتجذبھ الیسار نحو تتحرك التي السكینة
   .بالخطاف متصلة روافع

 فال السكینة مسار عن بعیدا الخطاف ویكون مرتفعة تكون اإلبرة فان ارتونالك في ثقب یكن لم وإذا
   .الدرقة ترتفع فال حركتھا أثناء في معھا تجذبھ

 خفضھا وعند ، الدرقة رفع على فقط یعمل الجھاز أن أي ، السالب النوع من الجھاز ھذا أن یالحظ

   .أسفل إلى كتھاحر أثناء في بجذبھا یقوم الدرقة بأسفل المتصل النابض فان
   .السفلى المغلق النفس من ھو الجھاز ھذا في علیة الحصول الممكن النفس أن أیضا ویالحظ

  

 الموجب األحادي الدوبي جھاز  

 األسنان تغطي عجلتین من حركتھ الجھاز ویستمد الصوف، أنوال من كثیر في الجھاز ھذا یستعمل

 وبذلك أسفل ومن بذراع أعلى من بالدرقة تتصل یةزاو شكل على رافعة ھناك منھا كل محیط نصفي
 بھا أخرى مسننة بعجلة متصل أفقي بذراع الرافعة وتتصل ، موجبة بطریقة الدرقة في التحكم یكون

   .أسنان أربع یعادل ما فراغ ثم سنا 17 ثم واحدا سنا یعادل فراغ ثم سنا 17

 أفقي بذراع العجلة اتصال على یعمل یعرف عمود فیھ یتحرك دائري قوس شكل على فتحة العجلة بھذه
 مبین وكما ، المعدنیة والبكرات القضبان من المكون الكارتون اسطوانة على منتصفة في یرتكز ، أخر

 رفع على تعمل البكرة ھذه فان الذراع أسفل معدنیة بكرة ھناك كانت فإذا ، ) 26-1 ( رقم الشكل في

 بالذراع المتصلة العجلة تدور عندئذ العلیا، المسننة العجلة بذراع المتصلة بالعجلة المتعاشق الذراع
 وبذلك الیمین إلى القائمة بالزاویة المتصل الذراع معھا وتجذب دورة نصف الساعة عقرب اتجاه في

   .الحدفھ ھذه في الدرقة ترتفع
 الوسطى بالعجلة المتصل الذراع فینخفض للدرقة المخصص المكان في المعدنیة البكرة تكن لم وإذا

 فتنخفض السابق االتجاه عكس في فتدور السفلیة العجلة مع تتالمس حتى العجلة ھذه فتنخفض

  . الدرقة
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  الدوبي كارتون سلسلة یبین ) 26-1 ( رقم الشكل

  

 السالب الثنائي الدوبي جھاز   

 حركة في یتحكم الجھاز أن من جمیعھا وتشترك . ةالسالب الثنائیة الدوبي أجھزة من كثیرة أنواع ھناك
 أسفل تعلق سلفیة نوابض من مجموعة بھ جھازا ھناك فان الخفض حالة في أما فقط الدرقة رفع

   .السفلى الموضع في أبقائھا على وتعمل الدرقات
  - : األجھزة ھذه من نوعان ھناك

 المطلوبة الحركة یعطي اتصال ذراع واسطةب للماكینة السفلى العمود من حركتھ یستمد : األول النوع
   .مستمرة ترددیة حركة تتحركان اللتین تینینللسك

 تحركان كامتان علیة مركب عمود دوران على تعمل سلسلة بواسطة حركتھ یستمد :  الثاني النوع

   . تینینالسك

 الموجب الثنائي الدوبي جھاز  

 

 تحتاج ال حتى الموجب الثنائي الدوبي جھاز مالاستع یفضل الثقیلة واألقمشة الصوف أنوال في
 الخیوط على الواقعة القوة تنخفض وبذلك السفلى الموضع في إلعادتھا سفلیة نوابض إلى الدرقات

   ) .27- 1 ( رقم الشكل في مبین وكما الدوبي أجزاء وعلى
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  دوبي نول یبین ) 27-1 ( رقم الشكل

   الجاكارد بواسطة النفس فتح أجھزة :4 – 7 – 1 
نسجت المنسوجات في العصور الماضیة نسجا بسیطا عادیا مثل نسیج السادة ومشتقاتھ ثم بدأت 

تزخرف بعد ذلك باستخدام بعض التراكیب النسیجیة البسیطة األخرى مثل المبرد واألطلس 

 بزخارف ونقوش كبیرة باستخدام ومشتقاتھا وغیرھا من التراكیب النسیجیة ، ثم أخذت تزخرف
  : التالیةاحد الطرق

 الرسم على المنسوج أو طباعتھ  .1
 التطریز باإلبرة  .2

النسیج بلحمات ملونة غیر ممتدة في عرض النسیج متجاورة ،أحداھا تمثل األرضیة  .3
واللحمات األخرى تمثل الزخرفة وتتجاوز بجانب بعضھا البعض في المساحات المحددة لكل 

  یتم التكوین ألزخرفي للمنسوج وتعرف ھذه المنسوجات باسم النسیج القباطي منھا وبذلك

 )Tapestries. ( 
استعمال تراكیب نسیجیة مختلفة في أرضیة المنسوج وزخرفتھ والتي ینشا عنھا التكوین  .4

 .النسیجي المطلوب 

مر الحال على وفي العصور القدیمة كان عمل النساج آنذاك مجھوال وكان المعروف ھو الطباع واست

   میالدي أي في نھایة القرن التاسع حتى اكتشف جوزیف ماري جاكارد 1870ذلك إلى حوالي سنة 
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 )Joseph Marie Jacquard  (  الفرنسي األصل ماكینة الجاكارد التي سمیت باسمة وتطورت
رف بدقة إلى أن أصبح لھا أنواع مختلفة اإلغراض واإلمكانیات بحیث یمكن نسج جمیع أنواع الزخا

         ووضوح تام مما كان لھ اثر كبیر في تطور وارتقاء صناعة النسیج وكما مبین في الشكل رقم 
 )1-28. (   

 

  الجاكارد ماكینة یبین ) 28-1 ( رقم الشكل

  

   النفس فتح في الجاكارد جھاز عمل إلیة: 1-7-5    

 عن االستغناء بواسطتھا یمكن بدیلة وسیلة استخدام ھو الجاكارد جھاز عمل لفكرة األساسي الغرض
 جمیع ظھور أمكانیة الوقت نفس وفي باإلبرة أو التطریز بواسطة وزخرفتھا األقمشة طباعة عملیة

   .األخرى التطبیقیة الفنون سائر بین ھومكانت ووضوح بدقة والزخارف النقوش

 أقمشة أنتاج ھو المختلفة وبأنواعھا النسیج ماكینات على الجاكارد جھاز استخدام من الغرض أن
 من خیط كل اعتبار ھو الجھاز ھذا في نظریتھ جاكارد جوزیف علیھا بني التي والفكرة ، منسوجة

 لھ خیط كل أن على ، التكرار خیوط باقي عن ھحركت في مستقال بذاتھ قائم ألزخرفي التكرار خیوط
 ھیئة على السداء تحریك یتم وبذلك . المنسوج عرض منھا یتكون التي التكرارات في مناظر

 تكرارات من واحد تكرار یمثل خیوطھا وكل األخرى عن الحركة مستقلة منھا كل صغیرة مجموعات

 وبذلك األخرى المجموعات باقي عن لحركةا في مستقال اختالفا یمثل منھا مجموعة وكل ، القماش
   .المطلوبة النسیجیة االختالفات عدد تكثر
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 من عدیدة أنواع إلى مالئما أصبح وتطوره الزمن مرور مع تطور قد الجاكارد جھاز أن ویالحظ
 على یستخدم الذي ومنھا الواحد المشوار ذو الیدوي الجاكارد وھي الیدوي منھا النسیج ماكینات
   .والالمكوكیة المكوكیة الحدیثة الماكینات على أخیرا ثم  واألوتوماتیكیة اإللیة النسیج ماكینات

       

   الجاكارد ھزةأج أقسام:1-7-6          

  

 ونوع سماكتھا أو اإلبر قطر ومساحة اإلبر نوع وتوزیع تقسیم نظام حیث من الجاكارد أجھزة تنقسم

   :اآلتیة األقسام إلى نطبالب عنھ یعبر والذي المستعمل الكارتون

  الواسع البنط ذات الجاكارد أجھزة .1

 المتوسط البنط ذات الجاكارد أجھزة .2

  الدقیق او الصغیر البنط ذات الجاكارد أجھزة .3

 الخاص الكارتون ثقب منتصف أو واألخرى اإلبرة منتصف بین التي المسافة بقیاس منھا كل وتعرف
 ھیئة على النفس لتكوین السداء خیوط وتتحرك . لثانیةا لإلبرة األخر الثقب منتصف إلى األولى باإلبرة

 خیط وكل والوضع الشكل حیث من لھا مغایرة حالة في لكن درقة تمثل منھا مجموعة كل مجموعات

   .عكسیة أو كانت طردیة الزخرفة نوع وحسب خیطیین أو التكرار خیوط من واحدا خیطا یحرك منھا

  

   المكوك قذف أجھزة:6 -1

  

 ماسورة على اللحمة خیط حامال النفس داخل إلى المكوك بدفع القذف جھاز یقوم النفس فتح بعد

 على ومرتكزا الخلف من المشط إلى مستندا الخیوط طبقتي بین الموجود الفراغ داخل المكوك ویتحرك
 استقامة على تكون بحیث الصندوق قاعدة ضبط ویجب ، أسفل من ) الدف مسطرة ( الدف مسار

 انطالق لضمان مھمة الناحیة وھذه المشط استقامة على للصندوق الخلفي الجدار وكذلك الدف سطرةم

 مسببا النفس خارج خروجھ من خوفا المسار ھذا عن یخرج وال الخیوط بین مستقیم خط في المكوك
 زاءأج أو خشنة أماكن على یحتوي إال یجب المكوك مسار أن ویالحظ . العاملین لبعض خطیرة إصابة
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 تقطع یسبب الذي األمر المكوك سطح من تعرجا یسبب ذلك أن حیث المطلوب المستوى عن بارزة
   . المكوك وتأكل الخیوط

   المكوك قذف أجھزة من أنواع:1-6-1      

  العلوي الذراع ذو المكوك قذف جھاز      

  

 على أال یستعمل وال القدیمة لاألنوا في فقط یستعمل انھ مالحظة مع العلوي الجھاز ذو القذف جھاز

 دوران  أثناء وفي ) القذف كامة ( وتسمى للنول السفلى العمود على مركبة كامة وھناك. ضیق نطاق
 بیت  الكامة تالمس وعند .راسي عمود على مركب اسطواني بتابع منھا البارز الجزء یتالمس الكامة

 الذراع یدور وعندئذ الساعة عقرب عكس اتجاه في محورة حول یدور الراسي العمود فان التابع
   قمر الشكل في مبینة وكما القذف أداة تسحب التي الجلدیة الوصلة فیجذب االتجاه نفس في العلوي

 )1 -29. (   

  

  العلوي الذراع ذو نسیج ماكینة یبین ) 29-1 ( رقم الشكل

 على المكوك ویوضع . المكوك صندوق أعلى مثبت عرفی عمود على وتنزلق القذف أداة تركب
 المطلوبة بالسرعة منطلقا النفس داخل إلى المكوك تدفع فأنھا األداة تحرك وعند القذف  أداة استقامة

 مسارا تتخذ فإنھا العمود على األداة النزالق ونظرا الیسرى الجھة إلى الیمنى الجھة من النول خالل

   ) . 30-1 ( رقم الشكل في مبین وكمل المطلوبة المستقیمة ركةالح المكوك ویكتسب مستقیما



 نسیج ثاني -  صناعیة علوم                                                      األول الفصل
 

    
 

32 
 

 

  

  العلوي الذراعذو القذف جھاز  یبین ) 30-1 (رقم الشكل

 السفلى المخروط ذو المكوك قذف جھاز 

  

 یناسب مما وكالمك صندوق فوق أجزاء بھ ولیس والقطنیة الصوفیة األنوال في الجھاز ھذا یستعمل
 من المتعددة األلوان استعمال عند مواكیك عدة استعمال أیضا ویكن. المواسیر تغییر أجھزة استعمال

   . اللحمة خیوط

 السفلى العمود مع تدور التي القذف كامة من ) 31- 1 ( رقم الشكل في مبین ھو كما الجھاز یتكون

 یتحرك أخر عمود على مركبا مخروطا منھا رزالبا الجزء یقابل دورانھا أثناء وفي . علیة المركبة

 دوران على تعمل فإنھا المخروط الكامة تقابل وعندما مسندین على نھایتیھ من ویرتكز محورة حول

   .المخروط علیة المركب العمود
 ذراع بدورھا تجذب التي القذف جلدة فیجذب الیسار نحو العمود من الرأس الطرف یتحرك وعندئذ

 النفس نحو المكوك تدفع فإنھا الذراع حركة وعند . السفلى طرفھ من محور حول ریدو الذي القذف

   .المكوك صندوق بجانب رفیع عمود على تنزلق التي القذف أداة بواسطة
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  السفلى المخروط ذو المكوك قذف جھاز یبین ) 31-1 ( رقم الشكل

  

 لمقوسةا القاعدة ذو القذف جھاز  

. األداة علیة تنزلق الذي العمود الستقامة طبقا یتحدد القذف أداة مسار یالحظ السابقة القذف أجھزة في
 ولذلك . للذراع السفلى الطرف عند نقطة مركزھا دائرة قوس في یدور القذف ذراع أن أیضا ویالحظ

 األنوال وفي . باألداة مستطیلة تحةف داخل ینزلق الذراع أن بل ، بالذراع مثبتة تكون ال القذف أداة فان
  .وبدقة المطلوب باالتجاه المكوك أطالق یمكن حتى بإحكام الذراع تثبیت یفضل الحدیثة

 خط في للذراع العلوي الطرف یتحرك حتى المقوسة القاعدة ذو القذف جھاز یستعمل السبب ولھذا

  . مستقیم
 تقوم القذف عملیة أثناء وفي القذف أداة العلوي طرفة في المثبت القذف ذراع من الجھاز ویتكون

 بعمود الیمنى بالجھة المتصلة القذف جلدة تأثیر تحت الذراع ویتحرك النفس نحو المكوك بدفع األداة
 یتالمس الذي المخروط القذف عمود في وتثبت . القذف عمود على عمودي قضیب طریق عن القذف

   . السفلى المخروط جھاز في كما ولللن السفلى العمود على المركبة القذف كامة مع

 مستوى في زاویة حركة ویتحرك مستویة قطعة مع تتالمس مقوسة قاعدة ذراع بأسفل ویتصل
   .القذف جھاز حركة محور حول الذراع حركة مستوى على عمودي
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 مفصلیةال القاعدة ذو القذف جھاز   

 تثبیت یمكن وبذلك القذف، لذراع العلوي فللطر مستقیمة حركة أعطاء على الجھاز ھذا فكرة تعتمد

 ھذا في ویستعمل. بذلك یسمح مفصلي بشكل الجھاز قاعدة تشكیل ویتم الذراع، أعلى من القذف أداة

 مع تتالمس الكامة فان العمود دوران أثناء وفي  للنول السفلى العمود على مركبة قذف كامة الجھاز
 رأس ذراع الثاني بالعمود ویتصل . أخر عمود لحو یدور قصیر عمود على مركب مخروطي تابع

 الیمین نحو الذراع سحب أثناء وفي . القذف بذراع األیسر طرفھا یتصل أفقیة بجلدة أسفلة من متصل
 المفصلیة دةعقال لوجود ونظرا . الذراع أعلى من المركبة القذف أداة بواسطة المكوك معھا تدفع فإنھا
 عند تتحرك روافع من المفصلیة القاعدة وتتكون . المطلوب حسب امستقیم رًاامس یتخذ المكوك فان

   .للذراع الجلدة سحب

  

   المكوك إیقاف عملیة:2- 6- 1     

 بعد المكوك إیقاف یلزم ولذلك كبیرة، بسرعة المقابل الصندوق في المكوك یدخل النفس عبور بعد

 سرعة تزداد السریعة األنوال وفي. رىاألخ الجھة الى النطالقة استعدادا الصفر إلى سرعتھ تخفیض

   .اإلیقاف عملیة صعوبة تزداد لذلك ، المكوك
 جدران إلى یحتاج السریع النول أن حیث النول، سرعة بزیادة تزداد المكوك كتلة أن كذلك ویالحظ

  .اإلیقاف عملیة أثناء علیھا الضغط تتحمل سمیكة

 داخل الصندوق بطول الضاغط ھذا ویمتد قوي ضناب خلفھ ضاغط باستعمال المكوك إیقاف عملیة وتتم
 إلى یرتد الضاغط فان الصندوق من المكوك یقترب وعندما. للصندوق الخلفي الجدار في تجویف

 ویودي للمكوك الخلفي الجدار على فیضغط النابض ینكمش ولذلك المكوك، مع تالمسھ عند الخلف
  .كالمكو سرعة تخفیض إلى السطحین بین ألناشي االحتكاك
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   المكوك إیقاف وسائل أنواع:1-6-3      

  

 البسیط الضاغط  

  
 المكوك صندوق بطول ویمتد بالجلد مغطى ضاغط عن عبارة وھو اإلیقاف وسائل أنواع من یعتبر

 بارزا الضاغط سطح یجعل نابض الخلف من علیة ویوثر الصندوق نھایة عند مفصل حول ویتحرك
  . الصندوق داخل

 ذلك غضون وفي الخلف إلى فیرتد الضاغط بمقدمة یصطدم فأنة الصندوق من المكوك یقترب ندماوع

  .المكوك سرعة تنخفض

 المزدوج الضاغط  

 

 عن مبتعدا الخلف إلى یرتد بل المكوك جدار مع تالمسھ في یستمر ال البسیط الضاغط أن لوحظ
 وصول إلى ذاك ویودي . بسیط بمقدار أال المكوك سرعة تنخفض وال التالمس تنقطع وبذلك الجدار،

 ارتداد إلى الصدمة عنف ویودي . القذف وذراع القذف بأداة واالصطدام الصندوق نھایة إلى المكوك

 من المكون المزدوج الضاغط یستعمل ولذلك . التالیة الحدفھ یضعف بینما المعاكس االتجاه في المكوك
   - :وھي  مراحل ثالثة على المكوك سرعة تخفیض ویتم . السریعة األنوال في منفصلین ضاغطین

   األول الضاغط مع التالمس عند: األولى المرحلة

    الثاني الضاغط مع التالمس عند : الثانیة المرحلة

   القذف أداة مع التصادم عند الصندوق نھایة عند: الثالثة المرحلة

 العائم الضاغط  

 فیھ یستعمل اإلیقاف أجھزة من أخر نوع استعمال ىإل المزدوج الضاغط حققھ الذي النجاح أدى

 عند الضاغط میل درجة اختالف إلى ذلك ویودي نوابض عدة الخلف من علیھ یوثر متحرك ضاغط

 مع الصندوق نھایة في تماما إیقافھ حتى الصندوق إلى المكوك دخول بدایة من مستمرا التالمس بدایة

   .بسیط بقدر القذف بأداة االصطدام
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   اللحمة خیط ضم أجھزة: 1-7          

   اللحمة خیط ضم حركة أھداف1-7-1        

 الجھة في المكوك صندوق في یستقر فانھ األخر الجانب إلى النول جانبي احد من المكوك عبور بعد

 ركةح وتعمل السدى خیوط طبقتي بین اللحمة خیط ترك قد یكون أن بعد منھا انطلق التي للجھة المقابلة

 المھمة بھذه المشط ویقوم . المنسوجب الصحیح الموضع نحو اللحمة خیط بدفع حینئذ اللحمة خیط ضم

 ویكون . النول جانبي احد على واستقراره للنفس المكوك عبور أتمام بعد المنسوج نحو تقدمة أثناء في
 راسیین راعینذ على ومحمولة النول بعرض تمتد أفقیة عارضة من یتكون ھیكل في مثبتا المشط

 یسمى كما ) الدف جھاز ( الجھاز ھذا ویسمى. منھما لكل األسفل الطرف في محور حول یتحركان
   ) .الدف ذراعي ( الذراعان

 وھذا ، للنول الرئیسي العمود وبین الجھاز بین یتصالن اتصال ذراعا الخلف من بالجھاز ویتصل

 العمود دوران أثناء وفي ، الدف ذراعي بأحد منھما كل یتصل مرفقین یحمل بحیث یركب العمود
 نقطتین بین الخلف والى اإلمام إلى یتحرك بحیث للمشط ترددیة حركة یعطیان المرفقین فان الرئیسي

 تمثل وھي الخلفیة تسمى والثانیة بالمنسوج المشط التقاء خط تمثل وھي األمامیة النقطة األولى تسمى
   .للمشط األقصى الخلفي الوضع

 مع ، المطلوبة الحركة المشط تعطیان كامتین من مكون جھاز المشط بتحریك یقوم األنوال بعض وفي

   .الالمكوكیة األنوال في الطریقة ھذه وتستعمل محددة لفترة الخلفي الموضع في المشط استقرار أمكان
 یوفر . للمشط المطلوبة الحركة أعطاء جانب إلى وظائف بعدة الدف جھاز یقوم المكوكیة األنوال وفي

 والى المشط على الخلف إلى المكوك یستند حیث حركتھ أثناء في أالزم التوجیھ للمكوك الدف جھاز

 فانھ النفس خارج المكوك وجود أثناء وفي ) الدف مسطرة ( یسمى ما أو المكوك مسار على األسفل
 المكان وفری الدف فان ولذلك ) المكوك صندوق ( یسمى فیما الدف جھاز جانبي احد على یستقر

 المتعددة األنوال حالة وفي . اللحمة خیط ضم عملیة أثناء في النفس خارج المكوك الحتواء المناسب
 على یحتوي الدف جھاز فان التصمیم وحسب متعددة بالوان لحمة خیوط استخدام لغرض المواكیك

 المواكیك صنادیق تحریكب خاصا جھازا الحالة ھذه في أن كما المواكیك تلزم والتي المتعددة الصنادیق

   .القذف جھاز بواسطة اإلطالق لعملیة المناسب المكوك لتھیئة رأسیا
      والرخو الطي جھاز مثل األجھزة لبعض الالزمة الترددیة الحركة بإعطاء أیضا الدف جھاز ویقوم

   .  وغیرھا والشوكة ) االنسیاب( 
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          والمرفق الذراع ذو الدف جھاز  - أ

   اللحمة خیط ضم عملیة:1-7-2        

 وتعتمد . الدف جھاز علیھا یتغلب أن یجب مقاومة یلقى فانھ اللحمة خیط ضم بعملیة المشط قیام عند

  - : یأتي كما عناصر عدة على المقاومة ھذه
 .تزداد المقاومة ھذه فان سمیكا الخیط كان كلما  - أ

 تكون الخیوط بین المسافة أن حیث السنتمتر في الحدفات عدد تزداد عندما المقاومة ھذه تزداد  - ب

  .رةصغی

 تقاوم السدى خیوط أن حیث كبیرا یكون السدى خیوط عدد فان عریضا النول یكون عندما  -  ج
 على تحتوي التي العریضة األنوال في كبیرة تكون المقاومة ھذه فان اللحمة خیط دفع عملیة

   .السدى خیوط من أالف عدة

 حالة وفي العریضة األنوال حالة في وكبیرة ثقیلة تكون الدف جھاز أجزاء أن نالحظ األسباب ولھذه
 الدف بجھاز الحریریة لألنوال المخصص الدف جھاز مقارنة عند النقطة ھذه وتتضح. الثقیلة األقمشة

   . الصوفیة لألنوال المخصص

     

  الدف جھاز أنواع:7-3- 1 

    

  

 األقمشة أن ویالحظ النول على المنتج القماش نوع حسب االتصال ذراع وطول المرفق طول یختلف

 بین المرفق طول یكون القطنیة األنوال وفي الحجم كبیرة ومواكیك سمیكة خیوط تستعمل العریضة

 12 إلى الثقیلة القطنیة واألقمشة العریضة األنوال في المرفق طول یصل بینما سنتمتر 7.5 – 6.5

   رقم الشكل في مبینة وكما المختلفة لإلغراض ستعملةالم الدف أجھزة بعض یلي وفیما سنتمتر

 )1 -32. (   
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  والمرفق الذراع ذو الدف جھاز یبین ) 32-1 ( رقم الشكل

  العریضة لألنوال الدف جھاز  - أ

 قرب شطالم وجود إلى تؤدي روافع ستة یستعمل الذي الدف جھاز ) 33-1 ( رقم الشكل یوضح

 . بمرفق یتصل الذي للنول الرئیسي العمود من حركتھ الجھاز ویستمد . كبیرة لفترة الخلفي الموضع

 أثناء وفي الخلفي الموضع قرب نسبي سكون فترة ھناك أن ویالحظ ، الدف بذراع روافع ثالثة وتتصل

 یناسب ما وھذا وكالمك لحركة الزمنیة الفترة زیادة إلى الجھاز ھذا ویودي للنفس المكوك عبور
   . العریضة األنوال

  

  العریضة لألنوال الدف جھاز یبین ) 33-1 ( رقم الشكل
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     المزدوج الضم جھاز  - ب

 خیط بضم یقوم خاص جھاز استعمال إلى یودي مما كبیرة الضم قوة تكون الثقیلة األقمشة بعض في

   .حدفھ كل في مرتین اللحمة
 األمامي الموضع إلى یصل المشط فان للنول الرئیسي العمود بواسطة المرفق عمود یدور عندماو

   .دورة كل في مرتین

  )          المناشف(  الوبریة النسیج لماكینات الضم جھاز  - ت

 إلى المشط وصول على یعتمد اللحمة ضم أجھزة من خاص نوع ) المناشف ( ألوبره ألنوال یستعمل

 . ذلك من ابعد نقطة إلى المشط فیصل الثالثة المرة في أما معینة نقطة حتى مرتین مياألما الموضع
 باالرتفاع ألوبره لتكوین المنسوج نحو ألوبره خیط بدفع الثالثة الحدفھ في المشط یقوم غضون وفي

 تودي خاصة كامة ھناك أن كما مسننة وعجالت روافع مجموعة الجھاز ھذا في ویستعمل المطلوب
   .الرابعة الحدفھ خالل طویل مشوار ثم حدفات ثالث خالل قصیر لمشوار المشط حركة إلى

                   المائیة النسیج لماكینات الضم جھاز  - ث

 خیط لدفع یستعمل الماء فان اللحمة خیط إدخال على یعمل صلب جسم أي أو مكوك وجود لعدم نظرا

 الخط من بدال السدى لخیوط مائال خطا یعطي والاألن ھذه تصمیم أن ویالحظ ، األنوال في اللحمة

 الدرقات نحو الخلفیة االسطوانة من السدى مرور خط نجد ولذلك . األخرى األنوال في المالحظ األفقي
   .السدى خیوط على عمودیا ویكون المشط یتحرك بحیث الدف جھاز ویصمم ، أسفل إلى أعلى من

   الكامات ذو اللحمة ضم جھاز  -  ج

 حركة في التحكم على یعمل كامات ذو جھاز المشط بتحریك یقوم ) سولزر ( أنوال مثل نوالاأل ھذه في

 االستقرار فترة وتكون .الخلفي الموضع في المشط حركة في استقرار فترة ھناك تكون بحیث المشط
 إحدى وتكون األخر  الجانب إلى النول جانبي احد من للعبور اللحمة إدخال وسیلة أمام المجال إلفساح

   .   الخلف إلى حركتھ أثناء فاعلة األخرى وتكون األمام نحو المشط  حركة أثناء في فاعلة الكامتین
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     المشط: 1-8         

   للمشط عام وصف :1- 8- 1     

 یسمى بشرتین كل بین والفراغ ) بشرة ( منھا كل وتسمى أسنان ولھ المشط الدف جھاز على یركب  
   ) المشط في التطریح ( ذلك یسمىو السداء خیوط من أكثر أو خیط منھا ویمر ) باب( 

 الدف جھاز جھتي بین المسافة بطول طولھ وعن البوصة أو السنتمتر في أبوابة بعدد المشط عن یعبر

   )   .34-1 ( رقم الشكل في مبین وكما تقریبا

  

  

                  
  

  األمشاط أنواع بعض یبین  ) 34-1 ( رقم الشكل

 األنوال في حادة زاویة بینھما تكون بحیث ) الدف مسطرة ( على راسي وضع في المشط یركب

 وأصناف النول لنوع تبعا المشط ارتفاع ویختلف   وماتیكیةاألوت األنوال في قائمة وزاویة المیكانیكیة
 مكانة في المشط یثبت ) مقبض( األعلى من المشط على ویضغط ، النول اجلھا من صنع التي األقمشة

 النول حجم وحسب الخلفیة نھایتھ مشوار في وإیابا ذھابا ترددیة حركة المشط ویتحرك ، الدف على

 اللحمة خیط یضم وبذلك النفس زاویة رأس خیط عند األمامیة ونھایتھ علیة المستخدم المكوك وحجم
   .نسجھ الذي الجزء إلى النفس في ترك الذي

 یكون أن یجب ولذلك النفس في  مروره أثناء المشط ظھر على یستند الذي للمكوك كدلیل المشط یعمل
 المسار من مكوكال یخرج ال حتى االعوجاج من وخالي جدا أملس والمكوك المشط من كل سطح

   .الدف مسطرة امتداد على وقاعدتھ المشط امتداد على المكوك درج ظھر یكون وان ، لھ المخصص

 من خفیفة أصناف النتاج متحركة أمشاط أحیانا تستعمل ولكن الدف على ثابتة تكون عادة األمشاط
   .الثقیلة المشط ضغوط تتحمل ال التي األقمشة
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   المشط  رقم أیجاد:1-8-2 

   .المستعمل المشط من باب 100 فیھا تقع التي المسافة ھو المشط رقم

 قدرھا مسافة في تقع المشط من باب 100 كل ان معناھا سنتمتر 10 الرقم ذو المشط ذلك على مثال

   .سنتمتر 10

 وحدة خیوط عدد معرفة یمكن الواحد الباب في والتطریح المشط رقم بمعرفة فانھ األساس ھذا وعلى
   .البوصة او للسنتمتر المستعملة اسالقی

   : أن نفرض

   المشط رقم : س

   الواحد الباب في التطریح : ت

   باب 100 ثابت عدد : ث

   المشط رقم : د

   ) سنتمتر ( المستعملة القیاس وحدة خیوط عدد : ع

   ت × ب = ع           

   ب – ع = ت                

   ت – ع = ب         كذلك

   )1 ( رقم معادلة   .......................  ب – ث = س         أذن 

                أن أي

   السنتمتر أبواب عدد – باب 100  = المشط رقم

   ) 1 ( رقم المعادلة في ب بقیمة وبالتعویض
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  ت   
      ×  ث  = س  

  ع                      
  

  أن أي

   الواحد الباب في التطریح                                           

     ×  باب 100 = المشط رقم

   السنتمتر وحدة خیوط عدد                                            

  

   ) 1 ( رقم مثال
   :التالیة البیانات بھا وجدت مجھزة قماش عینة

  1 / 1 سادة المستعمل النسجي التركیب نوع  - أ

   خیط 20 السنتمتر وحدة خیوط عدد  - ب

   المستعمل المشط رقم أیجاد : المطلوب
   :الحل

   1 / 1 سادة النسجي التركیب

   اثنان الواحد الباب في التطریح خیوط عدد  : أذن

   خیط 20 السنتمتر وحدة خیوط عدد

   أبواب 10 = 2 ÷ 20 = السنتمتر أبواب عدد : أذن

   ببا 100 ھو الثابت العدد

   سنتمتر 10 = 10 ÷ 100 = المشط رقم : أذن
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    ) 2 ( رقم مثال

   :التالیة البیانات على تحتوي مجھزة قماش عینة

  خیوط 3 الواحد الباب في التطریح خیوط عدد .1

  خیطا 24 السنتمتر وحدة خیوط عدد .2

   المستعمل المشط رقم أیجاد : المطلوب

   :الحل

   الواحد الباب في التطریح                                        

   × باب 100 =  المشط رقم

   السنتمتر وحدة خیوط عدد                                        
  

                                         3  

      ×  100  =   المشط رقم

                                        24      

       سنتمتر 12.5  = المشط رقم
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  األول الفصل أسئلة

   التالیة الفراغات امآل  :1/س

 بـ وتسمى .............. ھي األولى المجموعة ، الخیوط من مجموعتین من القماش یتكون .1

  ............. .بـ وتسمى ............. ھي الثانیة والمجموعة.............. 

                   األعلى ومن ................ تسمى ............... بـ األسفل من الدرقات تتصل .2

  .............. .إلى یودي ......... بـ

 وھاتان توقف دون النسیج الستمرار الزمتین عملیتین إضافة من المیكانیكي النول تمكن .3

  ................ .- 2 .................. - 1 ھما العملیتان

 ........... تستعمل التي ........................ إلنتاج المیكانیكیة النسیج ماكینات تستعمل .4
  .........النتاج الجاكارد أو الدوبي جھاز على الماكینات ھذه وتحتوي

 وتتم ........... واألخر ................ احدھما شریطان یستعمل الشریطیة النسیج ماكینات في .5
  ................   .بین ............... من الخیط انتقال عملیة

 أن الخطأ وصحح الخاطئة العبارة أمام خطا وعالمة الصحیحة العبارة على صح عالمة ضع : 2/س

   .وجد

  .الصین إلى منھ لوانتق الیونان في ) النفس ( اختراع تم المیالدي الثالث القرن في .1

  .المیكانیكي النول في انقطاعھا أثناء اللحمة وخیوط السداء خیوط بوصل النساج یقوم .2

  .دائري مسار في یدور واحد مكوك الدائریة النسیج ماكینات في یستعمل .3

 من صغیر مقذوف بواسطة الخیط طرف سحب یتم والھوائي المائي بالقذف النسیج ماكینات في .4
  .كینةالما جانبي احد

 قوة مع یتناسب بمعدل اللحمة خیوط لرخو السداء مطواة یحرك ) الرخو ( االنسیاب جھاز .5
 .الشد

 ھذه في للتحكم الدوبي جھاز یستعمل الخیوط مئات على تتكرر التي المعقدة التصمیمات إلنتاج .6
  .التصمیمات

  ) .بشرة ( منھا كل وتسمى أسنان ولھ المشط الدوبي جھاز على یركب .7
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    .أجزائھا أھم وبین النسیج ماكینات عرف:3/س  

   .النسیج ماكینات عمل طریقة باختصار وضح : 4/س

   .عملھا وترتیب النسیج لماكینات األساسیة األجھزة أھم بین : 5/س

   .المكوك قذف عملیة من الھدف ما : 6/س

   .النفس فتح أجھزة أنواع باختصار وضح : 7/س

   .الرسم خالل من ذلك نبی ، النفس أنواع ھي ما : 8/س

   .النسیج ماكینات في المستخدمة األنواع ھي وما ؟ الكامة ھي ما : 9/س

   .الدوبي أجھزة أنواع عدد : 10/س

   .النفس لفتح الجاكارد جھاز عمل آلیة بین : 11/س

   .المكوك قذف أجھزة أنواع ھي ما :12/س

   .لويالع الذراع ذو القذف جھاز عمل طریقة بالرسم وضح : 13/س

   .المكوك إیقاف وسائل أنواع ھي ما : 14/س

  . اللحمة خیط ضم حركة أھداف ھي ما : 15/س
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 الثاني الفصل
  

  النسیج ماكینات في المساعدة األجھزة

  
  األھداف            
  :أن على قادرا الطالب سیصبح الفصل ھذا دراسة إنھاء بعد              

 النسیج ماكینات في المساعدة األجھزة على یتعرف 
 النسیج ماكینات في المساعدة األجھزة عمل طرق على یتعرف 
 النسیج لماكینات المساعدة األجھزة في عملیاتال أنواع على یتعرف 
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  النسیج ماكینات في المساعدة األجھزة:1 -2  
 والى التعاقب على الثالث العملیات وفق تعمل القدماء یستخدمھا كان التي الیدویة األنوال أن            

 أمام المجال أعطاء بغیة معینة مسافة القماش وسحب النسیج عملیة إیقاف إلى یضطر فأنة ذلك جانب
 وحافة للمشط الخلفي الوضع بین المسافة تناقص مع كثیرا تقل الحركة ھذه أن حیث المشط حركة

 تطور ومع مستمرة ولیست متقطعة عملیة اإلنتاج عملیة وتعبر . النسج عملیة استمرار مع المنسوج

 استمرار على تعمل ساعدةم أجھزة استعمال إلى الحاجة ،اتضحت المیكانیكي النول واختراع النول
 الكمیة حیث من اإلنتاج مستوى رفع على تعمل عدیدة بوسائل الحدیثة األنوال وتزود اإلنتاج عملیة

   .مجموعات ثالثة إلى المختلفة النول أجھزة تقسیم یمكن الصدد ھذا وفي. والنوعیة

 وضم القذف ، فسالن أجھزة وھي المنسوج لتكوین الرئیسیة األجھزة ھي  :األولى المجموعة 

  .اللحمة
 في التحكم أجھزة وتشمل النسج عملیة استمرار على المساعدة األجھزة ھي  :الثانیة المجموعة

  .السداء خیوط وفي المنسوج

 تفادي حیث من النوعیة مستوى ورفع اإلنتاج زیادة على تعمل التي األجھزة  :الثالثة المجموعة
 أیضا المجموعة  ھذه وتشمل اإلنتاج مستوى انخفاض إلى تؤدي التي النسیجیة األخطاء حدوث

 السیطرة النساج یستطیع التي األنوال عدد بزیادة النساج إنتاجیة زیادة على تساعد التي األجھزة

 ماكینة في األجھزة) 1- 2 (الشكل في المخطط ویوضح اإلنتاج كلفة انخفاض إلى یؤدي مما علیھا

  .الحدیثة النسیج
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  اإلضافیة األجھزة  ت  المساعدة األجھزة  ت  ساسیةاأل األجھزة  ت

  السداء خیوط حمایة أجھزة  1  السداء خیوط انسیاب أجھزة  1   النفس فتح أجھزة  1

 خیط إدخال أجھزة  2

  بالنفس اللحمة

 عرض في التحكم أجھزة  2

  القماش

  السداء خیوط إیقاف أجھزة  2

   اللحمة خیوط یةحما أجھزة  3   المنسوج طي أجھزة  3  اللحمة ضم أجھزة  3

  بالمواسیر النول تغذیة أجھزة  4        

  اللحمة لون في التحكم جھاز أجھزة  5        

  )1-2 ( رقم الشكل

  

   :المنسوج تكوین في المساعدة األجھزة  1- 1- 2   

 تتحكم التي األجھزة من مجموعة وھي النسیج عملیة الستمرار والضروریة المساعدة األجھزة تشمل
 الخیوط انسیاب أجھزة اسم السداء خیوط في التحكم أجھزة على ویطلق والمنسوج اءالسد خیوط في

   . الطي وجھاز المثبت جھاز فتشمل المنسوج في التحكم أجھزة أما

 قوة تسلیط على یعتمد جھاز السداء خیوط انسیاب في التحكم في  یستخدم الذي األول الجھاز وكان
 حالة في خصوصا الجھاز فاعلیة ولعدم الشد أحداث على لتعم ثم ومن السداء حركة تعوق احتكاك

 تستعمل التي الحدیثة األنوال تناسب مرتفعة فعالیة ذات أجھزة عدة اختراع تم فقد الحدیثة األنوال
  .أخرى وسائل

 اسطوانة بین االحتكاك قیمة تغیر منھا عناصر عدة إلى السالب االنسیاب جھاز فاعلیة عدم وترجع

 عدم إلى یؤدي ھذا فان الشحوم أو الزیوت ببعض االسطوانة تلوث بسبب الجلدي ریطوالش االحتكاك
   .بالقماش فیفھخو ثقیلة أماكن یسبب مما السداد اسطوانة دوران انتظام

 النساج یضطر مما الشد یزداد وبذلك اإلنتاج عملیة استمرار مع یقل ءالسدا اسطوانة قطر أن ویالحظ

 في العملیة بھذه النساج یقوم ال وأحیانا السداء اسطوانة قطر تناقص كلما الثقل قیمة تخفیض إلى
  .المناسب الوقت
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 أو ترددیة  بحركة منتظمة بطریقة السداء اسطوانة دوران على الحدیثة االنسیاب أجھزة وتعتمد
 یقوم وعندئذ الخیوط على الشد یزداد ءالسدا اسطوانة قطر یقل وعندما .النول مصدرھا دورانیة

 جھاز ویقوم التشغیل فترة طوال ثابت شد على للمحافظة االسطوانة دوران سرعة بزیادة ازالجھ
 حافة التقاء عند المنسوج تكوین عملیة إثناء خصوصا المنسوج عرض في التحكم في المثبت

 خیط فان النفس تغیر وعند المنسوج نحو اللحمة لخیط المشط دفع وعند . السداء بخیوط المنسوج

 . المشط في السداء خیوط تشغلھ الذي العرض في المنسوج انكماش إلى یودي مما جعدیت اللحمة
 إلى یودي للداخل الحاشیة خیوط بھا المطروحة المشط بشرات على بالضغط الحاشیة خیوط وتقوم

 انضغاط مقاومة على المثبت ویعمل اإلنتاج عملیة وتوقف الحاشیة خیوط وتقطیع المشط تلف
 مما السداء خیوط  تشغلھ الذي بالعرض بالمشط االلتقاء منطقة في المنسوج أبعادو للداخل المنسوج

 على المستعمل المثبت نوع ویعتمد  الحاشیة خیوط تقطیع أو المشط تلف حدث عدم على یعمل

   .المستعملة النسیجیة الحافة ونوع المنسوج مواصفات
 البوصة أو السنتمتر حدفات ددع مع تتناسب بسرعة المنسوج سحب على الطي جھاز ویعتمد  

   .مستمرة أو متقطعة بطریقة

 إلى ترددیة حركة یعطي الذي الدف جھاز من حركتھ الطي جھاز یستمد . المتقطعة : األولى الحالة
 في التحكم ویمكن . حذفھ كل في واحد سن بواقع مسننة عجلة دوران على تعمل ساقطة ذات رافعة

 إلى الوصول منھا الھدف المسننة العجالت من مجموعة بترتیب بوصةال أو السنتمتر في ذفاتالح عدد
   .بالمنسوج المطلوبة الحدفات لعدد المالئمة السحب سرعة

 تنقل مسننة عجالت علیة مركب عمود من حركتھ الطي جھاز یستمد . المستمرة : الثانیة الحالة

   . طيال جھاز أجزاء إلى للنول الرئیسي العمود من الدورانیة الحركة
 المنسوج على شد قوة إحداث على ویعتمد السالب بالنوع یسمى ما الطي جھاز أنواع بعض وفي

 أن ویالحظ  اللحمة ضم عملیة أثناء علیة الشد انخفاض عند معینة مسافة المنسوج سحب یتم بحیث
   .االستعمال شائع غیر النوع ھذا

  

   النسیج ماكینات في اإلضافیة األجھزة 2-1-2

 العمل من النساج تمكن إلى جمیعھا وتھدف األوتوماتیكیة األنوال في حدیثا األجھزة ھذه خداماست تم

   .نوال أربعین إلى یصل األنوال من كبیر عدد على
 على المحافظة مع األقمشة من كبیرة كمیة أنتاج بسھولة یستطیع النساج أن أال الكبیر العدد ھذا ورغم

   .النوعیة مستوى
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 وبذلك السداء خیوط طبقتي بین المكوك احتباس عند التقطیع من السداء خیوط ألولا الجھاز ویحمي
 الثاني والجھاز قطعھا حالة في الخیوط ھذه وصل عملیة یستغرقھ الذي الوقت من كثیرا یضیع ال

 بوصل لیقوم القطع لمكان النساج معرفة سھولة مع السداء خیوط احد قطع عند النول إیقاف مھمتھ
   .الطولي االتجاه في ناقصة خیوط بھا أقمشة أنتاج وتفادي الخیط ھذا

 أقمشة أنتاج عدم في یساعد مما اللحمة خیوط احد قطع عند النول إیقاف على الشوكة جھاز ویعمل
 یعمل حیث اللحمة بمواسیر النول بتغذیة ألباتري جھاز ویقوم العرضي االتجاه في ناقصة خیوط بھا

 بالمكوك الموجودة بالماسورة الخیوط انتھاء فور بالخیوط ممتلئة لحمة ماسورة دفع على الجھاز ھذا

  . النول توقف بدون العملیة ھذه وتتم
 الجھاز ھذا یقوم حیث المواكیك تغیر جھاز یستخدم األلوان المتعددة اللحمة خیوط ذات أقمشة وإلنتاج

 في التحكم مع القذف جھاز امأم ودفعة المطلوب اللون من اللحمة خیط على المحتوي المكوك بإعداد
   .المطلوب التصمیم حسب المكوك ھذا بھا یقوم التي الحدفات عدد

  

  

  المنسوجو السداء في التحكم أجھزة:2-2

 عملیة استمرار على تعمل التي المساعدة األجھزة مجموعة والمنسوج السداء في التحكم أجھزة تشمل

 ھذه أن ویالحظ . الیدوي بالنول مقارنة المیكانیكي النول ممیزات أھم األجھزة ھذه وتعتبر النسیج
   .مكوك بدون تعمل التي الحدیثة األنوال في وكذلك األوتوماتیكي النول في أیضا ضروریة األجھزة

 وھذا االنسیاب جھاز ویسمى السداء في التحكم جھاز ھو المجموعة ھذه في األول الجھاز ویكون
  :ھما نوعان وھناك. السنتمتر في الحدفات لعدد طبقا السداء طخیو من طول انسیاب على یعمل الجھاز

 باالحتكاك یعمل الذي : السالب النوع  

 القطر صغر كلما تزداد منتظمة بسرعة السداء اسطوانة بدوران یعمل الذي : الموجب النوع.  

 ھازج ویسمى بالقماش المشط التقاء منطقة في المنسوج عرض في بالتحكم الثاني الجھاز ویقوم

 تكوین عند اللحمة خیط في تحدث التي التجعد نسبة على المستعمل الجھاز نوع ویعتمد المثبت
   .المنسوج
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 في الحدفات لعدد طبقا معینة بسرعة القماش سحب على  )الطي جھاز(  القماش سحب جھاز ویعمل
 الشائع الموجب عالنو یوجد كما متقطعة بطریقة أو مستمرة بطریقة بذلك ویقوم البوصة أو السنتمتر

   . السمك المنتظمة غیر الخیوط حالة في یستعمل الذي السالب والنوع االستعمال
 حركة من متقطعة بطریقة أما النول من حركتیھما الموجبین والطي االنسیاب جھازي من كل ویأخذ

   .  المسننة العجالت من مجموعة بواسطة مستمرة بطریقة وأما الدف

  

  السالبة السداء بانسیا أجھزة: 2-2-1

 بین میكانیكي اتصال أي یوجد وال النول من حركتھا تستمد ال التي األجھزة ، النوع بھذا المقصود
 یتم عندما الخیوط بواسطة السداء اسطوانة دوران ویتم . النول تحریك وأجھزة السداء اسطوانة

 من المناسب الطول انسیابب للسماح السداء اسطوانة تدور حیث نسجھ یتم الذي القماش من سحبھا
 الضغط بفعل ألناشي االحتكاك تأثیر تحت تعمل وسیلة االنسیاب مقدار في التحكم في ویساعد الخیوط

   .السداء اسطوانة دوران محور على المثبتة االحتكاك اسطوانة على

  السالبة السداء انسیاب أجھزة أنواع:2-2-2

 الثقل ذو السالبة السداء انسیاب أجھزة   

 المیكانیكیة األنوال في استعمالھ انتشر لقد.  الجھاز لھذا مخططا رسما ) 2-2 ( رقم الشكل نیبی

 تمر ثم محورة حول االسطوانة من السداء خیوط وتمر . التكالیف وقلة بالبساطة ویمتاز القدیمة

   .الدرقات نحو أفقیا الخیوط

 عدد اختالف إلى یودي مما الخیط لىع الواقع الشد مقدار في تغیرات یسبب الجھاز ھذا أن ویالحظ

 الشد یتغیر ال حتى ألخر وقت من المعلق الثقل موضع تغییر إلى النساج ویلجا السنتمتر في الخیوط
 السالب االحتكاك نظام مشاكل ولحل . النسیج عملیة مع السداء اسطوانة قطر تناقص مع كبیرة بقیمة

 إلى تودي بطریقة الخیوط انسیاب في التحكم ةأجھز تصمیم على النسیج ماكینات مصممو عمل فقد

   المجال ھذا في النساج تدخل وعدم الخیوط على الشد انتظام
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  الثقل ذو السالبة السداء انسیاب أجھزة  ) 2-2  (رقم الشكل  

   السداء اسطوانة -2                              الخلفي المسند -1

  جلدي شریط - 4                          االحتكاك اسطوانة -3

                        ثقل -6                                        رافعة -5

 الثقل ذو الذاتي السداء انسیاب أجھزة   

 ولكن . السداء خیوط على الواقع الشد بواسطة السداء مطواة دوران على الجھاز ھذا نظریة تعتمد
 المطواة أول من ثابتة تكون ال االحتكاك یؤدیھا التي لمقاومةا أن في السابق عن یختلف الجھاز ھذا

   .النساج تدخل دون   )3-2 ( الشكل في وكما أخرھا إلى

 المناسب الشد إلعطاء التشغیل أول من اختیاره یتم ثابت ثقل وجود على الجھاز عمل طریقة وتعتمد
   .النول على نسجھ المراد القماش لمواصفات طبقا

 رافعة أولھا الروافع من مجموعة طریق عن االحتكاك بواسطة المناسبة المقاومة عطاءإل الثقل ویوثر

 ثابت موضع في مفصلیا)  ب ( النقطة وتثبت ) أ ( النقطة عند الثقل یوثر بینما قائمة زاویة شكل على
 على تتحرك باسطوانة)  د ( طرفھا یتصل مستقیمة برافعة)  ج ( األخر الرافعة طرف ویتصل بالجھاز
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 بینما بالجھاز ثابت موضع في مفصلیا تثبت التي)  ھـ ( النقطة عند قائمة زاویة بشكل منحني دلیل

 ألحداث درجة 180 مقدارھا زاویة االحتكاك قرص حول یلتف الذي الجلدي بالشریط األخر طرفا یتصل

   .السداء اسطوانة حركة في التحكم

 بواسطة ذلك ویتم ) ف ( المسافة تقلیل على یاذات یعمل الجھاز فان المطواة قطر تناقص وعند
 یتحرك الحساس فان المطواة قطر یقل وعندما . التنظیم رافعة نھایة في المثبت االسطواني الحساس

  (المسافة فتقل أیضا أسفل إلى المستقیمة الرافعة فتجذب أسفل إلى)  و ( النقطة فتنخفض الیمین نحو
 یحتاج ال وبذلك مناسبا السداء خیوط على الواقع الشد یكون بحیث ابتالث الثقل تأثیر یتغیر وبذلك)  ف

   .الثقل قیمة تغییر إلى النساج

  

  الثقل ذو الذاتي السداء انسیاب أجھزة یبین ) 3-2 ( رقم الشكل              
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 النابض ذو الذاتي السداء انسیاب أجھزة   

 صغر كلما السداء مطواة لحركة المقاومة مةقی تعدیل حیث من شرحھ السابق مع الجھاز ھذا یتشابھ
 القوة أن في السابق عن الجھاز ھذا ویختلف النساج من تدخل دون ذاتیة بطریقة المطواة قطر

   .خاصة مواصفات ذو نابض ھذا في یستعمل ولكن ثقال مصدرھا لیس الالزمة

 االحتكاك سطوانةا حول جلد شریط یلتف حیث الجھاز لھذا مبسطا رسما ) 4- 2 ( الشكل ویوضح

 النقطة عند مفصلیا تتحرك برافعة مفصلیا فتنقل)  ب ( النقطة أما ثابت موضع في)  أ ( النقطة وتثبت

) د ( النقطة عند مفصلیا تتحرك أخرى رافعة وتوجد منحني جزء على صغیرة اسطوانة وتنزلق)  ج( 

 ھناك فان السداء مطواة قطر تناقصی وعندما) .  ھـ ( النقطة في المثبت بالنابض األخر طرفھا ویتصل
 تقل وبذلك)  و ( النقطة حول مفصلیا فتتحرك رافعة على ویركب الیمین نحو یتحرك اسطوانیا حساسا

   .النسیج عملیة أثناء السداء خیوط على الواقع الشد انتظام یضمن بما احتكاك عن الناشئة المقاومة

  

  

  النابض ذو الذاتي اءالسد انسیاب أجھزة یبین ) 4-2 ( رقم الشكل
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  الموجبة السداء انسیاب أجھزة:2-2-4

 للمشاكل ، االحتكاك عن ناتج عزم تحت السداء اسطوانة دوران على السالبة االنسیاب أجھزة تعتمد 
 الموجبة االنسیاب أجھزة الحدیثة األنوال على حالیا تستعمل ، األجھزة ھذه في تحدث التي الكثیرة

 طبقا الخیوط انسیاب معدل على تعتمد وبسرعة میكانیكیة بوسیلة السداء طوانةاس دوران یتم حیث
 خیوط في تحدث التي التجعد ونسبة منھ السنتمتر حدفات عدد حیث من للمنسوج النسیجي للتركیب

   .النسیج عملیة إثناء السداء

   الموجبة السداء انسیاب أجھزة أنواع:2-2-5

 باریت ( الموجب االنسیاب جھاز(  

 والمتوسطة الخفیفة األقمشة إلنتاج یستعمل وھو الجھاز ھذا عمل طریقة ) أ5-2 ( الشكل یوضح

 متحرك خلفي مسند بواسطة ذلك یتم حیث السداء على الشد تسلیط طریقة ) أ ( الشكل ویوضح الوزن

 ) 5  (ونابض ) 4( جلبة علیھ مثبت ) 3 ( بقضیب متصلة)  2 ( زاویة ھیئة على برافعة متصل ) 1( 

 باسطوانة تتصل روافع بعدة متصلة ) 7 ( أخرى برافعة متصلة ) 6 ( منزلقة بقطعة نھایتھ من متصل

 نحو ) 6 ( المنزلقة القطعة حركة إلى ذلك ویودي الیسار نحو تتحرك الحساس اسطوانة أن ، السداء

 مقدار على افظةللمح بسھولة االسطوانة فتدور السداء خیوط على النابض ضغط مع یخفف مما الیمین

   بالقماش الحادث االنسیاب

  
   )باریت ( الموجب االنسیاب جھاز یبین ) أ 5-2 ( رقم الشكل                    
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 بواسطة حركتھا تستمد حیث السداء السطوانة المعطاة الحركة طریقة ) ب5- 2 ( الشكل یوضح

 ) 12 ( الساقطة بذراع األخر ھاطرف من ) 1 ( الرافعة وتتصل بالدف متصلة ) 11 ( أفقیة رافعة

 اسطوانة دوران إلى ثم من تودي والتي ) 13 ( الساقطة عجلة دوران إلى حركتھا تودي والتي

   ) .15 ( و ) 14(       والحلزونیة المسننة العجالت من مجموعة طریق عن السداء

 تعمل ) 16 ( لقةالمنز القطعة فان الخیط انسیاب استمرار مع السداء اسطوانة قطر صغر وعند

 كلما السداء اسطوانة دوران سرعة زیادة إلى ذلك ویودي ) 11 ( األفقیة الرافعة حركة زیادة على

   .القطر صغر

  

  
   )باریت ( الموجب االنسیاب جھاز یبین حركة یبین ) ب 5-2 ( رقم الشكل
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 ساورر ( الموجب االنسیاب جھاز(  

 وتنتقل السابق الجھاز في كما عائما ولیس محور في ثبتام الخلفي المسند یكون الجھاز ھذا في
   .مباشرة السداء اسطوانة إلى المحتملة الشد تغیرات

 تثبت  السداء على الشد تسلیط طریقة ) أ 6-2 ( الشكل في مبین وكما الجھاز لھذا الرئیسیة األجزاء

 ) 3( حلزون عجلة مع العجلة ھذه وتتعاشق ) 1 ( السداء اسطوانة محور حول ) 2 ( المسننة العجلة

 ) 2 ( السداء اسطوانة في جلبة على مركبة ) 4 ( ھالل شكل على قطعة في مثبت محور حول تدور

 موضع ویتحدد ، ) 2 ( طریق عن ) 3 ( العجلة من الدورانیة كةرالح بفعل السداء اسطوانة وتتحرك

)  8 ( نابض ) 6 ( للرافعة األیمن بالطرف یتصل ) 5 ( الذراع لموضع طبقا ) 4 ( الھاللیة القطعة

 الشد مقدار لتحدید ) 6 ( الرافعة موضع ضبط یمكن كما ،)  9 ( ثابتة بقطعة األسفل ھطرف ویتصل

   )  8 ( النابض في الشد لقوة طبقا السداء على الواقع

  

  

  السداء على الشد تسلیط طریقة یبین ) أ 6-2 ( رقم الشكل
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 ، التشغیل فترة طوال ثابت شد على للحصول السداء اسطوانة دوران طریقة ) ب 6- 2 ( الشكل یوضح

 تتحرك وبذلك بالدف متصل ذراع من مستمدة مترددة دورانیة حركة ) 10 ( الرأس العمود ویتحرك

 ) 12 ( معدنیة كرة داخلة تتحرك مقوس تجویف على القطعة ھذه وتحتوي ، ) 11 ( الدائریة القطعة

 العجلة دوران على تعمل سقاطیط مجموعة االسطوانة ھذه وبداخل ، ) 13 ( باسطوانة متصلة

 في مثبتة ) 14 ( المسننة العجلة أن ویالحظ ، ) 13 ( االسطوانة داخل في والمركبة ) 14 ( المسننة

 عن السداء اسطوانة دوران إلى العمود حركة تؤدي كما ،)  4 ( الھاللیة القطعة في المركب العمود

 الحركة الن یرتفع الشد فان السداء اسطوانة قطر یقل وعندما ، ) 3  (زونیةالحل العجلة طریق

 االسطوانة دوران إلى الشد ارتفاع ویؤدي ، المطلوب الخیط طول تغذي ال لالسطوانة الدورنیة

   .الساعة عقارب اتجاه في المتصلة األجزاء وباقي الھاللیة والقطعة

  

  

  ثابت شد على للحصول السداء اسطوانة ندورا طریقة یبین ) ب 6-2 ( رقم الشكل
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   )المثبت ( القماش عرض في التحكم جھاز :2-3

  

 االسطوانیة الحلقات أو األصابع من مجموعة بواسطة المنسوج طرفي أمساك ھو المثبت من الغرض
 اللحمة خیط ضم موضع عند المشط في السداء خیوط لعرض مساویا القماش عرض یكون بحیث

 ھي المثبت وظیفة فان لذا العرضي االتجاه في القماش في یحدث الذي التجعد وتالفي المشط بواسطة
 . بالمنسوج الحاشیة خیوط استقامة على بالحاشیة السداء خیوط على والمحافظة االنكماش ھذا منع

 الخط عن الحاشیة خیوط انحراف إلى یودى المنسوج انكماش فان كافیة القماش شد قوة تكن لم وإذا

 تمر التي المشط أسالك تلف إلى إضافة النسیج عملیة وتوقف الخیوط تقطیع إلى یودي مما ستقیمالم
   .الحاشیة خیوط منھا

 نسبة ارتفاع حالة في قوي مثبت ویستعمل ، اللحمة خیوط في االنكماش نسبة على المثبت قوة وتعتمد

 األقمشة لھذه یلزم ال وقد رةصغی االنكماش نسبة تكون جدا الخفیفة األقمشة حالة وفي االنكماش

   . ) 7-2 (رقم الشكل في مبین وكما المثبت استعمال

  

  

  المثبتات أنواع احد یبین ) 7-2 ( رقم الشكل
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   ) :المثبت ( القماش عرض في التحكم أجھزة أنواع:2-3-1

 الحلقي المثبت  

 علیھ مركب عمود من المثبت ویتكون المنسوج عرض في التحكم فاعلیة األنواع أكثر النوع ھذا یعتبر

 في وتوجد . الحلقة سطح فوق سنتمتر 2 -  1 من تبرز حادة أبر سطحھا حول الحلقات من مجموعة

   .النوع ھذا ) 8-2 (الشكل ویوضح . أبره 40 -  30 من الواحدة الحلقة

 لفةمخت بسرعات األقراص تدور بحیث ملم 2 حوالي سمكھا ملساء أقراص واإلبر الحلقات بین ویفصل

 في االنكماش نسبة وعلى القماش عرض على بالمثبت الحلقات عدد وتعتمد . القماش مالمستھا أثناء
 انكماش بھا یحدث والتي العریضة األقمشة حالة في الحلقات من كبیر عدد یستعمل حیث اللحمة خیوط

   .مرتفع

 أثناء األقراص راندو سھولة لضمان وذلك األجزاء نظافة مراعاة یجب النوع ھذا استعمال وعند
 بسبب القماش سطح تشوه ثقوب حدوث إلى تودي الدوران مقاومة أن حیث القماش لسطح مالمستھا

 حالة في خصوصا مستقیمة جمیعھا تكون أن اإلبر لسالمة العنایة یجب كما . اإلبر بواسطة تخدشھ

   .  المستمرة األلیاف ذات خیوط من المصنعة األقمشة

  

  

   )الحلقي المثبت  ( الحلقات ذو المثبت یبین)  8-2 ( رقم الشكل
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 االسطوانیة األصابع ذو المثبت  

 علبة من ویتكون ، االسطوانیة األصابع ذي المثبت في الرئیسیة األجزاء)  أ9-2 ( الشكل یوضح

 نتؤات األصبعین بسطح ویكون . الحدید من اسطوانیین أصبعین على یحتوي تجویف بھا معدنیة
 حادة بإبر مغطاة رفیعة خشبیة أصابع تستعمل األنواع بعض وفي . بالقماش المساكأ على تساعد

 والمتوسطة الخفیفة لألقمشة النوع ھذا ویصلح .القماش نوع على األصبع وقطر اإلبر عدد ویعتمد

 شكل على األصابع سطح على اإلبر توزیع ویتم . اللحمة اتجاه في منخفضة بنسبة تنكمش التي
   .القماش نوع حسب وذلك متقاطع أو ئريدا أو حلزوني

 تجاویف أو مستوى بسطح المطاط من مغطى بإصبع اإلبر ذو اإلصبع یبدل األقمشة بعض وفي

 إلى یضاف المرتفع االنكماش ذات األقمشة حالة وفي ) . ب 9-2 ( رقم الشكل في مبین وكما حلزونیة

 دون القماش لمنع األزمة القوة ألحداث ماشالق حاشیة أمساك على تعمل أبر ذات حلقة المطاط اإلصبع

 القماش بطرف أالمساك على أیضا الحلقة ھذه وتعمل .الحاشیتین من قریبا بالمنسوج ثقوب أي أحداث

   .المثبت غطاء رفع عند

  

  االسطوانیة األصابع ذي المثبت یبین ) أ 9-2 ( رقم الشكل

  

  

  طاطیةالم األصابع ذو المثبت یبین ) ب 9-2 ( رقم الشكل
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 القماش بعرض الممتد المثبت  

 قماش مثل ثقوب أي من خالیة تكون أن یجب التي األقمشة إلنتاج یستعمل المثبت من النوع ھذا

   .الطیارون یستعملھا التي المظالت تصنیع في المستعمل النایلون
 ياالسطوان نصف التجویف وبداخل النول بعرض ممتدة أنبوب نصف شكل على قاعدة من ویتكون

 ضغط بسبب االرتفاع من العمود ویمنع الطول بنفس یمتد علوي وغطاء اسطواني عمود یوجد
 مما علیھ العمود ضغط على القماش في الطولي الشد ویعمل العمود حول القماش ویلتف . القماش

  ) . 10-2     ( رقم الشكل في مبین وكما العرضي االتجاه في االنكماش مقاومة إلى یودي

  

  
  القماش بعرض الممتد المثبت ) 10-2 ( رقم الشكل
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  للمنسوج الطي أجھزة :2-4
 والنوع الموجب النوع ھو النوع المیكانیكیة األنوال في المستخدمة الطي أجھزة من نوعان یوجد
   .السالب النوع فھو الثاني

  الحركة ألموجبھ الطي أجھزة : األول النوع
 قیام على عملھا طریقة وتعتمد ، الموجبة األجھزة ھي الحدیثة لماكیناتا في استعماال األكثر األجھزة

 في اللحمة فاتحذ عدد على القماش سحب معدل ویعتمد . نسجھ یتم الذي القماش بسحب الجھاز
 حالة في أما  مرتفعة تكون القماش سحب سرعة فان القلیلة الحدفات ذات األقمشة حالة وفي السنتمتر

 . منخفضة تكون القماش سحب سرعة فان المضلعة القطیفة أقمشة مثل الكثیفة تاذفالح ذات األقمشة

   .المطلوبة بالمواصفات القماش على للحصول بدقة القماش سحب سرعة في التحكم المھم ومن
 مستمرة بطریقة القماش سحب ھو األول األسلوب : الموجبة الطي أجھزة بھما تعمل أسلوبان وھناك

   .متقطعة بطریقة القماش سحب وھ الثاني واألسلوب
 سرعة التروس من مجموعة تقودھا التي السحب اسطوانة مع االحتكاك بواسطة القماش ویسحب

   رقم الشكل في مبین كما القماش اسطوانة ھي أخرى اسطوانة على القماش یطوى بینما منتظمة

 االسطوانة دوران عدم يیعن ھذا فان السحب اسطوانة على مباشرة القماش طي حالة وفي  )11- 2( 

   . االستعمال شائعة غیر ألطریقھ وھذه . القماش االسطوانة قطر كبر كلما تقل بسرعة بل ثابتة بسرعة

  
  السحب جھاز تروس مجموعة یبین ) 11-2 ( رقم الشكل

وعندما . ویالحظ أن عملیة سحب القماش تعتمد على االحتكاك بین سطح القماش واسطوانة السحب 
لقماش على سطح االسطوانة فانھ یرتد نحو المشط ویتكون حینئذ مكان كثیر الحدفات بعرض ینزلق ا
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وعند أنتاج األقمشة القطنیة فان اسطوانة السحب تغطي بشریط من .القماش یودي إلى عیب بالقماش 
المعدن المثقب یلتف حلزونیا على سطح االسطوانة ، أما في حالة األقمشة الحریریة أو األلیاف 

وفي حالة األقمشة الثقیلة تستعمل عدة . لصناعیة فیستعمل الفلین أو المطاط لتغطیة اسطوانة السحب ا
  .اسطوانات یمر علیھا القماش 

الطریقة المستعملة في األقمشة القطنیة أو الصوفیة حیث یتخذ المسند )   أ 12- 2( ویوضح الشكل 

  .شكل قضیب أملس ) مسند الصدر ( األمامي 
المسند األمامي عل شكل اسطوانة ثابتة قرب طرفیھا تجاویف حلزونیة )  ب 12- 2( كل ویوضح الش

، وتعمل ھذه التجاویف على أبقاء القماش مشدودا في االتجاه ) البراسل ( عند منطقة الحاشیة 
  .العرضي 

  

  

                       
  

  القماش سحب طرق یبین ) 12-2 ( رقم الشكل

  القماش سحب اسطوانة. 2 )              صدرال ( األمامي المسند .1

  القماش طي اسطوانة. 4                         الضغط اسطوانة .3

  العرضي االتجاه في القماش انبعاج منع قضیب .5

تكون اسطوانة السحب متالمسة مع اسطوانة اصغر قطرا ومغطاة باللباد ویتم )  أ 12-2( وفي الشكل 

تین بواسطة نوابض ضاغطة ، وتدور اسطوانة القماش بفعل االحتكاك مع ضغط القماش بین االسطوان
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السطوانة والقماش ااسطوانة السحب ، وتعمل مجموعة من الروافع والنوابض على أبقاء الضغط بین 
  .مع السماح باسطوانة القماش بالتحرك إلى أسفل كلما كبر القطر مع استمرار عملیة اإلنتاج 

وعجلة مسننة ) زنجیل ( تدور اسطوانة القماش بواسطة سلسلة   )  ج– ب 12-2( في الشكل 
  .ویسمح لھا بانزالق حتى تقل سرعتھا كلما زاد قطرھا للمحافظة على شد ثابت بالقماش 

یستعمل قضیب مقوس لمنع انبعاج القماش في االتجاه العرضي ویالحظ في ) ب  12-2في الشكل 

أال أن اسطوانة )  ب 12-2(   ظام والنظام الموضح في الشكلالتشابھ بین ھذا الن)  ج 12- 2( الشكل 
یستعمل في بعض أنوال )  ج 12- 2 (    السحب تدور عكس االتجاه ، وھذا النظام الموضح في الشكل

   .لرزأقمشة األلیاف الصناعیة ، وكما یستعمل أیضا في نول سو
ش لذلك یالحظ في جمیع اإلشكال وعند تصمیم جھاز الطي یراعى أن یقوم النساج بفحص وجھي القما

الموضحة أن النساج یستطیع فحص الوجھ العلوي للقماش عند مسند الصدر بینما یمكنھ فحص الوجھ 

  .السفلى على اسطوانة القماش 
وإثناء عملیة النسیج یراعى سھولة رفع اسطوانة القماش من النول بعد وصول القطر إلى قیمة 

رفوعة إلى قسم الفحص ، وفي بعض األنوال الحدیثة ذات اإلنتاج محددة حیث تنقل االسطوانات الم

المرتفع یمرر القماش تحت قاعدة یقف علیھا النساج ثم یصعد بعد ذلك لیلف على اسطوانة كبیرة 
  .وتنقل إلى قسم التكملة 

ویتم دوران أجزاء جھاز الطي بواسطة مجموعة من العجالت المسننة وكذلك العجالت الدودیة وعند 
جود عیوب في شكل األسنان أو خطا في تركیب احد العجالت فان حركة الطي تكون غیر منتظمة مما و

یودي إلى عدم انتظام عملیة سحب القماش ووجود أماكن خفیفة وثقیلة بطریقة متكررة وینتج عن 

از ذلك قماش دون المستوى المطلوب ، ولذلك یجب العنایة الفائقة في دقة تصنیع وتركیب أجزاء جھ
  .الطي حتى یمكن اإلقالل من ھذه العیوب 

   

   النسیج بماكینات الطي أجھزة أنواع :2-4-1 

 

 

 

 على ویحتوي القطنیة األنوال من كثیر في  )13-2 ( الشكل في موضح ھو وكما الجھاز ھذا یستعمل

 الترددیة حركتھا تستمد  سقاطة بواسطة تتحرك التي ) أ ( العجلة ھي األولى ، مسننة عجالت سبع
   . بالنول الدف جھاز من

 البسیط الطي جھاز  



 نسیج ثاني– صناعیة علوم                                                    الثاني الفصل
 

   
 

66 
 

  

             
  

  البسیط الطي جھاز یبین ) 13-2 ( رقم الشكل                        

  األسنان عدد  االسم  العجلة

  أ
  24   الساقطة ذات العجلة

  36   الساقطة ذات العجلة ترس  ب

  ) الحذفات عدد حسب یتغیر( س   التغیر عجلة  ج

  24   التغیر عجلة ترس  د

  89   مركبة عجلة  ھـ

  15   مركبة عجلة  و

  90   سحب اسطوانة عجلة  ز

   )بوصة ( انج 15   المحیط السحب اسطوانة  ح

 الحدفات عدد حساب ویمكن حذفھ كل في واحد سن بمعدل  السقاطة ذات العجلة تدور الجھاز ھذا وفي
   :األتي القانون في كما األسنان عدد من البوصة في
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   القائدة األسنان عدد ضرب حاصل                                                 
  = البوصة في الحدفات عدد

   السحب اسطوانة محیط × المنقادة األسنان عدد ضرب حاصل                                     

  

  ز × ھـ × ج  ×أ                                        
    =  البوصة في الحدفات عدد

   ح ×و × د × ب                                        
  
  

   س × 90 × 89 × 24                                                  
  )   =س ( البوصة في الحدفات عدد

                                                  36 × 24 × 15 × 15   
  
  

 ولذلك ) س ( التغیر عجلة أسنان عدد یساوي البوصة في الحدفات عدد أن القانون ھذا من ویستنتج

 تغیر المطلوب یكون ال الحدفات عدد تغیر وعند ، الموجبة الطي أجھزة ابسط من الجھاز ھذا یعتبر

   .البوصة في الحدفات عدد یساوي أسنانھا عدد عجلة اختیار مع ) ج ( العجلة

 الحدفات عدد أن أي ، % 1.5 یعادل القماش طول في بانكماش یسمح انھ الجھاز ھذا في یالحظ كما

   التغیر عجلة في األسنان عدد تماما یساوي المقدار لھذا الطولي االتجاه في انكماشھ بعد القماش في

   أن حیث السنتمتر في الحدفات حساب ویمكن االنكلیزیة بالوحدات یعمل الجھاز ھذا أن ویالحظ) ج(

   ) .سنتمتر 2.54=  البوصة( 

 بیكانول أنوال في الطي جھاز  

 وفي فقط واحدة مسننة عجلة بتغییر البوصة في الحدفات تغیر أمكانیھ یالحظ البسیط الطي جھاز في
   . المطلوبة الحدفات عدد على للحصول العجالت عدد تغییر یتم األنوال بعض

   ھي الجھاز ھذا ومواصفات انولبیك أنوال في المستعمل الطي نظام ) 14-2 ( الشكل ویوضح

   : یأتي كما
  

  

  



 نسیج ثاني– صناعیة علوم                                                    الثاني الفصل
 

   
 

68 
 

  

  

  

  

                          

  

  

 بیكانول نوع الطي جھاز یبین ) 14-2 ( رقم الشكل  

  األسنان عدد  االسم  العجلة

  41  العجلة ذات الساقطة  أ

  21  ترس العجلة الساقطة   ب

  42  عجلة مركبة   ج

  42  عجلة مركبة  د

  س  )تغییر عجلة ( عجلة مركبة   ھـ

  16  عجلة مركبة  و

  63  عجلة مركبة  ز

  15  عجلة مركبة  ح

  70  عجلة اسطوانة السحب   ط

    سنتمتر 35.85  عجلة اسطوانة السحب  ي
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   . السنتمتر في الحدفات من مختلف عدد على للحصول د ، ج ، ب العجالت بین األماكن تبادل ویمكن

  - :األتي للقانون طبقا حسابھ یمكن السنتمتر في الحدفات عدد أن

    القائدة العجالت أسنان عدد ضرب حاصل        
   = السنتمتر في الحدفات عدد

   بالسنتمتر السحب اسطوانة محیط × المنقادة العجالت أسنان عدد ضرب حاصل                            

  

  

  ط × ز × ھـ × ج × أ                                        
  = السنتمتر في فاتالحد عدد

   ي × ح × و × د × ب        
 

  س × 70×  63 × 42 × 41  
  = السنتمتر في الحدفات عدد

  21 × 42 × 16 × 15  ×35.85   
  
  
  
   ) ھـ ( التغییر عجلة أسنان عدد = السنتمتر في الحدفات عدد أن أي

 الحدفات عدد یكون الحالة ھذه وفي ، وبالعكس ) ج ( العجلة مكان ) ب ( العجلة أبدال أمكان ویالحظ

   .المتري بالنظام یعمل الجھاز ھذا أن ویالحظ ، ) ھـ ( العجلة أسنان 1/4

  

 الحریریة لألقمشة الطي جھاز  

یستعمل لألقمشة الحریریة واألقمشة المصنعة من األلیاف المستمرة جھاز خاص یوفر دقة التحكم في 

    ) .15-2( ویوضح الشكل . عدد الحدفات في السنتمتر 

األجزاء الرئیسیة في ھذا الجھاز الذي یحتوي على عجلة دودیة تستمد حركتھا الدورانیة المستمرة 
ویحتوي ھذا . من عمود متصل بالعمود الرئیسي للنول بواسطة مجموعة أعمدة وعجالت مسننة 

  واحدة الجھاز أیضا على عجلة ذات مسقطة تتحرك بواسطة مجموعة من السقاقیط  بدال من سقاطة
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إلمكان الحصول على عدد كبیر من الحدفات في السنتمتر ، كما تمكن النساج من ضبط موضع القماش 
  .بالنسبة للمشط بعد توقف النول لسبب من األسباب 

  

                                   

  

  الحریریة لألقمشة الطي جھاز یبین ) 15-2 (رقم الشكل

  

  

  اناألسن عدد  االسم  العجلة  

  30  العجلة الداخلیة ذات السقاقیط   أ

  31  العجلة الداخلیة للسقاقیط   ب

  40  العجلة المتصلة بعمود السقاقیط   ج

  20  العجلة األفقیة   د

  1  عمود الدودة الوحید السن   ھـ
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  60  عجلة الدودة  و

  20  عجلة السحب الصغیرة   ز

  62  عجلة السحب الكبیرة   ح

   بوصة 24   ) المحیط( اسطوانة السحب   ط

  - :التالي للقانون طبقا حسابھ ویمكن 

  1   المسننة العجالت  
    ×   = البوصة في الحدفات عدد

   )بوصة ( السحب اسطوانة محیط                  المنقادة العجالت  

  

 سولزر نول في الطي جھاز  

 وتدور  ،)  16-2  (الشكل في الموضح الطي جھاز یستعمل مكوك بدون یعمل الذي سولزر نول في

 بعمود ) 1(    الحلزونیة العجلة تتصل حیث المسننة العجالت من مجموعة بواسطة القماش اسطوانة

 عجلة ) 1 ( العجلة مع ویتعاشق ، حدفھ كل في واحدة دورة بواقع النول من حركتھ یستمد أفقي

  العجلة من الدورانیة ةالحرك وتنتقل ، ) 3  ( بالعجلة یصلھا أفقي عمود على مركبة ) 2 ( أخري

 ھذا في ویالحظ ) 11 ( إلى ) 4 ( من العجالت طریق عن ) 12 ( القماش سحب اسطوانة إلى ) 3 ( 

 حیث السابقین بالجھازین الحركة مثل متقطعة ولیست ومنتظمة مستمرة الدورانیة الحركة أن الجھاز

   . الدف لجھاز الترددیة الحركة من تستمد فیھما الحركة أن
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 سولزر نول في الطي جھاز یبین ) 16-2 ( رقم الشكل

  

  - :التالي للقانون طبقا حسابھ ویمكن

   المسننة العجالت     
       =البوصة في الحدفات عدد

   المنقادة العجالت        

  

    حركةال السالبة الطي أجھزة : الثاني النوع

 جھاز یعمل حین وفي السمك منتظمة غیر خیوطا تستعمل التي األقمشة أنتاج في األجھزة ھذه تستخدم

 القماش سحب على یعمل السالب الطي جھاز فان ، ثابتة بسرعة القماش سحب على الموجب الطي
 خیط مكس على یعتمد الحدفة خالل المسحوب القماش تكوین أي اللحمة خیط سمك على تعتمد بسرعة
 مقدار سحب یتم بینما سمیكا الخیط یكون عندما كبیر مقدار سحب یتم حیث الحدفة تلك في اللحمة
   .رفیعا الخیط یكون عندما صغیر

 اسطوانة على القماش طي یتم الجھاز ھذا وفي ، السالب الطي جھاز عمل طریقة) 17 (الشكل یوضح

  الدودیة العجلة معھا وتتعاشق ) 3 ( المسننة عجلةال علیة المثبتة ) 2 ( العمود على المركبة ) 1( 

 األیمن بطرفھا معلق ) 5 ( أفقیة رافعة ) أ ( المحور حول وتدور ) أ ( المحور على المركبة ) 4 ( 

 على مركبة ) 8 ( ةمسنن عجلة أسنان مع تتالمس ) 6 ( ساقطة وسطھا في ومركب ) 7 ( ثقل

   ) أ ( المحور
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  السالب الطي جھاز بینی ) 17-2 ( رقم الشكل

  الثقل یعمل وعندئذ القماش على ینخفض الشد فان المنسوج نحو اللحام خیط بدفع المشط قیام وعند

 ) 8 ( العجلة دوران على ) 6 ( الساقطة تعمل بحیث ) 5 ( للرافعة األیمن الطرف خفض على ) 7 ( 

 ، ) 1 ( االسطوانة على وطیھ القماش سحب إلى یودي مما ) 3 ( والعجلة ) 4 ( الدودیة العجلة فتدور

   .المعاكس االتجاه في ) 8   ( العجلة دوران منع على تعمل ) 9 ( ساقطة وجود الشكل في ویالحظ
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  الثاني الفصل أسئلة

  -:  التالیة الفراغات أمال : 1/س

  :ھي مجموعات ثالثة إلى األنواع المختلفة النسیج ماكینات أجھزة تقسم .1

 ....................  - أ

 .....................  - ب

 .....................  - ت

 للداخل الحاشیة خیوط بھا المطروحة ..................... على بالضغط الحاشیة خیوط تقوم .2

  .............  .وتوقف الحاشیة خیوط وتقطیع ............. تلف إلى لیودي

  ...................... .ونوع..  ..........على المستعمل المثبت نوع یعتمد .3

 من اختیاره یتم ................ وجود على الذاتي السداء انسیاب عمل طریقة تعتمد .4
  .النسیج ماكینة على نسجھ المراد القماش لمواصفات طبقا .............. إلعطاء.............. 

 ................... ھو ولاأل األسلوب ، الموجبة الطي أجھزة بھما تعمل أسلوبان ھناك .5
  ..................  .الثاني واألسلوب

 أن الخطأ وصصح الخاطئة العبارة أمام خطا وكلمة الصحیحة العبارة أمام صح بكلمة اجب :2/س

  .وجد

  النسیج ماكینات في األساسیة األجھزة من للمنسوج الطي أجھزة تعتبر .1

  .السداء خیوط في االنكماش نسبة على المثبت قوة تعتمد .2

  .الصوفیة األقمشة إلنتاج یستعمل القماش بعرض المتدد لمثبت ا .3

   .السمك منتظمة خیوط تستعمل التي األقمشة إلنتاج تستخدم الحركة السالب الطي أجھزة .4

  .    عائما فیھ الخلفي المسند یكون ) سولزر ( الموجب االنسیاب جھاز .5

   النسیج ماكینات في واإلضافیة والمساعدة األساسیة األجھزة عدد : 3/س

   .النسیج ماكینة في المثبت وجود من الغرض ھو ما : 4/س

   )المثبت ( القماش عرض في التحكم أجھزة أنواع عدد : 5/س

   .األوتوماتیكیة النسیج ماكینات في الطي جھاز أجزاء دوران یتم كیف : 6/س
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   .ریریةالح لألقمشة الطي لجھاز الرئیسیة األجزاء ھي ما : 7/س

   .بیكانول انوال في الطي لجھاز السنتمتر في الحدفات عدد الستخراج الریاضیة الصیغة اكتب : 8/س

   .الحدیثة النسیج ماكینات في الموجبة الطي أجھزة عمل طریقة تعتمد ماذا عل :9/س

    - :یأتي ما علل : 10/س

  .السالب االنسیاب جھاز فعالیة عدم .1

  .یرتفع الشد فان داءالس اسطوانة قطر یقل عندما .2

  .المنسوج عرض في للتحكم فعالیة األنواع أكثر الحلقي المثبت یعتبر .3

 طرفیھا قرب ثابتة اسطوانة شكل على یكون األوتوماتیكیة النسیج لماكینات األمامي المسند .4
  .حلزونیة تجاویف

  .اللحمة خیط سمك على یعتمد السالب الطي جھاز .5
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 الثالث الفصل
  

 النسیج ماكینات في اإلضافیة األجھزة

  
   األھداف          

   :على قادرا الطالب سیصبح الفصل ھذا دراسة إنھاء بعد          

  النسیج ماكینات في اإلضافیة األجھزة اعأنو على یتعرف .1
 النسیج ماكینات في اإلضافیة األجھزة عمل طرق على یتعرف .2
  النسیج لماكینات اإلضافیة األجھزة في العملیات أنواع على یتعرف .3
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  النسیج ماكینات في اإلضافیة األجھزة:1- 3   

  
 األجھزة من مجموعات ثالث لىع تحتوي النسیج ماكینات أن السابقة الفصول في وضحنا أن سبق
 اإلضافیة األجھزة الفصل ھذا في نشرح وسوف ، واإلضافیة والمساعدة األساسیة األجھزة وھي

   .الحدیثة النسیج ماكینات في المستعملة

 عن الناتجة العطالت وتفادي النسیج ماكینات أنتاج رفع إلى اإلضافیة األجھزة ھذه تھدف سبق وكما
 عیب حدوث فور النسیج ماكینة إیقاف إلى األجھزة ھذه تھدف ذلك جانب لىوا . الخیوط تقطیع

 النول لتغذیة وسائل ، األجھزة ھذه وتشمل . الخطأ أصالح ضرورة على النساج تنبیھ مع بالمنسوج
 للعامل وقت یوفر ھام عنصر وھذا ،  السبب لھذا الماكینة توقف إلى الحاجة دون اللحمة بمواسیر

   .النسیج ماكینات من كبیر عدد على طرةالسی من ویمكنھ

   السداء خیوط حمایة ازجھ:1- 3-1  

 عوائق وجود بسبب وذلك النول من المقابلة الجھة إلى الوصول المكوك یستطیع ال األحیان بعض في
 النفس فتح توقیت في اختالف أیضا ویحدث . المتشابكة أو السداء خیوط ارتخاء مثل طریقة في

 ، حركتھ وإعاقة المكوك على السداء خیوط أطباق إلى یودي مما المكوك مرور لتوقیت بالنسبة
 المناسب التوقیت إلى وصولة وعدم السداء خیوط بین المكوك احتجاز إلى األسالیب ھذه جمیع وتودي

 خیط لضم تقدمة عند المشط فان العمل في النول استمر وإذا النفس خیوط خارج المقابلة الجھة إلى

 جانب والى ، تقطیعھا إلى یودي مما الخیوط طبقتي بین بقوة المكوك یدفع سوف  المنسوجب اللحمة
 األدوات استھالك جانب إلى العطالت زیادة إلى یودي مما األجزاء بعض في كسر یحدث فقد ذلك

 لحمایة وسائل عدة وتوجد . التلف أو للكسر تعرضت التي األجزاء بدل تركیبھا یتم التي االحتیاطیة
 المكوك احتجاز عند المنسوج حافة نحو المشط تقدم ومنع النول إیقاف على تعمل والتي السداء یوطخ

   .الخیوط بین

  السداء خیوط حمایة أجھزة أنواع - أ
  

   الثابت المشط ذو السداء خیوط حمایة جھاز  

 ) 1  (     المكوك یكون ، الثابت المشط ذو السداء خیوط حمایة جھاز)  أ 1- 3  (الشكل یوضح

 ، )4 ( الخلفي والضاغط ) 3 ( والقاع ) 2 ( األمامي الجدار من یتكون الذي الصندوق داخل



 نسیج ثاني – صناعیة علوم                                                    الثالث الفصل
 

   
 

78 
 

 ) 5 ( اإلصبع ویثبت ) 6(  الضبط مسمار طریق عن ) 5 ( اإلصبع ) 4 ( الضاغط مع ویتالمس

   ) .8 ( الحادة الحافة ذو القضیب بھ یتصل كما النول بعرض یمتد الذي ) 7 ( بالعمود

 ) 5(  اإلصب فیدور الخلف إلى 4 ( الضاغط یدفع فانھ بالصندوق المكوك وجود ةحال في

 بعیدا ) 8 ( القضیب فیرتفع الساعة عقرب اتجاه عكس في ) 7 ( العمود حول ) 8 ( والقضیب

   .التشغیل في النول ویستمر األمام نحو المشط مع الدف فیتقدم ) 9 ( القطعة مستوى عن

  

  

          

  

  الثابت المشط ذو السداء خیوط حمایة جھاز یبین ) أ 1- 3 ( رقم الشكل   

  المكوك وجود حالة في

 ال ) 4 ( الضاغط فان ) ب 1- 3 (رقم الشكل في مبین وكما بالصندوق المكوك وجود عدم حالة في

 المنسوج نحو المشط تقدم وعند ، ) 8 ( القضیب یرتفع فال الخلف إلى المطلوبة المسافة یتحرك

 القطعة وتتصل الدف حركة إیقاف على حینئذ تعمل التي ) 9 ( القطعة یصطدم ) 8 ( ضیبالق فان

 اصطدام نتیجة عنیف تصادم ولحدوث ، النول إیقاف على تعمل الروافع من بمجموعة ) 9( 

 وتساعد النول بجانب راسیا تمتد معدنیة صفیحة شكل على نابض یستعمل بالقطعة ) 8 ( القضیب
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 ذراع داخل حلزوني نابض یستعمل الحدیثة األنوال بعض وفي ، لصدمةا ھذه امتصاص في
   .الصدمة امتصاص على النابض ھذا ویعمل ، الدف وجھاز المرفق عمود بین االتصال

  

  

            

  

  

  الثابت المشط ذو السداء خیوط حمایة جھاز یبین ) ب 1-3 ( رقم الشكل       

  المكوك وجود عدم حالة في

  

 المتحرك المشط ذو السداء خیوط یةحما جھاز  

 خیوط حمایة جھاز عمل طریقھ ) أ 2-3 ( الشكل ویوضح األنوال بعض في المتحرك المشط یستعمل

  القطعة بفعل ) أ  ( نقطة أعلى من معلقا ) 1  (المشط ویكون ،المتحرك المشط باستعمال السداء

 النول بعرض تمتد التي ) 4 ( القطعة ینب مثبتا المشط فیكون أسفل من أما ) 3 ( والغطاء ) 2( 

 ) 6 ( الرافعة تتخذ االعتیادیة الحالة وفي ) 6 ( األفقیة بالرافعة المتصلة ) 5 ( الراسیة والرافعة

 أعلى إلى مدفوعا األیمن طرفھا ویكون)  7 ( التصادم قطعة أسفل األیمن طرفھا یكون بحیث وضعھا

   ) .9  (النابض تأثیر تحت ) 8  (األصبع بفعل
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  االعتیادیة السداء حساس عمل طریقة یبین ) أ 2-3 ( رقم الشكل

 تضغط الخیوط فان الیمین نحو)  1  (المشط تقدم وإثناء النفس طبقتي بین المكوك احتجاز حالة وفي

 ةللرافع األیمن الطرف یرتفع وبذلك الیسار نحو تتحرك ) 5 ( الرافعة یجعل مما المشط نحو المكوك

 قبل النول إیقاف على تعمل حیث الیمین نحو تتحرك التي ) 3 ( بالقطعة طرفھا فیصطدم ) 6 ( األفقیة

    ) .ب – 2 ( الشكل في مبین وكما ، األمامیة القطعة إلى المشط وصول
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  المكوك احتجاز حالة في السداء حساس عمل طریقة یبین ) ب 2- 3 ( رقم الشكل                 

  
  السداء خیوط إیقاف أجھزة:3-1-2

 السداء خیوط احد قطع عند النول إیقاف على تعمل التي األجھزة ھي السداء إیقاف بأجھزة المقصود

 عدة وتستعمل . ناقصة خیوط بھ منسوج أنتاج وعدم الخطأ إلصالح النساج إلى اإلشارة أعطاء مع
 شرائح تستعمل النوعین كال وفي الكھربائي والجھاز یكيالمیكان الجھاز أھمھا األجھزة ھذه من أنواع

 بحیث الخیط ھذا بواسطة محمولة وتكون السداء خیوط من خیط فوق واحدة كل تركب رقیقة معدنیة

  .  السداء حساسات أنواع ) 3 - 3 ( الشكل ویوضح . قطعھ عند تسقط
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  السداء حساسات یبین ) 3- 3 ( رقم الشكل                                 
  

 .  الكھربائي الجھاز ویناسب اللقي عملیة أثناء ویركب : المقفول الحساس .1

 .  النول على السداء اسطوانة تقدیم بعد ویركب : المفتوح الحساس .2

  .األوتوماتیكي اللقي ماكینات ویناسب : المقفول الحساس .3

  .المائلة الفتحة ذو الكھربائي جھازلل ویناسب : المقفول الحساس .4

  .  الضیقة الفتحة ذو الكھربائي الجھاز یناسب : المفتوح الحساس .5

  

 داخل السداء خیط طرف إدخال یتم التي اللقي عملیة أثناء یستعمل ألنھ المقفول بالنوع ویسمى
   .النیرة داخل الخیط لقي قبل ) الحساس ( الشریحة

 من النوع ھذا ویركب ، علیھ الجدید السداء تقدیم بعد النول على ملیستع فھو المفتوح النوع أما

   .متخصص عامل بواسطة یدویا أو خاصة ماكینة بواسطة الخیوط على ) الحساسات ( الشرائح
 وتختلف ، الكھربائي الجھاز یناسب ما وھناك المیكانیكي الجھاز تناسب الحساسات من أنواع وھناك

   .المستعمل الخیط سمك مع الحساس وزن یتناسب أن یجب حیث الخیط نمرة حسب الحساسات أوزان
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 السداء خیوط إیقاف أجھزة أنواع  - أ
  
 المیكانیكي السداء خیوط إیقاف جھاز  

 یحتوي ) 1  (قضیب من ویتكون ، السداء خیوط احد قطع عند فورا النول إلیقاف الجھاز ھذا یستعمل

 قضیب داخل مستقیمة ترددیة حركة)  3 ( ذراع ةبواسط السداء فوق ویتحرك مستطیلة فتحات على

 بحیث ) 4 ( الشرائح وتركب ، ) 1 ( القضیب في الموجودة مشابھة فتحات على یحتوي ) 3 ( ثابت

 ) . 5 ( السداء خیوط بواسطة محمولة وتكون ، ) 3 ( و ) 1 ( القضیبین فتحتھا داخل تحتوي

 حركة األیمن طرفة یتحرك الذي ) 6 ( األفقي الذراع من حركتھ یستمد ) 2 ( الذراع أن ویالحظ

   و ) 2 ( الذراعین اتصال أن ویالحظ ، للنول السفلي العمود على مركبة كامة بواسطة راسیة ترددیة

 وفي ) . 8 ( الجزء في یثبت كما ) 9 ( نابض وبینھما ) 8 ( و ) 7 ( الجزئیین بواسطة یتم ) 6( 

 أعاقة بدون ) 1 ( القضیب ویتحرك السداء خیوط بواسطة حمولةم الشرائح جمیع تكون العادیة الحالة

 ضاغطا ) 7 ( الجزء ویكون ، معا دورانیة حركة ویتحركان متوازین ) 8 ( و ) 7 ( الجزءان ویكون

 الخیط ھذا تحمل التي الشریحة فان الخیوط احد قطع وإذا ) . 8 ( بالجزء الكھربائي المفتاح زر على

 حركة والستمرار ) 1 ( القضیب حركة تتوقف لذلك ) 3 ( و ) 1 ( قضیبینبال الفتحات بین تسقط

 من النابض ویضغط ، ) 7 ( الجزء حركة تتوقف بینما حركتھ في یستمر ) 8 ( الجزء فان الذراع

 كھربائیة دائرة تغلق وبذلك)  7 ( الجزء عن الكھربائي المفتاح زر ویبتعد أعلى من ویستطیل أسفل

  . ) 4- 3 ( رقم الشكل في مبین وكما فورا النول إیقاف إلى المناسبة اإلشارة تنقلف بالمفتاح متصلة

  

  المیكانیكي الحساس عمل طریقة یبین ) 4-3  ( رقم الشكل
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 الكھربائي السداء خیوط إیقاف جھاز  

  كھربائیة بطریقة السداء خیوط حدا قطع عند إیقاف في الرئیسیة األجزاء  )5- 3 ( الشكل یوضح

 سھولة على یساعد وھذا األعلى من مائلة اإلیقاف شرائح في التي الفتحة أن الجھاز ھذا في ظویالح

   .النول إلیقاف المطلوب الكھربائي االتصال لتحدث تسقط عندما الشریحة ارتكاز

 طبقة ثم)  2 ( حدیدي غالف من ویتكون السداء خیوط بعرض یمتد ) 1 ( القضیب من الجھاز یتكون

 قطبي احد من ) 2 ( الحدیدي الغالف اتصال ویتم ) . 4 ( النحاس من قضیب وبداخلھا ) 3 ( عازلة

 تتصل الكھربائیة الدائرة فان الشریحة سقطت وعندما ، بالقضیب األخر الطرف یتصل بینھا بطاریة

 ھذا یستمد ) 8 ( المتحرك الجزء في فتصبح ) 7 ( الرافعة یجذب الذي ) 6 ( الملف مغنطة ویتم

 سقوط وعند . للنول السفلي العمود على المركبة ) 9 ( الكامھ من المستمرة الترددیة حركتھ الجزء

 مما ) 11 ( و ) 10 ( الرافعتین تحریك على ) 7 ( الرافعة تعمل الكھربائي االتصال وإتمام الشریحة

  لمفتاحا طریق عن الكھربائي االتصال فصل على ) 11 ( الرافعة تعمل كما النول إیقاف إلى یودي

 في النظام ھذا استعمال یفضل ال ولذلك الكھربائي الشرر نتیجة حرائق حدوث ویحتمل ) . 12 ( 

   .الصوفیة أو القطنیة األقمشة

  

                       

 الكھربائي السداء خیوط إیقاف جھاز یبین ) 5-3 ( رقم الشكل                          
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 أثناء المھم ومن ، اللحمة خیط قطع عند النول إیقاف على تعمل التي كتل األجھزة بھذه المقصود

 بھ منسوج نسج في النول یستمر ال حتى اللحمة خیط قطع عند فورا النول توقف النسیج عملیة
 خیط وصل بعد النول تشغیل ویالحظان . الحدفات بعض في اللحمة خیط نقص بسبب عرضیة فراغات

 ال حتى بالمنسوج السداء التقاء موقع ضبط حیث من العامل من خاصة ةمھار یتطلب المقصود اللحمة

   .المطلوبة المواصفات من عددا اقل أو أكثر خیوط بھا أماكن شكل على القماش بعرض عیوب ینتج

  

  اللحمة خیوط إیقاف أجھزة أنواع  - أ
 ما واألخر الجانبیة الشوكة جھاز یسمى ما ھو األول اللحمة خیط إیقاف أجھزة من نوعان ویوجد
   .الوسطیة الشوكة جھاز یسمى

 الجانبیة الشوكة جھاز  

 معدنیة صفیحة من ) 1 ( الشوكة تتكون الجانبیة الشوكة جھاز عمل طریقة ) 6- 3 ( الشكل یوضح

 رأس في ) 2 ( مسمار حول تتحرك أن یمكن قائمة زاویة شكل على ملیمتر 3 -2 حوالي سمكھا

 أصابع فیحمل الراسي الجزء أما ) 3  (مستطیلة فتحة الشوكة من األفقي الجزء في ویوجد الزاویة

 على ) 1 ( الشوكة وتركب . أصابع 4 – 3 وعددھا ملیمتر 2 – 1 قطرھا أسالك وھي ) 4 ( الشوكة

 التي ) 7 ( الرافعة نھایة في الموجود ) 6 ( الخطاف مع یتصل عندما الخلف إلى ینزلق ) 5 ( الجزء

  للنول السفلى العمود على المركبة ) 8 ( الكامھ بواسطة والخلف األمام نحو مستمرة حركة تتحرك

  الشوكة شباك فتحات تتخلخل أن یمكن الشوكة أصابع فان المنسوج نحو المشط تقدم وإثناء ) . 9 ( 

 فتحة حتى المنسوج حافة من یمتد الذي اللحمة خیط ولوجود . المشط نھایة في المركب ) 10 ( 

 بعیدا ویصبح ) 3 ( األفقي الجزء یرتفع وبذلك ) 4 ( الشوكة أصابع على یضغط طالخی فان المكوك

   .توقف بدون النول فیستمر ) 6 ( الخطاف مسار عن

 على یعمل مما ) 10 ( الشباك فتحات تتخلل الشوكة أصابع فان مقطوعا اللحمة خیط كان أذا أما

 خلف ویوجد ) 5 ( المنزلق الجزء یجذب الذي ) 6 ( الخطاف مع ) 3 ( المستطیلة الفتحة اشتباك

   . النول إیقاف على تعمل ) 11 ( رافعة ) 5 ( الجزء

  

   اللحمة خیوط إیقاف أجھزة:3-1-3  
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 الجانبیة الشوكة جھاز یبین ) 6-3 ( رقم الشكل                             

 الوسطیة الشوكة جھاز  

 الناحیة في المكوك یكون وعندما حدفتین كل اللحمة خیط بوجود تحس الجانبیة الشوكة أن یالحظ

 حدفتین أو واحدة حذفھ اللحمة من خال مكان اللحمة خیط قطع عند یحدث لذلك . النول من الیسرى

 بعرض ثقیل أو خفیف مكان لوجود تفادیا المشط مع القماش موضع بضبط النساج ویقوم . متتالیتین
 الشوكة جھاز ویھدف النول تشغیل أعادة قبل النساج من قتاو العملیة ھذه وتستغرق . القماش

 الوسطیة الشوكة وتركب . الخیط قطع فیھا یحدث التي الحدفة نفس في النول إیقاف على الوسطیة

 مسار في تجویف داخل محدودة دورانیة  حركة وتتحرك الدف مسار أسفل مسند في النول وسط
 الذي اللحمة خیط إلى تستند حتى الشوكة أصابع تنخفض وجالمنس نحو المشط تقدم وإثناء . المكوك

 لمرور المجال لفسح األعلى إلى ترتفع األصابع فان الخلف نحو المشط رجوع وإثناء ، المكوك تركة

 وإذا ، حذفھ كل في اللحمة خیط إلى وتستند بانتظام الشوكة تتحرك االعتیادیة الحالة وفي . المكوك
 في األصابع تسقط حتى أسفل إلى الحركة في تستمر الشوكة أصابع انف اللحمة خیط في قطع حدث

 إلى اإلشارة ھذه إیصال على حساس سلك یعمل الموضع ھذا وعند . المكوك مسار داخل التجویف

  . ) 7-3 ( رقم الشكل في مبین وكما النول إیقاف جھاز
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 الوسطیة الشوكة جھاز یبین ) 7-3 ( رقم لشكلا                              

  بالمواسیر النول تغذیة أجھزة:3-1-4
 النول لتغذیة اسطواني مخزن ذو جھاز واسع نطاق على الحدیثة األوتوماتیكیة األنوال على یستعمل

 كتھحر في النول استمرار أثناء الماسورة أبدال ویتم ) ألباتري ( الجھاز ھذا ویسمى ، اللحمة بمواسیر

   النول توقف دون أي المنتظمة

   بالمواسیر النول تغذیة أجھزة أنواع  - أ

 الكھربائي اللحمة ماسورة حساس  

 ویعطي الماسورة من الخیوط انتھاء بقرب یحس الذي الحدیثة األوتوماتیكیة األنوال على یستعمل

 بالقطب احدھما لكیینبس یتصالن معدنیان أصبعان الحساس في وتوجد . التغیر لجھاز الالزمة اإلشارة
 في معدنیة قطعة اللحمة ماسورة على ویوجد ، الكھربائیة الدائرة من السالب بالقطب واألخر الموجب

 في المركب الحساس نحو یتقدم الدف فان النول تشغیل وعند . الحساس إلصبع المقابل الموضع
 في فتحة خالل تدخل لحساسا أصابع فان المكوك حامال الدف اقتراب وعند ، النول في ثابت موضع

 اللحمة خیوط أصابع تمس حتى بالمكوك أخرى فتحة استقامة على المكوك لصندوق األمامي الجدار

 یالمس وعندما مغطاة غیر تكون المعدنیة القطعة فان الخیوط انتھاء وعند ، الماسورة على الملفوفة
 كھربائي ملف مغنطة تتم ذلك غضون فيو . تغلق الكھربائیة الدائرة فان المعدنیة القطعة اإلصبعان
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 للنول السفلى لعمودا من حركتھ یستمد الخلف إلى متحرك طریق في فیجعلھا صغیرة رافعة فیجذب
 عمود دوران على یعمل فأنة الخلف إلى الجزء حركة وعند ، الشوكة جھاز تحرك التي الكامھ بواسطة

 لتغیر الالزمة الحركة أعطاء على العمود ھذا عملوی ، للنول الیمنى الجھة إلى الیسرى الجھة من یمتد

  .   ) 8- 3 ( رقم الشكل في مبین وكما النول من األیمن الجانب عند الماسورة

  

  الكھربائي الحساس عمل طریقة یبین ) 8-3 ( رقم الشكل

 المیكانیكي اللحمة ماسورة حساس  

 وعند ، الفارغة الماسورة على نبیاجا االنزالق یعتمد الذي المیكانیكي الحساس ) 9 (الشكل یوضح

 على ضاغطا الخلف إلى الحساس فیتحرك الممتلئة الماسورة یمس الحساس فان األمام نحو الدف تقدم
 السھم اتجاه في جانبیا ینزلق الحساس فان الخیط انتھاء بعد أما . الخلفي بطرفھ المتصل النابض

   .الكھربائي الحساس حالة في كما للنول الیمنى لجھةا إلى الحركة ھذه فتنتقل الیمین نحو قضیبا فیدفع

 

  الكھربائي الحساس عمل طریقة یبین ) 9-3  ( رقم الشكل
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   )ألباتري ( الدائري التغذیة مخزن:3-1-5

  

  النسیج ماكینة على ) الباتري ( التغذیة مخزن یبین ) 10-3 (  رقم الشكل         

 ) 1(     الممتلئة المواسیر بینھما تحصران اسطوانتین من ةالممتلئ المواسیر التغذیة مخزن یتكون

   رافعة السفلیة الماسورة فوق ویوجد دائري غالف داخل االسطوانتین القاعدتین محور مع متوازیة

 جھاز في المكوك صندوق بقاعدة مستطیلة فتحة الماسورة أسفل یوجد كما ، مطرقة شكل على ) 2( 

 بواسطة الممتلئة الماسورة دفع یمكن وبذلك ) 4 ( المكوك من سورةالما بمرور تسمح)  3 ( الدف

   ) .4  (بالمكوك الفتحة خالل األسفل إلى الفارغة الماسورة بدفع تقوم حیث ) 2 ( الرافعة

 على یعمل النول بعرض الممتد ) 5 ( التغییر عمود فان الحساس جھة من التغییر أشارة استقبال وعند

 من التأكد على خاص حساس ویعمل الدف مسار مستوى في یصبح حتى ) 6 ( التغییر قضیب رفع

 الماسورة أو المكوك لكسر تفادیا التغییر عملیة أجراء قبل الصحیح الموضع في ) 4 ( المكوك وجود

   .خطا موضع في التغییر حدث أذا

  القضیب طرف فیقابل المنسوج نحو تستمر الدف حركة فان الصحیح الموضع في المكوك كان وإذا

 أسفل إلى فتدفعھا ) 1 ( الماسورة على بدورھا فتضغط ) 2 ( المطرقة إلى الحركة ینقل الذي ) 6 ( 
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 المواسیر علبة إلى المكوك صندوق أسفل فتحة من فتخرج ) 8 ( الفارغة الماسورة بدورھا فتدفع

   .اللحمة تدورات قسم إلى لنقلھا الفارغة

  ب  أ                               

  
  المواسیر تغذیة مخزن یبین ) 11-3 ( رقم الشكل

   التغییر عملیة وجود عدم عند الجھاز وضح - أ

   التغییر حالة في الوضع -  ب

   اللحمة الوان في التحكم أجھزة:3-1-6

 ألوان من لحمة خیوط استعمال یلزم والقطنیة الصوفیة األقمشة من النسیجیة التراكیب من كثیر في
 مجھزة أنوال یستعمل األقمشة ھذه وإلنتاج . القماش بعرض ملونة أقالم ذات أقمشة جإلنتا مختلفة

 وفي . لون كل من محددة حدفات وبعدد األلوان مختلفة بخیوط األنوال تغذیة على یعمل خاص بجھاز
 المطلوبة اللحمة خیوط ألوان عدد على یزید عددھا مواكیك صنادیق تستعمل المكوكیة األنوال حالة

 وصندوق األیسر الجانب على صندوقان بھ نول استعمال وعند . لون لكل مكوك ویخصص قماشلل

 متتالیتین حدفتین بواقع بلونین النول یغذي أن یستطیع ) 1 × 2 ( لھ ویرمز األیمن الجانب على واحد

 نولال ھذا ویستطیع األیسر الجانب على صنادیق أربعة بھ فیوجد ) 1 × 4 ( النول أما لون كل من

   .لون كل من متتالیتین حدفتین بواقع ألوان أربعة إدخال

 الیسرى الجھة من ینطلق المكوك الن الحدفات من فردي عدد إدخال یستطع ال النول ھذا أن ویالحظ
 من زوجي عدد أي أو فتینحد بعد األصلي موضعھ إلى یعود ثم الیمنى الجھة في الفارغ الصندوق إلى

 بحیث النول تصمیم تم أذا الحدفات من فردیة أعداد إدخال ویمكن ) . لزوجيا القذف (ویسمى الحدفات

 الذي ) 4 × 4 ( النول ھو استعماال األنوال وأكثر . الجانبین في الصنادیق من عدد على یحتوي
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 إلدخال المكوكیة األنوال أنواع )   12- 3 ( الشكل ویوضح . جانب كل في صنادیق أربعة على یحتوي

  . الفردي القذف یسمى وھذا مختلفة ألوان 7 حدود في معددة ألوان

 شریط رأس أو المقذوف إلى اللحمة خیوط من ألوان عدة تغذیة یمكن الالمكوكیة األنوال حالة وفي

   .أنتاجھ المطلوب النسجي التركیب مطابق

  

  اللحمة ألوان إلدخال المكوكیة األنوال أنواع یبین ) 12-3 ( رقم الشكل

   المكوك یقصناد:3-1-7 

 ذات األقمشة إلنتاج المخصصة األنوال في المستعملة المكوك لصنادیق الحركة من نوعان یوجد

   . األلوان المتعددة الخیوط

   ) أ 13-3 ( الشكل في مبین وكما الدائریة الحركة ذات ھو  المكوك صنادیق : األول النوع

   )ب 13- 3 ( الشكل في مبین كماو األفقیة الحركة ذات ھو المكوك صنادیق : الثني النوع

 في مبین وكما استعماال المكواكیك أكثر وھو الراسیة الحركة ذات المكوك صنادیق : الثالث النوع

   )  .ج 13-3 ( الشكل

 القالب ویسمى محورھا حول تدور اسطوانة ھیئة على المكواكیك جھاز یستعمل ) أ 13-3 ( الشكل في

 . معین لون من لحمھ خیط بھ مكوك على منھا كل تحتوى طولیة تفراغا أربعة على وتحتوي الدائري

 في المكوك تشغیل حالة في دورة 4 / 1 بواقع االسطوانة دوران في األلوان تغییر جھاز ویتحكم

   .المقابل المكوك تشغیل حالة في دورة 2 / 1 أو الشغال للمكوك المجاور الفراغ

 الصنادیق لتحریك أفقي قضیب یستعمل حیث أفقیة المكواكیك حركة تكون ) ب 13- 3 ( الشكل في

   .القذف ذراع أمام المطلوب المكوك إلعداد
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 في الصنادیق لتحریك رأس قضیب یستعمل حیث رأسیة الحركة فتكون ) ج 13-3 (الشكل في أما

   . الراسي االتجاه

  

  

  المكوك صنادیق أنواع یبین ) 13-3 ( رقم الشكل

 تتم سیةأالر الحركة اتذ المكوكین ذو النول حالة في المكوك ادیقصن إلى الحركة نقل طریقة أن

 محیطھا من جزءا األسنان تغطي التي ) 2 ( العجلة ومعھ منتظمة دورانیة حركة ) 1 ( العمود بدوران

 مع یتعاشق ) 3 (    الجزء فان ) 2 ( العجلة دوران وإثناء ، ) 3 ( المسنن الجزء فیھا یوجد حیث

 بقضیب المتصلة ) 6 ( األفقیة الرافعة إلى ثم ) 5 ( الرأسي بالقضیب المتصل ) 4  (المسنن الجزء

 الجزء دوران على ھي تعمل واحدة دورة ) 2 ( العجلة دوران وإثناء ، ) 7 ( المكوك صندوق تحریك

 یصبح بحیث ) 7 ( التحریك قضیب یرتفع لذلك ونتیجة ) 5 ( القضیب فیرتفع دورة نصف ) 4( 

 أي للنول السفلى العمود بواسطة تدور ) 2 ( العجلة كانت وإذا ، القذف مستوى في ) ب ( الصندوق

  المسنن الجزء یدور وبعدھا حدفتین لمدة یعمل ) ب ( المكوك فان حدفھ كل في دورة 2 / 1 بواقع

 في مبین وكما التشغیل وضع في ) أ  (المكوك فیصبح ) 5 ( القضیب فینخفض دورة  2 / 1 ، ) 4 ( 

   ) . 14-3 ( رقم شكلال
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  الرأسیة الحركة ذات المكوكین ذو المكوك قیصناد عمل طریقة ) 14-3 ( رقم الشكل
  

 على الجھاز یعمل ، مواكیك أربعة ذي النول في المكواكیك تحریك طریقة ) 15- 3 ( رقم الشكل في

 حركتھا في یتحكم الروافع من مجموعة بواسطة القذف أداة مستوى في األربعة المواكیك احد وضع

 دورة نصف ) 1 (  العجلة دوران ویؤدي النول أسفل متوازین أفقین عمودین على مركبتان عجلتان

 دورة نصف ) 2  (العجلة دوران یؤدي بینما مكوكین مسافة تعادل راسي حركة الصنادیق تحریك إلى

 في ) 2 ( بالعجلة ةالرافع اتصال نقطة تكون الحركة بدایة وفي ، واحد مكوك مسافة تحریك إلى

 فان ) 1 ( العجلة ثبوت مع دورة نصف ) 2 ( العجلة دوران وعند الدف لجھاز المقابل الموضع

 الوضع عن مرتفعا المواكیك لصنادیق المتصل الطرف ویكون أفقیا وضعھا یصبح ) 3 ( الرافعة

 ودوران دورة صفن ) 1 ( العجلة دوران وعند . التشغیل وضع في ) 2 ( المكوك ویكون ، السابق

 واحد مكوك مسافة السابق من أعلى وضع في لكن أفقیھ ) 3 ( الرافعة فان دورة نصف ) 2 ( العجلة

 ) 1 ( العجلة ثبوت مع دورة نصف ) 2 ( العجلة دارت وإذا . االنطالق وضع في ) 3 ( المكوك ویكون

   .التشغیل وضع في یكون ) 4 ( المكوك فان
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 مواكیك أربعة تحریك طریقة یبین ) 15- 3 ( رقم الشكل                            
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  الثالث الفصل أسئلة
  ؟ النسیج ماكینات في اإلضافیة األجھزة من الھدف ھو ما : 1/س

  ؟ النسیج ماكینات في السداء خیوط لحمایة المتبعة األجھزة ھي ما : 2/س

   .والمتحرك الثابت شطالم ذو السداء خیوط حمایة جھاز بین قارن : 3/س

  ؟ السداء إیقاف بأجھزة المقصود ما : 4/س

  ؟ بالرسم ذلك وضح السداء حساسات أنواع ھي ما : 5/س

  ؟ بینھما وقارن عددھا اللحمة خیوط إیقاف أجھزة أنواع ھي ما : 6/س

  ؟ الكھربائي اللحمة ماسورة بحساس المقصود ما : 7/س

  ؟ النسیج ماكینات في ) الدائري التغذیة مخزن ( ألباتري جھاز یعمل كیف : 8/س

  ؟ للحمة األلوان في التحكم أجھزة استخدام من الھدف ما : 9/س

   - :یأتي ما علل : 10/س

  .المقابلة الجھة إلى الوصول المكوك یستطیع ال األحیان بعض في  - أ
  .األعلى من مائلة شرائح تكون الكھربائي السداء لخیوط اإلیقاف جھاز في  - ب
  .القماش بعرض عرضیة اتفراغ وجود  - ت
 اللحمة خیوط ألوان عدد على یزید عددھا مواكیك صنادیق تستعمل المكوكیة األنوال حالة في  - ث

   .للقماش المطلوبة
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