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  المقدمـــــــــــة

إسھاما في تطویر برامج التعلیم المھني وتحدیث مناھجھ الدراسیة لتواكب 
التطور الحاصل في العلوم التقنیة ، وتمكینھ من اخذ دوره الریادي في إعداد 

جة المجتمع ورفد الصناعة الوطنیة بتلك األیدي الفنیة الماھرة لتلبي حا
  المھارات 

نقدم ھذا الجھد المتواضع آملین أن یسھم في تطویر الصناعات النسیجیة الذي 
  .ھو احد التخصصات األولى التي ضمھا التعلیم المھني في أوائل نشأتھ 

كما نأمل من اإلخوة المدرسین وأبنائنا الطلبة أن یرفدونا بآرائھم ومقترحاتھم 
  .التي من شأنھا أغناء ھذا الكتاب وتقویمھ 

  ....ومن اهللا التوفیق

  

  

  

  2012المؤلفون 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نشكر السادة الخبراء الذین ساھموا بتقویم ھذا الكتاب وإظھاره

بالشكل العلمي الذي یالئم المرحلة التي یدرس فیھا ولیحقق    

 الھدف الذي من اجلھ اعد ھذا المنھج كما نامل من السادة

.المدرسون ان یرفدونا بآرائھم ومالحظاتھم لتقویم ھذا الكتاب    

 

   لتوفیقا اهللا ومن                                                               
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  الفصل األول 
  

  )الماكینات المكوكیة ( ماكینات النسیج اإللیة 

 

 

 

 

 

  

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

 ).المكوكیة الماكینات ( یتعرف على التطور التاریخي لماكینات النسیج اإللیة  .1
 .یتعرف على أنواع الكامات   .2
 .یتعرف على أجھزة الدوبي بأنواعھا  .3
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 )الماكینات المكوكیة( النسیج اآللیة  ماكینات: 1-1
  :ة ــمقدم

 الطبیعة عوامل من تحمیھ وسائل عن بالبحث األرض على اهللا أوجده أن منذ اإلنسان بدأ

 ستریل كلباس یصطادھا كان التي الحیوانات جلود البدایة في فاستعمل القاسیة والمتغیرة،
 اإلنسان وتعلم المختلفة، البیئة والعوامل واألمطار الصیف وحر الشتاء برد من یحمیھو جسمھ

 وبذلك الغایة لھذه تربیتھا كیفیة وتعلم قتلھا، دون وشعرھا الحیوانات بعض یقص صوف كیف

 اإلنسان استخدم ذلك جانب إلى األقمشة، لصناعة استخدمت نسیجیة مادة أول أصبح الصوف
  .منھا الكساء لصنع النباتات وألیاف أوراق األشجار

 البدائیة األدوات بعض اإلنسان اخترع للمالبس حاجتھ وازدیاد اإلنسان حیاة تطور ومع

 تحویل بواسطتھ تم الذي الخشبي المغزل لظھور المجال بذلك فاتحا الخیوط البسیطة لتصنیع
 البرم بعض یعطیھا و بعضھما مع نخیطی یجمع كیف تعلم ثم خیوط إلى األحادیةالشعیرات 

 إلى الخیوط ھذه لتحویل خشبي نول أول ظھر الحقبة ھذه وفي وتماسكھ الخیط لزیادة متانة
 .أقمشة منسوجة

 المنسوجة واألقمشة للنول ظھور أول أن على التاریخیة والمعطیات األثریة القطع دلت وقد

 في العثور تم حیث سنة آالف أربعة منذ األقمشة نسجوا الذین القدماء المصریین كان عند
 ورقي لدقتھا نظرا العلماء دھشة أثارت األقمشة من مجموعة على القدیمة المدافن المصریة

 .) 1-1 (وكما مبین في الشكل رقم  صنعھا

  
  ) 1-1 ( الشكل رقم
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   :النسیج آلالت التاریخي التطور
 ثم جدا بسیطة بدایات النسیج صناعة بدأت فقد والمھن الصناعات جمیع في الحال ھو كما

 التقني التقدم من الحالي عصرنا في علیھ ھو ما إلى وصلت حتى تدریجي بشكل تطورت

 .ھذه الماكینات على المنتجة لألقمشة وأجھزتھا وكذلك المنتجة لماكیناتل الكبیر والتطور

 :الیدویة األنوال
 بشكل یعلق السداء كان حیث المیالد قبل الرابعة األلفیة إلى األولى النسیج أنوال ظھور یعود

 السداء خیوط مع یشبك فكان اللحمة خیط أما السفلى نھایتھ من بأثقال ویحمل عمودي

  .بسیطة  حیاكة وفق المكوك بواسطة

 نول النسیج البدائي

نول نسیج یونانیًا قدیمًا كان مستعمًال في منتصف القرن  )  1-2( رقم  یوضح الشكل
أي تربط خیوطھا على عارضة أفقیة،  ، سدیة كانت شاقولیةالالخامس قبل المیالد ویبین أن ا

سدیة، ثم تعلق الكانت مسندًا خلفیًا ل) سمسمة(ثم تمد لتمر فوق عارضة أخرى مقابلة لألولى 
  :أثقال حجریة لشدھا وكان ھذا النول یتألف من العناصر األساسیة اآلتیة الخیوط في نھایات

  .قائمتا النول) ا، ب(
  .عارضة لتثبیت القائمتین) جـ(       

  أسطوانة للف القماش) د(       

  . )عارضة تفریق الخیوط(سماسم األشتیك ) ك(
  حبل لمنع اھتزاز األثقال) م(       

  . أثقال حجریة) ق(
  حامال أسطوانة لف القماش) و، ھـ(       

  .وتد لمنع دوران أسطوانة لف القماش) ح(

حول ) ض تفریق الخیوطعوار(مبدأ جدل الخیوط، وذلك بلف األشاتیك یعتمد وكان ھذا النول 
               .بعضھا
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  نول نسیج یوناني من القرن الخامس قبل المیالد یبین ) 1-2( الشكل رقم 

  
 تم حیث قریب وقت حتى للمكوك ممر وتأمین النفس لتشكیل الطریقة ھذه استخدام استمر

 أوروبا إلى إدخالھ تم ثم المیالد بعد الثاني القرن في الصین في األول النفس فتح جھاز اختراع
 بعد فیما تسمی إطارات ضمن مثقبة حوامل في السداء خیوط مجموعات تحریك یتم حیث

  .) 1-3( وكما مبین في الشكل رقم بالدرقات 

  
  ) 1-3( الشكل رقم 
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روعي فیھ إمكانیة نسج أقمشة أطول من التي تنسج على  الذيالنول الذي نستعملھ الیوم أن 
 تلف. ركبتین على قائمین متوازیینویتكون ھذا النول من أسطوانتین م. األنوال السابقة

واألسطوانتان  على األسطوانة الثانیة المقابلة األسدیة على األسطوانة األولى  ویلف المنسوج
  .مامتحركتان لیسھل لف األسدیة والمنسوج علیھ

الفردیة لتحریكھا وإیجاد الفراغ الالزم   الخیوط أدخلت في حلقاتھا درقةثم زید في ھذا النول 

الخیوط   الثانیة الدرقةلخیط اللحمة األول وجمیع اللحمات الفردیة، كما أدخلت في حلقات 
على حدة وتجري عملیة الخیوط  الزوجیة كالمعتاد، وبذلك أصبح تحریك كل مجموعة من

الفردیة،  الخیوط ، فتتحرك معھااألعلىاألولى إلى  الدرقة بتحریكالنسیج من أسفل إلى أعلى 
تتساوى  أنبعد ویحدث االنفراج الالزم لحفظ اللحمة األولى، ثم یرص خیط اللحمة بالمشط 

، ویمرر خیط اللحمة إلى األعلى  الثانیة الدرقة یحرك، وبذلك تنتھي الحدفة األولى،ثم الدرقات 

  .، وھكذااالثاني، وترص اللحمات التي سبقتھ
         الطائر  المكوك ما یسمى(J.kay) كآي  جون االنكلیزي العالم اخترعمیالدي  1733 عام

(flying shuttle) وتضافرت آنذاك النول تصمیم في التحسینات أھم من اعتبر الذيو 

وكما مبین في  ) الطاقة استخدام(  اآللیة بالقیادة الیدویة القیادة الستبدال ذلك بعد الجھود
  .) 1-4( الشكل رقم 

  
  ) 1-4( الشكل رقم 
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  :بالطاقة تعمل التي األنوال: 1- 1-1
 ضم- اللحمة خیط تمریر  -النفس تكوین ( للعملیات الالزمة الثالثة المیكانزمات اختراع شكل
  :والتي تضمنت اآلتي، النول تطور أشكال لكل أساس ) اللحمة  خیط

 رأیت ارتك ادموند توركالد المخترع قبل من بالطاقة یعمل ماكینة أول تصمیم تم   
Cart Wright ) Edmund Dr.  ( میالدي  1784عام.  

 میلر روبرت قبل من أوتوماتیكیا الماكینة ةكحر إیقاف نظام اختراع تم 1796 عام وفي. 

 االنكلیزي المھندس صمم 1822 عام في R .Robert بالطاقة وتم  عملت نسیج ماكینة

 .واسع بشكل اإنتاجھ

 قبل من النسیج عملیة خالل أوتوماتیكیا المكوك في الماسورة تبدیل جھاز اختراع یعتبر 
 صناعة في مھمًا تطورا 1889 عام المتحدة الوالیات في J.H. Northropالمخترع 

 .اآلن حتى االستخدام قید الجھاز ھذا تصمیم مبدأ مازال حیث النسیج ماكینات

 شركة قامت 1910 عام وفي ) Ruti ( المواسیر مخزن وتجریب باختراع السویسریة 

 على یصنع لم لذلك التصنیع في عالیة دقة إلى ویحتاج جدا معقدا كان النظام لكن ھذا

  . واسع نطاق تجاري

 األمریكیة  لیزوناقامت شركة  1950 عام وفي(Leesona)  لتخزین نظام بتطویر 

  (Unifi system). بنظام سمي أوتوماتیكیا وتبدیلھا المواسیر

 العلوم في كبیر وتقدم ھائلة تكنولوجیة ثورة تحدث الثانیة العالمیة الحرب انتھاء وبعد 

 تطورت آالت فقد وافرا، ظًاح النسیج صناعة لقطاع وكان المجاالت شتى في والصناعات

 ازدیاد سرعة حیث من )المصنع( المستثمر من كال الحتیاجات تلبیة كبیر بشكل النسیج
من  وللمستھلك االقتصادي، الربح وتحقیق العمل مردود وازدیاد آالت النسیج وإنتاجیة

منخفضة  وبأسعار والمنقوشة المزخرفة األقمشة أنواع وأجود أرقى على الحصول حیث
 .االستعمال مجاالت لشتى ومناسبة

 مختلفة أمان بأنظمة اآلالت زودت فقد النسیج آالت صناعة في شتى تطورات ذلك وأعقب 

 أخرى بوسائل المكوك عن االستغناء تم حیث النفس عبر اللحمة خیط نقل طرق وتعددت
 .والمائي الھوائي والنفث المقذوفاتو الرابیر مثل

 المنسوج بحر إلى اللحمة خیط ضم آلیة تطویر أیضا وتم . 

 في الخیوط الكترونیا التحكم وكذلك المناشف مثل خاصة أقمشة على الحصول 

  .) 1-5( وكما مبین في الشكل رقم  القماش وسحب رخوال أجھزةوكذلك  بدقة
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  )الشریطیة (  النسیج الرابیر ماكینة ) 1-5( الشكل رقم 

 على  والرسومات التصامیم أدق على والحصول النفس لفتح جدیدة طرق اختراع تم ولقد
 الجاكارد إلى استخدام ومنھ الدوبي إلى الكامات نظام من التطور ھذا انتقل حیث القماش

 من تم حیث من معنى الكلمة تعنیھ ما بكل النسیج صناعة میدان في ثورة احدث الذي
 .وتوقیتھا العملیات وتنسیق ةالنسیجی باكبر عدد من االختالفات والتحكم النول قیادة خاللھ

 غناء إل سابقاتھا إلى تضاف جدیدة فكرة تولد یوم وكل مستمرا التطور یزال وما ھذا كل
 .الصناعة من مھمال القطاع ھذا

 :النفس تشكیل وآلیة النسیج تطور: 2- 1-1
 من حمایتھ اجل من األساسیة احتیاجاتھ سد أجل من القدم منذ األقمشة اإلنسان استخدم

 وتطور اإلنسان حیاة تطور بعد انھ إال )أمطار  – حر - برد(  بھ المحیطة الظروف الطبیعیة

 یطور فاخذ األقمشة على اإلحساس ھذا یظھر أن أراد والفنیة الجمالیة وشغفھ باألمور معارفھ

 ثم ) جاكارد – دوبي – اتامك ( النفس فتح أجھزة وأھمھا األقمشة على النقوش تشكیل آلیات
 یفیةكو والنقوش الرسومات تصمیم في یبحث النسیجیة یبكوالترا بالنسیج خاص علم أوجد

 الفترة ھذه وخالل والنقوش الرسومات ھذه على للحصول السداء خیوط ةكبحر التحكم
  :النفس تكوین ، وفیما یلي بعض طرقرئیسة مراحل ثالث على النفس فتح أجھزة تطورت
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  :بالكامات النفس تكوین - 1  
 بواسطة تتحرك التي قاتالدر ضمن جماعي بشكل السداء خیوط لتحریك النظام ھذا یستخدم

 المطلوب النسیج مع یتوافق وترتیب شكل لھا یكون التي الكامات مع متصلة أذرع مجموعة

 على الحصول النظام ھذا بواسطة ویمكن ،.) 1-6( وكما مبین في الشكل رقم  علیھ الحصول
 )األطلس أو الساتان – بأنواعھا المبارد 1–  /1سادة( مثل  فقط أألساسیة كیب النسجیةاالتر

 إلى الماكینة في تقاالدر عدد یتجاوز أن یمكن ال النفس فتح في النظام ھذا استخدام خالل من

  .املك بشكل الكامات تغییر الضروري من التركیب النسجي تغیر وعنددرقة  12
  

  
  ) 1-6( الشكل رقم 

   الدوبي طةسابو النفس تكوین - 2 
 ویتم،  وروافع أذرع مجموعة طةسابو قاتالدر مع مباشرة یتصل جھاز عن عبارة ھو الدوبي

 الروافع لبعض األمر یعطي الذي المثقب الكرتون طةسابو قاتالدر ةكبحر التحكم خاللھ من
 على للحصول النظام ھذا ویستخدم ترددیة، ةكحر تتحرك التي الدوبي سكینة مع بالتحرك

 عدد یصل أن یمكن حیث الكامات بواسطة المشغلة تلك من تعقیدا ثركاأل النسجیة یبكالترا

 یبكالتر في اختالف  36 إلى 32 على الحصول وبالتالي درقة 36 إلى 32من تقاالدر
، اختالف 20 ھا لغایةاستخدام یفضل العملیة ةالحیا في ولكن السداء، خیوطل بالنسبة النسجي

  . ) 1-7( وكما مبین في الشكل رقم 
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  .) 1-7( الشكل رقم 

  أجھزة الكاماتأنواع : 3- 1-1

جھاز ذو الجھاز ذو الكامة السالبة والمنھا ، كامات لالنفس با أجھزةعدة من  أنواع تستعمل

  )  1-8( وكما مبین في الشكل ،  او تسمى بالكامات الخارجیة او الداخلیة الكامة الموجبة

  

  ) 1-8( الشكل رقم 
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  :)االكسنتریكیة ( الخارجیة جھاز الكامات .  1 

من ابسط اجھزة النفس ، ویستعمل  الخارجیةیعتبر جھاز النفس للنسیج السادة ذو الكامات  

لماكینة النسیج ، وتالمس كل كامة  عمود الكاماتتركبان على  ) O(  في ھذا الجھاز كامتان

مثبتة في الجزء الخلفي  ) P(  )الدواسة ( على رافعة أفقیة تسمى  ةمركب عجلة محوریة
 األعلى، بینما تتصل الدرقتان من  األسفلمن  ) F(  للماكینة ویتصل طرفا الرافعتین بالدرقتین

یؤدي خفض  وھذا بدورةالدرقتین ،  أعلى ) S( متحركة  یمر حول بكرة)  جلدي( بشریط 
  . األخرىالدرقتین والى رفع الدرقة  أحدى

 )البكرة المتحركة(  الدرقة أعلىریك نقطة االتصال من یتم ضبط حركة الدرقة بواسطة تح

للتحكم في مقدار فتحة  الدرقة أسفل )الدواسة (  األفقیة بالرافعة وضع اتصال الدرقةموتغیر 
  .  ) 1-9( وكما مبین في الشكل رقم  النفس

  

  الكامات السالبة ماكینة نسیج ذات یبین.  ) 1-9( الشكل رقم 
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 :الداخلیة  جھاز الكامات .    2

مبین كما وعجلة محوریة  فیھبھا تجویف یتحرك  داخلیة النفس تستعمل كامة أجھزةفي بعض 

في ھذا النوع تتحكم الكامة في حركة الدرقة صعودا وھبوطا وال .  ) 1-10( في الشكل رقم 
نوابض  إلىتحتاج لوسیلة اتصال بین الدرقتین كما في الحالة السابقة ، كما ال تحتاج الدرقة 

خاص وتحمل كل كامة وتركب جمیع الكامات على عمود . الوضع السفلى  إلى إلرجاعھا

الیسار  إلىتابع اسطواني ، ویتصل التابع بذراع ینزلق بفعل حركة الكامة  فیھیتحرك  یفاتجو
فیحرك رافعة على شكل زاویة قائمة تتحرك مفصلیا حول نقطة ثابتة ، وعند حركة الرافعة 

خفض الدرقة فان الذراع  أردنا وإذا األعلى إلىتدفع ذراع الدرقة فترتفع الدرقة  فإنھاالقائمة 
السابق فتنخفض الدرقة ،  االتجاهعكس  األجزاءالمنزلق یتحرك نحو الیمین فتتحرك جمیع 

  .ویحتوي الجھاز على وصالت منزلقة تستعمل لضبط ارتفاع الدرقات 

  

  

  الكامات الموجبة الداخلیةیبین جھاز .  ) 1-10( الشكل رقم 
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 : الخارجیة جھاز الكامات  -3 

سھولة الصیانة والضبط والتشحیم  إلىالتي یودي ذلك  الخارجیة في ھذا الجھاز تركب الكامات

  .، وتستعمل لكل درقة مجموعة من الروافع تقوم بنقل الحركة من الكامة 

  .خفض الدرقات  أوالمجموعات التي تقوم بالتحكم في رفع  أحدى )1-11( یوضح الشكل رقم 
مخروطي مسنن تتعاشق ترس  معھوتركب الكامات على عمود یدور بسرعة مناسبة وتدور 

ھ ، وتحمل الكامة تجوفیا یتحرك بداخل للماكینةمتصل بالعمود الرئیس  أخرمسنن ترس مع 

تابعا اسطوانیا ، ویركب التابع على رافعة مقوسة تتحرك حول محور ثابت ویعمل طرفھا 
حول ة ئماقنحو الیسار وبذلك تدور الرافعة على شكل زاویة  أفقیةالسفلى على جذب رافعة 

یعمل على دفع الدرقة إلى األعلى  ویتصل الطرف العلوي من الرافعة القائمة بذراع أخرمحور 
، وفي أثناء حركة الرافعة القائمة فإنھا تجذب ذراعا مستقیما متصال برافعة  من جھة الیسار

   .قائمة أخرى تعمل على دفع الدرقة إلى األعلى من الجھة الیمنى 

  

  یبین جھاز الكامات الخارجیة.  ) 1-11( الشكل رقم 

  أجھزة الدوبي :  2 – 1 
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     وفتح النفس عند تعدد الدرقات من اءفي حركة خیوط السد للتحكمالدوبي  أجھزةتستعمل 
جھاز الدوبي یعطي  أنالتراكیب النسیجیة المختلفة ، ویتضح من ذلك  إلنتاجدرقة  32 – 4

  .  ) 1-12( وكما مبین في الشكل رقم المتنوعة  األقمشة إلنتاجمن جھاز الكامات  أوسعمجال 

  
  .  ) 1-12( الشكل رقم 

الثنائي الرفع ، ومنھا ما یستمد  أو األحاديالدوبي مثل الجھاز  أجھزةمن عدة  أنواعھناك 

أیضا السالب عن طریق سلسلة تحرك كامة الجھاز ، وھناك  أوعن طریق ذراع اتصال  حركتھ
الذي یعمل على رفع الدرقة فقط كما أن ھناك الجھاز الموجب الذي یتحكم في حركة الدرقة 

درقة أو )  32 – 24 – 16 – 12( یث تتحكم في  تصنع أجھزة الدوبي بح، صعودا وھبوطا 

  .أكثر 
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  :أنواع أجھزة الدوبي : 1-2-1
 :جھاز الدوبي األحادي السالب . 1

  . جھاز الدوبي األحادي السالب ماكنة نسیج یحتوي على یبین ) 1- 13( الشكل رقم 
  

  
    ) 1- 13( الشكل رقم 

تتحرك السكینة بواسطة رافعة مركب علیھا تابع اسطوانة ، وعندما تدور كامة الجھاز عندما 

، ویستند فوق السكینة من  أیضاتدفع الرافعة نحو الیسار فتتحرك السكینة نحو الیسار  فإنھا

الكارتون المستخدم یكون على  أنمع العلم مع السكینة ، ًایكون مالمس أفقيخطاف  األعلى
ینخفض  فأنةالتي یستند علیھا ذراع الخطاف  أسفلبكرة كبیرة كون ھناك تعندما ف شكل بكر

معھا وترتفع الدرقة في  فتجذبھفیكون في طریق السكینة التي تتحرك نحو الیسار  األسفل إلى
یكون كانت ھناك بكرة صغیرة ف وإذا .الحدفة عن طریق مجموعة روافع متصلة بالخطاف  ھذه

وكما مبین  ال ترتفع الدرقةوالسكینة فال تجذبھ معھا في أثناء حركتھا  الخطاف بعیدا عن مسار

  . ) 1- 14( الشكل رقم في 
ویالحظ أن ھذا الجھاز من النوع السالب أي أن الجھاز یعمل فقط على رفع الدرقة ، وعند 

،  خفضھا فان النابض المتصل بأسفل الدرقة یقوم بجذبھا في أثناء حركتھا إلى األسفل 

  .في ھذا الجھاز ھو من النوع المغلق  ھویالحظ أیضا أن النفس الممكن الحصول علی
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  ) 1- 14( الشكل رقم 

  

  :جھاز الدوبي األحادي الموجب . 2
 

من عجلتین تغطي  حركتھیستعمل ھذا الجھاز في كثیر من انوال الصوف ، ویستمد الجھاز 

وكما  باألسھمنصفي محیط كل منھما ، وتدور العجلتان في االتجاھین الموضحین  األسنان
  .  ) 1- 15( مبین في الشكل رقم 

وبذلك یكون التحكم في  أسفلومن  أعلىھناك رافعة على شكل زاویة تتصل بالدرقة من 

سنا  )17( بھا أخرىمتصل بعجلة مسننة  أفقيوتتصل الرافعة بذراع . الدرقة بطریقة موجبة 
العجلة فتحة على  وبھذه. أسنان أربع سنا ثم فراغ ما یعادل (17)ثم فراغ یعادل سنا واحدا ثم 

من  یرتكز أخر أفقيعمود رفیع یعمل على اتصال العجلة بذراع  فیھشكل قوس دائري یتحرك 
  .منتصفة على اسطوانة الكارتون المكون من القضبان والبكرات المعدنیة 

فإذا كانت ھناك بكرة معدنیة أسفل الذراع فان ھذه البكرة تعمل على رفع الذراع المتعاشق 

بالعجلة المتصلة بالذراع العجلة المسننة العلیا ، وعندئذ تدور العجلة المتصلة بالذراع باتجاه 
عقارب الساعة نصف دورة وتجذب معھا الذراع المتصل بالزاویة القائمة إلى الیمین وبذلك 

  .الحدفة  ھذهفع الدرقة في یر

 لم تكن البكرة المعدنیة في المكان المخصص للدرقة فینخفض الذراع المتصل بالعجلة وإذا
 االتجاهالعجلة حتى تتالمس مع العجلة السفلیة فتدور في عكس  ھذهالوسطى فتنخفض 

  .  السابق فتنخفض الدرقة 
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  الموجب األحاديیبین جھاز الدوبي .  ) 1- 15( الشكل رقم 

 :جھاز الدوبي الثنائي السالب . 3

الجھاز یتحكم  أنالدوبي الثنائیة السالبة وتشترك جمیعھا من  أجھزةأنواع كثیرة من ھنالك 
مجموعة من نوابض  أما في حالة الخفض فان ھناك جھاز بھفي حركة رفع الدرقة فقط ، 

  .في الموضع السفلي  أبقائھاالدرقات وتعمل على  أسفل من سفلیة تعلق

  :ھي  األجھزة ھذهھناك نوعان من 

النسیج بواسطة ذراع اتصال یعطي  لماكینةمن العمود السفلى  حركتھیستمد  : األولالنوع 

  .للسكینتین اللتین تتحركان حركة ترددیة مستمرة  الحركة المطلوبة

بواسطة سلسلة تعمل على دوران عمود مركب علیة كامتان  حركتھیستمد  :النوع الثاني 

  .تحركان السكینتین 

الدوبي الثنائیة السالبة التي تعمل بواسطة ذراع  أجھزةاحد  .) 1- 16( یبین الشكل رقم 
 األعلىالنسیج ، ویفصل الذراع من  لماكینةاتصال بنقل الحركة الالزمة من العمود السفلي 

على تحریك السكینتین العلویة والسفلیة یمینا ویسارا بالتناوب ،  الرافعة ھذهوتعمل  رافعة

بینما تعمل السكینة السفلیة على وتعمل السكینة العلویة على رفع الدرقة في الحدفات الفردیة 
  .رفع الدرقة في الحدفات الزوجیة 

 معھتتم عملیة الرفع عندما یكون الخطاف المتصل بالدرقة في طریق حركة السكینة فتجذبھا 

راسیة یستند علیھا الخطاف من  إبرةنحو الیسار ، ویمكن التحكم في موضع الخطاف بواسطة 
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ثقوب مقابل الدرقة التي  ھعلى كارتون ب أسفلبدورھا من  اإلبرةطرفھا العلوي بینما تستند 
 األسفل إلىتنخفض  اإلبرةكان ھناك ثقب في الكارتون فان  فإذاالدرقة ،  ھذها من یراد رفعھ

في الكارتون  لم یكن ثقب وإذاداخل الثقب فینخفض الخطاف حتى یصبح في مسار السكینة ، 
ال تنخفض ویظل الخطاف مرتفعا وبعیدا عن مسار السكینة فال ترتفع الدرقة في  اإلبرةفان 

     .الحدفة  ھذه

  
  یبین جھاز الدوبي الثنائي السالب.  ) 1- 16( الشكل رقم 

  

 :جھاز الدوبي الثنائي الموجب .  4
یفضل استعمال جھاز الدوبي الثنائي الموجب حتى ال الثقیلة  واألقمشةالصوف  أنوالفي 

في الموضع السفلى وبذلك تنخفض القوة الواقعة  إلعادتھانوابض سفلیة  إلىتحتاج الدرقات 

  .جھاز الدوبي  أجزاءعلى الخیوط وعلى 
من رافعة یسمح باتصالھا بأسفل الدرقة .  ) 1- 17( یتكون الجھاز وكما مبین في الشكل رقم 

الدرقة من الطرف العلوي ، وفي الجھاز سكینة علویة یتصل بھا  وبأعلىمن الطرف الیمین 
، وكما  أیضاھناك سكینة سفلیة وقضیب دفع سفلي  أنوعلى استقامتھا قضیب دفع علوي كما 
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الدوبي الثنائیة فان المجموعة العلویة تعمل على رفع الدرقة من الحدفات  أجھزةھو الحال في 
لیة على رفع الدرقة من الحدفات الزوجیة ، وتتناوب بینما تعمل المجموعة السف الفردیة

المجموعتان الحركة إلى الیمین والى الیسار ، ویوجد خطاف یتصل بأعلى عارضة متصلة 
  .بالرافعة من منتصفھا كما أن ھناك خطاف أخر متصال بأسفل العارضة 

طرف الرافعة  یتم رفع الدرقة من الحدفات الفردیة أذا وضع أصبع في الكارتون حیث یرتفع

التي یستند علیھا الخطاف العلوي فیصبح ھذا الخطاف في طریق  باإلبرةالصغیرة المتصلة 
   . الحدفة  ھذهمعھا فترتفع الدرقة في  تجذبھالسكینة العلویة التي 

  

  

  یبین جھاز الدوبي الثنائي الموجب.  ) 1- 17( الشكل رقم 

  

  طرق اتصال جھاز الدوبي بالدرقات : 2- 1-2

 إلىالدرقات وجود نوابض سفلیة تجذب الدرقات  إلرجاعفي حالة جھاز الدوبي السالب یلزم 
عدم  إلىوخصوصا عند عدم رفع الدرقة ویستعمل لھذا الغرض جھاز خاص یودي  أسفل

وتتصل الدرقة برافعة مقوسة تتحرك حول  ، رفعھا في أثناءزیادة الشد الواقع على الدرقة 
فإنھا تجذب ذراعا یتصل بینھما ورافعة أخرى متصلة حركة الرافعة  أثناءمحور ثابت ، وفي 

  .  ) 1- 18( وكما مبین في الشكل رقم  من أسفل بنابض مثبت طرفة األخر بعارضة في الجھاز
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  السالبیبین اتصال الدرقات في جھاز الدوبي   ) 1- 18( الشكل رقم 

في حالة جھاز الدوبي الموجب فلیس ھناك نوابض سفلیة بل تتصل رافعة الدوبي بوصالت 
مناسبة من أعلى الدرقة ومن أسفلھا وبذلك یتحكم الجھاز في رفع الدرقة وخفضھا وكما مبین 

وأثمرت المحاوالت الھندسیة لتالفي العیوب السابقة إلى تغیر . ) 1- 19( في الشكل رقم 

أوضاع تعلیق الدرقات وذلك بجعل الدرقة تتصل بجھاز الدوبي عن طریق تعلیقة سفلیة مركبة 
  .أسفل الماكینة وھذه التعلیقة تقوم بتحریك الدرق من األسفل إلى األعلى 

  
  ) 1- 18( الشكل رقم 
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 أسئلة الفصل األول  
  :الفراغات اآلتیة بما یناسبھا أمأل) 1س

 ................ .ب ................. من طرق تشكیل النفس ھي أ  .1

 ..................... .ب................. الكامات ھي أ  أجھزة أنواعمن  .2

 ............................... .الدوبي للتحكم في  أجھزةتستعمل  .3

 إلىتجذب الدرقات ............. وجود  إلىالدرقات  إلرجاعیحتاج جھاز الدوبي السالب  .4
 .األسفل

 أخرىتعددت طرق نقل خیط اللحمة عبر النفس حیث تم االستغناء عن المكوك بوسائل  .5
 .............. .ج . ................ ب ........... أ ھي 

  

  :اآلتیةوصحح الخطأ ان وجد في العبارات ) خطأ(  أو) صح(اجب بكلمة ) 2س

التصامیم والرسومات على القماش یتم عن طریق استخدام  أدقالحصول على  أن .1
 .نظام الكامات

یمكن تجاوز عدد الدرقات في النول عن  في استخدام طریقة تشكیل النفس بالكامات ال .2
 .درقة) 16(

 لماكینةتركب على العمود السفلي  في جھاز الكامات السالبة تستعمل ثالث كامات .3
 .النسیج

الوضع  إلى إلرجاعھانوابض  إلىفي جھاز الكامات الموجبة الداخلیة تحتاج الدرقة  .4
 .السفلي

 .السالب األحادينحصل على النفس من النوع المغلق في جھاز الدوبي  .5

  .عمل واحدًا منھا بإیجازالدوبي، واشرح  أجھزة أنواععدد ) 3س

  .الدوبي الثنائیة السالبة أجھزةوالنوع الثاني من  األولقارن بین النوع ) 4س

 نفضل استخدام جھاز الدوبي الثنائي الموجب؟ اإلعمالألي ) 5س
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  الفصل الثاني 
  

 )مكوكیة الالماكینات ال( ماكینات النسیج اإللیة 

 

 

 

 

 

  

  األھداف 
  :الطالب قادرا على أن  یكونبعد إنھاء دراسة ھذا الفصل 

 ).الماكینات الالمكوكیة ( یتعرف على ماكینات النسیج اإللیة  .1
 .یتعرف على وسائل نقل خیط اللحمة بماكینات الالمكوكیة  .2
 .یتعرف على المتطلبات الرئیسة لماكینات النسیج الالمكوكیة  .3
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  )الماكینات الالمكوكیة ( ماكینات النسیج اإللیة : 2-1   

  :ة ــمقدم
وھو احد ، النسیج المكوكیة  ماكینةتكون منھا تالرئیسة التي  األجزاءاحد  یعتبر المكوك

النسیج الیدویة وكذلك في  ماكینةاستعمال  ذعناصر التطور والتقدم في صناعة النسیج من

شكل المكوك لم یتغیر على مر  أنالحدیثة ، یالحظ  واألوتوماتیكیةالمیكانیكیة  ماكینة النسیج
وذلك حسب التطور الذي حدث في ماكینات  من حیث بعض التفاصیل الخارجیة أالالسنین 

  .)  2-1(وكما مبین في الشكل رقم ج النسی

  

  
  ) 2-1(الشكل رقم 

  

المنسوجات المختلفة من حیث  إلنتاجالنسیج المكوكیة من الوسائل الفعالة  ماكینةوتعتبر 

، وتنتج  على حافتي المنسوج)قویتین ( متینتین ن یالنوعیة بطریقة بسیطة مع توفر حاشیت
 ھالنسیج المكوكیة بسبب الحركة الترددیة للمكوك حامال بداخل ماكینةعلى  الحاشیة المستمرة

وتساعد الحاشیة القویة على تحمل المنسوج لعملیة  ھخیط اللحمة على ماسورة مثبتة بداخل
وكما مبین في  اإلكمالخالل عملیات  حافتیھالشد التي یتعرض لھا عندما یجذب المنسوج من 

  )2-2(الشكل رقم 
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  ماكینة النسیج المكوكیة)  2-2( الشكل رقم 

الناتج من ماسورة خیط اللحمة  صغر حجممثل ھناك عدة مشاكل یسببھا استعمال المكوك و

ذلك یؤدي  أنالمشكلة بزیادة حجم المكوك حیث  ھذهصغر حجم المكوك وال یمكن طبعا حل 
 ینةماكتوقف  إلىدي ؤكثرة تقطع خیط السداء مما ی إلىزیادة فتحة النفس ومن ثم  إلى

إلى تقلیل سرعتھ ، وكذلك كلما كبر حجم المكوك سوف نضطر  اإلنتاجسیج وتعطیل الن

  .وألسباب فیزیائیة وبالتالي تقل سرعة ماكینة النسیج وانخفاض إنتاجیتھ كمحصلة نھائیة 
الختالف الشد  اللحمة ویالحظ في بعض المنسوجات ظھور عیب عرضي في تغییر ماسورة

رة المنتھیة والماسورة الجدیدة ، كما تنتج عن جھاز تغذیة المواسیر على الخیوط بین الماسو
في القماش ، وتحدث عدة عیوب مماثلة نتیجة الختالف الشد الواقع على  أخرىعدة عیوب 

  .خیط الماسورة في عملیة تدویر اللحام 

في  ركثیرا بالتغیی تتأثرالخیوط  ھذهالصناعیة فان  األلیافوعند استعمال الخیوط المصنعة من 
احتكاك  أن، كما  أجزاء المعة على سطح المنسوجعن ذلك عیوب على شكل  الشد وینتج

مرور المكوك بین طبقتي خیوط  أثناء في ألیافھاتقطیع بعض  إلىدي ؤالخیوط ی بھذهالمكوك 

ھو المصدر الرئیس للمشاكل المیكانیكیة التي تحدث خالل عملیة  السداء ویعتبر المكوك
ال یمكن التحكم بالدقة المطلوبة  فانھ الضربالمكوك بواسطة جھاز  أطالق فبعد عملیة لنسیجا

وتحدث عدة مشاكل  الماكینةجزء من  بأيال یكون متصال اتصاال مباشرا  انھحیث  مسارهفي 
 فانھالصندوق المقابل  إلىوانطالقة ، وعند وصول المكوك  مسارهبسبب انحراف المكوك عن 
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ارتداد المكوك نحو الخلف مما  إلىدى ذلك ؤوی اإلیقافعملیة أثناء في عنیفة  یتلقى صدمة
انزالق لفات الخیط من على الماسورة بسبب  أحیاناث دویح. عنة ضعف الحدفة التالیة ینتج 

الظاھرة في  ھذهقوة الصدمة مما یعمل على قطع خیط اللحمة وتوقف عملیة النسیج وتزید 
  .لزیادة السرعة  المصممین أمامالسریعة مما یضعھا عقبة  الماكینات

فتستعمل عدة  األلوانالمنسوجات التي تحتوي على خیوط اللحمة متعددة  أنتاجوفي حالة 

 أضافیة أجھزةوجود  مما یستوجب،  الماكینةمواكیك داخل صنادیق متحركة على جانبي 
یمثل  وھذاالطریقة  بھذهالتي تعمل  ةالماكینلتحریك صنادیق المكوك ویالحظ انخفاض سرعة 

  . ) 3- 2( وكما مبین في الشكل رقم  اإلنتاجنقصا في 

  
  ) 3-2( الشكل رقم 

بعث من مصنع النسیج بحیث یصبح من الصعب نیالحظ ارتفاع مستوى الضوضاء التي ت

 . أعمارھمالتفاھم بین العاملین مع تعرض قوة سمعھم للضعف مع مرور الزمن في نھایة 
  . وأحدى مشاكل المكوك أیضا ھو احتمال انحرافة عن مساره وتعریض العاملین للخطر 

غیر المكوك للقیام  أخرىاستعمال وسائل  إلىالنسیج  ماكینات ومصمم ألج األسباب ولتلك

 الماكینةزیادة سرعة  إلىالوسائل جمیعھا  ھذهخیط اللحمة بالمنسوج ، وتھدف  إدخالبعملیة 
 نفسھالنسیج المكوكیة ، وفي الوقت  ماكینةفي الیھ الحد الذي وصل  نع جاإلنتابحیث یزید 

من المكوك مما یساعد على تقلیل الكلفة  الناتجةتفادي المشاكل  إلىالوسائل  ھذهتھدف 
   .وتحسین جو العمل  اإلنتاجوتبسیط عملیة 
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  )نول سولزر ( ماكینات النسیج التي تعمل بالمقذوف  :1-1-2

  مقدمة

  
تصمیم ھذا النوع من  إلى) (sulzer في صناعة النسیج في مصانع سولزر األبحاثتوصلت 

 واإلقالل الماكینةوتجنب فترات وقوف  المكوكیةعن الماكینات  اإلنتاجكینات لزیادة سرعة االم

عدم  عن الناتجة النسیجیة األخطاءمن الجھد الواقع على خیوط السداء وتجنب  حدوث 
وكذلك االستغناء عن بعض  المكوكیة ماكیناتالالضبط المیكانیكي والتي تحدث غالبا في 

وكما مبین  )الخ.....الضاربات  ،المواكیك ،اللطاشات( الضرب سریعة االستھالك مثل أجزاء

  ) . 2-4 (في الشكل رقم
  

  
  ) 2-4 (الشكل رقم 

  

لذا استخدمت بكره ، محدود الطول مھما كبر حجمھا ماسورةالعلى  للحمھالف خیوط  أن 

وبذلك ، )5-2(وكما مبینة في الشكل رقم  كیلوغرام 2-1یبلغ وزنھا من ) Cone( مخروطیھ
   .للحمھ اتوفر عملیة تدویر 
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  ) 5-2( الشكل رقم 

اللتقاط الخیط   بالمقذوفالید نسمیھا  أصبعیزید حجمھا عن  ال أخرى أجزاءوخصصت  
 المقاذیفھذه  صغرل نسبةو، ثم االندفاع داخل فتحة النفس  ألتغذیھ أجزاءمن  ألیھالمقدم 

الحركات  إقاللویترتب على ذالك سنتمتر  2.54 عنارتفاعھ  یزید یستخدم نفس صغیر ال

 المكوكیةالتي تحدث على الخیوط بسبب اتساع فتحة النفس نسبیا في الماكینات   الفجائیة
ویزید سرعة  القطوعاتعلى خیوط السداء وھذا بدوره یقلل نسب  وتقلیل االحتكاك الواقع

  ). 6- 2( وكما مبین في الشكل رقم  الماكنة

  
  یبین شكل المقذوف)  6-2( الشكل رقم 
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 ةاألنظمالعالم بفضل التجدید المستمر واستخدام  أنحاءفي جمیع  اكیناتالمتستخدم ھذه  
وتتمیز ھذه الماكینات الیوم . المختلفةلقیادة الوحدات  الدقیقةوالمعالجات  المتقدمة االلكترونیة

من  الدقیقةمتر في  1050 وإدخالدقیقھ / متر 20إلى  12من جیده تصل  إنتاجیھبقدره 
 إلىالجاكارد وبعرض یصل  أووالدوبي  السادة ةشمأق أنتاج الماكیناتھذه لیمكن .  للحمھا

 فھي مراحل تكوین النسیج أما ، جنب إلىجنبا  ةأقمشثالثة  أوقماشین  أنتاج أو أمتار أربعة

ثم  للحمھاخیط  وإدخالوھي فتح النفس  األخرىبعد  واحدة مثل جمیع ماكینات النسیج تتعاقب
  .ضم خیط اللحام نحو المنسوج 

على نطاق واسع  أالنالالمكوكیة المستخدمة  ماكینات النسیجسولزر احد  نسیج ماكینةعتبر ت
 أنتاج الماكیناتوالتصامیم ویمكن على ھذا  األنواعفي مجال المنسوجات من جمیع 

  . ) 7- 2( وكما مبین في الشكل رقم  النسجیة التصامیم أنواعالمنسوجات من جمیع 

  
  ) 7-2( الشكل رقم 

  في نول سولزر  الضربجھاز : 2-1-2

 80 طولھالنسیج سولزر یدفع خیط اللحمة نحو المنسوج بواسطة مقذوف صغیر  ماكینةفي 

وكما مبین في  غراما 40نحو  إلىوزنة  لویص ملیمتر 5ملیمتر وسمكة  10 وعرضھ ملیمتر

  . ) 8- 2( الشكل رقم 
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  یبین المقذوف في ماكینة النسیج نوع سولزر )  8-2( الشكل رقم 

، وھو الجانب الذي ینطلق منة المقذوف وتقع جمیع  األیسرتوضع بكرة التغذیة على الجانب 
تعمل على تمكین  أجزاء مجموعة أیضاویوجد . على ھذا الجانب  الضربجھاز  أجزاء

المقذوف اصغر كثیرا من  أن الماكینة ھذهالمقذوف من التقاط طرف الخیط ، ویالحظ في 
كثیرا من ماسورة اللحمة التي توضع  اكبر البكرة التي تغذي خیط اللحمة  أنالمكوك في حین 

یتمیز ھذا النظام بعدة وینطلق المقذوف بالسرعة المناسبة داخل النفس ، و.عادة بالمكوك 

 وال تعتمد )يالّل( زاویة المقذوف تعتمد فقط على أطالقالطاقة التي تعمل على  مزایا حیث أن
 خل النفس تكون سرعة ثابتةفان السرعة التي ینطلق بھا المقذوف دا الماكینةعلى سرعة 

تخزن في  أنوھي كمیة الطاقة المرتفعة التي یمكن  أخرىحتى عندما یدار ببط وھناك میزة 

ثانیة أي ما یعادل ضعف / متر  3 إلىمما یعطي المقذوف سرعة كبیرة تصل عمود اللي 

  . النسیج المكوكیة الحدیثة  ماكیناتسرعة المكوك على 

ببط فان  إلى الجھة الیسرىمن تحت النسیج من الجھة الیمنى  إرجاعھأن المقذوف یتم وحیث 

نفس السرعة  اكتسابھمما یضمن  الضربجھاز  أمامالمقذوف یمكن وضعة بدقة في الموضع 
من  ½ إلى ¼ تتراوح بین المقذوف  لضربالطاقة المطلوبة  أنفي كل حدفة ، ویالحظ 

  .المكوك  لضربالطاقة المطلوبة 
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الذي )  1( من عمود اللي ،)  9- 2( وكما مبین في الشكل رقم  الضربجھاز  أجزاءتتكون 

زاویة اللي إلغراض التحكم في سرعة یر یلتغ ضبطھفي مسند یمكن )  2(  نھایتھتثبت في 

، ) 4( الضرب أداةالذي یحمل في طرفة ) 3(  الضربوتتصل نھایة العمود في ذراع ، الضرب

عمود  إلى)  7( ، ویشیر الرقم )  6( مستقرا في مكانة )  5(  ماسك المقذوف أیضاویوجد 

)  11( وتثبت وصلة )  12(  الضربوالذي یحمل كامة )  8( المتصل بالعمود السفلى اإلدارة

  یتحرك حول العمود رقم  أنالذي یمكن )  9( رقم  بالجزء أیضاحول عمود اللي وكما تتصل 

وتضغط علیھا  ) 7( تالمس اسطوانة  فإنھا)  12(  الضربدوران كامة  أثناءوفي ، )  10( 

فان )  9( متصلة بالجزء رقم  ) 7( وتحركھا نحو الیمین ، وحیث أن االسطوانة ذات الرقم 

في )  10( حول العمود )  9( الجزء  إلى دوران ديؤت الیمین إلى)  7( حركة االسطوانة 

واحدة مع محور دوران  استقامةلى ع)  10( عقارب الساعة حتى یصبح العمود  اتجاه

، )  11( ذات الرقم  بالوصلة)  9(  الرقمونقطة اتصال الجزء ذو )  7( االسطوانة رقم 

عكس )  1( لي العمود  إلىعقارب الساعة  اتجاهفي )  9(  ویودي دوران الجزء ذات الرقم

انة المركبة علیھا فان االسطو)  12(  الضرب، وباستمرار دوران كامة عقارب الساعة  اتجاه

( یمثل امتدادا للجزء رقم  والذي)  13( الرقم  والسطح المنحني ذ إلىتصل )  14( ذات الرقم 

یدور )  9( فان الجزء  األسفل إلى ) 13( الطرف )  14( تدفع االسطوانة  وعندما،)  9

حرا في العودة )  1(  الليعقارب الساعة بحیث یصبح عمود  اتجاهبصورة مفاجئة في عكس 

نحو النفس بسرعة )  5(  الضرب أداة)  3(  الضرب، وبذلك یدفع ذراع  األصليالوضع  إلى

بامتصاص الطاقة المتبقیة بعد )  15( ویعمل جھاز ھیدرولیكي . ثانیة / متر  30 إلىتصل 

  ) . 16( بواسطة المكبس الزیتي  لضربعملیة ا

سولزر لیس على الدرجة المتوقعة من الكفاءة من  في نول الضربنظام  أن ومن المالحظ

 15الطاقة المستغلة تمثل  أنحیث استغالل الطاقة المیكانیكیة بالمقارنة بالنول المكوكي حیث 

أن جھاز إیقاف المقذوف یعتبر على درجة عالیة من  أیضامن الطاقة المبذولة ، ویالحظ % 

بواسطة الجھاز ولصغر حجم المقذوف فقط من الطاقة یتم امتصاصھا %  9الكفاءة وان 

  .مقارنة بالمكوك فال توجد المشاكل التي تحدث خالل عملیة اإلیقاف 
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  في نول سولزر الضرب یبین جھاز)  9-2( الشكل رقم 

   الضربجھاز  أجزاء

 )مسند ( نھایة العمود . 2  اللي                           عمود .1

  الضرب أداة. 4                          الضربذراع  .3

 المقذوف  استقرارمكان . 6                      الماسكالمقذوف  .5

  الضربعمود كامة . 8                          اإلدارةعمود  .7

 ) 9( عمود حركة للجزء . 10  جزء الخاص باللي                ال .9

  الضربكامة . 12                         الضربوصلة  .11

 اسطوانة الكامة . 14   )       9( الطرف السفلى للجزء  .13

  اإلیقافمكبس جھاز . 16 الذراع     إلیقاف ھیدرولیكيجھاز  .15

 السمیكة وكذلك في حالة تغییر المقذوف أولتشغیل الخیوط الرفیعة  الضربویمكن ضبط جھاز 

 أودرجة  30 – 28ملیمتر وكما تزید زاویة اللي من   15 – 14، ویتراوح قطر عمود اللي  

منتشرة بعرض السداء ومثبتة على  دالئل، ویجتاز المقذوف طبقتي خیوط السداء داخل  أكثر

وبذلك ال یحدث تالمس بین المقذوف وخیوط السداء ، ویالحظ  الدفةمسافات مناسبة بجھاز 
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وكما مبین في الشكل  المطلوب والتوجیھ إلسنادابما یوفر  دالئل علىالمقذوف یستند دائما  أن

  . ) 10- 2(رقم 

  
  ) 10-2( الشكل رقم 

مساحة اقل من  إلىحتاج ت الماكینة یجعلسولزر وصغر المقذوف  ماكینات زیادة عرضأن  

وذلك لكبر  نفسھالذي ینتج منسوجات بالعرض  ةالمكوكی للماكیناتالمساحة المطلوبة 

من المزایا الكبیرة المساحة المطلوبة الحتواء المكوك على جانبي النول ، ویعتبر ھذا العنصر 
وتكیف ھواء  إضاءةمن حیث المساحة المطلوبة للنول وما یتبع ذلك من سولزر  لماكینات

  .وغیرھا 
ین ساحبا الیم إلىسولزر حیث ینطلق احدھما من الیسار  في ماكینةستعمل عدة مقذوفات تو

على حزام ناقل یتحرك بسرعة  األخرىخیط اللحمة من بكرة التغذیة بینما تعود المقذوفات 

في التوقیت  األخرواحدا تلو  الضربموضع  إلىصغیرة تحت المنسوج حیث تصل تباعا 

  ) . 11-2( وكما مبین في الشكل رقم المناسب ، 

  
  ) 11-2( الشكل رقم 
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مقذوفا في  17وعلى سبیل المثال یستعمل  ماكینة النسیجویعتمد عدد المقذوفات على عرض 

على  13في الناحیة المقابلة و  3سنتمتر ینطلق واحد منھا بینما  330ذي العرض  الماكینة

     المقذوف عند الدرجة من أطالق ویتم اإلطالقجھة  إلىالحزام الناقل في طریق العودة 

      الخلفي من الدرجة  الوضعفي  ةالدف استقرار أثناءحسب عرض النول  140 – 105

 إلى إضافة الضربقوة  فیھالحركة وتوثر  أثناءوبذلك یكون المقذوف حرا في  360 – 100

  .الداخلیة لتقلیل االحتكاك  أسطحھاالتي یتم تزیت  الدالئلاالحتكاك بینھ وبین 

  

  كتروني لماكینات النسیج التي تعمل بالمقذوف لجھاز اإلیقاف اال:2-1-3

فزادت درجة  ، بواسطة معالج دقیق المقذوففي الماكینات الحدیثة یتم التحكم بكوابح 

 إیقافالكوابح ذات التحكم االلكتروني ھو  ظیفةوو . الفاعلیة وتقلصت تكالیف الصیانة

 إیقافجھاز  أن أیضاالحظ التدخل الیدوي وی إلى الحاجةالقذائف في المكان الصحیح دون 
ولصغر حجم المقذوف مقارنھ بالمكوك فال توجد  ءةالمقذوف یعتبر على درجھ عالیھ من الكفا

   . اإلیقافالمشاكل التي تحدث خالل عملیة 

   المقذوفموقع )  3 إلى 1(تحدد المجسات  ) 12- 2(وكما في الشكل   طریقة العمل كالتالي

بناء على المعلومات  األمرمعالج دقیق ینقل  إلى بإیصالھوتقوم  أداة الضربداخل )  4( 

على شكل قمع تقوم بدورھا وھي على وحدة توجیھ  األخیرمغناطیس ویعمل من  المستقبلة

بزمن وصول )  2 ( ویتحكم المجس العلویة البطانة إزاحةبتحویل شدة الكابح عن طریق 

     موقع االستقبال إلىالقذائف 

   ) .الضرب  أداة(  

   -:وھي  المقذوفاحتماالت في عمل  ةثالثھناك  

 إلمكانیة المقذوفمن قبل  مغطاةلمجسات لالتحكم  إحداثیات للمقذوفالموقع الطبیعي  .1

   . 1الوضع )  12- 2( وكما مبین في الشكل رقم  .لعمل للماكینة ا

  للمجسالتحكم  حداثیاتإلغیر كافي  تتوقی یعني من الالزم أكثرزائد  المقذوفاختراق  .2

  . 2الوضع ) 12- 2( وكما مبین في الشكل رقم  یودي توقف الماكینة مما مغطاةغیر  ) 1( 

 ) 3(  التحكم للمجس إحداثیات فان الالزم اقل منغیر كافي توقف  المقذوفاختراق   .3

  . 3الوضع )  12-2( وكما مبین في الشكل رقم  مغطاةغیر 



 نسیج ثالث  –علوم صناعیة                                             الفصل الثاني        
 

 
37 

 

 إغالقیحدد المعالج  والثالثة الثانیةفي الحالتین و، یتجاوب المعالج الدقیق  ال األولى الحالةفي 
 إلى المقذوف إلعادة الالزمةبعدد الخطوات  األوامر إرسالعلى التوالي عن طریق  الكابحوفتح 

  . موقعھا الطبیعي
  

  
  جھاز اإلیقاف االلكتروني )  12-2( الشكل رقم 

  

  

  جھاز تحریك المشط في نول سولزر : 2-1-4

 بواسطةیتحرك حركة مستمرة بواسطة جھاز الدف المشط في النول المكوكي یالحظ أن 

فان المقذوف ال ینطلق أال في حالة  الضربالذراع والمرفق أما في نول سولزر ولطبیعة جھاز 

استقرار المشط في الموضع الخلفي ، ویستعمل لھذا الغرض جھاز تحریك ذو كامتین وكما 

  ) . 13-2( مبین في الشكل رقم 
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  یبین جھاز تحریك المشط في نول سولزر)  13-2( الشكل رقم 

  جھاز المشط  تحریك أجزاء
 ذراع یحرك حركة دورانیة ترددیة . 2عمود یمتدد بعرض النول             .1
  األدلة. 4المشط                                  .3
 الكامتان . 6                       األماميالمسند  .5
 )محور ( عمود . 8االسطوانتین                           .7
 حامل   .9

 حولھبعرض النول والمثبت  الممتد)  1( تحریك المشط من العمود رقم جھاز  أجزاءوتتكون 

المشط  أعلىالذي یتحرك حركة دورانیة ترددیة ، ویثبت في ھذا الجزء من )  2( الجزء رقم 

ویتحرك المشط بفعل الكامتین ). 5( للمنسوج  األمامي، كما یوجد المسند )  4(  واألدلة)  3( 

، )  6( ن االكامت معھالذي یدور بسرعة منتظمة وتدور )  8( المركبتین على العمود )  6( 

المثبت على )  9( ن على الحامل االمركبت)  7( ن ااالسطوانت)  6( ویتالمس مع الكامتین 

الن على تحریك تعم)  6( فان الكامتین )  8( إثناء دوران العمود في و)  1( العمود 

  ) . 9( دوران الجزء  إلىومن ثم )  7( ن ااالسطوانت

ك المشط ویالحظ في تصمیم رالذي یح)  2( الجزء  إلىوتنتقل الحركة الدورانیة الترددیة 

حركة  أثناء، ویالحظ الكامتین وجود فترة استقرار تضمن بقاء المشط في الموضع الخلفي 

 أثناءفي المنسوج  أسفلنخفض بحیث تصبح ی األول أنج المنسو اتجاهالمشط نحو الیمین في 
  . عملیة ضم المشط لخیط اللحمة 
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  مراحل إدخال الخیط اللحمة وتكوین الحاشیة : 2-1-5

، نسیج الخیط اللحمة في نول سولزر خالل دورة  إدخالمراحل )  14- 2( یوضح الشكل رقم 

 حتى یكون في األعلى إلىیتحرك  أنیوشك )  1( المقذوف  أننالحظ ) أ  14-2( وفي الشكل 

  ). 2(  مقدم الخیط یقدمھاالنطالق كما یلتقط طرف الخیط الذي  موضع

  
  ) أ 14-2( الشكل رقم 

ینطلق  أنیكون المقذوف قد التقط طرف الخیط وھو یوشك )  ب 14- 2( وفي الشكل  

أطالق المقذوف فان  أثناءمن البكرة  ولتخفیض حدة الزیادة في الشد الناتج عن سرعة الخیط

في الخیط بحیث یقلل )  3( التحكم  أصبعالخیط كما یتحرك  عن قبضتھیترك )  4( جھاز الشد

  .الخیط  یتخذهمن طول المسار الذي 

  
  )ب  14 - 2( الشكل رقم 

موضع المقذوف  أیضاالذي یبین )  ج 14- 2( ھو موضح في الشكل  وتكون النتیجة على ما

  .في الجھة المقابلة  اإلیقافبواسطة جھاز  وإیقافھعبوره النفس بعد 

  

  )ج  14 – 2( الشكل رقم 
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 550خیط اللحمة المسحوب خلف المقذوف الن المقذوف یقف على بعد نحو  أیضاویظھر 

ملیمتر من حافة المنسوج وتفادیا لكثرة العوادم عند قص ھذا الطول فان المقذوف یعاد في 

فقط من المنسوج ، ویتم سحب الطول الزائد  ملیمتر 15حتى یصبح على بعد  المعاكس االتجاه

على منع )  4( بینما یعمل جھاز الشد )  3( التحكم  أصبععودة المقذوف بواسطة  أثناء

یتحرك نحو )  2( وفي غضون ذلك فان مقدم الخیط  األثناء ھذهسحب أي خیط من البكرة في 

بعد عملیة القص وكما مبین في  البكرةرف الخیط القادم من لالستعداد المساك ط)  6( المقص 

  ) . د 14-2( الشكل رقم 

  

  )د  14 -2( الشكل رقم  

یمسك الخیط )  2( قدر من السیطرة على خیط اللحمة فان مقدم الخیط  أقصىوللحصول على 

وعندئذ ) ھـ  14-2(وكما موضح في الشكل )  5( قوابض الحاشیة  بإحكامبینما تقبض علیة 

للنول بینما یغلق الخیط من المقذوف عند  األیسرنب ایتم قطع الخیط من بكرة التغذیة على الج

 إلىویكون المقذوف بعدئذ مستعدا للعودة تحت المنسوج من الجھة الیمنى  األیمنالجانب 

   .) و  14- 2( مبین في الشكل  الجھة وكما ھو ھذهمن  النطالقةالجھة الیسرى استعدادا 

حیث یستعمل  الماكینةعدد من المقذوفات المتشابھة یعتمد على عرض  الماكینةویستعمل على 

    سنتمتر  216بعرض  الماكینةمقذوفا على  13

 

  )ھـ  14 -2( الشكل رقم  
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  )و  14-2( الشكل رقم  

بینما ال )  6( یتحرك بعیدا عن المقص )  2( نالحظ أن مقدم الخیط )  ز 14 - 2( وفي الشكل 

الطول الزائد الذي )  3( یزال ممسكا بطرف الخیط القادم من البكرة بینما یجذب أصبع التحكم 

أثناء حركة مقدم الخیط نحو الیسار ونرى في ھذا الشكل أیضا أن مقذوفا أخر  في یتكون

  .مستعد اللتقاط الخیط 
  

  

  ) ز 14 -2( الشكل رقم  

وكما مبین في  ) سولزر( ماكینة النسیجمراحل إدخال خیط اللحمة في أجزاء 
  األشكال السابقة 

 مقدم الخیط . 2المقذوف الماسك                      .1

 جھاز الشد. 4   التحم في الخیط              أصبع .3

 مقص خیط اللحمة . 6   ماسك الحاشیة                      .5

 بكرة التغذیة . 8                 تكوین الحاشیة  إبرة .7
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  ة ــتكوین الحاشی

الحاشیة بثني طرف الخیط الزائد عن  ھذهحاشیة خاصة على نول سولزر وتتكون تستعمل 
ویتم ذلك بعد تقاطع  ،داخل النفسخاصة  إبرةخیوط السداء بواسطة  تشغلھالعرض الذي 

للحمة اخیط بطرف  ممسكة إیاھاخیوط السدى متخللة  أسفلمن  اإلبرةخیوط السداء ، وتدخل 
، ثم نسحب ھذا الطرف وتثنیة داخل النفس التالي ، وتستمر اإلبرة بین الحاشیة والماسك 

ممسكة بطرف الخیط حتى یتم إغالق النفس وعندئذ تترك طرف الخیط وتعود إلى موضعھا 

   ) .15-2 (األصلي قبل تقدم المشط لضم خیط اللحمة وكما وھو مبین في الشكل 

 

  
  ) 15-2( الشكل رقم 
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  ) الرابیر(ماكینات النسیج التي تعمل بالشریط : 2-2
  

  مقدمـة 

خیط اللحمة شریط معدني صلب  إلدخالیستعمل حیث الشریط  أو الرابیر ماكینات النسیج في

 ،)  16- 2( وكما مبین في الشكل رقم  ویستخدم شریط واحد على احد جانبي النول. مرن  أو

من بكرة التغذیة حتى  ویسحبھمن احد جانبي النول  یستعمل شریطان یلتقط احدھما أو

الخیط بینما  ویسلمھمنتصف النول حیث یتالقى مع الشریط الثاني القادم من الجھة المقابلة 
  .الطرف المقابل  إلى عودتھ أثناءیستمر الشریط الثاني في سحب الخیط 

، كما  اإلدخالاستعمال وحدة تخزین خیط اللحمة قبل عملیة  إلىالشریط الحدیثة  أنوالوتحتاج 
  .وفیر وسیلة إلنتاج حاشیة خاصة ت إلى األمریحتاج 

  

  
  ) 16-2( الشكل رقم 
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 تتمتع ھذه الماكینات بالمرونة القصوى ویتسع نطاق استعماالتھا لیغطي منتجات عدیدة

 لدقیقةا /م  1500الدقیقة وإدخال  / حدفة 700إلى  600وتعتبر السرعات التي تتراوح بین

ثمرة تطبیق تقنیھ إنتاجیھ عالیھ وأنتجت  وھي. الماكیناتللحمھ التي تعمل بھا ھذه امن خیط 

الماكینات في ھذه  أللواحة وذات ذبذبات اقل للمشط ولافیضوحدات نقل دون أشغال مساحات أ
ویستخدم  شریط واحد .  ًامرنأو  ًاشریط معدني أما أن یكون صلب خیط اللحمة یستعمل إلدخال

ن یلتقي احدھما من األخر وذلك بسحبھ من بكرة اعلى احدي جانبي الماكینة أو یستعمل شریط
ألتغذیھ حتى منتصف الماكینة یتالقى مع الشریط الثاني من الجھة ألمقابلھ ویسلمھ الخیط 

وكما مبین لمقابل أثناء عودتھ إلى الطرف ا في بینما یستمر الشریط الثاني في سحب الخیط

  ). 17- 2( الشكل رقم في 

  

  

  ) 17-2( الشكل رقم 

  

  أنواع الشریط : 2-2-1

  - : خیط اللحمة داخل النفس  إلدخالیستعمل نوعان من الشریط 

بعد سحبة من النفس  الحتوائھمساحة كبیرة  إلىھو النوع الصلب الذي یحتاج  : األولالنوع 

  .) 18- 2( وكما مبین في الشكل رقم قبل عملیة ضم اللحمة بواسطة المشط 
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  ) 18-2( الشكل رقم 

بتحرك الدعامة والملقط في فتحة النفس دون اتصال مع السداء  تتمیز ھذه األشرطةحیث 
القضبان ھي عبارة عن دعائم . ویمثل ھذا األمر جانبا مھما خاصة عند معالجة المواد الرقیقة 

یجب  .صلبھ كل منھما یحتوي في أسفلھ على شریط مسنن یشتبك مع عجلة التحكم المسننة 

حتى یسمح لھا بالتحرك لضمان ثبات ودقة المالقط  أن تكون القضبان صلبھ وقویھ بشكل كاِف
اإلدخال   بالرغم من عدم وجود أي دعامة أو موجھ داخل فتحة ،في أوضاع العمل الصحیحة 

أثناء  في ھي ضمان عدم اتصال أو تداخل خیوط السداء لألشرطة فمیزة القضبان بالنسبة

 باإلضافة ا تتطلب وجود مساحات اكبر بسب الحاویات على جانب الماكینةلكنھعملیة اإلدخال و
  إلى مشاكل في الثبات بسبب سرعات العمل المتزایدة

لفة على اسطوانة  أوداخل غالف مقوس  احتوائھھو النوع المرن الذي یمكن  :النوع الثاني 

   ) 19-2( وكما مبین في الشكل رقم  ة صغیرة نسبیا على جانبي النولحمسا إلىوبذلك یحتاج 

  
  ) 19-2( الشكل رقم 
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من الدعائم المرنة المكونة  من مواد مركبھ في وسطھا مجموعھ من  تعتبر ھذه األشرطة
 تبرز وبما أنھا مرنھ فإنھا ال. الثقوب البارزة تمكنھا من االشتباك مع عجلة التحكم المسننة 

تزید  درجھ ویتم جمعھا في الفراغ السفلي وبھذا ال 180إلى الخارج حیث یتم تثبیتھا بزاویة 

النظام المفضل لدى أغلبیة مصنعي  ھو األشرطةأن نظام  .ینةالمساحة المطلوبة للماك
على دعامة المشط لتشكل ممر انزالق  إطاراتنرى أن بعض المصنعین یضع  ، اكیناتالم

للشریط یمنع حدوث أي حركھ غیر طبیعیھ مما یضمن استقرار وثبات حركة المالقط مع أي 
الت مع خیوط السداء وھو أمر غیر لقد تم تصمیمھا بشكل یقلل التدخ .سرعھ  ارتفاع أو

ذات شكل ممیز تقوم توجیھ صغیره  إطارات ا استعمالضتم أی ،مضمون في جمیع الحاالت

مرتفعھ مع المالقط مما یحول  دون انزالق خیوط  أبقائھا إلى باإلضافة األشرطةبتوجیھ 
  .اإلدخالعملیة  أثناء للفتحةالجذع السفلي 

جدا  العریضة ھو استعمال األشرطة أال خیار تقني مختلف إلىوبعد ھذا اتجھ بعض المصنعین 

في نقل المالقط  والدقةوبالتالي تؤمن الثبات  الجانبیةالدفعات  أمام مناسبة صالبةالتي تبدي 
على  عالوةداخل فتحة السداء ویقلل من احتكاك الخیوط  موجھات األشرطة مما یمنع دخول

تزید متانتھا بشكل یسمح لموجھ الشریط الجانبي  بدعامةمزوده في بدایتھا  ذالك فان األشرطة
والمالقط تمر فوق  األشرطة نكولات التي تبرز في مرحلة التسریع الثب ألفتحھفي خارج 

  وھذا قد یسبب بعض المشاكل في حاالت معینھ السفلیة ألفتحھخیوط 

 إسنادوسائل  إلىال یحتاج  انھا مویمتاز الشریط الصلب بالبساطة من الناحیة المیكانیكیة ك
ویستعمل شریطان صلبان على جانبي النول وذلك لتقلیل الحركة المطلوبة من . داخل النفس 

  .القطیفة  أقمشة إلدخالكما یستعمل شریطان صلبان بعضھما فوق بعض . كل منھما 
 الئلد أو ةداخل النفس تتخذ مسار الدف إسنادوسیلة  إلىیحتاج  فانھوفي حالة الشریط المرن 

طول مسار الشریط ویودي استعمال الشریط المرن إلى قلھ المساحة المطلوبة منتشرة على 

  .للنول 
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  وسائل حركة الشریط الصلب :  2-2-2

  -:تستخدم وسائل مختلفة لتحریك الشریط الصلب وھي 

 .طریقة الذراع والمرفق  .1

دورة واحدة في كل حدفة ، ویتصل )  2( حول العمود )  1( الطریقة یدور المرفق  ھذهفي 

، )  4( بذراع الحركة  األخرالذي یتصل من طرفة )  3( مع ذراع االتصال )  1( المرفق 

   بالجزء  األعلىومن )  5( القصیر  بالذراعاتصاال مفصلیا  األسفلمن )  4( ویتصل الذراع 

فانھ یعمل على تحریك الشریط )  1( ، وعندما یدور المرفق )  7( ریط المتصل بالش)  6( 

  ) . 20-2( نحو الیمین داخل النفس وكما مبین في الشكل رقم 

  

  یبین طریقة الذراع والمرفق)  20-2( الشكل رقم 

 .طریقة الكامات  .2

   الكامات وكما مبین في الشكل رقم   یتم تحریك الشریط الصلب بواسطة األنوالفي بعض 

وعلى سطح الكامة تجویف )  1( على العمود الرئیس للنول )  2( ، تركب الكامة ) 2-21(

فان )  2( حركة الكامة  وإثناء)  4( متصلة بالذراع )  3( اسطوانة صغیرة ھ یوجد ب
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ویتصل  .)  5( الذي یتصل بذراع اإلدخال )  4( االسطوانة تتحرك نحو الیسار فتدفع الذراع 

ومنھا إلى التروس )  6( بعد المرور على مجموعة من التروس المسننة )  5( بالذراع 

إثناء حركة الذراع نحو الیسار فان الشریط في ، و .)  8( الشریط ومنھا إلى )  7( الفرقیة 

 2(س وباستمرار دوران الكامة یندفع أیضا نحو الیسار ساحبا معھ خیط اللحمة إلى داخل النف

  .من النفس )  8( نحو الیمین ویودي ذلك إلى خروج الشریط )  5( فإنھا تحرك الذراع ) 

  

  ) 21-2( الشكل رقم 

  وسائل حركة الشریط المرن : 2-2-3

   -:تستعمالن في حركة الشریط المرن وھما ھناك طریقتان 

 .طریقة العجلة الدائریة  .1

من الشریط على  األخیرزء ج، وتثبیت ال)  3( یلتف حولھا الشریط )  4( تستعمل عجلة 

  العجلة وتتحرك العجلة حركة دائریة نحو الیمین ونحو الیسار بواسطة عجلة مسننة صغیرة 

)  5( بواسطة مرفق  األسفلوالى  األعلى إلى)  2( تتحرك بواسطة جریدة مسننة )  1( 

فان )  4( وإثناء حركة العجلة .  العمود السفلي للنولیستمد حركتھ الدائریة المستمرة من 
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یتحرك داخل النفس حتى یصل إلى نھایة المطاف ثم یعود إلى الخارج في نھایة )  3( الشریط 

   ) . 22- 2(الحدفة وكما مبین في الشكل رقم 

  

  ) 22-2( الشكل رقم 

  

 .طریقة العجلة المسننة  .2

طریقة العجلة المسننة التي تستمد حركتھا من العمود السفلي )  23-2( یبین الشكل رقم 

قوم ی، الذي )  1( مع ترس مسنن صغیر  المثبتة)  2( جریدة المسننة الالذي یحرك للنول    

فتحات تتعاشق فیھا )  3( یوجد بالشریط و )  4( العجلة المسننة  إلىبدورة بنقل الحركة 

تحرك  أثناءفي  لى حركة الشریط إلى الداخل والخارجویودي ذلك إ )  4(  أسنان العجلة

  . عجلة نحو الیمین ونحو الیسار ال
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  ) 23-2( الشكل رقم 

  

     یةالشریط ماكینات النسیجأنواع :  2-2-4

  
  الحدفة المزدوجة بشریط واحد  ذات )الرابیر(  ماكینات النسیج  -  أ

 مزدوجة بشریط واحد الحدفة نول ال  .1

مزدوجة من  حدفة إلدخالالسجاد حیث یستخدم شریط صلب  أنتاجفي  الماكینة تستعمل ھذه

أنتاج األقمشة في  أیضاخیط اللحمة یتم سحبھا من بكرة على احد جانبي النول ویستخدم 

الثقیلة التي تستخدم خیطین من اللحمة في حدفة واحدة إلنتاج قماش سادة ممتد في اتجاه 
  .السداء 

یط بسحب ، حیث یقوم الشر الماكینةمراحل إدخال خیط اللحمة في ھذا ) 24-2( ویبین الشكل 

 أمساكھایتم  وعندما یصل الشریط إلى الجھة المقابلة. حلقة من الخیط عند دخولھ النفس 
. الجھة التي انطلق منھا  إلىیعود الشریط فارغا  اإلمساكوبعد عملیة . بواسطة ماسك خاص 

البكرة تساوي ضعف سرعة الشریط حیث یسحب الخیط سرعة سحب الخیط من  أنویالحظ 
  . حركتھ أثناءفي الشریط یحتك بالخیط  رأس أنكما . خیطا مزدوجا من بكرة التغذیة 
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الجھة التي انطلق منھا فان حركة النفس تكون مستقرة ، وھذا  إلىعودة الشریط  أثناءفي و
   .ھذا النظام للسرعات العالیة  مةءمالعدم  إلىیودي 

  

  في النفس یبین دخول الشریط )أ  24 - 2( الشكل رقم 

  

  یبین خروج الشریط )ب  24 – 2(الشكل رقم 

 حدفة المزدوجة بشریط واحد أجزاء مراحل إدخال 

 .بكرة الخیط  .1

 .الشریط  .2

 .خیط اللحمة  .3

 .السداء  .4

 .القماش  .5
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 إدخال خیط اللحمة بشریط واحد نول  .2

الطریقة یستعمل شریط صلب واحد ، ینطلق الشریط من الجھة الیسرى التي یوجد  ھذهفي 

الجھة الیمنى حیث توجد بكرة اللحمة ، وعند وصول الشریط  إلىبكرة التغذیة حتى یصل فیھا 
الجھة الیسرى ،  إلى عودتھ أثناءفي  ویسحبھیلتقط طرف خیط اللحمة  فانھالجھة الیمنى  إلى

 أنویالحظ ، یترك طرف الخیط قرب حافة المنسوج  فانھتلك الجھة  إلى وعندما یعود الشریط

الطریقة في  ھذهحدفات اللحمة تكون مفردة ویلزم حاشیة لتقویة حافة المنسوج وتستعمل 
الوبریة  األقمشةالمزدوجة من طبقتین مثل بعض  األقمشةالنسیج التي تنتج  ماكینات

یدخالن فتحتي نفس  ضشریطان صلبان بعضھما فوق بع یستعمل األنوال ھذه، وفي والسجاد
 الجھةیدخل الشریطان من  أنللطبقة العلیا ، ویمكن  واألخرمستقلتین احدھما للطبقة السفلى 

جود بكرتي لحمة على جانبي النول ، وكما مبین الحالة یلزم و ھذهمن الجھتین وفي  أونفسھا 

  أ ، ب ) 25- 2( في الشكل رقم 

  

  

  یبین دخول الشریط في النفس ) أ  25 – 2( الشكل رقم 

  

  یبین خروج الشریط) ب  25 – 2( الشكل رقم 
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  إدخال خیط اللحمة بشریط واحدأجزاء مراحل 

 .بكرة الخیط  .1

 .خیط اللحمة  .2

 .ماسك الخیط  .3

 .الشریط  .4

  .السداء  .5

  النسیج التي تستعمل شریطین  ماكینات  - ب
  )جابلر ( إدخال خیط اللحمة بطریقة  .1

الطریقة یستعمل شریطان على جانبي النول احدھما یقوم بسحب الخیط من بكرة  ھذهفي 

النفس على شكل حلقة ، وعند منتصف النول یقوم ھذا الشریط بتسلیم  إلىاللحمة والدخول بھ 
 إلىفارغا  األول، وبعدئذ یعود الشریط المقابلة  الجھةالشریط القادم من  إلىحلقة الخیط 

حلقة الخیط ویعمل على استقامة  معھالجھة التي انطلق منھا بینما یعود الشریط الثاني ساحبا 
  .الخیط بطول الحدفة 

یسحب بسرعة تساوي ضعف سرعة الشریط الن عملیة السحب تتم لخیط  الخیط أنویالحظ 

، الحركة  أثناءفي واحد ، كما یالحظ احتكاك الشریط بطرف الخیط  أنخیطین في  أومزدوج 

   .الطریقة  ھذهخیط اللحمة في  إلدخال األساسیةالمراحل  أ ، ب ) 26- 2( ویبین الشكل 

  

  

  یبین دخول الشریطین) أ  26 –2( الشكل رقم 
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  یبین خروج الشریطین ) ب  26 – 2( الشكل رقم 

  )جابلر ( أجزاء مراحل إدخال خیط اللحمة بطریقة 

 بكرة التغذیة  .1

 الشریط المغذي  .2

 الشریط المستلم  .3

 خیط اللحمة  .4

 ماسك الخیط  .5

  

 )ریواس ( إدخال خیط اللحمة بطریقة  .2

الشریط  بالتقاطھبینما یقوم طة احد الشریطین اطرف الخیط بوس إدخالالطریقة یتم  ھذهفي 

الحدیثة ویبین  األنوالالثاني عند منتصف المسافة ، ویعتبر ھذا ھو النظام المستعمل في 

  .الطریقة  بھذهخیط اللحمة  إدخالمراحل أ ، ب  ) 27-2(الشكل رقم 

 ھذهبھ داخل النفس ، وفي  ویتقدم یلتقطھطرف الخیط للشریط الذي  بإعدادیقوم مغذي اللحمة 

إثناء تقدم الشریط داخل النفس في متصال بالحدفھ السابقة ، و یكون طرف الخیط مازال اإلثناء
فة حادة في رأس الشریط  وفي منتصف فانھ یقوم بقطع طرف الخیط السابق بواسطة حا

عرض النول تقریبا فان الشریط األول للساحب للخیط یلتقي بالشریط الثاني القادم من الجھة 

المقابلة ویقوم بالتقاط طرف الخیط من الشریط األول ویعود ساحبا الخیط إلى الجھة التي 
ا إلى الجھة األصلیة التي توجد انطلق منھا وفي ھذه اإلثناء یقوم الشریط األول بالعودة فارغ

    .فیھا بكرة التغذیة 
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  یبین دخول الشریطین) أ  27 – 2( الشكل رقم 

  

  

  الشریطین خروجیبین )  ب 27 – 2( الشكل رقم 

  ) ریواس( أجزاء مراحل إدخال خیط اللحمة بطریقة 

 بكرة التغذیة  .1

 الشریط المغذي  .2

 الشریط المستلم  .3

  خیط اللحمة  .4
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  ذات الدفع الھوائي ماكینات النسیج :2-3

  المتطلبات الرئیسة ماكینات الدفع الھوائي

االستغناء عن المكوك إلى میزة كبیرة وھي أمكان تصمیم النول بحیث یكون للخط یؤدي 

خطا مائال إلى األمام ) المنسوج ( والمسند األمامي ) السداء ( الواصل بین المسند الخلفي 
یحدث في األنوال العادیة ، ویؤدي ھذا التصمیم إلى سھولة قیام النساج ولیس أفقیا مثلما 

  .بوصل خیوط السداء المقطوعة والى صغر المساحة المطلوبة للماكینة 

طول من خیط  وإعدادالدفع الھوائي توفیر جھاز لقیاس  لماكیناتمن المتطلبات الرئیسة  یعتبر

-2( وكما مبین في الشكل رقم الماكینةعلى  نسجھاللحمة یكفي لتغذیة عرض القماش المراد 

28( .  

  
  یبین ماكینة الدفع الھوائي) 28- 2( الشكل رقم 

دفع طرف الخیط داخل النفس بواسطة التیار  أثناء فيأوالعملیة قبل  بھذهویقوم الجھاز 

غیر ضروري والسیما في  دالشریط فان ھذا الجھاز یع أوالمقذوف  أنوالالھوائي ، وفي حالة 

فان التیار الھوائي  بكرة صالحة لتغذیة خیط اللحمة ، وفي حالة النول الھوائي أعدادحالة 

   . )29-  2 (وكما مبین في الشكل رقم  أثناء مروره داخل الفونیة الھوائیة في یسحب الخیط
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  الھوائيیبین األجزاء الرئیسة لماكینة الدفع )  29- 2( الشكل رقم 

یكتسب سرعة تعتمد على قوة االحتكاك بین سطح الخیط  فانھطرف الخیط بحریة  أطلق وإذا
ومواصفات  أبعادنیة وعلى والقوة تعتمد على سرعة الھواء داخل الف وھذهوالتیار الھوائي ، 

ثر في الظروف ؤبكرة الخیط ی أبعادخیط اللحمة والى جانب ذك فان التغیر الذي یحدث في 

قیاس طول خیط اللحمة بدقة ھو  أنالفونیة ولذلك  إلى دخولھالمحیطة بخیط اللحمة قبل 
، وقبل تسلیط التیار  وأخرىثابتة من الخیط بین حدفة  بأطوالضمان انتظام تغذیة النول 

من عدم وجود أي عوائق في طریقة حتى یمكن للخیط  التأكدالھوائي على خیط اللحمة یجب 

وھذا یعتمد على جھاز وحدة القیاس  اب السرعة القصوى الممكنة في اقل وقت ممكناكتس

  . )30- 2(ط اللحمة والمبین في الشكل رقم خی

  

  یبین جھاز قیاس وحدة خیط اللحمة) 30- 2( الشكل رقم 
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في نجاح طریقة  األھمیةعلى درجة كبیرة من  الفونیةالخارج من  خواص التیار الھوائي دوتع
سرعة التیار الھوائي تكون ثابتة خالل مسافة محددة من نقطة  أنالدفع الھوائي ، ویالحظ 

بعد ذلك فیالحظ انخفاض سرعة التیار الھوائي كلما ابتعدنا عن نقطة الخروج  أماالخروج 
فرق بین القوة التي یؤثر بھا التیار الھوائي في خیط اللحمة تتناسب مع مربع ال أنالمعروف .

وعندما تكون سرعة الخیط اكبر من سرعة الھواء فان التیار . سرعتي الھواء والخیط  

تجعد الخیط وعدم انتظام عملیة  إلىالھوائي یعمل على تخفیض سرعة الخیط مما یؤدي 
 عبر الفونیة األماميولذلك تصمم وسیلة الدفع الھوائي بحیث یتم دفع طرف الخیط .  اإلدخال

لفترة قصیرة ، ویقوم ھذا الطرف بسحب باقي الخیط داخل النفس وبذلك یقل  بسرعة كبیرة

  .) 31-2( وكما مبین في الشكل رقم احتمال تجعد الخیط 

  
  یبین أنواع فونیة لماكینات الدفع الھوائي) 31- 2( الشكل رقم 

ة لمسافة كبیرة سرعة التیار تبقى ثابت أنوقد اتضح من التجارب العملیة على التیار الھوائي 

  .المقابلة  الجھةلشفط الھواء من  استعملنا وسیلة أذا

  العناصر الرئیسة لوسیلة دفع الخیط بالھواء 
 .جھاز لقیاس طول الخیط المطلوب لتغذیة الحدفة  .1

 .تسلیط تیار ھوائي سریع على الخیط لفترة قصیرة  .2

 .مع المشط فونیة مناسبة لنفث التیار الھوائي تكون ثابتة ولیست متحركة  .3

 .وسیلة للتحكم في سریان الھواء  .4

 .وسیلة لشفط الھواء في الجھة المقابلة  .5
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  أجزاء النول الھوائي : 2-3-1

مسار الخیط في النول الھوائي ، ینتقل السداء من اسطوانة یبین )  32- 2(الشكل رقم في 

 اسطوانات إلىثم  ) 3 -2( والمسند الخلفي  فوق االسطوانة األعلى إلىرأسیا )  1(   السداء

حیث تمر الخیوط  أفقیاویتخذ السداء عندئذ مسارا  ) 5 - 4( فرد الخیوط الزوجیة والفردیة 

 رأسدرجة مع  45 -  15تنتقل طبقة الخیوط بزاویة تمیل من لخیوط السداء  إیقافعلى جھاز 

           في جھاز الدف ویمر القماش الناتج)  8( ثم المشط )  7 -  6 (حتى الدرقات  الماكنة

)  11(  األماميثم المسند  )  10(  األعمدةمجموعة من  من خالل ) 9(  نحو ) المنسوج ( 

حیث یتجمع القماش على )  13( وعبر اسطوانة طي القماش )  12( اسطوانة السحب  إلى

  ) . 14( اسطوانة القماش 

  

  
  )32- 2(  الشكل رقم

الیسار  أقصىفي النول الھوائي ، في  الرئیسة األجزاءموضع ) 33-  2(ویبین الشكل رقم 

النفس  كآماتوكما یوجد في ھذا الصندوق )  1) ( التروس ( یوجد صندوق العجالت المسننة 

)  3( الذي یتصل بالمشط )  2(  ة، كما یغذي الصندوق بضاغط الھواء وعمود تحریك الدف
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ومنھا )  5( اسطوانة القیاس  إلىویمر الخیط من بكرة التغذیة )  4( عن طریق ذراعي الدف 

  ) . 7( نیة والف إلىثم )  6( دلیل مركزي  إلى

وبعد اجتیاز فتحة الفنیة فان خیط اللحمة یمر نحو النفس بینما یوجد في مدخل النفس المقص 

الجھة المقابلة من النول یتعرض لقوة جذب بواسطة  إلىوقرب وصول طرف الخیط )  8( 

  ) . 10(  أخرالجھة مقص  ھذهبینما یوجد في )  9( ھوائي  شفط

  

  
  

  الرئیسیة في النول الھوائيیبین أجزاء ) 33- 2(الشكل رقم 

  

  جھاز النفس في النول الھوائي  .1

جھاز النفس في ماكینات النسیج الھوائیة كآمات موجبة تعطي حركة توافقیة بسیطة لیستعمل 

وفي األنوال األولى من ھذا النوع . للدرقات ، ویالحظ استمرار حركة الدرقات بدون توقف 

حدفة في  420الدقیقة وتزید السرعة بعد ذلك إلى حدفة في  310تصل سرعة النول إلى 

  .ویمكن زیادة السرعة بتصمیم جھاز النفس یناسب ھذه السرعات المرتفعة . الدقیقة أو أكثر 
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 خیط اللحمة في النول الھوائي  إدخالمراحل  .2

الدفع الھوائي ، حیث توجد  ماكیناتخیط اللحمة في  إدخالمراحل ) أ  34 - 2 ( یبین الشكل 

)  3( عن طریق الدلیل )  2( وحدة القیاس  إلىالتي تغذي بخیط اللحمة )  1( بكرة التغذیة 

  ) .  4( وجھاز الشد 

على سطحھا  وتخزینھدورانھا حول محورھا بسحب الخیط  أثناء)  2( تقوم وحدة القیاس 

قبل وبعد  بمسك طرف خیط اللحمة)  5 (سك ابالطول المناسب لتغذیة حدفة واحدة ، ویقوم الم

ویمر التیار الھوائي .  اإلدخالعملیة  أثناءبینما یقوم بالسماح بمرور الخیط   اإلدخالعملیة 

  ) . 7(  األنبوبعن طریق )  6( الفونیة  إلىمن ضاغط الھواء 

الخیط طول  أعدادالموضع الخلفي بینما تقوم وحدة القیاس بتسلیم  إلى)  8( یعود المشط  و

  .المطلوب 
  

  
  )أ  34 – 2( الشكل رقم 

  

یترك خیط اللحمة وفي نفس اللحظة ینطلق التیار )  5( الماسك ) ب  34 – 2( في الشكل 

  .الخیط السرعة المطلوبة لینطلق داخل النفس  إلعطاءالھوائي نحو الفونیة 
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  )ب  34 – 2( الشكل رقم 

  

ض الماسك على الخیط الجھة المقابلة ویقب إلىیصل خیط اللحمة ) ج  34 – 2( في الشكل 

  ) . 9( بینما یتم قطع طرف خیط اللحمة بواسطة المقص  أخرىمرة 

  
  )ج  34 – 2( الشكل رقم 
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  ماكینات النسیج ذات الدفع المائي:  2-4
  مـقدمـة 

تستخدم ھذه الماكینات في صناعة األنسجة الخفیفة واألنسجة متوسطة الوزن ذات المواصفات 
أي یجب أن تكون بالضرورة خیوط اصطناعیة . المعیاریة  المصنوعة من المواد الطاردة للماء

أھم ممیزاتھا ھو األداء العالي لعملیة دفع الخیط ولالستھالك المنخفض للطاقة ،متعددة األلیاف 

طة الدفع المائي خالل فتحة النفس ساتنطلق اللحمة بوو . من الماء 3سم 0.5 تھلك حوالي تس

لتلبي كل متطلبات التقدم الحاصل  ، وقد طورتدرقة ) 8 - 4( الثانیة تعمل على  /م 50بسرعة 

  .أنواع حدیثة من ماكینات الدفع المائي )  35- 2(ویبین الشكل رقم   في الصناعات النسیجیة

 

  

  

  

  ) 35-2( الشكل رقم 
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على نطاق تجاري في مصنع یضم ألول مرة النسیج ذات الدفع المائي  ماكیناتتم استخدام 

، وكان ھذا المصنع ینتج قماشا من خیوط  1959في تشیكوسلوفاكیا عام  ماكینة 150

، وربما كان %  80حدفة في الدقیقة وبنسبة انتفاع  350بوصة وسرعة  42بعرض  النایلون

المختصین مقارنة بالضوضاء  انتباهمالحظة جذبت  أھمھو  األنوال لھذهالصوت المنخفض 
مما  المكوكي في النول التقلیدي الضربالصمم والتي تبعث من جھاز  إلىالخطیرة التي تودي 

   .الماكینة ذهھشجع المصممین على تطویر 

  وصف عام لماكینات الدفع المائي 

من حیث جھاز  أالال یختلف النول المائي من حیث المالمح عن النول المكوكي التقلیدي 

  .النول عن النول المكوكي  أجھزة، ولكن توجد بعض االختالفات الطفیفة في سائر  الضرب
في النول المكوكي ولكنھا تركب تكون حجم اسطوانة السداء مساویا لحجم تلك االسطوانة 

       مقدمة النول زاویة إلىالخلفي  ندمرتفعة بحیث یصنع مستوى خیوط السداء من المس

، ویكون جھاز االنسیاب من النوع السالب الحركة كما یمكن  األفقيدرجة مع المستوى  36

 إلىالخیوط ویؤدي میل مستوى . تحریك االسطوانة بواسطة عجلة یدویة في مقدمة النول 

قلة المساحة التي یشغلھا النول  إلى أیضابمراقبة خیوط السداء كما یؤدي  سھولة قیام النساج

صغر المساحة التي ) 36  - 2( ویبین الشكل رقم  رضعمقارنة بالنول التقلیدي من نفس ال

  . یشغلھا النول المائي 

  
  یبین ماكینة النسیج ذات الدفع المائي) 36 -2( الشكل رقم 
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درقات تتحرك الدرقات عمودیة على  8 – 4ویشمل  كآماتویعمل جھاز النفس بواسطة 

درجة مع المستوى الراسي ، ویقوم المشط بضم  36تصنع زاویة  أنھامستوى السداء أي 

من المستعمل في النول  وزناخیط اللحمة بواسطة ذراع مرفق ویثبت في الجھاز دف اقل 

تقدمة نحو النسیج بحیث  أثناء األسفل إلى األعلىلمشط من حركة ا اتجاهویكون . التقلیدي 
السداء ، ویستعمل في النول جھاز طي موجب ویمر القماش من  اتجاهیكون عمودیا على 

وكما مبین في الشكل  طي القماشالنول حیث یطوى على اسطوانة  أسفل إلىاسطوانة السحب 

  ) .37 - 2( رقم 

  
  ) 37-2(الشكل رقم 

  مرحل إدخال خیط اللحمة لماكینات الدفع المائي : 2-4-1

خیط اللحمة في نول الدفع المائي ، حیث توضع بكرة  إدخالمراحل )  38- 2( رقم یبین الشكل 

مراحل رئیسة في  أربعمن النول ، ویالحظان ھناك  األیسرعلى الجانب )  1( خیط اللحمة 

وحدة قیاس تعمل على  إلىجھاز الشد ثم  إلى) 1( الخیط ، یمر الخیط من البكرة  إدخالعملیة 

ط یبشكل بسفي الحدفة الواحدة ویمثل ھذا الطول  سحب طول من الخیط یعادل الطول المطلوب

فنیة  إلىثم )  3( الماسك  إلىمن وحدة القیاس  مسارهویتخذ خیط اللحمة )  7( حلقة الخیط 

  ) . 4( القذف 

یتحرك نحو الموضع الخلفي بینما یكون خیط )  5(  المشط أن) أ  38 – 2( یبین الشكل رقم 

ھناك طوال  أنمفتوحین كما )  6( والمقص )  3( ویكون الماسك  الضربلعملیة  مھیأاللحمة 

  ) . 4( الضرب  فونیةیبرز من )  7( من خیط اللحمة 
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  )أ  38 -2 (الشكل رقم 

ویكون خیط اللحمة في الموضع الخلفي تقریبا )  5(  المشطیكون ) ب  38 – 2( في الشكل 

 فونیة الضربحیث تكون مضخة بدفع الماء داخل  اإلطالقفي جھاز القیاس تمھیدا لعملیة 

نیة وانطالق تیار مائي نحو فتحة النفس وفتح الف إلى تحت ضغط مرتفع ویودي ھذا الضغط
نیة نحو ورف الخیط من مقدمة الفویقوم التیار المائي بسحب ط. بین طبقتي خیوط السداء 

 ھذهالنفس حتى الحافة الیمنى للقماش حیث یبرز الطول الزائد للخیط عدة سنتمترات خارج 

  .الحافة 

  
  )ب  38 – 2( الشكل رقم 

  

نحو )  5( تقدم المشط  وأثناءمقفال على الخیط )  3( یكون الماسك ) ج  38 – 2( في الشكل 

دفع خیط اللحمة نحو المنسوج فان الطول البارز من خیط اللحمة عند  وأثناء األماميالموضع 
عملیة سحب  تبدأ نفسھملیمترات فقط وفي الوقت الحافة الیمنى یقل تدریجا حتى یصبح عده 

  .وقیاس خیط اللحمة المطلوب للحدفة التالیة 

  

  )ج  38 – 2( الشكل رقم 
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)  6( المقص  تقریبا یقوم األماميیكون المشط في الموضع ) د  38 -2( وفي الشكل رقم 

تقوم وحدة القیاس بسحب خیط  األثناء ھذهبقطع خیط اللحمة قبل عملیة الضم مباشرة ، وفي 

تشغیل النول تعمل مضخة  وإثناء. جدیدة  ضربى یتخذ الطول لتھیئتھ لعملیة حت)  7( اللحمة 

وعندما یتوقف . مدة حركتھا من العمود الرئیس للنول یار المائي بواسطة كامة مستالتدفع 
  .حدفات بواسطة تیار ھوائي متقطع بواسطة رافعة خاصة  إدخالالنول یمكن 

  

  )د  38 – 2( الشكل رقم 

سنتمتر مكعب ویتساقط معظم الماء على  0.5تعمل كمیة الماء المستعمل في كل حدفة نحو 

اسطوانة طي القماش أسفل حیث یتجمع في وعاء مستطیل المقطع یقع  األسفل إلىالقماش 

 لماكینة النسیج األمامیةنظام الصرف في المصنع ، وتغطى المنطقة  إلىنقلة بعدئذ ویتم 

تمنعان تطایر ذرات الماء  ) 36 - 2( وكا مبین في الشكل  بشاشتین منزلقتین من البالستك

ویوجد في الناحیة  ، لمشط  لربط خیط السداء المقطوعمنطقة ا إلىللوصول  إزاحتھماویمكن 

خیط اللحمة بواسطة التیار  إدخاللم یتم  أذا الماكینة إیقافحساس یعمل على  ھاالیسرى من
ة متطلى بمادة مقاو أو للصدأالمعدنیة المستعملة من الفوالذ المقاوم  األجزاءوتصنع . المائي 

حدفة في الدقیقة ویعتمد ذلك على  500 إلى األولىوتصل سرعة النول في المراحل  للصدأ

  . مستوى جودة خیط اللحمة 

  نظام تغذیة خیط اللحمة لماكینات الدفع المائي : 2-4-2

ھناك  أنالرئیسة في نظام تغذیة خیط اللحمة ، ویالحظ  األجزاء)  39-2( یبین الشكل رقم 

   -:وھي  النظامیحققھا ھذا  أنیجب  أھداف أربعة

 .قوة شد على خیط اللحمة قبل لف الخیط على اسطوانة القیاس تسلیط  .1

 .قیاس طول الخیط المطلوب في كل حدفة  .2
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 .عملیة القذف  أثناءالخیط  تسلیط قوة شد على .3

 .جذب الطول البارز من الخیط نحو الفنیة بعد قیام المقص بقطع الخیط  .4

ودلیل أخر إلى اسطوانة ) 2(د جھاز الش إلىفوق دلیل ) 1(یمر خیط اللحمة من بكرة التغذیة 

ثم إلى ماسك ) 4(الذي یجمع الخیط بالطول المطلوب على الدلیل المركزي ) 3(وحدة القیاس 
الماسك یفتح بصفھ تامة ویكون الخیط حر الحركة تمھیدا ،  )7(الدفع  ھوالى فونی) 5(الخیط 

 ھإلى فونی) 6(لرئیسة لدفع الخیط داخل النفس بواسطة التیار المائي المنبثق من المضخة ا

یتساقط معظم والدفع والتي تعمل بواسطة كامھ مستمده حركتھا من العمود الرئیس للماكینة 
بشفط جمیع قطرات  )8(وبھذه الحالة تقوم مضخات الشفط ،الماء المستعمل على القماش 

مغطاة بشاشتین من البالستك تمنعان تطایر قطرات الماء  فتكون أما المنطقة األمامیة ، الماء
عمل على دفع تیار ھوائي ساخن لتجفیف ما تبقى من رطوبة یفانھ ) 9( الھوائي المسخن،

من الفوالذ المقاوم  للماكینة تصنع جمیع األجزاء المعدنیةو ، داخل القماش في ھذه الماكینة

  .للصدأ
 

  

  یبین األجزاء الرئیسیة لماكینة الدفع المائي)  39-2( الشكل رقم 
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  د  ــجھاز الش

التي تجذب نحو قرص بواسطة الفوالذیة الرفیعة  األعمدةیتكون جھاز الشد من مجموعة من 

قیمة من القصور  بأقلویعمل ھذا الجھاز . والقرص  األعمدةویمر الخیط بین ، مغناطیس 
كبیر في الشد المسلط على الخیط ویحافظ ھذا الجھاز الذاتي ویسمح بمرور العقد بدون تغیر 

وكما  الدفععملیة  أثناءفي على ثبات قیمة الشد على الخیط بالرغم من ارتفاع سرعة السحب 

  . )40- 2( مبینة في الشكل رقم 

  
  یبین وحدة جھاز الشد في ماكینات الدفع المائي )  40-2(الشكل رقم 

  

  اس ــوحدة القی

جزء من سطحھا )  1( من اسطوانة  ) 41 -  2( وكما مبین في الشكل رقم الوحدة  ھذه تتكون

من سطحھا  األخربینما یكون على الجزء )  2( ویضغط على اسطوانة صغیرة  أملسیكون 

ویركب ) .  4( الحافة  أملسخطافا )  1( وتحمل مقدمة االسطوانة )  3( تجویف حلزوني 

، ویتصل )  1( ولكن القرص یدور مستقال عن االسطوانة )  5( على محور االسطوانة قرص 



 نسیج ثالث  –علوم صناعیة                                             الفصل الثاني        
 

 
70 

 

ویدور في نفس مستوى الخطاف )  6( ء على شكل نصف اسطوانة نتو)  5( بنھایة القرص 

وتغطیة )  4( بتغطیة الخطاف )  6( وخالل فترة معینة من دورة التشغیل یقوم النتوء )  4( 

سحب الخیط كما یحتوي  أثناءفي وین البالون یمنع تك)  7( بغالف اسطواني )  1( االسطوانة 

  .الخیط  إلدخالعلى فتحة مائلة 

  

  یبین وحدة القیاس )  41 -2( الشكل رقم 

  

  الماســك 

معدنیة ثابتة وحلقة من السلك تدخل في الفراغات بین  أقراصمن ثالثة )  6( یتكون الماسك 

   .والحلقة  األقراصالثالثة ویتم مسك الخیط بین  األقراص

  

  ة ـــنیوالف

نیة بحیث یدخل طرف الخیط منطبقا على محورھا بینما یدخلھا الماء من ویتم تصمیم الف
 اتجاهحو محورھا ویخرج التیار المائي حامال الخیط وكالھما في محیطھا الخارجي متجھا ن

وتختلف أنواع الفونیة حسب نوع الخیط المستعمل ونمرتھ وكما مبینة في الشكل رقم  المحور

 )2 - 42  ( .   
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  یبین أنواع الفونیة لماكینات الدفع المائي )  42 -2( الشكل رقم 

  

  أداء نظام التغذیة خیط اللحمة : 2-4-3

بتغذیة خیط )  3( مراحل تغذیة خیط اللحمة حیث یقوم الدلیل )  43 -2(یبین في الشكل رقم 

   ویكون الماسك)  4( القیاس  واسطوانة)  8( نقطة الضغط بین اسطوانة الضغط  إلىاللحمة 

  ) .  10( بواسطة الخطاف  ممسوكامقفال ویكون الخیط )  8( 

ویلف الخیط حول )  8( ویبتعد الخیط عن اسطوانة الضغط )  3( وعندما یتحرك الدلیل 

ویدور )  6( ویوضع داخل التجویف الحلزوني عل سطح االسطوانة )  4( اسطوانة القیاس 

لحظة تجمع وفي )  4(من سرعة االسطوانة القیاس  أعلى بسرعة)  11( قرص السحب 

تلتقط الخیط الممسوك )  11( لقرص السحب  األمامیةان الحافة الخیط بالطول المطلوب و

نقطة  إلىیعید الخیط القادم )  3( المرحلة فان الدلیل  ھذهوفي )  10( خطاف بواسطة ال

. مفتوحا قلیال )  6( یبقى الماسك  نفسھوفي الوقت )  8(  الضغطاسطوانة  أسفلالضغط 

قد تحكمت في خیط اللحمة المتدد بین )  11( للقرص الساحب  األمامیةوتكون الحافة 

العملیة  ھذه، وتحدث  األمامجاذبة ھذا الخیط نحو )  7( والفنیة )  4( اسطوانة القیاس 

نیة استعدادا للحدفة وبحیث یقل طول الطرف البارز من الفالخلف  إلىیتم سحب الخیط  تأثرین
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فان الخیط الملفوف حول  نفسھالطول وفي الوقت  التالیة ویقوم الماسك بالتحكم في ھذا
قوة شد مناسبة وفي لحظة وصول البروز الموجود للحافة  تأثیراسطوانة القیاس یكون تحت 

ان الماسك یفتح بصورة تامة ویكون األمامي فطرف الخطاف  إلىللقرص الساحب  األمامیة
ومع . نیة والمائي المنبثق من الفالخیط حر الحركة تمھیدا لدفعة داخل النفس بواسطة التیار 

  .وھكذا  أخرىیلتقط طرف الخیط مرة  فانھ األمامياستمرار دوران الخطاف 

)  12(على تنظیم طول الخیط على االسطوانة ویتم ذلك بدوران الدلیل )  12( ویعمل الدلیل 

 الطول المناسب وعندھا یثبت في ھذا إلىحول محور االسطوانة حتى یصل خیط اللحمة 

  . ماكینة النسیجتشغیل  أثناءوتتم عملیة ضبط طول الخیط .  الموضع

  

  یبین نظام التغذیة لخیط اللحمة)  43 -2(الشكل رقم 

   ة في نظام دفع الخیط مھمالعناصر ال: 2-4-4

النسیج ذات الدفع المائي ھناك عدة نقاط مھمة  ماكیناتعند تصمیم نظام دفع خیط اللحمة في  

انتظام الشد المسلط على الخیط  إلىكبیرة  أھمیةتعطي  أنفیجب . تؤخذ في االعتبار  أنیجب 

الطول الفعال للحدفة یعتمد على قیمة الشد والسیما عند استخدام خیوط لحمة ذات  أنحیث 
 األجھزة أنالشد المغناطیسیة بعد اتضاح  أجھزةعالیة لالستطالة وقد تم اختیار  قابلیة

أثناء سحب الخیط بسرعة في غیر مناسبة في الحصول على شد منتظم  األخرىالتقلیدیة 
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بالمسافة بین  تتأثر القیمة ھذهالقیمة المطلقة للشد ومدى انتظام  أن أیضا، وقد اتضح  مرتفعة
. المسافة  لھذهجھاز الشد واسطوانة القیاس ، وقد تمت عدة دراسات لتحدید القیمة المثلى 

بطول  عالقتھفمن الضروري تحدید قطر االسطوانة من حیث وفي تصمیم اسطوانة القیاس 
تعادل الخیط في الحدفة فمن الممكن استعمال اسطوانة كبیرة تخزن علیھا لفة خیط واحدة 

النقطة بالمقاومة  ھذهوتتصل . اسطوانة صغیرة تخزن علیھا عدة لفات  أوطول الحدفة 

الخیط الواقع  رحومعلى  أوالالمقاومة  ھذهوتعتمد  اإلدخال أثناءالخیط  المؤثرة فيالسطحیة 
خلف الدلیل وعلى محیط االسطوانة وثانیا على قوة الطرد المركزیة المؤثرة في الخیط بسبب 

  .دوران االسطوانة وھي الناتجة عن تكوین البالون 
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  أسئلة الفصل الثاني 
  :الفراغات في الجمل التالیة بما یناسبھا أمأل )1س

مما یؤدي ............  إلىفتحة النفس ومن ثم .............  إلىزیادة حجم المكوك تؤدي  .1
 ............ . إلى

...........  نستعمل  األلوانمنسوجات تحتوي على خیوط اللحمة متعددة  إنتاجفي حالة  .2
 ............ .وھذا یستوجب 

متر في .........  وإدخالدقیقة /م...... ..... إلىعالیة تصل  أنتاجیتمیز نول سولزر بقدرة  .3

 .الدقیقة من اللحمة

 ........ . - ج..........  -ب..........  - مراحل تكوین النسیج تتضمن ثالث مراحل ھي أ .4

 ........... .وال تعتمد على.......... المقذوف تعتمد على  أطالقالتي تعمل على الطاقة  .5

 .ة في ماكینات نسیج الرابیرخیط اللحم إلدخال.......... یستعمل  .6

 ..... .ب ...... نسیج الرابیر وھي أ  ماكیناتھناك طریقتان لتحریك الشریط المرن في  .7

 ................... . أنتاجیستخدم نول الحدفة المزدوجة بشریط واحد في  .8

تتناسب مع الدفع الھوائي  ماكیناتفي خیط اللحمة  فيالقوة التي یؤثر بھا التیار الھوائي   .9
. ................. 

 ........... .تستخدم ماكینات النسیج ذات الدفع المائي في صناعة . 10

  :یأتي علل ما) 2س

 .یالحظ حصول عیوب في بعض المنسوجات عند تغییر ماسورة اللحمة .1

النسیج  لماكیناتااللكتروني  اإلیقافبواسطة جھاز  اإلیقافمشاكل خالل عملیة توجد  ال .2

 .تعمل بالمقذوفالتي 
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 .في طریقة جابلر یسحب الخیط بسرعة تساوي ضعف سرعة الشریط .3

المتوسطة  أوالخفیفة  األنسجة أنتاجذات الدفع المائي في النسیج  ماكیناتتستخدم  .4
 .المصنوعة من المواد الطاردة للماء

الدفع المائي عند استخدام  ماكیناتشد مغناطیسیة بدًال من التقلیدیة في  أجھزةتستخدم  .5

 .خیوط لحمة ذات قابلیة عالیة لالستطالة

  .اشرح مع الرسم عملیة تكوین الحاشیة في نول سولزر) 3س

  .النسیج الشریطیة ماكینات أنواععدد ) 4س

  .خیط اللحمة بطریقة ریواس إدخالاشرح مع الرسم مراحل ) 5س

 .یديقارن بین النول المائي والنول المكوكي التقل) 6س
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   الثالثالفصل 
  

 ماكینات النسیج التي تعمل بأجھزة الجاكارد

 

 

 

 

  
  

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

 .یتعرف أنواع أجھزة الجاكارد.   1
  .یتعرف على لقي شبكة الجاكارد . 2
 یتعرف على أنواع شبكة الجاكارد .3 
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  جھزة الجاكارد أ:  1- 3 
  :ة ــمقدم
 ناعةص في للتطور المناسبة الظروف كل م 1789 عام قامت التي الفرنسیة الثورة ھیأت

 بدایةوعند  وملحقاتھا، النسیج آالت صناعة تطور وبالتالي المصانع أنتاج وزیادة النسیج

                                      جاكارد  ماري جوزیف الفرنسي المخترع قام عشر التاسع القرن

Jacquard) Josef Mari    (إلیھ نسبة بعد فیما سمي النفس لفتح جدید جھاز باختراع 
 ال ومعقدة متنوعة ونقوش رسومات على الحصول من المصنعین مكن المھم االختراع وھذا،

 تمثال لمخترعھ أقیم فقد االختراع ھذا أھمیة ولدرجة األخرى، األجھزة بواسطة تنفیذھا یمكن
  . (3-1)وكما مبین في الشكل رقم  الفرنسیة لیون مدینة وسط في

  

  
  یبین صورة مخترع الجاكارد)  3-1( الشكل رقم 

  

 ومنفصل مستقل بشكل سداء خیط كل تحریك إمكانیة ھو الجھاز ھذا لعمل األساسي والمبدأ
 تصل أن یمكن حیث اكبر اختالفات عدد على الحصول إمكانیة وبالتالي األخرى الخیوط عن

 أكثر إلى االختالفات عدد وصل حتى بعد فیما دالجاكار أجھزة وطورت اختالف، ٢٦٨٨ إلى

   ) .3-2( وكما مبین في الشكل رقم  اختالف ٨٠٠٠ من
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  یبین ماكینة جاكارد حدیثة) 3-2( الشكل رقم 

 على تحتوي أقمشة إنتاج من ومكنھم األقمشة مصنعي أمام واسعة أفقا الجاكارد اختراع فتح
 باقيك بسیطة بدایات االختراع ھذا بدأأذ . دقیقة ونقوش كبیرة ورسومات معقدة تصامیم

 الجاكارد إلى البسیط البدائي الجاكارد من تدریجیا تطویره تم األخرى،ثم والصناعات العلوم

 مبیوترك طریق عن بھا التحكم یتم التي ، الحدیثة االلكترونیة الجاكارد إلى وصوال المیكانیكي
   ) . 3-3( ، وكما مبین في الشكل رقم  خاص

          
      كومبیوتر الجاكارد) 3-3( الشكل رقم 
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  الجاكارد  زةجھأ فكرة عامة عن عمل
 

 الترددیة كةالحر لتامین وذلك متزامن بشكل الجاكارد إلى النول من المیكانیكیة كةالحر نقل یتم

 ،) والخلف لألمام( الترددیة كةالحر الوقت نفس وفي لالسطوانة الدورانیة كةوالحر ن،كیللسكا
 سطح على للثقوب الموافقة ثقوبھ في الموجودة اإلبر عن االسطوانة إلبعاد كةالحر وھذه

 ثانیة لیضغط األمام إلى یعود ثم الثقوب، من ًاواحد ًاصفاالسطوانة  دوران یتم حیث الكرتون،

  : حالتین فيالعملیة  تتمو اإلبر، على

 على الموجود الثقب إلى منھ تدخل فإنھا الكرتون، سطح على ثقب اإلبرة یقابل عندما 

 دفع إلى یؤدي وھذا لإلبرة، الیمنى النھایة على النابض لضغط نتیجة االسطوانة سطح
 یصبح وبالتالي اإلبر جسم في الدائري النتوء ضمن لوجوده وذلك الیسار باتجاه الخطاف

 وخیوط الخطاف رفع یتم وبالتالي األعلى نحو المرتفعة كینالسكا كةحر مجال في لخطافا
  .األعلى نحو بھ المتعلقة السداء

 كینالسكا كةحر مجال عن بعیدا الخطاف اإلبرة تبقي مسدود مربع اإلبرة یقابل عندما 

  .األسفل في السداء خیط ویبقى

التصمیمات النسیجیة  أنتاجالجاكارد للتحكم في خیوط السداء لفتح النفس عند  أجھزةتستعمل 

حركة  36 –32من  أكثرالتصمیمات تحتوي على  وھذهالدوبي ،  أجھزةالتي تتعدى قدرة 
الجاكارد  أجھزةمستقلة لخیوط السداء خالل التكرار الواحد ، ومن الناحیة العملیة تستعمل 

من  أالفالتصمیمات النسیجیة التي یحتوي التكرار النسجي فیھا على مئات وربما عدة  إلنتاج
 عدد حدفات التكرار تصل أنالتصمیمات  ھذهویالحظ في . خیوط السداء ذات الحركة المستقلة 

، ویتمیز جھاز الجاكارد في انھ یتحكم في عدد كبیر من  أالفعدة  أوعدة مئات  إلى أیضا

على ارتفاع  الماكینة أعلىخیوط السداء على الرغم من صغر حجم الجھاز الذي یركب في 
  ) .3-4( مناسب ، وكما مبین في الشكل رقم 
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  جھاز الجاكاردل مخطط یبین)  3-4( الشكل رقم 

  

 أونظام اللقي یكون بسیطا وھو ما یسمى اللقي الطردي  أنالجاكارد  أجھزةویالحظ في 

  .وغیر ذلك......... الطردي العكسي 
على جھاز  إنتاجھاتصمیمات ال یمكن  إلنتاج أحیاناالجاكارد  أجھزةولھذا السبب تستعمل 

عند قطع  السداء خصوصاصعوبة لقي خیوط  إلىباستعمال نظام لقي معقد قد یودي  أالالدوبي 
عند تغییر التصمیم المراد  نظام اللقي ال یتغیر أنالجاكارد نجد  أجھزةمجموعة منھا ، وفي 

 إلنتاجمن النوع العادي الذي یتمیز بصالحیتھ  يالجاكارد المستعملة ھ أجھزةومعظم  أنتاجھ

تصمیمات  إلنتاجمة أجھزة جاكارد مصم أیضاعدد كبیر من التصمیمات النسیجیة ، كما یوجد 
  .وغیرھا  ةخاصة مثل الوبر

  - :الجاكارد طبقا لعدة عناصر ھي  أجھزةویتم تقسیم 

  نوع النفس المكون .  1

  :أقسام وھي  ةخمس إلىالجاكارد وحسب نوع النفس المتكون فیھا  أجھزةیتم تقسیم 

 .أجھزة الجاكارد ذو النفس األحادي العلوي   - أ

 . أجھزة الجاكارد ذو النفس المتوسط  - ب
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 .أجھزة الجاكارد ذو النفس الثنائي النصف مفتوح ذو االسطوانة الواحدة   - ج
 .أجھزة الجاكارد ذو النفس الثنائي النصف مفتوح ذو االسطوانتین   - د

 .أجھزة الجاكارد ذو النفس المفتوح    - ذ
ویعتمد نوع النفس على حركة أجزاء الجھاز مما یحدد السرعة المناسبة التي یمكن للجھاز أن 

  .ھا یعمل ب

 خطوة الجھاز . 2
كثافة الخیوط  بینالمستعملة في رفع الخیوط و اإلبرالمسافة بین العبارة ھي  بھذهالمقصود 

یتحكم فیھا وتحدد الخطوة الحجم الكلي للجھاز نسبة  أنالتي یمكن للجھاز  في وحدة المسافات

فیھا عدد قلیل الجاكارد ذات الخطوة الكبیرة  فأجھزةعدد الخیوط في وحدة التصمیم ولذلك  إلى
تتحكم في عدد كبیر من خیوط السداء  أنذات الخطوة الدقیقة  لألجھزةمن الخیوط بینما یمكن 

  .تصمیمات كبیرة الحجم من خیوط رفیعة  أنتاجومن ثم 

 سعة الجھاز . 3
وھي عدد خیوط السداء ذات الحركات المستقلة خالل وحدة التصمیم التي یمكن للجھاز أن 

خطاف ألصغر األجھزة التي  100یتحكم فیھا ، ویشار إلى سعة الجھاز بعدد یتراوح من 

خطاف في األجھزة ذات السعة  1792تستعمل لكتابة األسماء على حاشیة المنسوج حتى 

  .الكبرى 
  

  طریقة عمل جھاز الجاكارد : 1- 3-1
  

یتم نقل التصامیم من ورق المربعات إلى الكارتون الورقي المثقب على شكل ثقوب تناسب 

ا یعني عدم وجود ثقب أن الخیط مبین. العالمات التي تشیر إلى رفع خیوط السداء خالل الحدفة 

خیوط السداء خالل لكارتونھ الواحدة في حركة جمیع اوتتحكم . ال یرتفع خالل ھذه الحدفة 
طریقة التحكم في حركة خیط السداء المستعمل في ) 3-5( ویبین الشكل رقم . حدفة واحدة 

  .جھاز الجاكارد 
  )  أ 5-3( في الشكل 

)  2( مقابل ثقب الكارتون  األیسریقع طرفھا  أفقيوھي سلك في وضع )  1(  اإلبرة أن

الخماسي الحامل  أوالرباعي  المنشور ،على) 3( على نابض ضاغط  األیمنویضغط طرفھا 
وعندئذ یكون . تنفذ خالل الثقب )  1(  اإلبرةنحو الیمین فان  أفقیةحركة )  4( للكرتون 
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في و. مباشرة )  6( فوق السكینة )  1(  باإلبرةالمتصل )  5( الخطاف  لرأسالطرف العلوي 
یط السداء من وبذلك یرتفع خ)  5( ترفع معھا الخطاف  أعلى إلى)  6( حركة السكینة  إثناء

  .الموضع السفلي إلى الموضع العلوي للنفس 
  

  
  )أ   5-3( الشكل 

  

  )  ب5 -3( في الشكل 
نحو )  4( إثناء حركة المنشور في ، و)  2( ال یوجد مقابلھا ثقب بالكارتون )  1( أن اإلبرة 

نحو الیمین )  5( وبذلك ینحرف الخطاف )  1( على اإلبرة )  2( الیمین یضغط الكارتون 
أثناء حركة في ولذلك ال یرتفع الخطاف )  6( ویصبح طرفھ العلوي بعیدا عن مسار السكینة 

  .السكینة إلى األعلى ویبقى خیط السداء في الموضع السفلى 
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  )ب   5-3( الشكل 

  أنواع أجھزة الجاكارد :  2- 3-1
  

  جھاز الجاكارد األحادي البسیط . 1
 في مذھل بشكل عملھا وأدت استعملت التي المیكانیكیة الجاكارد أجھزة أنواع ابسط وھو یعتبر

 المراد التصمیم عن عبری التي الكرتون ورق استعمال طریق عن وذلك السداء بخیوط التحكم

 دورة عن یعبر صف كل صفوف الكرتون ھذا سطح على یوجد حیث القماش على تشكیلھ
 منھا صفكل  ویحتوي ، ةالحدف خیوط تكرار عدد یساوي الصفوف ھذه وعدد لآللة، ةدواح

 عدد مساویًا یكون المربعات ھذه وعدد ، مسدود وبعضھا مثقب بعضھا مربعات على

  ) .قوة الجاكارد ( الجاكارد  آلة في الخطافات
 فیعطي المسدود المربع أما األعلى في السداء خیط وجود إلى المثقوب المربع یشیر ما وعادة

  . ) 6-3( وكما مبین في الشكل رقم  األسفل في السداء خیط إلبقاء للجاكارد أمر
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  یبین كارتون الجاكارد)  6-3( الشكل رقم 

  األجزاء الرئیسة لجھاز الجاكارد األحادي البسیط

تتصل  في ھذا الجھاز طبقا لطریقة رفع الخیوط ، الرئیسة األجزاء)  7-3( یبین الشكل رقم 

 نصف طریق عن ةالشاقولی الخطافات مع ) D( رتون الكاتحسس تالتي )  A(  األفقیة اإلبر
 ( I ) اإلبر لوحة في األمامیة الجھة من مثبتة اإلبر ھذه تكونو الخطاف حول اإلبرة في حلقة

 عودة یضمن الذي ( F ) الحلزوني النابض بوساطة مضغوطة فتكون الخلفیة الجھة من أما

 الشبكة لوحة من فتمر الخطافات أما النفس، تغییر عملیة بعد األصلي وضعھا إلى اإلبرة
 إلى العائد الخطاف نھایة وتكون الجھاز داخل إلى ثانیة لتعود Uحرف  بشكل وتنعطف العلویة

 تنزل عندماو النزول من ومنعھ الخطاف مسك إلى یؤدي االنحناء وھذا منحنیة الجھاز داخل
 النھایة ھذه توضع حیث لألسفل الشبكة خیوط تشد معدنیة أثقال وجود بسبب لألسفل السكین

  (H).المقطع  صغیر قضیب على المنحنیة

  .شاقولیة ترددیة كةحر وتتحرك مائل بشكل معدني إطار على محمولة فتكون كینالسكا أما•  

 ورق على ثقوب تقابل التي اإلبر ضمنھا تدخل ثقوب على سطحھ ویحتوي(C) :  السلندر   •

 لتشكیل نھایتھا إلى موصولة الكرتون ھذا بدایة وتكون سطحھ، على یمر الذي(D) الكرتون 

 ملةكا دورة الكرتون دوران بعد التصمیم یتكرر وھكذا السلندر، حول تدور نھائیة ال سلسة

 . السلندر على الثقوب خطوة تماما نفسھا ھي اإلبر خطوة وتكون التصمیم بتكرار تعرف



 نسیج  ثالث  - علوم صناعیة                                                  الفصل الثالث 
 

 
85 

 

    ھذه عدد ویتحدد (M) السفلیة الخیوط برقبة األعلى من ترتبط (N) : الشبكة  خیوط  •

 من الخیوط ھذه وتمر السداء، خیوط باتجاه النسیجیة التكرارات بعدد خطاف لك في الخیوط

  السداء خیوط عدد وتحدید الخیوط فصل على تعمل التي(O) المثقبة  الشبكة لوحة
 .) السداء خیوط ثافةك (السنتمتر في

  باألسفل لتنتھي السداء خیوط خاللھا من تمر التي   (P) بالنیر ذلك بعد الخیوط ھذه تتصل

  . (Q) المعدنیة باإلثقال
  

  
  یبین طریقة عمل الجاكارد)  7-3( الشكل رقم 

 جھاز الجاكارد ذو النفس المتوسط. 2
في طریقة  شرحھالبسیط السابق  األحاديیتركز الفرق الرئیس بین ھذا الجھاز والجھاز 

استقرار خیوط السداء فان ھذه الخیوط تتخذ موضعا متوسطا بین  فإثناء، النفس  فتحة تكوین

فان  اإلبروعند وجود ثقوب في الكارتون مقابل بعض . الموضع العلوي والموضع السفلي 
ترتفع مع السكینة وترفع معھا الخیوط المتصلة بھا من الوضع  اإلبربھذه الخطافات المتصلة 

 اإلطار( الوضع العلوي بینما تنخفض باقي الخیوط بسبب حركة اللوحة السفلیة  إلىالمتوسط 

  .ومعھا بقیة الخطافات ، والتي لم یتم رفعھا خالل الحدفة  أسفل إلى )المثقب 
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 األحاديمسافة التي تتحركھا الخیوط في الجھاز وبھذه الطریقة تتحرك الخیوط نصف ال
 أننوع من التوازن بین الخیوط الصاعدة والخیوط الھابطة ، ولكن یالحظ  أحداثالبسیط مع 

الشبكة والسیما في حالة  تأرجح إلىمستمرة تؤدي  حركة جمیع خیوط السداء تكون في حالة
الطریقة تستعمل في حالة الخیوط الرفیعة مثل  ھذهفان  وبالرغم من ذلك. السرعات المرتفعة 

الحریر الطبیعي وتعتبر ھي المستعملة في جھاز جاكارد فیرذول ذو الخطوة الدقیقة ، 

من مختلف  األقمشة إلنتاجتستعمل  فإنھاالتصمیمات الكبیرة  في انتاجھذه الطریقة  وإلمكانیة
  .الخامات النسیجیة الطبیعیة والصناعیة 

جاكارد فیرذول ورقا مثقبا على شكل مستمر ولیس كارتونات متقطعة الختیار  ویستعمل جھاز
وكما مبینة في  علیة اإلبرةلتفادي تلف الورق المثقب عند ضغط الخیوط رفعھا في كل حدفة ،

  . )  8 - 3( الشكل رقم 

  
  ) 8- 3( الشكل رقم 

)  3(  أفقیتین بإبرتینیتصالن )  2( و )  1( وجود خطافین )   9-3( الشكل رقم  ویالحظ في
 و ) 5( قضیب على شكل زاویة قائمة اإلبروتوجد في الجھة الیسرى لكل صف من ) .  4( و 

)  8( و )  7( على شكل سلك رفیع  رأسحساس  إبرةكما یتصل بالنھایة الیسرى لكل )  6( 

  ) . 10( تون المرتكز على سلندر الكار)  9( یرتكز طرفة السفلي على الورق المثقب 
التي تتحرك )  11( فوق لوحة الخطافات )  2( و )  1( وترتكز النھایة السفلى للخطافین 

 اتجاهھو عكس )  11( حركة اللوحة  اتجاهبحیث یكون  أعلىوالى  أسفل إلىحركة ترددیة 
   ) . 13( و )  12( حركة السكاكین 
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ثقب في الورق المثقب بینما ال یوجد ثقب  أسفلةیوجد )  7( الحساس  أنفي الشكل  ویالحظ
     نحو الیمین فان القضیب )  6( و )  5( وعندما یتحرك القضیبان ) .  8( الحساس  أسفل

بحیث  أسفل إلىینخفض  یجعلھالحساس  أسفلوجود ثقب  أنحیث )  3(  اإلبرةال یدفع )  5( 
في مسار )  1( بقاء الخطاف  إلىویودي ذلك )  5(  بعیدة عن مسار القضیب اإلبرةتصبح 

 ومعھجمیع خیوط الشبكة  معھفیرفع ) 14( معھا فیرتفع خیط الرقبة  فترفعھ)  12( السكینة 

  .جمیع خیوط السداء المطلوب رفعھا في ھذه الحدفة 
في مسار القضیب )  4(  اإلبرةثقب بالكارتون لذلك تبقى  فال یوجد أسفلھ)  8( أما الحساس 

ھبوط لوحة  إثناءفي و، )13( بعیدا عن مسار السكینة )  2( خطاف فینحرف ال)  6( 
وتنخفض  األسفل إلىالمرتكز علیھا ینخفض )  2( فان الخطاف  األسفل إلى )11( الخطافات 

     .)   15( معھ جمیع خیوط السداء المتصلة بخیط الرقبة 

  

  
  ) 9 - 3( الشكل رقم 

  

  جھاز الجاكارد الثنائي الرفع ذو االسطوانة الواحدة . 3
الجھاز یحتوي على مجموعتین من السكاكین بحیث  أن ھوالمقصود بالجاكارد الثنائي الرفع ،

في الحدفات الفردیة وتنخفض في الحدفات الزوجیة ، بینما تنخفض  األولىتصعد المجموعة 

خطافان  إبرةالمجموعة الثانیة في الحدفات الفردیة وتصعد في الحدفات الزوجیة ویتصل بكل 
سكاكین  بإحدى اتصالھفي رفع خیط الرقبة المتصل بھ في الحدفات الفردیة بفعل  األولیتحكم 

الخطاف الثاني في رفع خیط الرقبة في الحدفات الزوجیة بفعل  ، بینما یتحكم األولىالمجموعة 
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 حكم في رفعھكل خیط سداء یت أنویعني ذلك . سكاكین المجموعة الثانیة  بإحدى اتصالھ
  .في الحدفات الفردیة والثاني في الحدفات الزوجیة  األولخطافان 

وبینما  اإلبرنحو  األولىة تقدم الكارتون فإنھاحركة سلندر الكارتون نحو الیمین  إثناءفي و
ثم  اإلبرعن  یبتعدتقوم مجموعتي السكاكین برفع البطاقات التي تم اختیارھا فان المنشور 

تمھیدا الختیار الخطافات  اإلبرالكارتونة التالیة لتكون مقابل  أعدادبعد  أخرىیعود مرة 

في االرتفاع  األخرىمجموعة السكاكین  تبدأوعند ذلك . المطلوب رفعھا خالل الحدفة التالیة 
مجموعة  تبدأ نفسھومعھا الخطافات التي تم اختیارھا بواسطة الكارتونة الثانیة ، وفي الوقت 

مما  تقریبا ویسمح ھذا النظام بالحصول على نفس مفتوح. في االنخفاض  األولىالسكاكین 
مر في الموضع العلوي لعدة الخیوط ستست ھذهكانت  أذایقلل حركة خیوط السداء والسیما 

   .الموضع المتوسط بعد كل حدفة  إلىعودتھا  إلىحدفات متتالیة مع عدم الحاجة 

ھذه الخیوط ال تبقى في الموضع العلوي بصفة مطلقة بل تنخفض قلیال بین  أنویالحظ 
 أسفل إلى المتجھالسكینة  أن إلىالحدفات المتتالیة ، وتعود حركة الخفض المحدودة ھذه 

حمل معھا احد الخطافین والمتصل بھ الخیط الذي كان في الوضع العلوي والمطلوب بقاؤه في ت

 المتجھھذا الموضع لعدة حدفات متتالیة ، ویستمر الخیط في االنخفاض حتى تصعد السكینة 
ة من بعد فتر أعلى إلىفي التحكم في الخیط ورفعة  یبدأالذي  األخرومعھا الخطاف  أعلى إلى

  . األولھبوط الخیط بفعل الخطاف 
  .طریقة عمل الجاكارد الثنائي الرفع في االحتماالت المختلفة ) 3-10( ویبین الشكل رقم 

الحالة التي یطلب فیھا أن یبقى الخیط في الموضع المرتفع ) أ 3-10(یبین الشكل رقم 
في الموضع )  1( ویكون الخطاف )  2( و )  1( لحدفتتین متتالیتین ، ویوجد خطافان 

قد تم اختاره للصعود في الحدفة التالیة )  2( العلوي في تلك الحدفة بینما یكون الخطاف 

)  2( ، )  1( ویالحظ أن الخیط المتصل بالخطافین . لوجود ثقب في الكارتونة المقابلة 
وعندھا یبدأ )  1( في مستوى الخطاف الھابط )  2( ینخفض حتى یصبح الخطاف الصاعد 

  ) . 2( الخیط في الصعود بفعل الخطاف 

یبقى الخیط في الموضع السفلي لحدفتتین  أنیطالب فیھا الحالة التي   )ب 3-10(یبین الشكل 

تبعا للكرتونة الخاصة بالحدفة السابقة ویكون  أسفل إلى)  3( متتالیتین ، یكون الخطاف 
یبقى الخیط  أنالیمین بعیدا عن مسار السكینة حیث من المطلوب  إلىمنحرفا )  4( الخطاف 

  .المتصل بالخطافین في الموضع السفلى خالل حدفتین 



 نسیج  ثالث  - علوم صناعیة                                                  الفصل الثالث 
 

 
89 

 

الحالة التي یكون فیھا الخیط في الموضع العلوي خالل الحدفة األولى  ) ج 3-10(یبین الشكل 
في الموضع )  5(  ویطلب أن یكون في الموضع السفلى في الحدفة الثانیة ، ویالحظ الخطاف

ھبوط  إلىمدفوعا نحو الیمین لعدم وجود ثقب مما یودي )  6( العلوي بینما یكون الخطاف 
  .الموضع السفلي خالل الحدفة التالیة  إلىالخیط 

  

  
  ) 3-10( الشكل رقم  

 ةتعمل بسرع أنالجاكارد الثنائیة الرفع بجمیع الحجوم والخطوات ویمكن  أجھزةوتصنع 

یستغرق وقتا اقل حیث انھ یتكون  األجھزة ھذهالن تكوین النفس في  األحادیة األجھزةتفوق 
  .من الحركة المتزامنة للخیوط الصاعدة والخیوط الھابطة معا 

حركة السكاكین  أنالجاكارد الثنائیة قدرة اقل من الالزم للتشغیل حیث  أجھزةوتستھلك 
المشكلة الرئیسة في  أنحد ما مع حركة السكاكین الصاعدة ویالحظ  إلىالھابطة تتوازن 

 ¼ تدور أنھان منشور الكارتون تكون مرتفعة حیث اسرعة دور أنالجاكارد الثنائیة  أجھزة
  دفع الكارتون بعیدا عن سطح المنشور  إلى األحیاندورة في كل حدفة مما یؤدي في بعض 
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حتى یدور  سداسي أوالحدیثة على شكل خماسي  األجھزةولذلك تصنع منشورات الكارتون في 

  .دورة في كل حدفة  6/1 أو 5/1المنشور 

  

  جھاز الجاكارد الثنائي الرفع ذو االسطوانتین . 2
)  1(  الجاكارد حیث یستعمل منشوران أجھزةیمثل جھاز الجاكارد ذو المنشورین تطورا في 

الكارتون الخاص )  1(  األیمنعلى جانبي الجھاز بحیث یحمل المنشور  للكارتون)  2( و 
  .الكارتون الخاص بالحدفات الزوجیة )  2(  األیسربالحدفات الفردیة بینما یحمل المنشور 

كل خیط رقبة  أنالجاكارد ذات االسطوانتین تكون من النوع الثنائي الرفع أي  أجھزةوجمیع 

في الحدفات )  4(  واألخریرفع الخیط في الحدفات الفردیة )  3(  تتصل بخطافین احدھما
نحو الیمین  األولىللخطاف تتحرك )  6( و )  5( المخصصتین  اإلبرتین أنالزوجیة ویالحظ 

المقابل )  8( و )  7( نحو الیسار وذلك عند وجود ثقب في الكارتون  األخرىبینما تتحرك 
   ) . 3-11( كما مبین في الشكل رقم و لإلبرة

 

  
  ) 3-11( الشكل رقم 
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  جھاز الجاكارد الثنائي الرفع ذو النفس المفتوح  . 3
الرئیسة  ومیزاتھالجاكارد الثنائیة الرفع ،  أجھزةیعتبر ھذا الجھاز تطورا حدیثا في تصمیم 

ویستعمل نظام . ھي تفادي أي حركة غیر ضروریة لخیوط النفس بین الحدفات المتتالیة 

ذات الخطوة الدقیقة وھي تصنع على درجة  األجھزةالنفس المفتوح حالیا بصفة عامة في 
. دقیقة / حدفة  250 إلىتعمل بنجاح بسرعة تصل  أنبحیث یمكن  اإلتقانعالیة من 

ھذه  أحدى)  3-12(الشكل رقم  فيكما صول على النفس المفتوح ووتستعمل عدة طرق لح

  :الطرق 
) س ( جانب المجموعتین  إلى) ع ( كنة اس أضافیة سكاكینمجموعة  األجھزة ھذهیوجد في 

كة صعودا وھبوطا في الحدفات الفردیة والزوجیة وكما سبق راللتین تتناوبان الح) ص ( و 
على بقاء الخطاف ) ع ( وتعمل مجموعة السكاكین . في الجھاز الثنائي الرفع  شرحھ

)  أ  12– 3(المزدوج في الموضع العلوي لعدة حدفات متتالیة ، وكما ھو مبین في الشكل 

  . اإلبرةحیث یوجد ثقب في الكارتون مقابل 

  
  ) ا  12– 3(الشكل رقم 

  

حیث ال یوجد ثقب  أسفل إلىفان الخطاف یستعد للھبوط )  ب  12– 3(في الشكل رقم  أما 

بعیدا عن السكینة ) م ( انحراف الخطاف بحیث یكون الجزء البارز  إلىمما یودي  اإلبرةمقابل 
  . أسفل إلى) أ ( ویھبط الخطاف مع ھبوط السكینة ) ع ( 
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  )ب   12– 3(الشكل رقم 

  

السفلي لحدفتین متتالیتین حیث ال یكون الخیط في الموضع )  ج  12– 3(في الشكل رقم  أما

  ) و ( لي مرتكزا على اللوحة السفلیة جد ثقب في الكارتون ویبقى الخطاف في الوضع السفوی
  

  
  ) ج  12– 3(الشكل رقم 
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للصعود في الحدفة التالیة لوجود ثقب  مھیأیكون الخطاف )  د  12– 3(في الشكل رقم  أما
  ) ص ( في الكارتون حیث یرتفع خالل الحدفة بفعل السكینة 

  

  
  ) د  12– 3(الشكل رقم 

  

  

  سعة أجھزة الجاكارد والكارتون :  3- 3-1
  

خطاف وقد  600 إلى 100الجاكارد ذات الخطوة الكبیرة والكثافة القلیلة من  أجھزةتشمل 

تنتج  أنتستطیع  األجھزة ھذه أنأي  األحیانخطاف سعة في بعض  900 إلىتصل 
رقم   الجدول  ویبین 900 أو 600 إلىالتصمیمات التي یصل فیھا عدد خیوط التكرار الواحد 

ذات الخطوة الكبیرة والكثافة القلیلة  األجھزةفي كل من  اإلبرونظام  األجھزةسعة  ) 1-3( 

  ) .العادیة  األنواع( ویسمى 
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  عدد الخطافات الكلى  عدد الخطافات في الصف  عدد الصفوف القصیرة  السعة

100  26  4 104  

200  26  8  208  

300  38  8  304  

400  51  81  408  

500  51  10  510  

600  51  12 612  

  )3-1( جدول رقم 

الخطافات  اكبر منالجاكارد ذات الخطوة الدقیقة والكثافة العالیة على عدد  أجھزةوتحتوي 

التصمیمات الكبیرة بالرغم من صغر حجم الجھاز ویطلق  أنتاجوبذلك تكون لھا قدرة على 
،  896مختلفة من الخطافات وھي  أعدادویحتوي على ) جھاز فیردول ( على ھذا النوع اسم 

خطافا في كل صف قصیر یتحكم فیھا  16خطافا وفي ھذا النظام یوجد  1792،  1344

  . ) 3-13( وكما مبین في الشكل رقم  أبر 8ي كل صف ف اإلبرصفان من 

  
  ) 3-13( الشكل رقم 
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 أعدادوتكون  )  Vincenzi(  ) ينزفینش( یطلق علیة اسم  األجھزةمن  أخركما یوجد نوع 
وتعبر . خطافا في الصف الواحد  16خطافا بواقع  1760،  1320،  880الخطافات ھي 

لألقمشة التي عن اكبر عدد من خیوط السداء في التكرار النسجي  الماكینةعدد الخطافات في 
یمكن أنتاجھا على الماكینة ، ومن الناحیة العملیة فان التكرار النسجي یحتوي على عدد من 

الخیوط اقل من الحد األقصى لسعة الماكینة ولذلك تترك بعض الخطافات دون عمل كما 

ة تحریك المواكیك عند استعمال خیوط لحمة تخصص بعضھا لخیوط الحاشیة ولتشغیل أجھز
  . من أنواع أو ألوان متنوعة 

ذات  الماكینةعدد الخطافات الفعالة یقبل القسمة على عدد معین ممثال في حالة  أنویالحظ 
مما یسھل  16،  12خطافا وھو عدد یقبل القسمة على  384خطافا تستعمل فقط  408

وحدات النقش الصغیرة  أنتاجویمكن بسھولة .  رضیةلألالعادیة البسیطة  األنسجةاستعمال 

 أنتاجوعند  ، ةجانب وحدة النقش الكبیرة الرئیس إلىخیطا  128،  96،  64التي تتكرر على 
یمكن الحصول النسیج ، فمثال  ماكینةجاكارد فوق  أجھزةالتصمیمات الكبیرة جدا تستعمل عدة 

خطافا  1344خیطا باستعمال جھازین سعة كل منھما  2688 تكرارهعلى نظام ینتج تصمیما 

خطافا  1344 األولىنسیج سعة  ماكینةخیطا باستعمال  2240 تكرارهتصمیم  أنتاجكما یمكن 
.  

ذات السعات المستقلة مما  األجھزةالكارتون المستعمل مع  أنواع)  3-14( یبین الشكل رقم 
ذات الخطوة الدقیقة  واألجھزةذات الخطوة الكبیرة والكثافة القلیلة  األجھزةیبین الفرق بین 

  . والكثافة العالیة 

 408المستعملة في جھاز جاكارد ذي خطوة كبیرة سعة  الكارتونة) أ 3-14(ویبین الشكل 
  . ملیمتر 60 × 412ھو  الكارتونةخطافا ومقاس 

  

  
  )أ 3-14(الشكل رقم 
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ذي الخطوة )  فینشنزي( المستعملة في جھاز  الكارتونة أن) ب 3-14(ویبین الشكل رقم 

  .ملیمتر  96 × 377 الكارتونةخطافا ومقاس 1320 ةالدقیقة سع
  

  
  )ب 3-14(الشكل رقم 

  
ذي الخطوة الدقیقة )فیردول ( رتونات لجھاز اك 3جزءا یعادل ) ج 3-14(ویبین الشكل رقم 

  . ملیمتر 27 × 320س كل منھا اخطافا قی896سعة 
  

  
  )ج 3-14(الشكل رقم 

  

حدفة واحدة ، كما تمثل كل مسافة خطافا واحدا في ) ب ( ، ) أ ( من النوع  كارتونھوتمثل كل 
    .الثنائیة  األجھزةزوجا في الخطافات في حالة  أو األحادیة األجھزةحالة 
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  لقي الشبكة وتثقیب الكارتون : 4- 3-1
  

یتم لقي خیوط السداء في النیر المتصل بشبكة الجاكارد طبقا لما ھو مبین في الشكل رقم      
  )ب 3-15(، ) أ 15-3(

في  األماميمن الیسار في النیرة المتصلة بخیط الشبكة  األولیتم لقي الخیط ) أ ( في الشكل 

كما ھو شائع  للماكینةالكارتون في الوضع الخلفي ) سلندر ( كان المنشور  وإذاالشبكة ،  أطار
  . األولالصف القصیر  أسفلتكون  األولالتي تتحكم في الخیط  اإلبرةفان 

یتم لقیھ في خیط الشبكة  األولوتحت الظروف نفسھا فان خیط السداء ) ب ( في الشكل  أما

   . األولالصف القصیر  أعلىیط في المتحكمة في الخ اإلبرةوتكون  اإلطارخلف 
  

  
  ) 3-15( الشكل رقم 
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یراعى ذلك في  أنولكن یجب ) ب (  أو) أ ( التصمیم باختالف اللقي في الطریقتین  یتأثروال 
  .عملیة تثقیب الكارتون 

من كرتونتین متتالیتین مثقبتین ین ءجز) د ( تصمیما صغیرا ویبین الشكل ) ج (یبین الشكل 
ومع اعتبار ) أ ( مع استعمال طریقة اللقي ) ج ( والثانیة من التصمیم  األولىطبقا للحدفتین 

  .خیط السداء یكون في الموضع العلوي  أنتعني  العالمة أن

عامل تثقیب الكارتون بالموضع الذي یظھر  أمام) ج ( ویوضع التصمیم على ورق المربعات 
األولى     ھمن التصمیم للكارتون ،األول األقلفیھ التصمیم على سطح القماش ، ویمثل الصف 

الیمین ویمثل الفراغ بین الخیوط السمیكة في ورق  إلىویتابع العامل الصف من الیسار )  1( 
  ) .خیوط  8( المربعات صفا قصیرا في الكارتونة 

       فان التصمیم یدار نصف دورة ویصبح كما في الشكل) ب ( د استعمال طریقة اللقي وعن

ویكون الصف ، الطریقة  لھذهطبقا )  2( ، )  1( تین الكارتون) و ( كما یمثل الشكل ،) ھـ ( 
  ) . 2( الحدفة )  2( بینما تمثل الكارتونة )  1( ذي یمثل الحدفة لھو الصف العلوي ا األول

تعطى )  3-16(على جھاز تثقیب الكارتون والمبین في الشكل رقم عملیة التثقیب  أتماموبعد 

الحدفات ویتم بعدئذ وصل  أوصفوف التصمیم  أرقاممتتالیة تدل على  أرقاماالكارتونات 
  .الكارتونات بعضھا ببعض بالترتیب حیث تركب على جھاز الجاكارد على شكل سلسلة متصلة 

  

  
  

  ) 3-16(الشكل رقم 
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  أنواع شبكات الجاكارد :  3-2
  

 الشبكة الطردیة . 1
) سلندر الكارتون ( النسیج بحیث تكون اسطوانة الكارتون  ماكینةیبین جھاز الجاكارد فوق 

وعندما تكون االسطوانة على احد الجانبین  الخلف أو األمام أو إلى األیسر أو األیمنجانب  إلى

 إلطار الطولي االتجاهفان الصف الطویل من الخطافات یكون عمودیا على  األیسر أو األیمن

ولذلك أن خیوط الشبكة تتقاطع بعضھا مع بعض بمرورھا من خیوط الرقبة المتصلة الشبكة 
  .) 3-17(بالخطافات إلى الثقوب المحددة لھا في أطار الشبكة وكما في الشكل رقم 

  

  
  ) 3-17(الشكل رقم 
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فان صف الخطافات الطویل یكون موازیا  واألمامالخلف  إلىكانت اسطوانة الكارتون  أذا أما
مرورھا من خیوط  أثناءفي الشبكة وبذلك ال تتقاطع خیوط الشبكة  إلطار الطولي لالتجاه

   .) 3-18(في الشكل رقم  وكما مبینالشبكة  بإطارالثقوب المحددة  إلىالرقبة 
  

  
  ). 3-18(الشكل رقم 

اسطوانة الكارتون     رأسفي الصف القریب من  األولالخطاف  أنوعند بناء الشبكة یراعى 

 الماكینةفي )  1( یعتبر ھو الخطاف ) االسطوانة  إلىالیمین عند النظر  إلىیكون عادة ( 

  . 8 إلى 1 األرقامالقصیر  األولفي الصف  األرقامویتخذ باقي 
عدد من الخطافات یساوي عدد خیوط النقش في عرض  الجاكارد علىوعندما یحتوي جھاز 

السجاد فان كل خیط شبكة یتصل بخطاف واحد  أنواعالقماش كامال كما ھو الحال في بعض 
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عدد خیوط النقش بعرض  أیضاویكون عدد خیوط الرقبة یساوي عدد خیوط الشبكة ویساوي 
فان الشبكة المستعملة التي  الحالة بالشبكة المفردة وعلیة ھذهالشبكة في  القماش ، وتسمى

  .خیط للنقش  400حركة مستقلة فان عدد خیوط الوحدة التكراریة یساوي  400تحتوي على 
كان عرض القماش  أذاویحتوي عرض القماش على عدة وحدات تكراریة وعلى سبیل المثال 

یلقى في كل منھا احد  ةخیوط شبك بأربعةتكرارات فا كل خیط رقبة یتصل  4یحتوي على 

وتكون طریقة اللقي على الصف ابتداء من  األربعةفي التكرارات  المتناظرةخیوط السداء 
للتكرار الثاني وھكذا ،  800الخیط  إلى 401ثم من  األولللتكرار  400الخیط  إلى 1الخیط 

  .یساوي عدد التكرارات في عرض القماش  األقسامعدد من  إلىالشبكة  أطارویقسم 

   الشبكة الطردیة العكسیة . 2

الشبكة طریقة اللقي الطردي العكسي وتناسب التصمیمات المتماثلة حیث  ھذهتستعمل في  

وفي بعض الحاالت .  األیسرمن التصمیم ھو صورة معكوسة للنصف  األیمنیكون النصف 
المائدة وغیرھا وفي  وأغطیةیشغل التصمیم العرض الكامل للقماش مثل تصمیمات السجاد 

التصمیم والثاني ھو الخیط  من األیسرمن النصف  األولالحالة یتصل بكل خطاف خیطان  ھذه

وفي بعض الحاالت یكون التصمیم المتماثل مكررا . من التصمیم  األیمنر من النصف المناظ
تصمیم عدد  إلنتاجخطافا  ) 400(  ویستعمل جاكارد سعة. عدة مرات بعرض القماش 

خیط ویستعمل نصف التصمیم فقط لعمل الرسم على ورق  )800(  إلىتصل  فیھالخیوط 
  المربعات وتثقیب الكارتون 

 إلى األولمن الخطاف )  400( الخیط  إلى)  1( خیوط الشبكة بالترتیب من الخیط یتم اتصال 

 أن إي يتركیب عكسمن التكرار ثم تتصل الخیوط بعدئذ ب األولفي النصف  األخیرالخطاف 

)  399( یتصل بالخیط )  402( والخیط )  400( من السداء یتصل بالخطاف )  401( الخیط 

حتى النصف الثاني من )  1( من السداء الذي یتصل بالخطاف )  800( وھكذا حتى الخیط 

ثم یستمر )  1(  بالخطاف)  800( وحدة تكراریة جدیدة عندما یتصل الخیط  وتبدأالتكرار 

ویبین . خیط )  800( التكرار النسجي یحتوي على  أناالتصال بالترتیب التصاعدي ویالحظ 

طریقة اتصال الشبكة وخیوط الرقبة إلنتاج التصمیمات المتماثلة ).  3-19(الشكل رقم 
  .خطاف  400باستعمال جاكارد سعتھ 
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  ). 3-19(الشكل رقم 

  
طریقة اتصال خیوط الشبكة عندما تكون الصفوف من خیوط الرقبة توازي الصفوف أن 

اللقي  خیوط الشبكة لیست متقاطعة ویلزم ابتداء أنالشبكة أي  أطارالقصیرة من الثقوب في 
 في النصف الثاني األمام إلىمن التكرار ثم من الخلف  األولالخلف في النصف  إلى األماممن 

  . نفسھمن التكرار 

النصف القصیر من الخطافات یكون موازیا للصف  أنكانت خیوط الشبكة متقاطعة أي  أذا أما
والخطاف  األماميبالثقب  األولالشبكة فمن السھل اتصال الخطاف  أطارالطویل من ثقوب 

الشبكة من كال النصفین من التكرار ویسھل ذلك لقي جمیع  أطارفي  بالثقب الخلفي األخیر
وكما  وأفقیاالمتماثلة رأسیا بعرض السداء وفي حالة تصمیمات  نفسھترتیب خیوط السداء بال
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فان من الممكن عمل الرسم على ورق المربعات وكذلك تثقیب ).  3-20(مبین في الشكل رقم 
   .الكارتون لربع التصمیم فقط 

  

  
  ). 3-20(الشكل رقم 

  

خطاف للحصول  400حدفة یتم استعمال  398خیطا و   7980كان التصمیم یتكرر على  وإذا

 یقة اللقي الطرديربط األیمنمن التصمیم ثم الحصول على النصف  األیسرعلى النصف 

 إلى)  1( فقط تمثل النصف الثاني من التكرار من الحدفة  كرتونھ 200ویلزم تثقیب . العكسي 

ران السابق للحصول الدو اتجاهثم یتم دوران اسطوانة الكارتون من عكس )  200( الحدفة 

حتى )  198( التي تناظر الحدفة )  202( والحدفة )  199( التي تناظر الحدفة )  201( على 

مع دوران اسطوانة الكارتون )  1( الكارتونة  وتبدأ)  2( التي تناظر الحدفة )  398( الحدفة 

  .للحصول على تكرار جدید وھكذا  األصلي االتجاهفي 

 الشبكة المختلطة . 2

. غیر متماثلة  وأجزاءمتماثلة متكررة  أجزاءان التصمیم یحتوي )  3-21(یبین الشكل رقم 

 إلىخطاف  400یتم بناء الشبكة لھذا التصمیم بحیث یمكن اشتغال سعة الجاكارد وھي لذلك 

   .حد ممكن  أقصى
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  ) 3-21(الشكل رقم 

  .طریقة اللقي للتكرار الواحد )  3-2( ویبین الجدول رقم 

  نوع التصمیم  نظام اللقي  الخطافات  عدد الخیوط  الجزء

   159 - 1  319  أ

160 - 1  

  طردي 
  عكسي

  متماثل 

  غیر متماثل   طردي   320 - 161  160  ب

  غیر متماثل  طردي  400 - 321  80  ج

  غیر متماثل  طردي  320 – 161  160  د

  ) 3-2( الجدول رقم 
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  الخارجي  اإلطارذات  لألقمشةشبكات الجاكارد . 3

من التصمیم یختلف عن التصمیم المستعمل في  أطارالمنسوجة بوجود  األقمشةتتمیز بعض   

كان  وإذا. معكوسة  أوعلى حافتي القماش بطریقة متطابقة  اإلطاروسط القماش ویتكرر 
 األوسطفان الشبكة الطردیة تستعمل للنقش  متكرر غیرالوسط  أو اإلطارالنفس في كل من 

بحیث  األقمشةعدد كبیر من  أنتاجفقط ، ویتم  تستعمل الشبكة الطردیة العكسیة لإلطار بینما

عدة مرات ولكن یوجد تكرار واحد لنقش  متكررایكون النقش المستعمل في وسط القماش 

 األطرالمتعددة ذات  األقمشةقائمة  ) 3-3( رقم ویبین الجدول . على كل حافتي القماش  اإلطار

خطاف نقش وسط  200 أساسخطاف على  400 سعتھباستعمال جھاز  تاجھاإنوالتي یمكن 

  . لإلطارینخطاف لنقش  200و

  أطار الحافة الیسرى  نقش الوسط  أطار الحافة الیمنى  نوع القماش

  الخطافات  نوع اللقي  الخطافات  نوع اللقي  الخطافات  نوع اللقي

  200 – 1  طردي  400 - 201  طردي   200 - 1  طردي  األول 

  200 – 1  طردي  400 - 201  طردي  200 - 1  عكسي   الثاني

  طردي  200 - 1  طردي  الثالث 

  عكسي

201 - 400  

399 - 201  

  200 – 1  طردي

  طردي  200 – 1  عكسي   الرابع 

  عكسي

201 - 400   

201 – 399   

  200 – 1  طردي

  طردي  الخامس 

  عكسي

1 - 200  

199 - 1  

   400 – 201  طردي

  

  طردي

  طردي

1 -200   

1 - 199  

  طردي  السادس

   عكسي

1 – 200   

199 - 1  

  طردي

  عكسي

201 – 400   

399 - 201  

  طردي

  عكسي

1 – 200   

1 - 199  

  األطرالتصمیمات النسیجیة ذات  أنواعیبین )  3-3( جدول رقم 
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 األیمن اإلطار أنویالحظ الخارجي  اإلطارذات التصمیمات  أحدى)  3-22(ویبین الشكل رقم  
مرات وھذا التصمیم من النوع الثاني  أربعوان نقش الوسط یتكرر  األیسر اإلطارھو معكوس 

ھو معكوس  األیسر اإلطارخطاف الن  200 إلىخیط ویحتاج  200على  اإلطارویحتوي 

 اإلطار إلنتاج)  1(الخطاف  إلى) 200( ویستعمل اللقي العكسي من الخطاف  األیمن اإلطار

   . األیمن

  

  ) 3-22(الشكل رقم 

  

)  201( استعمل اللقي الطردي من الخطاف  أیضاخیط )  200( ویحتوي نقش الوسط على 

  ) . 3-4( مرات وكما مبین في الجدول رقم  أربعویتكرر التصمیم )  400( الخطاف  إلى
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  نوع النقش  نوع اللقي  الخطافات  الرقم

  أطار الحافة الیسرى  طردي 200 – 1 1

  المنسوجنقش وسط   طردي  400 – 201  2

  نقش وسط المنسوج  طردي  400 – 201  3

  نقش وسط المنسوج  طردي  400 – 201  4

  نقش وسط المنسوج  طردي  400 – 201  5

  أطار الحافة الیمنى  عكسي  1 – 200  6

  ) 3-4( جدول رقم 

النوع السادس طبقا للجدول السابق ویالحظ )  3-23(ویمثل التصمیم المبین في الشكل رقم 
والوسط یكونان من النوع المتماثل ویستعمل لذلك طریقة اللقي الطردي  اإلطاركال من  أن

   ) . 3-5( وكما مبین في الجدول رقم .  توزیعھالعكسي وطریقة 

  
  ) 3-23(الشكل رقم 
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  نوع القماش  نوع اللقي  الخطافات  الرقم

  الحاشیة   طردي   8 – 1 1

  أطار الحافة الیسرى  طردي  207 – 9  2

  عكسي  9 – 208  3

  نقش وسط المنسوج  طردي  399 – 209  4

  عكسي  210 – 400  5   

  نقش وسط المنسوج  طردي  399 – 209  6

  عكسي   210 – 400  7

  نقش وسط المنسوج  طردي  399 – 209  8

  عكسي   210 – 400  9

  نقش وسط المنسوج  طردي  399 – 209  10

  عكسي  210 – 400  11

  أطار الحافة الیمنى   طردي   207 – 9  12

  عكسي  9 – 208  13

  الحاشیة  طردي   8 – 1  14

  ) 3-5( جدول رقم 
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 الحدیثة اإللكترونیة الجاكارد أجھزة:  3-3

 :مقدمــة 
عما  النسیجیة العملیة أداء في تحسن إلى أدى المیكانیكي اإلنسان للجاكارد مااستخد أن صحیح

 العالیة والتكلفة والجھد لھذه الجاكاردات الكثیرة المیكانیكیة األعطال بسبب أنھ إال علیھ، كان

 وھو اإلنتاجیة انخفاض وبالتالي العمل سرعة وانخفاض بھا الخاص الكرتون إلنتاج المبذولین

 نحو وسعیھ یدیھ بین التي األدوات تطویر إلى الدائم اإلنسان شغف إطار وفي األھم العامل
 الجاكارد عیوب من للتخلص أجھزة الجاكارد اإللكترونیة وتطویر ابتكار جاء فقد األفضل

 من العدید اختصار إلى باإلضافة النسیج آلالت المتزایدة للسرعات ومواكبة المیكانیكي

 الجاكارد آالت في القدیمة والمیكانیزمات األجھزة بعض عن واالستغناء العملیات التحضیریة
  .المیكانیكیة

اإللكترونیة  الحواسیب مجال في حدث الذي الھائل التطور لوال ممكنا الھدف ھذا تحقیق یكن ولم
  .النسیج صناعة في التطور ھذا واستثمار

 متقدم مستوى وبلغت 1978 عام في اإللكتروني الجاكارد أجھزة من األولى النماذج ظھرت

  ) 3-24(وكما مبین في الشكل رقم  الحاضر في وقتنا

  
  ) 3-24(الشكل رقم 
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 :ھي  اإللكتروني الجاكارد میزات جھازومن  
 .لتحریكھ الالزمة المیكانیكیة الوحدات و المنفصل أو المتصل الكرتون سلندر من التخلص .1

 .الكرتون لقراءة الالزمة اإلبر من التخلص .2
 والخیاطة ومستودعات التثقیب قسم عن االستغناء و المنفصل الكرتون إلى الحاجة عدم .3

  .التخزین

 ذلك عن االستعاضة المربعات و ورق على التصمیم إلعداد خاص مرسم إلى الحاجة عدم .4
 حاسوبیة اسطوانات على میماالتص هھذ وتخزین میماالتص إلعداد متطورة حواسیب یضم بقسم

  .مبرمجة
 كانت عما الصیانة أعمال وانخفاض والصیانة والتشغیل التنصیب عملیات ومرونة سھولة .5

 .والمردود اإلنتاج وزیادة والتكلفة الوقت توفیر وبالتالي أدائھا وسرعة علیھ

 .المنتجة األقمشة جودة وتحسین بشكل كبیر العمل سرعة زیادة. 6
  :  تكون حیث الجاكارد آلة قوة زیادة. 7

 خطاف 1344 المفرد الجاكارد. 

 خطاف 2688 الجاكارد الثنائي. 

 خطاف5376 الجاكارد الرباعي. 

تطویر ھذا  تم وحدیثا ، )1344 مضاعفات من( خطافا 8064 من أكثر إلى بعضھا ووصل
 أنتاجوبالتالي  خطاف 12288 إلىالجاكارد خصیصا للعمل على السرعات العالیة بقوة تصل 

 .التصامیم والنقشات  أدق
 وانخفاض العمل في الدقة یؤمن مما الكومبیوتر طریق عن إلكترونیا األوامر إعطاء.8

 في الكمبیوتر على والتصامیم الرسومات تعدیل إمكانیة إلى باإلضافة حد أدنى إلى األخطاء

 .للعمل مالءمتھا عدم حال
 یوافق بما النسیج آللة العمل بارامترات بجمیع بالتحكم الحدیث الجاكارد حاسوب یقوم. 9

 .حدفة كل في . . . المطلوب، اللون الحدف، كثافة السرعة، : مثل المطلوب التصمیم
 : ھي اإللكتروني الجاكارد أجھزة تنتج التي الشركات أھم ومن

  شركة STAUBLI  الفرنسیة

  شركة SCHLEICHER  األلمانیة
  شركة BONAS  اإلنكلیزیة 

  شركة GROOSE  األلمانیة  
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 ،)  3-25(وكما مبینة في الشكل  الحدیثة اإللكترونیة الجاكارد أجھزة أن بالذكر الجدیر من و
    الماكینات سرعة زیادة عند ألنھ المیكانیكیة بتلك مقارنة كبیرة بسرعات العمل تستطیع

 إلى یؤدي بدوره وھذا والسكاكین الخطافاتا بین وصدمات كبیر احتكاك یحصل ) المیكانیكیة (
  .واإلنتاجیة  المادیة الناحیة من مكلفا یعتبر الذي األمر والسكاكین الخطافات ھذه إھتراء

 األجزاء لحركة الالزمة القدرة تأخذ وإنما بھا خاص محرك على اردكالجا آالت تحتوي ال. 10

 بین والتزامن التام التوافق تحقیق ھما رئیسین لسببین وذلك نفسھ الماكینة من لھا المختلفة
  .المستخدمة المحركات عدد اختصار وكذلك الجاكارد وجھاز الماكینة من كل حركة

إضافة لما تقدم فسیكون ھناك اختصار كبیر بالوقت الالزم الستبدال تصمیم قماش أو  .11
  . سجادة من أشھر إلى أیام وحتى إلى ساعات 

  

  
  ) 3-25(الشكل رقم 
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  الجاكارد جھاز أجزاء

  ةكالحر نقل محور. 1
 بعضھما مع متداخلین محورین من مكون الفوالذ من مصنوع معدني محور عن عبارة وھو

 على ویوجد ،النسیج ماكینة عن داركالجا ارتفاع حسب وذلك طولھ تغییر یمكن وبالتالي

 .إجھادات ألي تعرضھ دون ةكالحر ونقل والتثبیت ضعالو في حریة تعطیھ مفاصل طرفیھ
 متصل اآلخر الطرف یكون بینما الرئیس النسیج ماكینة محور على المفاصل ھذه أحد یثبت

 ،داركالجا إلى ماكینة النسیج من الرئیسة الدورانیة ةكالحر بنقل لیقوم اردكللجا السرعة بعلبة

  )  3-26(وكما مبین في الشكل رقم درجات10 یتعدى ال بسیط بشكل مائل المحور ھذا یكون و

   
  ) 3-26(الشكل رقم 

   ینكللسكا الحاملة األطر. 2
 اإلطارات من مجموعة علیھا یوجد جانبیتین عارضتین من مكون حدیدي أطار عن عبارة ھو

 بشكل ناذراع العارضتین ھاتین بین یربط براغي بواسطة ینكالسكا علیھا تثبت أصابع بشكل
 .اإلطار جسم لتشكیل ینكللسكا  موازٍِِِ

 التي اإلطارات إلى الكامات من ةكالحر بنقل والبكرات والروافع األذرع من مجموعة تقوم

 ینكالسكا مجموعة حركیاألطراف  ھذه أحد إن بحیث واألسفل لألعلى ترددیة ةكحر تتحرك
وكما مبین في  العكسب ثم) األسفل باتجاه اآلخر الطرف یحرك بینما لألعلى معھ ترتبط التي

  .) 3-27(الشكل رقم 
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  ) 3-27(الشكل رقم 

 (Blades):ین   كالسكا. 3
 اإلطارات على تثبیتھا یتم الطرف مشطوفة مواشیر بشكل معدنیة مساطر عن عبارة ھي

 تھاكحر حیز في وجوده حال في الخطاف معھا ةكمحر رأسیة ترددیة ةكحر معھ لتتحرك

واالھم )  ...... 2688،  1344 ( الخطافات وبعدد داركالجا آلة بقدرة ینكالسكا عدد یرتبط.
 . ینكالسكا ھذه جانبي على المودیوالت وضع بطریقة

   : المودیول. 4
 لمقاومة خصیصا صممت بةكمر ھندسیة مواد من مصنوعة مغلقة وحدة عن عبارة المودیول

 التصامیم بعض في خطافات ثمانیة على الواحد المودیول ویحتوي واإلھتراء االحتكاك قوى
  .) 3-28(وكما مبین في الشكل رقم  اتخطاف ةخمس یوجد

  
  ) 3-28(الشكل رقم 
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  : العلویة الشبكة. 5
 یساوي ثقوبھا عدد ، السیرامیك من أو المتانة عالي یبراالف من مصنوعة مثقبة لوحة ھي

 عیلتوز موافقا الثقوب ھذه عیتوز ویكون )داركالجا لخطافات الكلي العدد(د اركقوة الجا

 إلى اإلشارة یجب وھنا السداء، بكثافة یرتبط وال النسیج بماكینة عالقة أي لھ ولیس الخطافات
 تكون أن یجب لذلك یبراالف ثقوب عبر تمر التي ھي الخطاف إلى الموصولةالشبكة  خیوط أن

احتكاك وكما مبین في الشكل رقم  دون بحریة الشبكة ة خیوطكبحر تسمح بأقطار الثقوب ھذه

)29-3 (. . 

  
  .) 3-29(الشكل رقم 

  

  :الشبكة  خیوط. 6
 ذلك و البولیستر، من مصنوعة ( high tenacity yarn )  المتانة عالیة خیوط وھي

 و الخطاف بین الخیوط ھذه تصل. الخیوط ھذه لھا تتعرض التي المرتفعة الشدقوى  لتحمل

 خیوط لعدد مساویا الخیوط ھذه عدد ویكون معھا المرتبطة النیر طریق عن السداء خیوط

 التكرارات لعدد مساوي الواحد بالخطاف المتصلة الشبكة خیوط عدد ویكون الكلي السداء
   .) 3-30(وكما مبین في الشكل رقم  المنسوج عرض في النسیجیة
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  ) 3-30(الشكل رقم 

  السفلیة الشبكة. 7

 صف لك في الثقوب من صفوف على تحتوي السیرامیك أو یبراالف من لوحة عن عبارة وھي

 و ماكنة النسیج وعرض السداء بكثافة یتعلق الثقوب وعدد الحاجة حسب ثقب )14 - 8 (
وكما مبین  السنتیمتر في السداء خیوط لعدد مساوي الواحد الطولي السنتیمتر في عددھا یكون

  ) 3-31(في الشكل رقم 

  
  ) 3-31(الشكل رقم 
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  النوابض. 8
 النیر بشد وتقوم النسیج ماكینة أسفل تثبت داركالجا آلة من األخیر الجزء وھي  
 من رفعھا عدم حال في األسفل في السداء خیوط على والمحافظة النفس لتكوین وذلك لألسفل

 تختار التي النابض شد قوة ھي النوابض اختیار في المھمة العوامل ومن ، داركالجا قبل
  .) 3-32(وكما مبین في الشكل رقم  التكرارات وعدد القماش ثافةك حسب

  

  
  .) 3-32(الشكل رقم 
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 : داركالجا مبیوتروك
 إلظھار وذلك تتم التي الحركات العملیات بجمیع     یتحكم خاص حاسب دبالجاكار یرفق

 كلب ذلككو ،بماكینة النسیج التحكم أي نفسھا النسیج بعملیة یتحكم كما المطلوب التصمیم
 . والكثافة ةالحدف ولونالماكینة  سرعة من كل بتحدید داركمبیوتر الجاوك یقوم حیث ، حدفة

 ھو شیوعا واألكثر منھا التحكم وأنظمة الحواسیب من نماذج عدة ستوبلي شركة تستخدم
 تنتج التي ماكینات النسیج مع عملي تتال الجاكارات من كل في ویستخدم )  JC5(الطراز 

  . الوبریة  واألقمشة مناشفوال المسطحة األقمشة

  التحكم نظام
 معالجة وحدة یتكون من النسیج احتیاجات كل ئملیال تطویره تم كمبیوتر ھو التحكم نظام إن

 أزرار على اللمس، وتحتوي مبدأ على تعمل الكترونیة إظھار وشاشة البیانات لمعالجة مركزیة

  ) 33 -  3( وكما مبین في الشكل رقم  معینة وظیفة منھا لكل وظائفیة

  
  ) 33 - 3( الشكل رقم 
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تمیزھا عالمات والتي من  مختلفةتوجد أوامر وبیانات ذات أشكال  الشاشةمن خالل ھذه و
المراد  ألنقشھ أول عند تنفیذه الشكل غخاللھا یتم التعرف على عمل كل منھا من قبل المش

  .تفعیلھا والتي تم تصمیمھا مسبقا 

في  ًارئیس ًاعنصر األمرھذا  دـ یع: Activate menu box)(الصندوق الفعال  .1

 الشاشةفي بیانات  الموضحة األخرى األوامر إلىأي من خاللھ یتم التفعیل  الشاشة

 .ط بھا وتدل كل منھا على نوعیة العمل المن مختلفةوالتي تتمیز بأشكال 

  

 الماكینةیم المراد العمل علیھا في لتحمیل التصام األمرـ یستخدم ھذا :تحمیل التصامیم  .2
من خالل القرص المرن  أو memory stick)(ویتم تحمیلھا من ذاكرة خارجیة  

)(floppy disk  الرئیسةوالشكل الذي یدل علیھا ھو الشكل الثاني من قائمة البیانات  

  

 protected(لترمیز البرامج وحمایتھا  األمرـ یستعمل ھذا : الحمایةتفعیل وضع  .3

mode ( عملیة  أضافھمع  السیطرةحیث یعمل على ترقیة وتحدیث برامج جھاز
حفظ العملیات التي تجري على الملفات ومنھا  الترتیب المقید وضبط التاریخ والوقت مع

 . USBذاكرة خارجیة عن طریق  أوالقرص المرن  إلى
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على مساعدة المشغل على  األمرـ یعمل ھذا : Help screen)(المساعدة الواجھة .4
من عدم معرفة عمل   الناتجةمن أجل تفادي المشاكل  إلیھاالتي یحتاج  األمورفھم 

 .الرئیسة الشاشةفي قائمة بیانات  األوامربعض 

  

تحمیل التصامیم من جھاز  األمرـ ویتضمن ھذا ) :USB Flash(تحمیل التصامیم  .5
 .(USB Flash)ذاكرة خارجیة 

  

مشغل  أضافھ األمرویتضمن ھذا  -:تحمیل التصامیم من مشغل قرص مرن خارجي  .6

 . للماكینةوربطھ بشاشة التحكم  المرنة لألقراصخارجي 

  

 الذاكرةتحمیل التصامیم من  األمرویتضمن ھذا  -:تحمیل التصامیم من ذاكرة داخلیة .7
 .نفسھا  للماكینة الداخلیة
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عدة وظائف منھا  األمرـ ویتضمن ھذا : Job manager)(منظم العمل الرئیس  .8
فضًال  المنتجأنشاء قوائم العمل وتعدیلھا مع تغیر عدد التكرارات وحسب المطلوب في 

 .العمل الحالي وبدء عمل جدید إیقاف عن

  

معلومات عن النسیج ، تھیئة  أضافھـ : Production data)(البیانات  حمایة .9

المطلوب ، تغیر الوجبات مع تنظیف ما یتطلب  للمنتجالكلي والنھائي  اإلنتاجبیانات عن 
 .جدیدةوجبھ  إلنتاجتنظیفھ 

  

لتحدید خیارات نول  األمرـ یستخدم ھذا ) :Configuration( لتعدیلیھا الواجھة .10

 . اللغة، تغیر  المطلوبةالتعدیالت  إدخالالشنكل ،  وإرجاع إیجاد،  الحیاكة

  

لنسخ الملفات من والى  األمرـ یستخدم ھذا : File manager)(مدیر الملف  .11
 إدخالللتصمیم ، خریطة، مسح الملفات ، وضع ) floppy disk(القرص المرن 

 .للماكینة ألمصنعھ للشركةتصامیم لیست 
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یتم  تبدیل أنتاج  األمرـ من خالل ھذا ) :Change shift( ات التصمیمتبدیل الوجب .12
تصمیم أخر وحسب المطلوب و یحدث ھذا بضبط التوقیت  إلىالوجبات من تصمیم 

 .    غیرھا  إلىالوجبات بعدد معین منھا  إلنتاج

  

تحدید المعلومات  األمرـ یتم من خالل ھذا Test procedure):(العملیات  اختبار .13

  المطلوب  المنتجأنتاج النسیج للتأكد من  اختبارالتصمیم ،  بإنتاج المباشرةقبل  الخاطئة

  
 

 ذاكرة في وتخزینھا (Floppy) 3,5مرن  قرص طریق عن والتصامیم الرسومات إدخال یتم
  : على قادر مبیوتروالك وھذا مبیوتر،والك

 خیوطات تكرار دبعد التصامیم إلى باإلضافة الجاكارد تشغیل برنامج تخزین 

  . حدفة ملیون 10 إلى یصل الحدفة
 القرص الصلب على المخزنة والبرامج كامل بشكل التراكیب النسجیة التصامیم قراءة 

. 

 .جدید عمل برنامج في البعض بعضھا إلى التصامیم وضم تجمیع 
 . المبرمج و المرغوب اإلنتاج برنامج وفق التصامیم تنفیذ 

 .عرضیة نقاط حذف أو تغییر 
 .الحاجة عند استدعائھا إمكانیة مع الصلب القرص على والبیانات النقشات تخزین 

 . الحاجة عند التصامیم تعدیل أو تغییر 

القرص الصلب  مع عملھ وإمكانیة مالئمتھ التحكم ھي وحدة في أھمیة األكثر والمیزة 
وكما مبین  )JC 3 - JC 4 (مثل  أقدم إصدارات من وبرامج تصامیم علیھ المخزن

 .) 3-33(في الشكل رقم 
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  .) 3-33(الشكل رقم 

  

  الجاكارد االلكترونیة  ماكینةعمل  آلیة

 العادیة اردكالجا أجھزة تشابھ المیكانیكیة الناحیة من االلكتروني اردكالجا عمل طریقة إن

 اردكالجا بین االختالف لكن و السداء خیوط برفع تقوم ینكسكا لوجود ذلك و الرفع ثنائیة
 اراتكالجا في تعتمد حیث الرفع لخطافات األوامر إعطاء طریقة في المیكانیكي و االلكتروني

 المغناطیس خالل من األوامر إعطاء في الكھربائیة التعلیمات و الومضات على االلكترونیة
 التقلیدیة اردكالجا آلة في بینما اآللة سرعة زیادة إمكانیة على یساعد ما وھذا الكھربائي

 ودفع الكرتون سلندر على المعدنیة اإلبر ضغط نتیجة تتحرك حیث المعدنیة اإلبر تستعمل

  .السداء خیوط ةكبحر التحكم أجل من باإلبر المرتبطة النوابض
 التي السرعة علبة إلى الرئیس القیادة محور عبر الدورانیة ةكبالحر اردكالجا جھاز تغذیة یتم

 ماكینة من المقدمة السرعة وتخفض أفقیة دورانیة ةكحر إلى الرأسیة الدورانیة ةكالحر تحول

 الماكینة لمحور دورتین لك أي ½ ھذه التخفیض نسبة تكون ما غالبا( معینة بنسبة النسیج
 بعد ةكالحر تنتقل ،)المشوار ثنائیة اراتكالجا في وذلك داركالجا لمحور واحدة دورة تعطي

 بنسبة ترددیة ةكحر إلى الدورانیة ةكالحر لتحول مصممة تكون التي الكامات محور إلى ذلك
 الترددیة ةكالحر ھذه تنقل ثم المطلوب، النفس ارتفاع رئیس بشكل حددت النسبة هھذ ةمعین
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 اثنین عددھا یكون التي االطر الحاملة للسكاكین إلى والروافع األذرع من مجموعة بواسطة
 تتحرك لذلك ونتیجة الزوجیة ینكالسكا الثاني یحمل ینما الفردیة ینكالسكا األول یحمل

 الدورة وفي األسفل إلى األخرى المجموعة تتحرك بینما األعلى إلى ینكالسكا من مجموعة
في و .العمل فترة طیلة سةكالمتعا الترددیة ةكالحر تستمر وھكذا ةكالحر ھذه تنعكس التالیة

 المغناطیس عمل عند الخطاف مسك لیتم معھا الخطافات تحمل لألعلى ینكالسكا ارتفاع أثناء

 الوضعیة حسب وذلك النوابض بواسطة األسفل من سحبھ بسبب السكین مع ینزل ھكتر أو
  .) 3-34 (وكما مبین في الشكل رقم  السداء لخیط المطلوبة

  

  

  .) 3-34(الشكل رقم 
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 داركالجا اختیار
 أو عشوائي بشكل ذلك یتم ال فإنھ رداكالجا بجھاز ما نسیج معمل أو منشأة تجھیز یراد عندما

 العوامل وھذه االعتبار، بعین تؤخذ أن یجب عوامل عدة على ذلك یتوقف وإنما اعتباطي

  :التاليك
 

 : التالیة النقاط ویتضمن اآللة على المشغل القماش
 . ) السداء خیوط ثافةك ( الواحد السنتیمتر في السداء خیوط عدد.   1

 ) .القماش عرض( الماكینة وعرض القماش في المطلوب التكرار عرض.  2

 .النسیج لماكینة المطلوب داركالجا قوة تحدید یمكننا مؤشراتال ھذه وبواسطة
  ) 1( رقم  مثال

 سینتج المعمل انك إذا المطلوب اردكالجا قوة ھي فما اردكجا بأجھزة نسیج معمل تجھیز یراد
  :التالیة بالمواصفات مفروشات أقمشة

سنتمتر والتصمیم  160وعرض القماش المنتج  سنتمتر/  حدفة 66كثافة خیوط السداء 

 ) .سنتمتر  40عرض التكرار الواحد ( تكرارات  أربعیحتوي على 
  : الكلي السداء خیوط عدد

160 × 66  =10560  

  الواحد التكرار في السداء خیوط عدد  2640=  4 ÷ 10560
 منھا خطاف 2640 بتشغیل نقوم ( 2688 ) اردكجا دبل المطلوب اردكالجا قوة فإن وبالتالي

  . البقیة ونعطل
   ) 2( رقم مثال 

 : التالیة بالمواصفات ستائر أقمشة إنتاج یراد

 والتصمیم سنتمتر 310 المنتج القماش وعرض سنتمتر/ حدفة 45 السداء خیوط ثافةك
 )سنتمتر  51,5 الواحد التكرار عرض( تكرارات ستة عل یحتوي

                   :  الكلي السداء خیوط عدد
310 × 45  =13950  

  الواحد التكرار في السداء خیوط عدد  2325=  6 ÷13950
  2688 )( اردكجا دبل المطلوب اردكالجا قوة فإن وبالتالي
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 ) 3( مثال رقم 
 انكو). مثال فنیة صورة(القماش عرض على واحد تكرار عن عبارة التصمیم انك حال في أما

 الكلي السداء خیوط عدد عندئذ سنتمتر/ حدفة 60 السداء ثافةكو سنتمتر170 القماش عرض
   التكرار خیوط عدد نفسھ وھو

170 × 60  =10200 

 خطاف 10752 بقوة اردكجا نختار ھنا
 األخرى المؤشرات من عدد فھناك اردكالجا الختیار افیةك غیر مؤشراتال ھذه أن إال

 : منھا االختیار، ھذا في مھمًا دورا تؤدي التي
 .النسیج العظمى  ماكینة سرعة.    1

 : داركالجا و النسیج ماكینة بین االتصال طریقة.   2

 أن أي تفرعي اردكالجا و النول بین ما االتصال انك القدیمة االلكترونیة ماكینات النسیج ففي
  . بھا خاص تحكم خط عبر داركالجا إلى النسیج ماكینة من تنتقل معلومة لك

 تحتوي التي التسلسلیة االتصاالت یسمى ما إلى االنتقال فتم الحدیثة ماكینات النسیج في أما

 JSI ال بنظم یسمى ما ھناك أصبح وبالتالي (CAN) نظام أو )  RS485( مثل  أنظمة على
(Jacquard serial interface) بین المتبادلة المعطیات میةك زیادة من مكنتنا والتي 

 . التحكم أنظمة من مجموعة عبر وحید اتصال خط عبر بیرك بشكل داركوالجا الماكینة
 : المثال سبیل على ، البلد في الموجودة الكھربائیة التغذیة.   3

 )V  ،, 50 Hz   3 phases 380(  الكھربائیة التغذیة العراق في

  ( V, 60 Hz , 3 phases 400 ) .   الكھربائیة التغذیة تكون المتحدة الوالیات في بینما
   
  ( Gantry height) : الجاكارد ارتفاع.  4 

 لك میل زاویة في مباشر بشكل یؤثر الذي و النسیج ماكینة بعرض أساس بشكل یتعلق والذي
  : من

 10 عن تتجاوز ال اتكالشر معظم في میال یعطى الذي ةكالحر نقل محور زاویة  - أ

 .. درجات
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 α : الشبكة خیوط میول زاویة  - ب
 حین ففي ،داركالجا علیھا بكالمر الشبكة وارتفاع الشبكة میل زاویة بین وثیق ارتباط ھناك

 حرجة زاویة ھناك الوقت نفس في أنھ إال العالي االرتفاع ذات الشبكة استخدام یفضل ال أنھ

 .تجاوزھا عدم ینبغي السفلیة الشبكة للوحة األفقي والمستوي الشبكة خیوط بین
 الحصول یمكن زاویة أصغر ألنھا العكسیة الشبكة بناء حالة في خیط ألول الزاویة ھذه تأخذ

)  60( حوالي الزاویة ھذه تكون أن ویجب )الحرجة الزاویة ( تجاوزھا عدم وینبغي علیھا

  .درجة 
 الزائد االرتفاع تجنب یمكن وبذلك درجة) 55 ( عن الزاویة ھذه تقل أال یجب عام وبشكل

 ذلك على وعالوة للشبكة ضرر یسبب مما االھتزازات تولید إلى یؤدي أن یمكن والذي للشبكة
  وكما مبین في الشكل رقم التكلفة من یزید مما متین ومعدن قوي صلب بناء إلى تحتاج فإنھا

)35-3 (..  

 
 .) 3-35(الشكل رقم 
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  الثالثأسئلة الفصل 

  :وجد أنوصحح الخطأ ) خطأ( أو) صح(أجب بكلمة ) 1س

معدني بشكل مائل وتتحرك حركة  أطارالجاكارد محمولة على  ماكینةتكون السكاكین في .  1

 .ترددیة جانبیة

من  األولىاالسطوانة الواحدة تنخفض المجموعة  اتفي مكائن الجاكارد ثنائیة الرفع ذ. 2

 .في الحدفات الزوجیة دفات الفردیة وترتفعحالسكاكین في ال

صف  فانالخلف  أو األمام إلىكانت اسطوانة الكارتون  أذافي شبكات الجاكارد الطردیة . 3
 .الشبكة إلطارعلى االتجاه الطولي  ًاالخطافات یكون عمودی

البسیط یكون عدد الصفوف ضعف عدد تكرارات خیوط  األحاديفي شبكات الجاكارد  .4
 .الحدفة

 .لتجنب االرتفاع الزائد للشبكة °)45(شبكات الجاكارد تكون اقل من  زاویة میل خیوط. 5

  :بما یناسبھا في العبارات اآلتیة الفراغات  أمأل) 2س

 أما........... وجود خیط السداء في  إلىفي مكائن الجاكارد یشیر المربع المثقوب . 1

 .......... .خیط السداء في  إلبقاءللجاكارد  أمرالمربع المسدود فیعطي 

 ........ . أو.......... الجاكارد الحدیثة على شكل  أجھزةتصنع منشورات الكارتون في . 2

، .......... ، ......... مختلفة من الخطافات وھي  أعدادجھاز فیردول یحتوي على . 3

 .خطاف ........... 

.........  إلىصل عدد الخیوط فیھ تصمیم ت إلنتاجخطاف ) 400(یستعمل جاكارد سعة . 4

 .التصمیم فقط لعمل الرسم على ورق المربعات............ ویستعمل 

   ......... وتصل ھذه الخیوط بین ........... تصنع خیوط الشبكة في مكائن الجاكارد من . 5

 .عن طریق النیر المرتبط معھا............ و 

  .الجاكارد طبقًا لعدد من العناصر، عددھا أجھزةتصنف ) 3س
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  .، عددھا أقسامعدة  إلىالجاكارد حسب نوع النفس  أجھزةتقسم ) 4س

  .الجاكارد أجھزة أنواععدد ) 5س

  ؟البسیط األحاديالنفس المتوسط والجاكارد  يما الفرق بین جھاز الجاكارد ذ) 6س

  .، علل ذلكاألحادیة ألجھزةاالجاكارد الثنائیة الرفع بسرعة تفوق  أجھزةتعمل ) 7س

 .بالرسم أجابتكشبكات الجاكارد واشرح باختصار عمل واحدة منھا موضحًا  أنواععدد ) 8س
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  الفصل الرابع
  

  المقایسات
  )البیانات المطلوبة لماكینات النسیج ( 

  

  

  

  

  

 

  األھداف 

  :بعد إنھاء دراسة ھذا الفصل سیصبح الطالب قادرا على أن 
 یتعرف على تحدید وجھ وظھر القماش .1
 .الخاصة لتجھیز القماش یتعرف على أیجاد الحسابات  .2
 .لماكینات النسیج  البیانات المطلوبةیتعرف على  .3
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  المقایسات

  )البیانات المطلوبة لماكینات النسیج (  4-1
  تحلیل المنسوجات

تطویر والمجھزة بنفس المواصفات  األقمشةتصنیع عینات  أعادة ھو عملیةالالغرض من 

  - :المنتجات في مصانع النسیج والعمل على 

  ابتكار عینات جدیدة. 

  تنفیذ عینات مستوردة من الخارج. 

 المصنع مع مراعاة نسب  إلمكانیاتمناسبة  أصناف إلىمستوردة  عینات تطویر

حسب نوع العینة %   5  إلى%  1تتراوح من  التي التجاوزات المسموح بھا 

 . أنتاجھاالمطلوب 

 وذو أكفاءمحللون  ھعملیة التحلیل للعینات المجھزة مكتب فني یشرف علی بأجراءویقوم 
أي اختالف  أن إذوالمجھزة ،  المنسوجة األقمشةخبرة ومھارة وممارسة فعلیة في تحلیل 

اختالف في بعض المواصفات  إلىطفیف في تحلیل وتحدید المواصفات التنفیذیة للعینة یؤدي 
  .  أجلةالغرض المعدة من  أوواص االستعمال ویؤثر في خ األخرى

النسیج  وأنوالدراسة جمیع التراكیب النسیجیة ،  إلىونتیجة لذلك یحتاج المحللون 

المختلفة  اإلنتاجیةخامات النسیج التي تناسب المراحل  وكذلك ألیاف،  التنفیذیة وإمكانیاتھا
  .عملیة التحلیل عینة ما  في البدءقبل 

  معنى التحلیل العام 

  .ھو بیان وتوضیح العناصر األساسیة الداخلة في تكوین وتركیب المادة المطلوب تحلیلھا 

  معنى تحلیل المنسوجات 

 تصنیعھ إلعادةالداخلة في تكوین وتركیب القماش وذلك  األساسیةھو بیان وتوضیح العناصر 

المستخدمة في تحلیل  األدواتعملیة التحلیل یلزمنا معرفة  وإلجراءبالمواصفات نفسھا ، 
  .بیانات القماش 
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  األدوات المستخدمة في تحلیل القماش

 إبرة تحلیل  .1

 مقص  .2

 مسطرة قیاس  .3

 نظارة تحلیل  .4

 میكروسكوب  .5

 ورق مربعات  .6

  الغرض من استعمال أدوات التحلیل 

 التحلیل  إبرة .1

  .اللحمة بغیة استخراج التركیب النسیجي  أووھي تستخدم في تحلیل خیوط السداء 

 المقص  .2

  .ض العینة المجھزة وھو یستخدم في تحدید طول العینة وعر

 مسطرة القیاس  .3

وھي تستخدم في قیاس طول العینة وعرض العینة المجھزة ، وكذلك قیاس طول الخیط 
  .الستخراج نسبة الزیادة في طول الخیط 

 نظارة التحلیل  .4

وكما مبین  البوصة في السداء واللحمة أوعدد خیوط في السنتمتر  إحصاءوھي تستخدم في 

  . ) 1( في الشكل رقم 

  
  ) 1-4( الشكل رقم 
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 المیكروسكوب  .5

وكذلك القطاعات العرضیة لتحدید نوع  لأللیاف الطوليوھو یستخدم في توضیح الشكل 

  .)  2( وكما مبین في الشكل رقم الخامات المستخدمة في العینات المجھزة 

  

  
  ) 2-4( الشكل رقم 

  

 ورق المربعات  .6

وكما  داء واللحمة في صورة تركیب نسیجيسوھو یستخدم في توضیح العالقة بین خیوط ال

  . ) 3( مبین في الشكل رقم 

  

  
  ) 3-4( الشكل رقم 
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  التقسیم العام لتحلیل المنسوجات 

  -:المجھزة بوجھ عام إلى أربعة أقسام ھي  وینقسم تحلیل المنسوجات للعینات

 .بیانات أولیة  .1

 .بیانات مجھزة  .2

 .بیانات على النول  .3

 .بیانات عامة  .4

  ة ــالبیانات األولی

المقصود بالبیانات األولیة ، ھي المبادئ األولیة التي یجب أن یعرفھا ویلم بھا المحلل قبل 

  - :البدء أو الشروع في تحلیل عینة قماش مجھزة وھي 

 . وظھرهتحدید وجھ القماش  .1

 .تحدید اتجاه خیوط السداء  .2

 .تحدید اتجاه خیوط اللحمة  .3

 

 .هوظھرتحدید وجھ القماش  .1

  :یتم تحدید وجھ وظھر القماش على النحو التالي 

وجھ القماش  األولفیسمى السطح  مطفأ واألخركان احد سطحي القماش المعا  أذا .1
 .والسطح الثاني ظھر القماش 

وجھ  األولغیر مطبوع فیسمى السطح  واألخركان احد سطحي القماش مطبوعا  أذا .2
 .القماش والسطح الثاني ظھر القماش 

 نقوشال یوجد بھ  واألخر منسوجة زخرفیھ نقوشسطحي القماش بھ  كان احد أذا .3

 .وجھ القماش والسطح الثاني ظھر القماش  األولفیسمى السطح  زخرفیھ

فیسمى السطح  مطفأة أقالمبھ  واألخرستان  أقالمكان احد سطحي القماش بھ  أذا .4

 .األول وجھ القماش والسطح الثاني ظھر القماش 

بدون قطیفة فیسمى السطح األول وجھ  واألخركان احد سطحي القماش بھ قطیفة  أذا .5

 .القماش والسطح الثاني ظھر القماش 
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منسوجا من القطن فیسمى  واألخرحریر كان احد سطحي القماش منسوجا من الأذا  .6

 .السطح األول وجھ القماش والسطح الثاني ظھر القماش 

من القطن فیسمى السطح األول وجھ  واألخركان احد سطحي القماش من الصوف  أذا .7

 .القماش والسطح الثاني ظھر القماش 

 أوة بدون خیوط ذھبی واألخرفضیة  أوكان احد سطحي القماش بھ خیوط ذھبیة  أذا .8

 .فضیة فیسمى السطح األول وجھ القماش والسطح الثاني ظھر القماش 

 تحدید اتجاه خیوط السداء  .2

  یتم تحدید اتجاه خیوط السداء على النحو التالي 

 أربعة أوثالثة  أو خیطیین أووجود فراغات بعینة القماش ومجموعات خیوط كل خیط  .1
 .بشرات مشط النسیج  وتأثیروذلك نتیجة تطریح خیوط السداء 

السداء وذلك لوجود  اتجاهتستعمل في  وھذهوجود خیوط مزویة بعینة القماش  .2
 .فتح النفس  أثناء في رفع وخفض خیوط السداء أثناء في شد تقع علیھا اجتھادات

 اتجاهفي  المنشاةبعینة القماش حیث تستعمل الخیوط  منشاةوجود خیوط رفیعة  .3
 .فتح النفس  أثناء في الخیوط شد اجھاداتالسداء لمقاومة 

 .السداء  اتجاهالبوصة في عینة القماش تعبر عن  أوزیادة عدد خیوط وحدة السنتمتر  .4

السداء ،  اتجاهعلى  واحد فقط وھذا یدل اتجاهفي عینة القماش في  ألوان أقالموجود  .5

عملیة التسدیة بعكس  أجراء أثناءفي  أسھلالسداء یكون  اتجاهفي  ألوانالن عمل 
من مكوك  بأكثروذلك لتشغیل قالب  أصعباللحمة یكون  اتجاهفي  ألواناستعمال 

 .تبعا لذلك  اإلنتاجوقلة  ضبطھلعدم  األعطاللزیادة  وأیضا

واحد فقط وھذا یدل على  اتجاهرفیعة في عینة القماش في  وأخرىسمیكة  أقالموجود  .6
رفیعة واستعمال سداءین  وأخرىخیوط سمیكة من استعمال  یأتيالسداء وذلك  اتجاه

 .بعكس اللحمة فانھ یستعمل قالب كما ذكر 

السداء حیث یفضل  اتجاهستان وسادة في عینة القماش یدل ذلك على  أقالموجود  .7

السداء ، وذلك لزیادة لمعانة باستعمال خیوط  اتجاهفي )  األطلس( استعمال الستان 
 .زویة عالیة أي خیط رفیع جدا مزدحمة في القلم ومن نمرة خیط م

 –في عینة قماش مثل ، القطن والصوف  وجود نوعین من خاصیتین مختلفتین .8
في  والنایلونفیستعمل القطن والحریر  ،الخ..... والحریر  النایلون –یر والقطن رالح

  .السداء وذلك الرتفاع المتانة بھما وحسب نوع االستعمال للقماش المطلوب  اتجاه
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خیوط السداء وھي  اتجاهفضیة في عینة القماش فھذا یدل على  أووجود خیوط ذھبیة  .9

 .الكریب والجورجیت  أقمشةغالبا ما تستعمل في 

خیوط السداء  اتجاهوجود خیوط ذات برمات عالیة في عینة القماش فھذا یدل على  .10

 .الكریب والجورجیت  أقمشةوھي غالبا ما تستعمل في 

 تحدید اتجاه خیوط اللحمة  .3

  - : األتیة خیوط اللحمة بأحد النقاط  اتجاهیتم تحدید 

بعینة القماش وھذه غالبا ما تستعمل في ) غیر مزویة ( وجود خیوط مفردة سمیكة  .1
 .اتجاه اللحمة وذلك لعدم وجود اجتھادات شد علیھا مثل خیوط السداء 

منشاة بعینة القماش حیث تستعمل في اتجاه اللحمة وذلك لعدم  غیر وجود خیوط .2
أثناء  في وجود اجتھادات شد علیھا مثل خیوط السداء كما تسھل انسیاب خیط اللحمة

 .مرور المكوك بالنفس 

اللحمة  اتجاهقلة عدد خیوط وحدة السنتمتر أو البوصة في عینة القماش تعبر عن  .3

 . اإلنتاجحیث یساعد ذلك في زیادة 

اللحمة  اتجاه واحد في عینة القماش وھذا یدل على اتجاهفي  ألوان أقالمعدم وجود  .4

في        نفسھا تلك التي ذكرت ولألسبابمن مكوك  بأكثروذلك لصعوبة تشغیل قالب 

 ) .خیوط السداء  اتجاهسابقا في تحدید  -  5 -النقطة رقم ( 

وبشرط ثبات عدد واحد في عینة القماش  اتجاهرفیعة في  وأخرىسمیكة  أقالموجود  .5

خیوط اللحمة ، وفي ھذا  اتجاهالبوصة وھذا یدل على  أوخیوط وحدة السنتمتر 
 .مختلفین في النمرة  لخیطیینیستعمل قالب ذو مكوكین 

ستان وسادة في عینة القماش وظھور القلم الستان بدون لمعان فھذا یدل  أقالموجود  .6
 .البوصة  أوك لثبات عدد لحمات وحدة السنتمتر خیط اللحمة وذل اتجاهعلى 

وجود نوعین مختلفین من خامتین مختلفتین في الجودة في عینة القماش فغالبا ما  .7

اللحمة وذلك الختفائھا بین خیوط السداء وعدم  اتجاهجودة في  األقلتستعمل الخیوط 
  .شد تقع علیھا مثل خیوط السداء  الجھاداتتعرضھا 

 أناللحمة حیث  اتجاهبرمات قلیلة في عینة القماش فھي تدل على وجود خیوط ذات  .8
خیط اللحمة على زیادة البرمات في خیوط اللحمة تودي الى عمل عقد نتیجة التفاف 

 .من ماسورة اللحمة  انسیابھ أثناء في بعضھ
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  زة ـالبیانات المجھ 4-1-1

وھي تنحصر في . قماش مجھزة ما  ةوھي استخراج البیانات المجھزة للسداء واللحمة لعین

  -: آلتیةالبیانات ا

 .عدد خیوط وحدة القیاس المستعملة مجھز أیجاد .1

  .عدد لحمات وحدة القیاس المستعملة مجھز أیجاد .2

  .عرض القماش مجھز أیجاد .3

 .عدد التكرار مجھز أیجاد .4

 .وزن متر من القماش المجھز  أیجاد .5

  .مجھزأیجاد عدد خیوط وحدة القیاس المستعملة  .1

البوصة على عینة قماش مجھزة بواسطة نظارة  أووحدة السنتمتر عدد خیوط  إحصاءیتم 

الذي یوضح )  4( خیوط السداء ویبین ذلك في الشكل رقم  اتجاهذلك بعد تحدید تحلیل ، ال

   .مرات  5 من بأكثر العینات مكبرة

 .خیوط  8یبین عدد خیوط وحدة السنتمتر وھي تعادل   - أ

  

  )أ  - 4-4( الشكل رقم 
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 . طًاخی 16یبین عدد خیوط وحدة السنتمتر وھي تعادل   - ب

  

  )ب  - 4-4( الشكل رقم 

 . طًاخی 20یبین عدد خیوط وحدة السنتمتر وھي تعادل   - ج

  

  )ج  – 4-4( الشكل رقم 
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 . طًاخی 33یبین عدد خیوط وحدة السنتمتر وھي تعادل   - د

 

  
  )د  - 4-4( الشكل رقم 

 

   . طًاخی 34عدد خیوط وحدة السنتمتر وھي تعادل یبین  - ھـ 

  

  )ھـ  – 4-4( الشكل رقم 
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 . أیجاد عدد لحمات وحدة القیاس المستعملة مجھز .2

البوصة على عینة قماش مجھزة بواسطة نظارة تحلیل  أوتحصى عدد لحمات وحدة السنتمتر 

  .الذي یوضح العینات )   5 (خیوط اللحمة ویبین ذلك في الشكل رقم  اتجاه، ذلك بعد تحدید 

 .لحمات  7یبین عدد لحمات وحدة السنتمتر وھي تعادل   - أ

  

  )أ  - 5-4( الشكل رقم 

 . ةلحم 17یبین عدد لحمات وحدة السنتمتر وھي تعادل   - ب

  
  )ب  - 5-4( الشكل رقم 
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 .ةلحم 23یبین عدد لحمات وحدة السنتمتر وھي تعادل   - ج

  

 )ج  - 5-4( الشكل رقم 

 .ةلحم 26لحمات وحدة السنتمتر وھي تعادل یبین عدد   - د

 

  
  )د  - 5-4( الشكل رقم 
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   . ةلحم 29یبین عدد لحمات وحدة السنتمتر وھي تعادل  -ھـ

  

 )ھـ  – 5-4( الشكل رقم 

 عرض القماش مجھز أیجاد .3

المجھزة التابعة للمواصفات القیاسیة  األقمشةحسب قائمة عروض  یتم معرفة القماش المجھز
على  األقمشةوتكون عروض  أجلةنوع االستعمال والغرض المعد من  إلىالعالمیة ویعزى ذلك 

  .النحو التالي بصفة عامة 

  سنتمتر  90بعرض )          قمصان ( قماش مالبس 

  سنتمتر  90بعرض   )       بجامات ( قماش مالبس 

  سنتمتر  90بعرض       ) بدل جیش( قماش مالبس 

  سنتمتر  130قماش خیام                         بعرض 

   سنتمتر  140بعرض )   بدل سیدات ( قماش مالبس 

  سنتمتر  160 -140بعرض )       رجاليبدل (قماش مالبس 
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 250 -150بعرض ) مفارش مناضد  – أسرةمالءات  –تیل مراتب ( مفارش  أقمشة 

 . سنتمتر

وذلك بوضع عینة ) حواش ( اس أذا توفرت عینة قماش ذات براسل معرض القویتم قیاس 
القماش أفقیا ومفردة بدون كرمشھ على منضدة ذات سطح مستوي وتؤخذ قراءة القیاس  

فیكون ھو عرض القماش تقریبا ویقارن بقائمة عروض األقمشة المجھزة ویحدد نوع  الناتج
  .استعمالھ 

 أیجاد عرض التكرار مجھز  .4

قیاس وتحدید عرض التكرار على عینة قماش مجھزة وذلك لتحدید بدایة ونھایة التكرار م یت

القماش تحتوي على تصمیم زخرفي كانت عینة  أذا أوبمتابعة ترتیب خیوط السداء اللوني 

كما انھ یمكن معرفة وتحدید . یحدد علیھ بدایة ونھایة التكرار كأقمشة الدوبي والجاكارد 
عرض التكرار مجھزا وذلك بمعرفة عرض القماش مجھزا وعدد التكرارات التي بھ ، ویتم 

   . بقسمة عرض القماش المجھز على عدد تكراره فنحصل على عرض التكرار المجھز

   - : نفرض أن 

  عدد تكرارات القماش = ت 

  عرض القماش مجھزا = ز 

  عرض التكرار مجھزا = ك 

  :أي أن 

 عدد تكرارات القماش  ÷عرض القماش مجھزا = عرض التكرار مجھزا 

  ت      ÷ز =  ك                  

  تستبعد الحاشیة من ھذه المعادلة : مالحظة 

  

  )  1( مثال 
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. تكرار  20سنتمتر ، وعدد التكرارات بھا تساوي  120قماش مجھزة عرضھا  ةعین

  .عرض التكرار المجھز  أیجادالمطلوب 

  :الحل 

  ت  ÷ز = ك 

   20 ÷ 120= ك 

  سنتمتر  6= ك 

  ) 2( مثال 

. سنتمتر 20سنتمتر ، وعرض التكرار المجھز  250عینة قماش مجھزة عرضھا 

  .القماشالمطلوب أیجاد عدد التكرارات  

  الحل 

  ت  ÷ز = ك   

  ت ÷ 250=  20

  تكرار 12.5= ت 

  أیجاد وزن المتر من القماش المجھز  .5

   - :یمكن الحصول على وزن المتر من القماش بإحدى الطریقتین التالیتین 

 أیجاد وزن المتر الطولي من القماش المجھز  .1

 أیجاد وزن المتر المربع من القماش المجھز  .2

  

 أیجاد وزن المتر الطولي من القماش المجھز  .1

عرض القماش قد  أنمع مالحظة ) المتر ( وزن القماش في وحدة الطول المستعملة 

  )سنتمتر  220 –سنتمتر  120 –سنتمتر  90 –سنتمتر  50( یزید عن المتر  أویقل 

  -:وللحصول على وزن المتر الطولي نتبع الخطوات التالیة 
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 .غرام بالكیلول على المیزان ویكون الوزن یوزن ثوب قماش كام  - أ

 .یقاس طول ثوب القماش ، مع معرفة عرض القماش للثوب   - ب

ھو وزن المتر الطولي  یقسم الوزن الناتج على طول القماش بالمتر فیكون الناتج  - ج

  .من القماش المجھز 

 

  -:نفرض أن 

  .وزن ثوب القماش بالغرام = و  

  .وزن المتر الطولي بالغرام =   1و

  طول ثوب القماش بالمتر = ل   

  :فان 

  : أي أن 

  وزن القماش بالغرام                                
  = وزن المتر الطولي 

  طول القماش بالمتر                                

  و                              

  ــــــــــــــــــــ=  1و                 

  ل                      
  
  

  :مثال 

  .المطلوب أیجاد وزن المتر الطولي . كیلوغرام  20متر ویزن   100ثوب قماش مجھز طولھ 

  الحل 
  

  وزن القماش بالغرام                                
  = وزن المتر الطولي 

  طول القماش بالمتر                                
  

  
  غرام  1000 × 20                               

  = وزن المتر الطولي 
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  متر 100                                 
  

  متر/ غرام  200=  وزن المتر الطولي         
  
  
  
  

 أیجاد وزن المتر المربع من القماش المجھز  .2

وللحصول على وزن المتر المربع نتبع ) . متر مربع ( وزن القماش في وحدة المساحة  ھو
  :الخطوات التالیة 

 .یوزن ثوب قماش على میزان ویكون بالكیلوغرام   - أ

 .یقاس طول ثوب القماش بالمتر   - ب

 .ثوب القماش بالمتر  عرضیقاس   - ج

ن الناتج ھو یكو. عرض القماش  ×یقسم الوزن الناتج بالغرام على طول القماش   - د

 .وزن المتر المربع 

  :نفرض أن 

  وزن ثوب القماش بالغرام = و 

  وزن المتر المربع بالغرام =  2و

  .طول ثوب القماش بالمتر = ل 

  عرض ثوب القماش بالمتر = ع 

  -: فان

  وزن ثوب القماش بالغرام                               
 =   المتر المربع   وزن

  عرض القماش بالمتر   ×طول القماش بالمتر                     
   :أن أي 

 
  و                   

 =   2و
  ع    ×ل          
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  :مثال 

. كیلوغرام  15سنتمتر ویزن  200متر ، وعرض القماش   50ثوب قماش مجھز طولھ  

  .وزن المتر المربع  أیجادالمطلوب 

  الحل 

  و                       
   =       2و

  ع    ×ل              
 

  غرام  1000 × 15                             
 =   المتر المربع   وزن

  )   متر (  2 ×  50                                      

  

    2متر/  غرام 150=   المتر المربع   وزن 
  

  البیانات على النول 4-1-2
  

، وذلك الن  ماكینة النسیجھي عودة البیانات المجھزة للعینة المجھزة إلى أصولھا على 

عند أعادة  الماكینةمواصفات العینة المجھزة تختلف كثیرا عن مواصفاتھا األصلیة على 

  - :على النحو األتي  الماكینة وتنحصر البیانات على. تصنیعھا 

 .مة أیجاد النسبة المئویة لتجعد السداء واللح .1

 .بالمشط  الماكینةأیجاد عدد خیوط وحدة القیاس على  .2

 . الماكینةأیجاد عدد لحمات وحدة القیاس على  .3

 ) . ماكینة النسیجعرض القماش على ( أیجاد عرض السداء في المشط  .4

 .بالمشط الماكینة أیجاد عرض التكرار على  .5

 .أیجاد التطریح في المشط  .6

 .أیجاد رقم المشط  .7

 .خیوط السداء أیجاد مجموع  .8

 .أیجاد مواصفات التسدیة  .9
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 .أیجاد النسبة المئویة لتجعد السداء واللحمة  .1

  :تعریف تجعد السداء 

شق خیوط السداء مع خیوط اللحمات اھو مقدار نسبة النقص في طول خیط السداء نتیجة لتع

  .وحسب التركیب النسجي المستعمل 
  :تعریف تجعد اللحمة 

السداء مع خیوط  اللحماتشق خیوط اطول خیط اللحمة نتیجة لتع ھو مقدار نسبة النقص في
  .وحسب التركیب النسجي المستعمل 

  .طرق أیجاد النسبة المئویة لتجعد السداء واللحمة 
  -:توجد عدة طرق مختلفة لقیاس تجعد السداء واللحمة وھي 

 .طریقة إزالة التقلص وفرد الخیط   - أ

 .طریقة منحنى الجھد واإلجھاد للخیط   - ب

 .طریقة استخدام جھاز برایتون   - ج

   - :سوف نأخذ طریقة واحدة من ھذه الطرق وھي 

  .طریقة إزالة التقلص وفرد الخیط 
  . شیوعا واستخداما  وأكثرھاوھي تعتبر من الطرق العلمیة 
  -:وتتلخص ھذه الطریقة بالتالي 

أي في اتجاھي ( سنتمتر  10عرض   ×سنتمتر  10تحضیر عینة قماش بطول   .1

 ) .خیوط السداء واللحمة 

االختبار یتم تنسیل الخیوط المراد اختبارھا في السداء واللحمة حسب نوع  .2

 .خیوط في المتوسط  10ولیكن عددھا  المطلوب

 .التجعد الذي بھ  إلزالةنقوم بفرد كل خیط على حدة  .3

 .حدة بعد فرده  لكل خیط علىمقدار الطول  ھننظم جدوال ونسجل ب .4

 ى األقل فنستخرج مقدار متوسط األطوال لعدد عشر اختبارات أو خمسة اختبارات  .5

  -:نفرض أن 

  ) .األصلي ( طول خیط العینة قبل االختبار :  1ل

  ) .بعد الفرد ( طول خیط العینة بعد االختبار :  2ل

  .نسبة التجعد في طول خیط العینة : ن  
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  ) .سداء أو لحمة ( العینة لخیط % نسبة التجعد : س 

  -:فان  

  طول الخیط األصلي  –طول الخیط بعد الفرد                                  

   100 ×ـــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  ول نسبة التجعد في الط
  طول الخیط األصلي                                               

  
    1ل  -  2ل                                  

     100 ×ــــــــــــــــــــــــــــــــ    =ن                       
 1ل                                      

  :)  1(  مثال 

بعد  أطوالھا أنسنتمتر ، اختبرت لقیاس نسبة السداء فوجد  10 × 10عینة قماش قیاس  

  :التالي  على النحوخمسة اختبارات  أجراء

  سنتمتر  10.6.......................      االختبار األول  

  سنتمتر  10.4.......................       االختبار الثاني 

  سنتمتر  10.5     ......................   االختبار الثالث 

  سنتمتر  10.6.....................         االختبار الرابع 

  سنتمتر  10.4...................       االختبار الخامس 

  أیجاد نسبة تجعد السداء : المطلوب  

  الحل 
  :مجموع االختبارات 

  سنتمتر  52.5=   10.4+  10.6+  10.5+  10.4+  10.6

  :االختبارات متوسط 

     52.5  
  سنتمتر  10.5=    ـــــــــــــ        

            5   
   

 طول الخیط األصلي  –طول الخیط بعد الفرد                               
  100 ×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    =     نسبة تجعد السداء 

  طول الخیط األصلي                                      

                                  10.5  -  10  
 100 ×ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  =   نسبة تجعد السداء  
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                                       10  
                                   0.5  

 100 ×ــــــــــــــــــــــــــ    =                         
                            =5  %  

  )  2( مثال 

سنتمتر ، اختبرت في اتجاه اللحمة لقیاس نسبة تجعد اللحمة  10 × 10عینة قماش قیاس  

  : األتياختبارات وكانت على النحو  10 أجراءبعد  أطوالھا أنفوجد 

  سنتمتر   10.8  .....................   االختبار األول   

  سنتمتر   11.1  .....................   االختبار الثاني  

  سنتمتر   10.9  .....................   االختبار الثالث  

  سنتمتر   10.7  .....................   االختبار الرابع  

  سنتمتر   11.1  ..................... ر الخامس االختبا

  سنتمتر  10.8   .....................ار السادس االختب

  سنتمتر  11.0   ..................... السابع   االختبار

  سنتمتر   10.7.....................    االختبار الثامن  

  سنتمتر   10.9.....................    االختبار التاسع  

  سنتمتر   11.0 .....................  االختبار العاشر  

  المطلوب أیجاد نسبة تجعد اللحمة

  :الحل 

  مجموع أطوال االختبارات 

10.8  +10.9  +10.7  +10.6  +11.1  +10.8  +11.0  +10.7  +10.9  +11.0   

  سنتمتر   109.0=   

                                    109  
  ـــــــــــــــــــــــ= متوسط االختبارات 

                                    10    
  سنتمتر  10.9=                          
  

 طول الخیط األصلي  –طول الخیط بعد الفرد                               
  100 ×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    =  نسبة تجعد السداء    

  طول الخیط األصلي                                      
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                                 10.9  -  10  
 100 ×ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــ=   نسبة تجعد السداء   

                                     10   

  %  9=   نسبة تجعد السداء 

   :مالحظة 

  تقل عن نسبة تجعد اللحمة وحسب  أونسبة تجعد السداء تزید  أنیالحظ من المثالین السابقین 

  .اللحمة  أونوع التركیب النسجي المستعمل وكثافة خیوط وحدة السنتمتر في كل من السداء 
 أذانسبة التجعد في خیوط السداء اكبر منھا في خیوط اللحمة والسیما  أنوتكون في العادة 

  .ازدحاما من خیوط اللحمة  أكثركانت السداء 

 .عدد خیوط وحدة القیاس على النول بالمشط أیجاد  .2

البوصة على النول یلزمنا معرفة نسبة تجعد خیط  أوعدد خیوط وحدة السنتمتر  إلحصاء

انضمام خیوط السداء  أوزیادة تجعد خیط اللحمة في تباعد  أوقلة  لتأثیراللحمة وذلك 
  -:بعضھا بجوار بعض أي بمعنى انھ 

 قلة عدد خیوط وحدة السنتمتر  إلىذلك  أدىكانت نسبة تجعد خیط اللحمة صغیرة  أذا

 .البوصة  أو

 زیادة عدد خیوط وحدة السنتمتر  إلىذلك  أدىكانت نسبة تجعد خیط اللحمة كبیرة  أذا

 .البوصة  أو

  : أننفرض 

  .البوصة مجھز  أوعدد خیوط وحدة السنتمتر : م 

  % .نسبة تجعد خیط اللحمة : س
  .عدد خیوط وحدة السنتمتر او البوصة على النول بالمشط : ع 

  -:فان 

  = ى النول بالمشط  عدد خیوط وحدة السنتمتر عل
                                                                                     100  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×عدد خیوط وحدة السنتمتر مجھز                               
  نسبة تجعد اللحمة  – 100                                                                          

                                     100  
  ــــــــــــــــــــــــــ  ×م  =ع                    

  س – 100                                  
   

  : )  1( رقم  مثال
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خیطا وكانت نسبة  30عدد خیوط وحدة السنتمتر بھا فوجد  إحصاءعینة قماش مجھزة تم 

  % . 5تجعد اللحمة 

  .عدد خیوط وحدة السنتمتر على النول بالمشط  أیجاد: المطلوب 

  :الحل 

  = عدد خیوط وحدة السنتمتر على النول بالمشط   
                                                                                    100  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×عدد خیوط وحدة السنتمتر مجھز                               
  نسبة تجعد اللحمة – 100                                                                          

  
                                     100  

  ــــــــــــــــــــــــــ  ×م = ع                    
  س  – 100                                  

  
                                       100  

  ــــــــــــــــــــــــــ  × 30= ع                    
                                    100 – 5   

  خیطا  31.58= ع                   

  )  : 2( مثال رقم 

خیطا وكانت نسبة  25عدد خیوط وحدة السنتمتر بھا فوجد  إحصاءعینة قماش مجھزة تم 

  % . 12انكماش اللحمة 

  .عدد خیوط وحدة السنتمتر على النول بالمشط  أیجادالمطلوب 

  :الحل 

  = عدد خیوط وحدة السنتمتر على النول بالمشط    

                                                                                     100  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×عدد خیوط وحدة السنتمتر مجھز                               

  نسبة تجعد اللحمة – 100                                                                          

                              100                               
  ــــــــــــــــــــــــــ  ×م = ع                    

  س  – 100                                  
  

                                 100  
  ــــــــــــــــــــــــــ  × 25= ع                    

                                    100 – 12   
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  خیطا  28.40= ع                   

  

  

 .أیجاد عدد لحمات وحدة القیاس على النول .3

البوصة على النول یلزمنا معرفة نسبة تجعد  أوللحصول على عدد لحمات وحدة السنتمتر 

انضمام خیوط  أوزیادة تجعد خیط السداء في تباعد  أوقلة  لتأثیرخیوط السداء ، وذلك 

  .اللحمات بعضھا بجوار بعض 
  : أي بمعنى انھ 

  

 أوقلة عدد لحمات وحدة السنتمتر  إلىذلك  أدىكانت نسبة تجعد السداء قلیلة  إذا 
 البوصة 

 أوزیادة عدد لحمات وحدة السنتمتر  إلىذلك  أدىكانت نسبة تجعد السداء كبیرة   أذا 
 البوصة 

  -: أننفرض 

  .عدد خیوط وحدة السنتمتر أو البوصة مجھز : م 
  % .نسبة تجعد خیط السداء : س

  .البوصة على النول  أووحدة السنتمتر لحمات عدد : ع 
  -:فان 

  = ول  عدد لحمات وحدة السنتمتر على الن  

                                                                                     100  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×عدد لحمات وحدة السنتمتر مجھز                              

  نسبة تجعد السداء – 100                                                                          

                                     100                               
  ــــــــــــــــــــــــــ  ×م = ع                    

  س  – 100                                  
  
  
  
  

  ) : 1( مثال  رقم 
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لحمة وكانت نسبة  20عدد لحمات وحدة السنتمتر فیھا فوجد  إحصاءعینة قماش مجھزة تم 

  % . 4تجعد السداء 

  .عدد لحمات وحدة السنتمتر على النول  أیجاد: المطلوب 

  الحل

                                      100                               
  ــــــــــــــــــــــــــ  ×م = ع                    

  س  – 100                                  
                                         100                               

  ــــــــــــــــــــــــــ  × 20= ع                    
                                     100 – 4   

  لحمة  20.83= ع                    

  ) : 2( مثال  رقم 

لحمة وكانت نسبة  40عدد لحمات وحدة السنتمتر فیھا فوجد  إحصاءعینة قماش مجھزة تم 

  % . 8تجعد السداء 

  .عدد لحمات وحدة السنتمتر على النول  أیجاد: المطلوب 

  الحل

                                      100                               
  ــــــــــــــــــــــــــ  ×م = ع                    

  س  – 100                                  
  
  

                                       100                               
  ــــــــــــــــــــــــــ  × 40= ع                    

                                   100 – 8   

  لحمة  43.47= ع                    

 ). عرض القماش على النول ( أیجاد عرض السداء في المشط  .4

یجب معرفة العوامل التي توثر في عرض القماش وھي إلیجاد عرض السداء في المشط 
  :األتي

 .نسبة تجعد اللحمة  .1
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 .الشد الواقع على خیوط السداء  .2

بفرد القماش في  تعویضھیمكن  ھألنلى خیوط السداء عسوف نھمل قیمة الشد الواقع 
  .تجھیز القماش بقسم التكملة  أثناءاللحمة  اتجاه

زیادة عرض  أوفي قلة  األولنسبة تجعد اللحمة حیث تمثل العامل المباشر  أمامناویبقى 

  : أنبمعنى  أي.القماش على النول بالمشط 

  أذا كانت نسبة تجعد اللحمة صغیرة أدى ذلك إلى زیادة عرض القماش على

 .ماكینة النسیج 

  الماكینةأذا كانت نسبة تجعد اللحمة كبیرة أدى ذلك إلى قلة عرض القماش على. 

تكون حساباتنا مبنیة على نسبة تجعد  األساسأي یمثل تناسبا عكسیا ، وعلى ھذا 

  .اللحمة 

  : أننفرض 
  .ض القماش مجھز رع:   ز 

  % .نسبة تجعد اللحمة :  س

  ) .اكنة النسیج معرض القماش على ( عرض السداء في المشط : ض 
  :  فان 

                                                                            100  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ×عرض القماش مجھز = عرض السداء في المشط 

 نسبة تجعد اللحمة  – 100                                                               
                                 100 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ×ز = ض                    
  س   – 100                                       

  
  :)  1( مثال 

المطلوب أیجاد % .  5سنتمتر ، ونسبة تجعد اللحمة  90عینة قماش قمصان مجھز بعرض 

  .عرض السداء في المشط 

  الحل 

                                                                          100  
 ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×عرض القماش مجھز = عرض السداء في المشط 

 نسبة تجعد اللحمة  – 100                                                               
                                    100 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ×ز = ض                    
  س   – 100                                       
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                                 100             
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   × 90= ض                    

                                       100 –  5  

  سنتمتر  94.73= ض                    

  :)  2( مثال 

 أیجادالمطلوب % . 8ونسبة تجعد اللحمة  سنتمتر ، 140عینة قماش سیدات مجھزة بعرض 

  .عرض السداء في المشط 

  الحل

                                                                          100  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ×عرض القماش مجھز = عرض السداء في المشط 

 نسبة تجعد اللحمة  – 100                                                               
                                    100 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ×ز = ض                    
  س   – 100                                       

  

                                     100             
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   × 140= ض                    

                                         100 –  8  

  سنتمتر  152.2= ض                    

  :)  3( مثال 

المطلوب أیجاد % . 10اللحمة سنتمتر ، ونسبة تجعد  250عینة قماش مجھزة بعرض 

  .عرض السداء في المشط 

  الحل

                                                                          100  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ×عرض القماش مجھز = عرض السداء في المشط 

 نسبة تجعد اللحمة  – 100                                                               
                                    100 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ×ز = ض                    
  س   – 100                                       
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                                     100             
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   × 250= ض                    

                                         100 – 10  

  سنتمتر   277.7= ض                    

  

  

 . بالمشط أیجاد عرض التكرار على النول .5

  : لمعرفة عرض التكرار على النول بالمشط یلزمنا معرفة 

 .عرض التكرار مجھزا  .1

 % .نسبة تجعد اللحمة  .2

  : أننفرض 

  .عرض التكرار مجھزا : ك  
  .نسبة تجعد اللحمة : س 

  .عرض التكرار على النول بالمشط : ض 

   100                             :                                                فان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ×عرض التكرار مجھزا = عرض التكرار على النول بالمشط 

  نسبة تجعد اللحمة  – 100                                                                       

                                   100   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ×ك = ض                    

  س   – 100                                       
  :)  1(مثال 

المطلوب %  5سنتمتر ، ونسبة تجعد اللحمة  10 فیھ قماش قمصان مجھز عرض التكرار

  .عرض التكرار على النول في بالمشط  أیجاد
  الحل 

                                                                                 100   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ×عرض التكرار مجھزا = عرض التكرار على النول بالمشط 

  نسبة تجعد اللحمة  – 100                                                                        

                                   100   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ×ك = ض                    
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  س   – 100                                       
  

                                   100   
  ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ × 10= ض                    

                                        100 –  5  
  

  سنتمتر  10.52 =ض                   

  :)  2( مثال 

% 10سنتمتر ، ونسبة تجعد اللحمة  15قماش بدل رجالي  مجھز عرض التكرار فیھ 

  .المطلوب أیجاد عرض التكرار على النول في بالمشط 

  الحل 

                                                                                 100   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ×عرض التكرار مجھزا = عرض التكرار على النول بالمشط 

  نسبة تجعد اللحمة  – 100                                                                        

                                   100   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ×ك = ض                    

  س   – 100                                       
  

                                   100   
  ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ × 15= ض                    

                                        100 –  10  
  

  سنتمتر  16.66 =ض                   

 . أیجاد التطریح في المشط  .6

  :تعریف التطریح 

مشط النسیج بترتیب معین وبما یضمن تحدید موضع  أبوابخیوط السداء من خالل  إمرارھو 
  .كل خیط على حده 

  : األتيعدد خیوط التطریح للباب الواحد في العینة المجھزة یتبع  وإلیجاد

خیطین ینظر للعینة المجھزة في الضوء فیرى فراغات طولیة تكون ثابتة بمقدار كل  .1
خمسة خیوط وذلك بصفة مستمرة وتعزى الفراغات  أوخیوط  أربعة أوثالثة خیوط  أو

مشط النسیج ، وعلى ھذا یكون  أبواب) شرائح ( سمك بشرات  تأثیر إلى ھذهالطولیة 
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التطریح  أوالتطریح ثالثة خیوط في الباب  أوفي الباب  خیطیینالتطریح في المشط 

 .وھكذا  خیوط في الباب أربعة

معرفة التركیب النسجي للعینة المجھزة ویمكن على أساسھا تحدید عدد خیوط  .2
 .التطریح في الباب الواحد باألمثلة التالیة 

وذلك بجمع البسط  خیطیینیكون التطریح في الباب الواحد  1/  1تركیب نسجي سادة  

 ) .تكرار واحد ( والمقام للتركیب النسجي 

خیوط وذلك بجمع البسط  3یكون التطریح في الباب الواحد  ½ تركیب نسجي مبرد 

 ) .تكرار واحد ( والمقام للتركیب النسجي 

 4ر منتظم یكون التطریح في الباب الواحد غی 4 أطلس أو 2/2تركیب نسجي مبرد  

 ) .تكرار واحد ( خیوط وذلك بجمع البسط والمقام للتركیب النسجي 

خیوط  5منتظم یكون التطریح في الباب الواحد  5أو أطلس  ¼نسجي مبرد  تركیب 

 .وذلك بجمع البسط والمقام للتركیب النسجي 

یجة استعمال تراكیب نسیجیة قد یوجد اختالف في التطریح بصفة منتظمة وذلك نت .3

 .تختلف عن السابق ذكرھا حسب نوع القماش المنتج وعدد خیوط وحدة السنتمتر 

 .والھدف من ذلك تحدید عدد خیوط التطریح في الباب الواحد         

  

 .أیجاد مجموع خیوط السداء  .7

المشط ، او یحدد المجموع الكلي لخیوط السداء في المشط وذلك لمعرفة عرض السداء في 

 أیجادعدد الخصل وكذلك في  أو یةسدتاالستفادة من المجموع الكلي لمعرفة عدد اسطوانات ال

  .الخ ..... وزن السداء 
  : ویكن الحصول على المجموع الكلي لخیوط السداء على النحو االتي 

  :  أننفرض 

  .عدد خیوط وحدة القیاس المستعملة مجھزا : م 
  .عرض القماش مجھزا : ز 

  أو
  .عدد خیوط وحدة القیاس المستعملة في المشط : ع 

  .عرض السداء في المشط : ض 

  .مجموع خیوط السداء : مج 
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  :فان 

  عرض القماش مجھزا  ×عدد خیوط القیاس المستعملة مجھزا = مجموع خیوط السداء 

  ز   ×م  =     مج                      
  أو 

  عرض السداء في المشط  ×عدد خیوط القیاس المستعملة في المشط = مجموع خیوط السداء 
  ض ×ع  =        مج                    

عدد خیوط القیاس = عرض القماش مجھزا  ×عدد خیوط القیاس المستعملة مجھزا 
  عرض السداء في المشط ×المستعملة في المشط 

  ض ×ع  =     ز   ×م              أذن     

  

  :)  1( مثال 

 20المستعملة مجھزا  )وحدة السنتمتر (  عینة قماش مجھزة وجد بھا عدد خیوط القیاس

  .المطلوب أیجاد مجموع خیوط السداء .  سنتمتر 150خیطا ، وعرض القماش المجھز 

  الحل 
  ا عرض القماش مجھز ×عدد خیوط القیاس المستعملة مجھزا = مجموع خیوط السداء 

  ز   ×م  =     مج                      

   150 ×  20=    مج                      

  خیط  3000=     مج                      

  :)  2( مثال 

المستعملة في المشط  )وحدة السنتمتر( القیاس  عینة قماش على النول وجد بھا عدد خیوط 

  المطلوب أیجاد مجموع خیوط السداء.  سنتمتر 200في المشط  خیطا ، وعرض السداء 30

  الحل 

  عرض السداء في المشط  ×عدد خیوط القیاس المستعملة في المشط = مجموع خیوط السداء 

  ض ×ع  =     مج                       

  200 ×  30=    مج                       

  خیط 6000=     مج                       
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 .مواصفات التسدیة أیجاد  .8

  - :تحدد مواصفات التسدیة في النقاط التالیة 

 عدد خیوط السداء الكلي  .1

 ) .البوصة  أوبالسنتمتر ( عرض السداء في المشط  .2

 ) .الیاردة  أو بالمتر( طول السداء  .3

 عدد خیوط التكرار  .4

 ) بالسنتمتر أو البوصة (  .عرض التكرار في المشط  .5

 .عدد التكرارات  .6

 .لسداء نمرة خیط ا .7

 .نوع خیط السداء  .8

 .نوع التسدیة  .9

  

 :عدد خیوط السداء الكلي  .1

  وھو العدد الكلي لمجموع خیوط السداء ، وھو ناتج عن 
  عرض القماش المجھز لوحدة القیاس المستعملة  ×عدد خیوط وحدة القیاس المستعملة 

  .لعینة القماش المجھزة  

 

 ) .البوصة  أوبالسنتمتر ( عرض السداء في المشط  .2

  :وھو عرض السداء الفعلي في المشط وھو  ناتج عن 

                                               100  
              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×عرض القماش في المشط  

  نسبة تجعد اللحمة  – 100                                  
  
  

 ) . الیاردةلمتر أو با( السداء  طول  .3

  وھو الطول الالزم من السداء بالمتر أو الیاردة إلنتاج قماش مجھز بطول معین وھو ناتج عن 

                                        100  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×طول القماش المجھز 
  تجعد السداء  ةنسب – 100                            
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 عدد خیوط التكرار  .4

من عینة  إحصاؤھایمكن  وھذهوھو عدد الخیوط المرتبة ترتیبا فردیا في التكرار الواحد ، 

  .القماش المجھزة 

 ) .البوصة  أوبالسنتمتر ( في المشط عدد التكرار  .5

  :وھو عرض التكرار الفعلي في المشط وھو ناتج عن 

                                               100  
  )من عینة القماش المجھزة (       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ×  عرض التكرار مجھزا      

  نسب تجعد السداء  – 100                                      
  .ات عدد التكرار .6

المقصود بھ عدد تكرارات الترتیب اللوني لخیوط السداء في عرض القماش المجھز ، وھو 
  ناتج عن 

  عرض التكرار المجھز  ÷عرض القماش المجھز  
   أو

  عرض التكرار في المشط  ÷عرض السداء في المشط 

  .نمرة خیط السداء  .7

ال سدائین أو ثالثة تحدد والمقصود منھا تحدید نمرة خیط السداء المستعمل ، وفي حالة استعم

  .نمرة كل خیط على حدة حسب تحلیل عینة القماش 

  . نوع خیط السداء  .8

ویقصد بذلك تحدید نوع خامة السداء المستعملة ، مع مراعاة عدد السنوات ونوع خامة كل 

  .منھا حسب تحلیل عینة القماش 

  .نوع التسدیة  .9

وھنا یتم تحدید نوع التسدیة المستعملة نتیجة تحلیل عینة القماش المجھزة  وھي تنقسم الى 
  : قسمین ھما 

 ) .باالسطوانات ( تسدیة مباشرة  .1

 ) .بالخصل ( تسدیة غیر مباشرة  .2

  

  )باالسطوانات ( تسدیة مباشرة  .1
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كانت العینة  فإذاالسداء ،  اتجاهالتي بھا في  األلوانش یتم حصر عدد اعینة قمعند تحلیل 

تسدى بالتسدیة المباشرة بتجمیع االسطوانات على اسطوانة  فإنھاتحتوي على لون واحد فقط 

  .واحدة فقط 

 أنتسدى بالتسدیة المباشرة على  فإنھا 1:1تحتوي على لونین وبترتیب  ةكانت العین أذا أما

واالسطوانة الثانیة خاصة باللون الثاني ثم تجمع  األولخاصة باللون  األولىتكون االسطوانة 

  . 1:1االسطوانتان على اسطوانة واحدة بترتیب 

  

  

  )بالخصل ( تسدیة غیر مباشرة  .2

من السداء في صورة تكرار بترتیب لوني معین على  تقلمھعند تحلیل القماش واحتوائھا على 
  :النحو التالي 

  12......................  احمر 

  خیطا في عرض سنتمترین للقلم  40  ............ 16.................... ..ازرق 

   8.  ..................برتقالي  

  4  ..................بنفسجي  

یر تفضل التسدیة غ ).الخصل ( الحالة یتم تسدیتھا بواسطة التسدیة غیر المباشرة  ھذهففي 

المباشرة على التسدیة المباشرة وذلك عندما یكون عدد خیوط السداء كبیر جدا وعدم وجود 

من اسطوانة ولتقلیل حجم حامل البكر والمساحة المطلوبة لھا  أكثرعملیة تنشیة ولدمج 
  . الصوفیة األقمشةوتفضل في صناعة 

  

  العامــة انات ــالبی4-1-3
  

وھي البیانات التي تشترك في كل من البیانات المجھزة والبیانات على النول ، وھي تنحصر 

  : في التالي 
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 .أیجاد الترتیب اللوني لخیوط السداء في التكرار  .1

 .أیجاد الترتیب اللوني لخیوط اللحمة في التكرار  .2

 .نمرة خیط السداء واللحمة  أیجاد .3

 .نوع خامة السداء واللحمة  أیجاد .4

 ) .رباط الدوس ( التصمیم واللقي ونظام تحریك الرق  أیجاد .5

  .أیجاد الترتیب اللوني لخیوط السداء في التكرار  .1

یتم تحدید الترتیب اللوني لخیوط السداء بناء على ترتیب خیوط السداء في التكرار الواحد 

  : لعینة قماش على النحو األتي 

 السداء  اتجاهعد تحدید التي في عرض العینة ب األلوانیتم حصر عدد   - أ

خیوط العینة خیطا خیطا ونسجل بالترتیب عدد نرى ترتیب بواسطة نظارة التحلیل   - ب
الموجودة ، نعود مرة ثانیة  األلوانكل لون على حدة وبالتتابع لعدد  السداء خیوط

 . األلوانتكرار عدد خیوط ل

نعمل جدوال صغیرا  التكرار وألوان ترتیب خیوط السداء الواحد في والتأكد الدقةلزیادة   - ج
 .التالیة  األشكالونسجل بھ عدد خیوط كل لون على حدة وكما مبین في 

بسیط للترتیب اللوني لخیوط السداء ویحتوي تكرار  ھو)  6( والشكل رقم )  1( الجدول رقم 

 :على التالي 

  المجموع  ترتیب خیط التكرار  اللون

  4  -  -  -  -  -  4  ابیض

  4  -  -  -  -  4  -  ازرق

  8  مجموع خیوط التكرار

  )  1 (جدول رقم 
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  ) 6-4 (الشكل رقم 

  

ھو تكرار بسیط للترتیب اللوني لخیوط السداء ویحتوي )  7( والشكل رقم )  2( الجدول رقم 

  على التالي

  المجموع  ترتیب خیط التكرار  اللون

  6  -  -  -  -  -  6  احمر

  6  -  -  -  -  6  -  ازرق

  12  مجموع خیوط التكرار

  )   2( رقم الجدول 
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  ) 7-4( الشكل رقم 

  

  

ھو تكرار شبة معقد للترتیب اللوني لخیوط السداء )  8-4( والشكل رقم )  3( الجدول رقم 

  .ویحتوي على التالي 

  المجموع  ترتیب خیط التكرار  اللون

  32  -  -  2  -  -  4  ابیض

  32  -  2  -  -  4  -  جوزي

    مرات 8مكرر   مرات 4مكرر 

  64  التكرارمجموع خیوط 

   ) 3( الجدول رقم 
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  ) 8-4(الشكل رقم 

  

 .في التكرار  اللحمةأیجاد الترتیب اللوني لخیوط  .2

اللحمات ،  اتجاهفقط وھو  االتجاهفي  أالوھو ال یختلف عن الترتیب اللوني لخیوط السداء 

في التكرار الواحد لعینة  على وضع وترتیب خیوط اللحمات بناءویتم تحدید الترتیب اللوني 
  : من القماش على النحو األتي 

 .نقوم في حصر عدد األلوان التي في طول العینة وذلك بعد تحدید اتجاه اللحمة    - أ

بواسطة نظارة التحلیل نرى ترتیب خیوط العینة خیطا خیطا ونسجل بالترتیب عدد   - ب

الموجودة ، نعود مرة ثانیة خیوط اللحمات كل لون على حدة وبالتتابع لعدد األلوان 
 .لتكرار عدد لحمات األلوان 

لزیادة الدقة والتأكد في ترتیب خیوط اللحمات وألوان التكرار نعمل جدوال صغیرا   - ج
وقد یالحظ أن ترتیب ألوان اللحمات  كل لون على حدة لحمات ونسجل بھ عدد خیوط

  الشكلین السابقینوكما موضح في وعددھا ھو الترتیب نفسھ لخیوط وألوان السداء 

) 4  (- ) 5  . ( 
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وكما موضح  األزرقترتیب ألوان اللحمات فقد بدا باللون  في)  4( رقم  الجدولفي  أما

   -:باالتي 

  المجموع  ترتیب خیط التكرار  اللون

  32  -  -  2  -  -  4  ازرق

  32  -  2  -  -  4  -  ابیض

    مرات 8مكرر   مرات 4مكرر 

  64  مجموع خیوط التكرار

  
  )  4 (رقم  الجدول

  

  

 .لسداء واللحمة بواسطة الوزن ل خیطال) نمرة ( رقم أیجاد .3

  : یتبع الخطوات اآلتیة   خیط بواسطة الوزن للسداء  أو اللحمةال) نمرة ( لتحدید رقم 

 .سنتمتر  10 ×  10نأخذ عینة قماش مقاسھا فرضا  .1

 ) .اللحمة اتجاه السداء أو اتجاه ( نحدد اتجاه الخیوط المراد اختبارھا  .2

 .یتم تنسیل عدد من خیوط العینة للقماش  .3

 ) .الملي غرام ( نقوم بوزن الخیوط بوحدة الغرام أو أجزاء وحدة الغرام  .4

 .االنكماش الذي بھ  إلزالةیتم فرد مجموعة الخیوط  .5

 .یقاس طول الخیوط التي یتم تنسیلھا من العینة وجعلھا فتلة واحدة فرضا  .6

 .الحسابات  .7

  :التالیین  الترقیم بأحدنمرة یمكن قیاس ال

 .الترقیم المتري   - أ

 .ترقیم التكس   - ب
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  : نفرض أن 

  ) مجموع أطوال الخیوط ( طول الخیط بالمتر : ل 

  )وزن الخیوط ( وزن الخیط بالغرام : و 

  نمرة الخیط : ن 

  الطول الثابت لترقیم التكس : متر  1000

  الوزن الثابت للترقیم المتري : غرام  1000

  :       فان 

  طول الخیط بالمتر                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ترقیم متري =  النمرة 
  وزن الخیط بالغرام        

  ل          
  ــــــــــــــــ  = ن     

  و           
حیث أن النمرة بالترقیم المتري ھي عدد األمتار التي تزن غراما واحدا ، وھو یتبع نظام الوزن 

  الثابت ونستنتج من ذلك انھ كلما زادت النمرة قل قطر الخیط وكلما قلت النمرة زاد قطر الخیط 

  :وان 

  وزن الخیط بالغرام                
 ترقیم التكس                1000 ×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =  النمرة 

  طول الخیط بالمتر               

  و           
  1000  ×ــــــــــــــــ    =ن     

  ل            

نظام متر ، وھو یتبع  1000حیث أن النمرة بترقیم التكس ، ھي الوزن بالغرامات لخیط طولھ  

الطول الثابت ، ونستنتج من ذلك انھ كلما زادت النمرة زاد قطر الخیط وكلما قلت النمرة قل 
  .قطر الخیط 

  : ) 1( مثال 
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سنتمتر ، تم سحب عدد من خیوطھا في اتجاه  )10 × 10(عینة قماش مجھزة مقاسھا  

وزنت الخیوط متر و 10السداء ، وقیست أطوالھا بوصفھا فتلة واحدة فوجدت معدل أطوالھا 

  .المطلوب أیجاد الترقیم المتري لھذه العینة . غرام  0.300فوجد وزنھا 

  :الحل 

  طول الخیط بالمتر                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ترقیم متري =  النمرة 

  وزن الخیط بالغرام        

  ل          
  ــــــ  ــــــــــ= ن     

  و           

        10  
  ــــــــــــــــ  = ن     

      0.300   

        10  
   1000  ×ــــــــــــــــ  = ن     

       300   

  متري     33.3=     ن 

  

  

  :)  2( مثال 

سنتمتر ، تم سحب عدد من خیوطھا في اتجاه اللحمة،  10 × 10عینة قماش مجھزة مقاسھا  

متر ووزنت الخیوط فوجد وزنھا  8وقیست أطوالھا بوصفھا فتلة واحدة فوجدت معدل أطوالھا 

  .المطلوب أیجاد النمرة بالترقیم المتري لھذه العینة . ملي غرام  400

  :الحل 

  الترقیم المتري بما أن الوزن بالملي غرام یجب تحویلھ إلى الغرام حسب 

  غرام   0.400=  1000 ÷ 400           

  طول الخیط بالمتر                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ترقیم متري =  النمرة 

  وزن الخیط بالغرام        

  ل          
  ــــــــــــــــ  = ن     
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  و           

        8  8  
  1000   ×ـــــــــــــــــــ   =    ــــــــــــــــ  = ن     

      0.400              400  

  متري     20=     ن  

   : ) 3( مثال 

سنتمتر ، تم سحب عدد من خیوطھا في اتجاه السداء  10 × 10عینة قماش مجھزة مقاسھا  

متر ووزنت الخیوط فوجد  10، وقیست أطوالھا بوصفھا فتلة واحدة فوجدت معدل أطوالھا 

  .المطلوب أیجاد النمرة بترقیم التكس. غرام  0.20وزنھا 

  الحل 

  وزن الخیط بالغرام                
 ترقیم التكس                1000 ×ــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ=  النمرة 

  طول الخیط بالمتر               

  و           
  1000  ×ــــــــــــــــ  =  ن     

  ل            

          0.20  
  1000  ×ــــــــــــــــ  =  ن     

          10   

  تكس  20=   ن    

  

  :)  4( مثال 

سنتمتر ، تم سحب عدد من خیوطھا في اتجاه اللحمة ،  10 × 10عینة قماش مجھزة مقاسھا  

متر ووزنت الخیوط فوجد وزنھا  5وقیست أطوالھا بوصفھا فتلة واحدة فوجدت معدل أطوالھا 

  .المطلوب أیجاد النمرة بترقیم التكس. غرام  ملي 150یساوي 

  الحل 

  لھ إلى الغرام حسب ترقیم التكس بما أن الوزن بالملي غرام یجب تحوی

  غرام   0.150=  1000 ÷ 150           
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  وزن الخیط بالغرام                
 ترقیم التكس                1000 ×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =  النمرة 

  طول الخیط بالمتر               

  و           
  1000  ×ــــــــــــــــ  =  ن     

  ل            

        0.150  
  1000  ×ــــــــــــــــ  =  ن     

          5   

  تكس  30=   ن    

  

  

 .السداء واللحمة  نوع خامة أیجاد .4

  :الطرق التالیة  بأحدیتم تمیز وتحدید نوع خامة السداء واللحمة 

 طریقة اللمس  .1

 طریقة الحرق  .2

 )المیكروسكوبي  (لمجھريا استخدام الفحصطریقة  .3

 .طریقة استعمال المواد الكیماویة   .4

  

 طریقة اللمس .1

یتم تمیز الخامات بواسطة حاسة اللمس للخامات ، وھي تحتاج إلى خبرة طولیة وممارسة 
  :فعلیة في فرز األلیاف ویكون على النحو األتي 

 وھي تكون ناعمة الملمس ، وذات متانة عالیة وعلى درجة عالیة : الحریریة  األلیاف
 .من المرونة 

 متوسطة النعومة ، وذات متانة قلیلة  تكون وھي: القطنیة  األلیاف. 

 وھي تكون متوسطة النعومة ، وذات متانة متوسطة ومرونة اقل : الكتانیة  األلیاف

 .من القطن 
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  خشنة الملمس ، وذات متانة متوسطة  وھي تكون: األلیاف الصوفیة. 

  تكون األلیاف التركیبیة أما ناعمة أو متوسطة النعومة أو خشنة : األلیاف التركیبیة
حسب نوع االستعمال المعد من أجلة ، وھي ذات متانة مرتفعة وعلى درجة عالیة من 

 .المرونة 

 طریقة الحرق  .2

لعدم التأكد الحقیقي من األلیاف وجد أن یستعان بطریقة الحرق للمساعدة على تمیز األلیاف ، 

روائح ، وكذلك الوھنا تختلف األلیاف في طریقة اشتعالھا أو انصھارھا وتصاعد األبخرة أو 

  :طبیعة المادة المتبقیة منھا ویمكن تحدید ذلك في التالي 

   األلیاف النباتیة 

  ) : القطن( ومنھا 

تحترق األلیاف النباتیة عموما بسرعة ویتصاعد منھا دخان ممیز لھ رائحة الشیاط مع قلیل 

من األبخرة ذات التأثیر الحمضي ویكون ناتج االحتراق بلون رمادي فاتح یتطایر في الھواء 
  .بعد االحتراق مباشرة 

  الحیوانیة األلیاف 

  ) :الصوف ( ومنھا 

تشبھ رائحة الریش المحروق مع  رائحتھویتصاعد منھا دخان  الحیوانیة ببط األلیافتحترق 
األبخرة ذات التأثیر القلوي ، أما ناتج االحتراق فانھ یكون مثل رأس عود الثقاب أذا ما ضغط 

  .علیھ تھشم وتفتت 

  التحویلیة  األلیاف 

  ) :الحریر الصناعي  (ومنھا  
كن بسرعة اقل قلیال من القطن مكونا بعد یشبھ تماما احتراق األلیاف النباتیة وخاصة القطن ول

  .االحتراق حبیبات صغیرة عند أطراف األلیاف 

  التركیبیة   األلیاف 

 ) النایلون ( ومنھا 

تحترق ألیاف النایلون بسرعة اقل من الحریر الصناعي ویتصاعد منھا دخان ذو لون اسود 

  ر نتیجة انصھاره وإذا ما ضغط علیھ فانھ یضغط بمرونة ومطاطیة وأما ناتج االحتراق فانھ یتك
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  )المیكروسكوبي ( لمجھري اطریقة استخدام الفحص  .3

بعضھا من بعض ، حیث یتم فحص  األلیافوھي من الطرق التي ال تدع مجاال للشك في تمییز 

 أو لأللیاف الطوليوذلك لتحدید الشكل ) المجھر ( على طبیعتھا تحت المیكروسكوب  األلیاف
  .العرضي لأللیاف  شكل المقطع

طریقة فحص األلیاف تحت المیكروسكوب تتم بوضع عدة شعیرات بین شریحتین زجاجیتین 

مرة  300إلى  100وبنسبة تكبیر تتراوح من ) المیكروسكوب ( ونرى من خالل المجھر 

  .حسب قطر الشعیرات المطلوب فحصھا 

رضیة عشریحة رقیقة جدا من القطاعات ال بأخذیتم  لأللیاففحص القطاع العرضي  أما 
           زجاجیتین ونرى من خالل المجھر  شریحتینالمطلوب فحصھا وتوضع بین  لأللیاف

تحضیر عینة من الشعیرات ، وطریقة  أقطارحسب  أیضاوبنسبة تكبیر ) المیكروسكوب ( 
ین وعندما یتجمد الشمع یتم القطاع العرضي تتم بصب شمع منصھر حول األلیاف في قالب مع

قطع شرائح رقیقة جدا وبشرط أن یكون القطع عمودیا على األلیاف وبعدھا توضع الشریحة 

  .) المیكروسكوبي ( لمجھري ابین شریحتین من الزجاج وتعد للفحص 

 :القطن   - أ

مجوفة شبة بیضاویة غیر  إشكالالقطن ویظھر على شكل  أللیافیبین القطاع العرضي 

وكما مبین في  القطن ویظھر على ھیئة شریط مفتول أللیافالطولي  لقطاعلك یبین امنتظمة كذ

  . )  9-4( الشكل رقم 

  
  )  9-4( الشكل رقم 

 :الكتان   - ب
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الطولي  القطاعیبین القطاع العرضي أللیاف الكتان ویظھر على ھیئة خالیا النحل ، كذلك یبین 

  )  . 10( وكما مبین في الشكل رقم  أللیاف الكتان ویظھر على ھیئة عقد طویلة

  
  ) 10 -4(الشكل رقم 

 : الصوف   - ج

 القطاع یبین القطاع العرضي أللیاف الصوف ویظھر على ھیئة حبیبات شبة دائریة كذلك یبین

  )  . 11- 4( وكما مبین في الشكل رقم  الطولي أللیاف الصوف ویظھر على ھیئة حراشف

  
  ) 11 -4(الشكل رقم  

  الحریر الطبیعي   - د
 یبین القطاع العرضي أللیاف الحریر الطبیعي ویظھر على ھیئة مثلثات كذلك یبین القطاع

وكما مبین في الشكل رقم  الطولي أللیاف الحریر الطبیعي ویظھر على ھیئة شعیرات مزدوجة

 )4 -12 .  (  
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  ) 12-4 (الشكل رقم 

 )الفسكوز (الحریر الصناعي   -  و

اسي ذي ویظھر على ھیئة خم) الفسكوز ( أللیاف الحریر الصناعي یبین القطاع العرضي 
القطاع الطولي أللیاف الحریر الصناعي ویظھر على ھیئة تعرجات  نھایات منحنیة كذلك یبین

 )  . 13- 4( وكما مبین في الشكل رقم سطحیة في االتجاه الطولي فقط 

 

 

  ) 13-4 (الشكل رقم 

  

 :النایلون   - ي

كذلك یبین الشكل  حبیبات دائریةویظھر على ھیئة  النایلونیبین القطاع العرضي أللیاف     

     مبین في الشكل ھو وكما شكل أنبوبيویظھر على ھیئة  النایلونالقطاع الطولي أللیاف 

 .)   14- 4( رقم 
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  ) 14 -4 (الشكل رقم 

  

 . الكیماویةطریقة استخدام المواد  .4

وذلك لتثیرھا الفعال حیث أن التركیب  الكیماویةیتم تحدید نوع الخامات باستخدام المواد 

تتفاعل مع  الكیماویةالمواد  أنولھذا السبب  كیماویةاألساسي لأللیاف یتكون من عناصرھا 

ذلك  ولتوضیحببط شدید ،  أو اإلذابةبسرعة شدیدة لدرجة  إما لأللیاف األساسيالتركیب 
وعلى  أقسامثالثة  إلى، وھي تنقسم  األلیاففي  وتأثیرھا الكیماویةسوف نتناول بعض المواد 

  :   األتيالنحو 

 .تأثیر القلویات  .1

 .تأثیر األحماض  .2

 .تأثیر األمالح  .3
  

  

 تأثیر القلویات  .1

 الصودا الكاویة  ، كربونات الصودیوم : وھي محالیل قاعدیة مثل 

  محلول الصودا الكاویة: 
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تعتبر الصودا الكاویة عنصرا مھاجما لأللیاف الحیوانیة فھي تذیبھا ، أما بالنسبة لأللیاف 

النباتیة فھي عنصر غیر مھاجم لھا وال تذیبھا بل توثر في ألوانھا ولھذا عند غلي القطن في 

محلول الصودا الكاویة یتحول لونھ إلى األصفر الفاتح بینما یتحول لون القنب أو الجوت إلى 
  .ألصفر الداكن ، أما الحریر الصناعي فینفتح في الصودا الكاویة ویتغیر لون المحلول ا

  األحماض تأثیر  .2

تكون محالیل حمضیة  أن أماحسب درجة التركیز فھي  تأثیرھاوھي محالیل حمضیة یختلف 

محالیل حمضیة مركزة مثل حامض الھیدروكلوریك ، حامض الكبریتیك ، حامض  أومخففة 

  .   النیتریك

 محلول حامض الھیدروكلوریك المخفف 

تحللھ وذلك عند درجة الغلیان ،  إلىالقطن فانھ یؤدي  إلىحامض الھیدروكلوریك  إضافةعند 

  .یتأثر إلى حد ما  الصوف فانھ أما
  

  محلول حامض الكبریتیك المخفف 

القطن والكتان  ألیافالمحلول المخفف من الحامض فانھ یحول لون  إلىقلیل من الیود  بإضافة

 إلىالمخضر ، والجوت  األصفراللون  إلى، ویحول القنب  األلیافمع انتفاخ األزرق اللون  إلى
  .الداكن  األصفراللون 

  محالیل األحماض المركزة 

بإضافة الحامض المركز البارد فانھ یعمل على إذابة جمیع األلیاف النباتیة والحریر الطبیعي 
  .انھ یذوب في الحامض عند التسخین بسرعة جدا ، أما الصوف ف

  األمالحتأثیر  .3

  محلول أكسید النحاس النشادري ، ثیوسیانات الكالسیوم : وھي مثل 

 محلول أكسید النحاس النشادري 

عند إضافة المحلول لأللیاف فانھ یؤدي إلى إذابة كل من ، القطن ، الكتان ، الحریر 

  . الطبیعي ، بینما ال یذیب كل من الصوف ، الجوت ، الرامي 

 . واللقي ونظام تحریك الدرق التصمیم أیجاد .5

  :من العینة المجھزة یمكن تحدید األتي 
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 ) التركیب النسجي ( التصمیم  ¤

  :في العینة المجھزة نتبع الخطوات التالیة لتحدید التصمیم 

أي ( یغسل عدد من خیوط العینة في االتجاه الراسي وكذلك في االتجاه العرضي  .1

 ) .السداء واللحمة 

 .توضع العینة المجھزة تحت نظارة التحلیل  .2

أي مرور (  ▄ العالمة أننحدد اختبار وضع العالمات على ورق المربعات باعتبار  .3
أي مرور خیط اللحمة ( لحمة  □العكس  العالمة  أو) خیط السداء فوق خیط اللحمة 

 ) .فوق خیط السداء 

مع حركة خیط اللحمة ونضع  ینظر من خالل نظارة التحلیل ونتابع حركة خیط السداء .4

عالمات حركة خیط السداء الراسیة األولى على ورق المربعات ثم حركة رأس 
سیة الثانیة ثم التي تلیھا وتستمر في ذلك إلى أن نصل لحركة خیط السداء السداء الرا

األولى مرة ثانیة وبذلك نكون قد حصلنا على تكرار واحد في اتجاه السداء ثم یحدد 

 .تكرار اللحمة كذلك ومنھا نكون قد حصلنا على التصمیم 

تركیب النسجي     یقارن التصمیم بالتراكیب النسجیة السابق دراستھا لتحدید نوع ال .5

 ) .الخ ....... سادة ، مبرد ، أطلس ، ( 

 اللقي  ¤

یستخرج منھ نظام اللقي لخیوط السداء في ) التصمیم ( بناء على التركیب النسجي المستعمل 
في الحركة فھي توضع على الورقة نفسھا الخیوط المتشابھة  أمادرقة مستقلة بذاتھا ، 

تج أما لقي طردیا أو لقي طردیا عكسیا أو لقي مشتركا أو المتشابھة لھا ، ویكون اللقي النا

  .لقي زخرفیا 

 ) :رباط الدوس ( نظام تحریك الدرق  ¤

یحدد مساحة نظام تحریك الدرق على ورق المربعات بقدر عدد الدرقات المستعملة وطول     

لملقاة خیط السداء األولى ا) حركة ( التصمیم ، ثم توضع عالمات رفع أو خفض ) ارتفاع ( 

على الدرقة األولى ثم توضع عالمات حركة خیط السداء الملقاة على الدرقة الثانیة ثم الدرقات 
   .التي تلیھا بالتتابع وھكذا ، ویمكن توضیح ذلك باإلشكال التالیة 

  -: األول النموذج
  :القماش المجھزة وتتكون مما یأتي عینة المظھر السطحي ل)  15-4( الشكل رقم یبین 

 .من كال االتجاھین  2/2 ممتدالتركیب النسجي سادة   - أ
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 .نظام لقي الخیوط على درقتین   - ب

 ) .رباط الدوس ( نظام تحریك الدرق   - ت

 ) . خیوط  4: خیوط  4( ترتیب تكرار خیوط الداء   - ث

  ) .لحمات  4: لحمات  4( ترتیب تكرار اللحمة   - ج

  
  قماش  لعینة یبین المظھر السطحي)  15-4( الشكل رقم 

  
  یبین التركیب النسجي)  16-4( الشكل رقم 

  -:الثاني  النموذج
  :عینة القماش المجھزة وتتكون مما یأتي المظھر السطحي ل ) 17-4( الشكل رقم  یبین

 .التركیب النسجي سادة ممتد غیر منتظم من كال االتجاھین   - أ
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 .درقات  4نظام لقي خیوط السداء على   - ب

 ) .رباط الدوس ( نظام تحریك الدرق   - ت

  
  یبین المظھر السطحي لعینة قماش)  17-4(الشكل رقم 

  
  یبین التركیب النسجي) 18-4(الشكل رقم 

  

  -:الثالث النموذج
  :عینة القماش المجھزة وتتكون مما یأتي المظھر السطحي ل ) 19-4( الشكل رقم  یبین

 من السداء 2/2مبرد التركیب النسجي   - أ
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 .درقات  4نظام لقي خیوط السداء على   - ب

 ) .رباط الدوس ( نظام تحریك الدرق   - ت

  
  یبین المظھر السطحي لعینة قماش)  19-4( الشكل رقم 

  
  یبین التركیب النسجي)  20-4( الشكل رقم 

  -:بعاالر النموذج
  :عینة القماش المجھزة وتتكون مما یأتي المظھر السطحي ل ) 21-4( الشكل رقم  یبین

 )عكسھ فارغ  ملوءالم(  على شكل خامة 2/2التركیب النسجي مبرد   - أ
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 .درقات  4نظام لقي خیوط السداء على   - ب

 ) .رباط الدوس ( نظام تحریك الدرق   - ت

  
  لعینة قماش  السطحي ظھریبین الم )  21-4( الشكل رقم 

  
  یبین التركیب النسجي)  22-4(الشكل رقم 

  -:الخامس النموذج
  :المجھزة وتتكون مما یأتي عینة القماش المظھر السطحي ل ) 23-4( الشكل رقم  یبین

 على شكل معینات 2/2التركیب النسجي مبرد   - أ



 ثالث نسیج –الفصل الرابع                                                 علوم صناعیة 
 

 
183 

 

 .درقات  4نظام لقي خیوط السداء على   - ب

 ) .رباط الدوس ( نظام تحریك الدرق   - ت

  
  یبین المظھر السطحي لعینة قماش)  23 -4(الشكل رقم 

  
  یبین التركیب النسجي)  24-4( الشكل رقم 

  : تدریب
  : استنتاج التالي یبین المظھر السطحي لعینة قماش مجھزة المطلوب )  25-4( الشكل رقم 

 ) .التصمیم ( التركیب النسجي  .1



 ثالث نسیج –الفصل الرابع                                                 علوم صناعیة 
 

 
184 

 

 .نظام لقي خیوط السداء  .2

 ) .رباط الدوس ( نظام تحریك الدرق  .3

  

  
  ) 25-4( الشكل رقم 

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  

  حساب وزن المتر الطولي من القماش  4-1-4
ذي مواصفات محددة یكون من الالزم  كمیة معینة من قماش بإنتاجعند قیام معمل النسیج 

ویتم حساب ذلك . ھذه الكمیة  إلنتاجحساب كمیة الخیوط لكل من السداء واللحمة المطلوبة 
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مربع  أنتاج أومتر واحد من القماش بالعرض المطلوب  إلنتاجبتقدیر وزن الخیوط الالزمة 

) المطلوبة في فترة زمنیة معینة  األمتارد عد(  اإلنتاجضرب ھذا الرقم في كمیة یواحد و

ویمكن حساب كمیات الخیوط المطلوبة بالمراحل . فنحصل على كمیة الخیوط المطلوبة للنسیج 
المختلفة ابتداء من مرحلة تدویر البكرات حتى مرحلة النسیج باحتساب كمیة العوادم المتوقعة 

التي یمكن حسابھا حسب القانون  قماشوزن المتر الطولي من ال بإیجاد ونبدأفي كل مرحلة 
  : التالي

  =متر / وزن خیوط السداء بالغرام 

  ) نسبة التجعد +  1(  ×عرض القماش بالسنتمتر  × السنتمترعدد الخیوط في                  
  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

  النمرة المتریة                                                           
                                          

  :مثال 

متري بعد  34من القماش المصنع من خیوط سداء نمرة بالغرام للمتر الطولي  احسب الوزن

كان  فإذاحدفة في السنتمتر  16متري بعد  27ومن خیوط اللحمة نمرة  لسنتمترا فيخیط  20

ونسبة تجعد %  10سنتمتر وكانت نسبة تجعد خیوط السداء  120عرض القماش الخام ھو 

  % . 5خیوط اللحمة تساوي 

  :الحل 

  حساب وزن خیوط السداء  -1

  =متر / وزن خیوط السداء بالغرام  

  ) نسبة التجعد +  1(  ×عرض القماش بالسنتمتر  ×عدد الخیوط في السنتمتر                  
  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

  النمرة المتریة                                                           

                                           20× 120 ×  )1  +0.10                                             (
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =   متر / وزن خیوط السداء بالغرام 

                                                        34       
  غراما  77.65= متر / وزن خیوط السداء بالغرام 

  حساب وزن خیوط اللحمة  -2

  
  =متر / وزن خیوط اللحمة بالغرام 

  ) نسبة التجعد +  1(  ×عرض القماش بالسنتمتر  ×عدد الخیوط في السنتمتر                  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                
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  النمرة المتریة                                                           

                                            16× 120 ×  )1  +0.05                                       (                             
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =   متر / وزن خیوط اللحمة بالغرام 

                                                        27      
  غراما  74.67= متر / وزن خیوط اللحمة بالغرام 

  

   74.67+  77.65= الوزن الكلي للمتر بالغرام 

  غرام  152.32=                               

  حساب وزن المتر المجھز من القماش 
لحساب وزن المتر المجھز یجري تحلیل القماش المجھز لمعرفة عدد الخیوط في اتجاھي 

االنكماش بعد  أوتتعرض لالستطالة  األقمشةمعظم  أنالسداء واللحمة بعد التجھیز حیث 

بنفس عملیة التجھیز وكذلك تحسب نسبة التجعد في خیوط السداء واللحمة وتجري الحسابات 
  .الطریقة السابقة 

 

  =وزن خیوط السداء في المتر من القماش المجھز  

)           نسبة التجعد +  1(× بالسم العرض المجھز ×في سم من القماش المجھز عدد خیوط السداء 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  النمرة المتریة                                                           
  

  =قماش المجھز  وزن خیوط اللحمة في المتر من ال

  ) نسبة التجعد+  1( ×العرض المجھز بالسم  ×القماش المجھز  منسم في عدد خیوط اللحمة 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  النمرة المتریة                                                     
  

  وزن خیوط اللحمة + وزن خیوط السداء = وزن المتر من القماش المجھز 

  
  

  : مثال 

خیط  34متري بعد  20من القماش المصنع من خیوط سداء نمرة  المجھز احسب الوزن المتر

حدفة في السنتمتر وكانت نسبة تجعد  27متري بعد  16ومن خیوط اللحمة نمرة  في السنتمتر
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علما بان عرض القماش  % 5ونسبة تجعد خیوط اللحمة تساوي %  10خیوط السداء 

  . سنتمتر  150 يیساو

  :الحل 

  =وزن خیوط السداء في المتر من القماش المجھز  

)           نسبة التجعد +  1( ×العرض المجھز بالسم  ×لقماش المجھزلعدد خیوط السداء في سم  
  ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  النمرة المتریة                                                        

                                             34× 150 × )1  +0.10 (  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =وزن خیوط السداء في المتر من القماش المجھز  

                                                                            20  

  غرام  280.5= المتر من القماش المجھز   وزن خیوط السداء في

  

  =وزن خیوط اللحمة في المتر من القماش المجھز  

  ) نسبة التجعد+  1(  ×العرض المجھز بالسم  ×لقماش المجھز لعدد خیوط اللحمة في سم 
  ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  النمرة المتریة                                                    

      
                                       27 × 150 × )1  +0.05 (  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= وزن خیوط اللحمة في المتر من القماش المجھز  
                                                                       16  

  غرام  265.7= وزن خیوط اللحمة في المتر من القماش المجھز  

  وزن خیوط اللحمة + وزن خیوط السداء = وزن المتر من القماش المجھز 

   265.7+  280.5= وزن المتر من القماش المجھز 

  .غرام  546.2= وزن المتر من القماش المجھز 

  

  

  
  

  حساب وزن المتر المربع من القماش 
بالمتر المربع لكمیة القماش ، ولحساب وزن المتر  اإلنتاجفي بعض الحاالت یتطلب حساب 

  .ھو متر واحد فقط  القماشعرض  أنرض ت، نف المجھز أوالمربع من القماش الخام 
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  )نسبة التجعد +  1(  ×سم  100 ×سم / عدد خیوط السداء                                    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= وزن المتر المربع للسداء 

  النمرة المتریة                                                         
  
  

  )جعد نسبة الت+  1(  ×سم  100 ×سم / عدد خیوط اللحمة                                    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= وزن المتر المربع للحمة 

 النمرة المتریة                                                         
  

  وزن خیوط اللحمة + وزن خیوط السداء = وزن المتر المربع من القماش 
  

  : مثال 
خیطا في السنتمتر  21احسب المتر المربع من القماش أذا كان عدد خیوط السداء تساوي 

متري علما  25خیطا في السنتمتر ونمرتھا  18متري وعدد خیوط اللحمة تساوي  32ونمرتھ 

ونسبة %  15سنتمتر وكانت نسبة تجعد خیوط السداء )  100( بان عرض القماش ثابت 

  % . 8تجعد خیوط اللحمة تساوي 

  : الحل 

  )نسبة التجعد +  1(  ×سم  100 ×سم / عدد خیوط السداء                                    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= وزن المتر المربع للسداء 

  النمرة المتریة                                                        

  ) 0.15+  1(  ×سم  100 × 21                                   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= وزن المتر المربع للسداء 

                                                        32  

  غرام  75.4= وزن المتر المربع للسداء 

  

  )نسبة التجعد +  1(  ×سم  100 ×سم / عدد خیوط اللحمة                                    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= وزن المتر المربع للحمة 

  النمرة المتریة                                                         
  
  
. 

  
  ) 0.08+  1(  ×سم  100 × 18                                   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= وزن المتر المربع للحمة 
                                                        25  

  غرام  77.7=وزن المتر المربع للحمة 
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  وزن خیوط اللحمة+ وزن خیوط السداء = وزن المتر المربع من القماش 

  77.7+  75.4= وزن المتر المربع من القماش 

  غرام  153.1=وزن المتر المربع من القماش 
  
  

  حساب أنتاج وحدة التدویر
مراحل تحضیرات النسیج وتدخل في نطاق الزمن الالزم ،  أولىتعتبر عملیة تدویر البكرات  

، وتحتاج وحدة التدویر  أنتاج حسابكمیة خیوط في مرحلة التدویر یلزم معرفة كیفیة  وإلنتاج
  :ھذه العملیة البیانات التالیة  إلجراء

 ) .نمرة متریة ( نمرة الخیوط      .1

 ) .دقیقة / متر ( سرعة الخیط      .2

 .نسبة االنتفاع  .3

سرعة الخیط  أما،  ومواصفاتھ أنتاجھالقماش المطلوب  نوع وتختلف نمرة الخیط حسب

 إلى، وتصل سرعة الخیط في عملیة التدویر  الماكینةفتعتمد على نمرة الخیط وعلى تصمیم 

  .رفیعة الخیوط الالحدیثة وعند استعمال  الماكیناتمتر في الدقیقة في  1000

 إلى 600والسمیكة فان السرعة تكون في المدى من  الخیوط المتوسطة  أنتاجفي حالة  أما

التوقفات  أزمنةمن حیث  الماكینةفھي تعبر عن كفاءة  نسبة االنتفاع وأمادقیقة ، / متر  800

على مستوى نوعیة الخیط وحسب القطوعات التي  أیضاالتشغیل وتعتمد  أثناءالتي تحدث 

  % . 80 إلى%  60التدویر بین  ماكیناتتحدث بالخیط وتتراوح نسبة انتفاع 

   :ویمكن حسابھا حسب القانون التالي 

  

  نسبة االنتفاع ×دقیقة  60 ×سرعة الخیط                                                         
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  ساعة /  الكیلوغراموحدة التدویر في  أنتاج

  النمرة المتریة  ×بالغرام  1000                                                            

  
   

  

  
  :مثال 

   -:متري وحسب البیانات التالیة  34وحدة التدویر من خیط  أنتاجاحسب 
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  دقیقة / متر  700= سرعة الخیط 

  %  65= سبة االنتفاع 

  :الحل 

  نسبة االنتفاع ×دقیقة  60 ×سرعة الخیط                                                         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  ساعة /  الكیلوغراموحدة التدویر في  أنتاج
 النمرة المتریة   ×بالغرام  1000                                                            

 

                                                             700 × 60 × 65  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  ساعة /  الكیلوغراموحدة التدویر في  أنتاج

                                                            1000 × 34 × 100   

  .ساعة / كیلوغرام  0.803=  ساعة /  الكیلوغراموحدة التدویر في  أنتاج

  

  وحدة تدویر المواسیر  أنتاجحساب 

مواسیر اللحمة  أنتاج أماعملیة تدویر البكرات لتغذیة كل من خیوط السداء واللحمة ، تستعمل 
بالبكرات المخروطیة ویتم لف  الماكیناتتدویر اللحمة حیث تغذي ھذه  ماكیناتفیتم على 

دویر المواسیر على وحدة ت إنتاجیةالخیط على مواسیر تالئم االستعمال داخل المكوك ، وتعتمد 
  : العناصر التالیة 

 .نمرة خیط اللحمة المستعمل  .1
 ) .بالدقیقة ( التشغیل  أثناءسرعة دوران محور الماسورة  .2

 .القطر المتوسط لماسورة اللحمة  .3

 .نسبة االنتفاع  .4

 أماالخیوط الرفیعة تكون عطالتھا قلیلة  أنحیث  الماكینة إنتاجیةوتوثر نمرة الخیط في 
وفي حالة وعلى نمرة الخیط ،  الماكینةسرعة دوران محور الماسورة فتعتمد على تصمیم 

دورة في الدقیقة وتنخفض  12000 إلى 10000 إلىالخیوط الرفیعة تصل سرعة الدوران 

  .دورة في الدقیقة  6000 إلىالسرعة في حالة الخیوط المتوسطة والسمیكة وتصل  ھذه

  : ورة نستعمل القانون التالي ولحساب القطر المتوسط للماس
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  قطر الماسورة الممتلئة   + قطر الماسورة الفارغة                                     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= القطر المتوسط للماسورة 

                  2  
  :وحدة المواسیر یستعمل القانون التالي  أنتاجولحساب 

                                            

  نسبة االنتفاع  ×القطر المتوسط × 60 ×سرعة الدوران                                           
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ساعة / وحدة المواسیر كغم  أنتاج

  النمرة المتریة  ×1000 × 1000                                                 

  

  : مثال 

   -: ساعة وفق البیانات التالیة / وحدة تدویر المواسیر بالكیلوغرام  أنتاجاحسب 

  متري  25=     نمرة الخیط      

  دقیقة / دورة  8000=       سرعة الدوران 

  ملیمتر  30=  القطر المتوسط للماسورة 

  %  80=   نسبة االنتفاع  

  : الحل 

  نسبة االنتفاع  ×القطر المتوسط × 60 ×دوران سرعة ال                                          
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ساعة / أنتاج وحدة المواسیر كغم 

  النمرة المتریة  ×1000 × 1000                                                 

                 

                    8000 × 60 ×30 × 0.80  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   =ساعة / أنتاج وحدة المواسیر كغم 

   25 ×ملمیتر1000 × غرام1000                                              

   ساعة/ كیلو غرام  1.447 =ساعة / أنتاج وحدة المواسیر كغم 

  

  

  حساب أنتاج التسدیة  5- 4-1

في مرحلة التسدیة على عدد خیوط السداء المطلوبة بالقماش وعدد  اإلنتاجحساب یتم 
  :ویتم حسابھا وفق القانون التالي  الخیوط في مرحلة التنشیة ھذهاسطوانات التسدیة لتجمیع 
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  نسبة االنتفاع     ×دقیقة  60 ×سرعة التسدیة  ×عدد الخیوط                                     

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ساعة/كغم التسدیة ماكینة أنتاج
  النمرة المتریة  × 1000                                                       

  
  

  : مثال 
 34خیطا من نمرة  480كانت اسطوانة التسدیة تحتوي على  أذاالتسدیة  ماكینة أنتاجاحسب 

 %  65دقیقة ونسبة االنتفاع / متر  600متري وكانت سرعة التسدیة 

 :الحل 

  نسبة االنتفاع     ×دقیقة  60 ×سرعة التسدیة  ×عدد الخیوط                                       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  ساعة/أنتاج ماكینة التسدیة كغم

 النمرة المتریة  × 1000                                                       
   

      0.65 ×دقیقة  60 × 600 × 480                                             
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  ساعة / أنتاج ماكینة التسدیة كغم

                                                     1000 × 34   
 

  .ساعة / كیلوغرام  330 = ساعة/ أنتاج ماكینة التسدیة كغم 

التسدیة یعتمد على عدد خیوط السداء الكلي وعلى  أثناءالخیوط المسحوبة  عدد أنویالحظ 
 1920عدد الخیوط الكلي ھو كان  فإذاالتسدیة  ماكینةسعة حامل البكرات المستعمل خلف 

  .بكرة  500خیطا وكانت سعة حامل البكرات ھي 
  :                                أذن 

  عدد الخیوط الكلیة                                   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = عدد اسطوانات التسدیة 

 سعة حامل البكر                                  

                                  1920   

  ـــــــــــــــــــ= عدد اسطوانات التسدیة 
                                   500  

 
   اسطوانة 3.84 =عدد اسطوانات التسدیة 

  اسطوانة ویكون على كل منھا   3.84اسطوانات لعدم وجود  4لذلك نستعمل 
        1920                                                                                                                             

  یطا خ 480= ــــــــــــــــــــــــــــ 
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          4   

وعلى مستوى نوعیة  الماكینةالتسدیة تعتمد على تصمیم  ماكینةسرعة  أن أیضاویالحظ 

  .الخیوط المستعملة 

حتى ال یودي كثرة القطوعات  منخفضة سرعةالنوعیة تستعمل  المنخفضةففي حالة الخیوط 

  .بصورة كبیرة  اإلنتاجانخفاض  إلى
 أنتصمیمھا وعلى نوع حامل البكرات المستعمل ، حیث  على الماكینةوتعتمد نسبة انتفاع 

عند أبدال البكرات الفارغة بأخرى  اإلنتاجنوع حامل البكر یؤثر مباشرة في زمن توقف 

وتعتمد أیضا نسبة االنتفاع على جودة الخیوط وعلى حجم البكر المخروطیة . ممتلئة 
  .توقف الماكینة أال بعد فترة طویلة  المستعملة ، حیث أن البكرة الكبیرة الحجم تؤدي إلى عدم

  حسابات التنشیة  6- 4-1

یتم تجمیع اسطوانات التسدیة بالعدد المطلوب للحصول على عدد  بعد أتمام عملیة التسدیة

اسطوانات  أربعةالخیوط الالزم السطوانة السداء بالنسیج وفي المثال السابق یلزم تجمیع 
  .تسدیة للحصول على اسطوانة السداء بالنسیج 

وعلى عدد الخیوط ) دقیقة / متر (  الماكینةالتنشیة على سرعة  ماكینة أنتاجویعتمد 
العطالت  أزمنةكما تعتمد نسبة االنتفاع على . وعلى نسبة االنتفاع  الماكینةالمسحوبة داخل 

 أعدادوط ، وعلى العطالت التي تحدث عن التشغیل بسبب قطوعات الخی أثناءالتي تحدث 
 الماكینةاالسطوانات الخلفیة القادمة من قسم التسدیة ، وكذلك العطالت التي تحدث عند توقف 

 إلى 80وتكون سرعة التنشیة من حدود . فارغة  بأخرىلتبدیل اسطوانة السداء المنتجة 

  % .  80 إلى%  75دقیقة ،وتكون نسبة االنتفاع / متر  100

  :بالتنشیة حسب القانون التالي  اإلنتاجیمكن حساب و

  

  

  = ساعة / أنتاج ماكینة التنشیة بالكیلوغرام 

  نسبة االنتفاع  ×دقیقة  60 ×عدد الخیوط باالسطوانات  ×عدد االسطوانات                 
  ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           



 ثالث نسیج –الفصل الرابع                                                 علوم صناعیة 
 

 
194 

 

  النمرة المتریة    ×  1000                                            
  
  
     

  : مثال 
  :تنشیة طبقا للمواصفات التالیة  لماكینةساعة /  بالكیلوغرام اإلنتاجاحسب 

  متري  34=         نمرة الخیط   

  اسطوانات   4=   عدد اسطوانات التسدیة خلف الماكینة   
  خیطا  480=  عدد الخیوط في كل اسطوانة    

  دقیقة / متر  8=   سرعة الماكینة     
  %  75=   نسبة االنتفاع     

  :الحل 

  = ساعة / ة التنشیة بالكیلوغرام أنتاج ماكین

  نسبة االنتفاع  ×دقیقة  60 ×عدد الخیوط باالسطوانات  ×عدد االسطوانات                 
  ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

  النمرة المتریة       ×  1000                                            

                                                         4 × 480 × 60 × 0,75                                         
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ساعة / أنتاج ماكینة التنشیة بالكیلوغرام 

                                                            1000  ×  34       

                                                     
  ساعة / كیلوغرام   203.3 = ساعة / أنتاج ماكینة التنشیة بالكیلوغرام 

  

  

  أنتاج اللقي والتطریح  7- 4-1
والمقصود بعملیة اللقي ھو . خاصة بذلك  ماكینةبواسطة  أوتتم عملیة اللقي والتطریح یدویا 

النسیج  أثناءفي الخیوط في فتحات النیر المركب داخل الدرق بحیث یتم رفع الخیوط  إدخال

  . حسب التركیب النسجي المراد إنتاجھ
  .المشط  أسنانخیوط السداء داخل فتحات  إدخالعملیة التطریح فالمقصود بھا ھي  أما

الذي یقوم بعملیة اختیار الدرق  األماميعلى مھارة العامل  وتتوقف سرعة اللقي الیدوي

وسحب الخیط داخل فتحة النیرة المناسبة ، وكذلك على سرعة العامل الخلفي الذي یقوم 
  . األماميالعامل  إلىبمناولة الخیوط 
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) حریر  أوصوف  أوقطن ( السداء من حیث نوع الخیط  على مواصفات اإلنتاجوتعتمد سرعة 

التي یتم  على عدد الدرقات أیضاوتعتمد ) سمیكة  أومتوسطة  أورفیعة ( وعلى نمرة الخیوط 

النظام البسیط المسمى باللقي  أنالعامل حتى  إنتاجیةویؤثر نظام اللقي في . اللقي فیھا 
  . اإلنتاجیساعد على سرعة الطردي 

خیط سداء ، ویعتمد الزمن  1000ح دقیقة للقي وتطری 60 إلى 40بین  اإلنتاجویتراوح زمن 
  . لعامل وصعوبة الصنف المراد إنتاجھطبعا على مھارة ا

  : للقي سداء حسب القانون التالي  ویمكن حساب الزمن الالزم

  

  زمن أنتاج ألف خیط    ×عدد خیوط السداء                         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   =الزمن بالدقیقة  

                                         1000   
  

  :مثال 
خیط من ھذا الصنف  األلفكان معدل زمن  أذاخیط  6400احسب الزمن الالزم للقي سداء بھ 

  .دقیقة  55یساوي 

  :الحل 

  زمن أنتاج ألف خیط    ×عدد خیوط السداء                     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= الزمن بالدقیقة 

                                     1000   

                         6400 × 55     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ= الزمن بالدقیقة 

                             1000   

  دقیقة  352=  الزمن بالدقیقة

  ساعة   5.86=   الزمن بالساعة 

  ساعات  6أي أن زمن ھذا السداء یستغرق حوالي 

  

  

  حساب اإلنتاج بالنسیج 
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وعلى عدد خیوط اللحمة ) دقیقة / حدفة (  الماكینةالنسیج على سرعة  ماكینة أنتاجیعتمد 

حدفة  240 إلى 200الحدیثة بین  الماكیناتوتتراوح سرعة . وعلى نسبة االنتفاع  بالسنتمتر

النسیج  ماكیناتدقیقة في / حدفة  400من  أكثر إلىالنسیج المكوكیة وتزداد  لماكیناتدقیقة / 
العریضة تدور بسرعة اقل  الماكینات أنحیث  الماكینةالالمكوكیة ، وتعتمد السعة على عرض 

  .القلیلة العرض  الماكیناتمن 
بالسنتمتر على مواصفات القماش المطلوب إنتاجھ ) الحدفات ( ویتوقف عدد خیوط اللحمة 

  .على الماكینة وعلى نسبة التجعد في خیوط اللحمة 

  :ویمكن حساب أنتاج ماكینة النسیج حسب القانون التالي 

  

  نسبة االنتفاع ×دقیقة  60 ×سرعة الماكینة                                                
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ساعة / أنتاج ماكینة النسیج بالمتر 

   1000 ×الحدفات في السنتمتر                                                       

  :مثال 

  ساعة طبقا للبیانات التالیة ك/ النسیج بالمتر  ةماكین أنتاجاحسب 

  بالدقیقة / حدفة  220=                    الماكینةسرعة 

  سنتمتر / حدفة  20=    عدد الحدفات في السنتمتر  

  %  90=  نسبة االنتفاع                  

  : الحل 

  نسبة االنتفاع ×دقیقة  60 ×سرعة الماكینة                                                
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ساعة / أنتاج ماكینة النسیج بالمتر 

   1000 ×الحدفات في السنتمتر                                                       

                                               220 × 60 × 0.90  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ساعة / أنتاج ماكینة النسیج بالمتر 

                                                  20× 1000   

  ساعة / متر  5.94=  ساعة/ أنتاج ماكینة النسیج بالمتر 
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بالنسیج على نوع الماكینات والمواصفات النسجیة للقماش وعلى  بة االنتفاعسوتعتمد ن

القطوعات التي تحدث في كل من خیوط السداء واللحمة إضافة إلى العطالت المیكانیكیة 

 .وعطالت تركیب السداء الجدید ونزع اسطوانة القماش المستقلة 

  ماكینة النسیج أنتاجحسابات 

كل ثالثة شھور یتم بمقتضاھا تحدید كمیات  أوشھریة  إنتاجیةفي معامل النسیج تعمل خطة 

المختلفة طبقا لمواصفات معینة ، وتحول ھذه الخطة من كمیات  األصنافالمطلوبة من  اإلنتاج
ھذه  إلنتاج والالزمة بالكیلوغرامكمیات الخیوط  إلىزمنیة محددة  ةبالمتر خالل فتر اإلنتاج

المطلوبة من  اإلنتاج، وبعد زیادة نسبة عوادم مناسبة یمكن تحدید كمیات  األقمشةالكمیة من 
  . كل المراحل ابتداء من مرحلة تدویر الخیوط حتى مرحلة النسیج 

  : أن اإلنتاج النظري لماكینة النسیج
االنتاج  ویمكن حساب. ھي عبارة عن سرعة ھذه الماكینة في الدقیقة مضروبا في الزمن  

  :النظري ماكنة النسیج من القانون التالي 

  الزمن المطلوب  ×سرعة الماكینة في الدقیقة                                  
  )متر ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = اإلنتاج النظري للماكینة 

                                                    1000  
  

  : مثال 
تساوي  الماكینةسرعة  أنعلمت  أذاالنسیج لمدة ثالث ساعات  لماكینةالنظري  اإلنتاجاحسب 

  . حدفة  15وان عدد حدفات  حدفة في الدقیقة 180

  الحل 

  الزمن المطلوب  ×ة سرعة الماكینة في الدقیق                                 
  )متر ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = اإلنتاج النظري للماكینة 

  1000   ×عدد الحدفات في السنتمتر                                      
  

                                 180 × 3× 60   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ= اإلنتاج النظري للماكینة 

  15 × 100  

  متر   20.5= اإلنتاج النظري للماكینة 
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  حساب كلفة اإلنتاج                    4-2

في المعامل  اإلنتاجالمتر من القماش مقاربا بكلفة  أنتاجیعتمد نجح معمل النسیج على كلفة 
المنشاة  أوالمعمل  أراءفي تقییم  األساسیةشرات ؤویعتبر حساب الكلفة من الم.  األخرى

  :العناصر التالیة  اإلنتاجوتشمل كلفة 

 المال  رأستكالیف  .1

 تكالیف الخامات  .2

  األجور .3
 تكالیف التشغیل  .4

  )االندثار ( المال تكالیف رأس : أوال 

والمباني على أساس استھالك  تشمل ھذه التكالیف القسط السنوي من أسعار الماكینات

  .اني على عشرون سنة بالماكینات على عشرة سنوات والم

  أسعار الماكینات                                    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ= القسط السنوي للماكینات 

  سنوات  10                                      

 ویالحظ أیضا أن أسعار الماكینات تشمل تكالیف النقل والتركیب والتشغیل األولي 

 

  مبانيأسعار ال                                  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  للمبانيالقسط السنوي 

   ةسن 20                                      
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  بالتقریب وعلى سبیل المثال فقط  لإلنتاجالمطلوبة  الماكینات أسعار)  5( ویوضح الجدول رقم 

عدد   الماكینةاسم 

  الماكینات

عدد الوحدات 

  ساعة/ 

                             عدد الوحدات 

  الكلیة

  سعر الوحدة بالدینار

  8000000  432  48  9  تدویر البكرات ماكینة

  5000000  144  24  6  تدویر اللحمة ماكینة

  20000000  1  1  1  التسدیة  ماكینة

  20000000  1  1  1  التنشیة  ماكینة

  50000000  432  432  432  النسیج ماكینات

    310000000                                                    المجموع 

 أن أساسعلى )  6( المختلفة كما في الجدول رقم  لألقسامولحساب كلفة المباني تحسب المساحة المطلوبة 
 ملیون دینار المتر المربع من المباني 

عدد   اسم الماكینة

  الماكینات

المساحة 

  2مللماكینة 

المساحة 

  2م الكلیة

  الكلفة بالدینار

  ماكینة تدویر البكرات
  ملیون 900  180  20  9

  ملیون 240  240  4  6  ماكینة تدویر اللحمة

  ملیون 100  100  100  1  ماكینة التسدیة 

  ملیون 100  100  100  1  ماكینة التنشیة 

  ملیون 8640  8640  20  432  ماكینات النسیج

  ملیون دینار 9980                                                  المجموع 
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  .المساحات المذكورة تشمل الطرقات والتخزین والحاالت األخرى : مالحظة 

  كلفة المواد الخام : ثانیا 

بما فیھا نسبة العوادم المتوقعة  لإلنتاجالخیوط المعزولة المطلوبة  أسعارتشمل ھذه الكلفة 
تقریبا لخیوط %  5تقریبا لخیوط السداء %  10 إلىبین المراحل المختلفة والتي تصل 

  .اللحمة 

  :ویمكن حسابھا وفق القانون التالي 

 السعر  ×یوم  300 ×) وجبتین (  2 ×ساعة  8/وزن خیوط السداء = كلفة خیوط السداء 

 السعر  ×یوم  300 ×) وجبتین (  2 ×ساعة  8/وزن خیوط اللحمة = كلفة خیوط اللحمة 

  األجور: ثالثا 

تنقسم األجور التي یتم دفعھا شھریا إلى العاملین في معمل النسیج إلى األجور المباشرة وھي 

ج ، واألجور غیر المباشرة وھي التي تدفع تشمل أجور العاملین المسئولین مباشرة عن اإلنتا

  .لباقي العاملین بالمعمل 

ولحساب األجور السنویة للمعمل یحسب عدد العاملین بالمراحل اإلنتاجیة في تحضیرات  
  . النسیج وذلك حسب عدد الماكینات التي یعمل علیھا العامل الواحد 

على عدة عناصر تقسم على النحو ویتوقف عدد الماكینات أو الوحدة اإلنتاجیة لكل عامل 
  :التالي 

 التدویرات .1

  :یتوقف عدد وحدات تدویر الخیوط للعامل الواحد على العناصر التالیة 

 نوع الماكینة   -  أ

بوصل الخیوط المقطوعة  الماكینةعادي ، وفي النوع األوتوماتیكي تقوم  أوتوماتیكي وأ

على عدد كبیر من  یسیطر أنعامل ،وبذلك یستطیع العامل لبجھاز خاص دون أي تدخل من ا
  .وحدات التدویر 

ببوبینات الغزل ثم وصل  الماكینةمثل تغذیة  األعمالفي النوع العادي فیقوم العامل بجمیع  أما
  .ناف عملیة التدویر ئفارغة الست الخیوط المقطوعة ثم فتح البكرة الممتلئة وتركیب بكرة
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 نمرة الخیط   - ب

میة الخیط على بوبینة الغزل حسب نمرة الخیط وغالبا ما تحتوي بوبینة الغزل على تختلف ك

 أبدالطول من الخیوط الرفیعة اكبر من طول الخیوط السمیكة ویالحظ كثرة التوقفات بسبب 
ولذلك یقف العامل على عدد كبیر من  السمیكةنزع البكرة في حالة الخیوط  أوالبوبینة 

  .الوحدات 

 جودة الخیط   -  ج

على  احتواءهعملیة التدویر على جودة الخیط من حیث  أثناء في تعتمد المقطوعات التي تحدث
عملیة التدویر یجب التخلص من معظم عیوب  أثناءوفي . عقد  أوسمیكة  أو رفیعة أماكن

ولذلك ال یستطیع العامل السیطرة . في المراحل الالحقة  اإلنتاجتعطیل  إلىالخیط حتى ال تؤدي 

  .كان الخیط على درجة منخفضة من الجودة  أذاد كبیر من الوحدات على عد

 تدویر مواسیر اللحمة  .2

ونمرة الخیط وجودة الخیوط كما سبق  الماكینةیعتمد عدد وحدات المواسیر للعامل على نوع 
في عملیة تدویر المواسیر ھي نمرة الخیط  أھمیة األكثروالعناصر . في مرحلة تدویر البكرات 

  .للعامل عند استعمال خیوط سمیكة  اإلنتاجحیث یقل عدد وحدات 

 التسدیة والتنشیة  .3

ویعتمد . عامل مساعد  واألخر أساسيعامالن احدھما  الماكینتینعلى كل من  باإلنتاجیقوم 
في المرحلتین والسیما في حالة  اإلنتاجعلى درجة مھارتھ في السیطرة على جودة اجر العامل 

  . واأللوانالخیوط الرفیعة 

 اللقي والتطریح  .4

عدم وجود  أو أوتوماتیكيلقي  ماكینةیعتمد عدد العمل في قسم اللقي والتطریح على وجود 

على ونوعھا ھما العاملین المؤثرین  الماكینةتكون سرعة  األولىوفي الحالة .  الماكینةھذه 
  .المطلوبین ل االعم عدد

. یتم لقیھا  الذي اتبالقسم على صعوبة السداءفي حالة اللقي الیدوي فیعتمد عدد العمال  أما

  :في ھذه المرحلة ھي ما یأتي  اإلنتاجواھم عناصر صعوبة 
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العامل في  یستغرقھكلما زاد عدد الخیوط في السداء زاد الزمن الذي :  عدد خیوط السداء  .1

 .عملیتي اللقي والتطریح 

عن الخیوط  یالقي العامل صعوبة عند تناول الخیوط الرفیعة:  نمرة الخیط ونوعیتھا .2
 .وكذلك توجد صعوبة عند لقي الخیوط ذات البرمات المرتفعة. السمیكة 

في التركیب النسیجیة البسیطة یستعمل عدد قلیل من الدرقات :  نظام اللقي وعدد الدرقات .3
انجاز  إلىمما یؤدي  اإلنتاجیساعد العامل على سرعة كما ان نظام اللقي یكون بسیطا وھذا 

في حالة التراكیب النسجیة  أماعدد قلیل من العمال ،  إلىسم قالسداء بوقت قصیر ویحتاج ال

مما یستغرق وقتا نظام اللقي یكون معقدا  أنالمعقدة فیستعمل عدد كبیر من الدرقات كما 
انجاز السداء الواحد  إلىالنسجي وھذا یودي طویال الختیار الدرقة المناسبة حسب التركیب 

 .في وقت طویل ویحتاج القسم الى عدد كبیر من العمال 

 النسیج  .5
. للنول الواحد  أداؤھاالمطلوب  األعمالیعتمد عدد االنوال التي یعمل علیھا النساج على كمیة 

  :تشمل  األعمالوھذه 

إلى متنوعة تؤدي  اجتھادات إلىخالل عملیة النسیج تتعرض خیوط السداء : قطوع السداء 

قطع بعض الخیوط ، وتعتمد عدد القطوعات في السداء خالل فترة زمنیة على عدة عناصر 
  : ھي 

 .خیوط السداء  عدد  ¤

 .كفاءة عملیة التنشیة   ¤

 . سالمة أجزاء الدرق والنیر والمشط   ¤

 .  ماكینة النسیج أجھزةضبط توقیت   ¤

 . ماكینة النسیجتصمیم   ¤
  .التي یستطیع النساج السیطرة علیھا  ماكینات النسیجوكلم زادت قطوع السداء قلت 

  

سحب الخیط من  أثناءفي قوة شد متغیرة  إلىیتعرض خیط اللحمة : قطوع اللحمة 

 إیقاف إلىقطع خیط اللحمة یؤدي  أن األحیانماسورة اللحمة ، ویحدث في بعض 
ناف عملیة النسیج وتعتمد قطوع ئواست الخطأ بإصالحوقیام النساج  النسیجماكینة 

  :اللحمة على العناصر التالیة وھي 
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 .نمرة وجودة الخیط المستعمل  ¤

 .عملیة تدویر المواسیر  ¤

 .عدم سالمة ماسورة اللحمة  ¤

 .المكوك  أجزاءعدم سالمة  ¤

 .الشد الواقع على الخیط  ¤

 . ماكینات النسیج أجھزةتوقیت  ¤

 . اإلنتاج إلىسالمة عملیة نقل المواسیر من التحضیرات  ¤
تشغیل العامل على عدد قلیل من  إلىوكلما زادت قطوع اللحمة زادت توقفات النول مما یؤدي 

  . ماكینات النسیج

عدد العمال في مصنع النسیج یعتمد على عدة عناصر ، ولحساب كلفة  أنویتضح مما سبق 
الیومیة لكل منھم ومنھا  األجورالعمال في كل مرحلة ، ونحسب كذلك  إحصاءیتم  األجور

  .السنویة  أوالشھریة  األجورنحسب كلفة 
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 أسئلة الفصل الرابع

  :الفراغات اآلتیة بما یناسبھا أمأل) 1س

      ..........      ج .......  ب ......... أ  إلىینقسم تحلیل المنسوجات للعینات المجھزة  .1
 .......... .د 

..........  األولكان احد سطحي القماش من الصوف واآلخر من القطن فیسمى السطح  أذا .2
 .القماش........... القماش والسطح اآلخر 

 = ................ + ............. .كرار مجھزًا عرض الت .3

  القماش وھي عرض السداء في المشط یجب معرفة العوامل التي تؤثر في عرض إلیجاد .4
 ...................ب .............. أ 

 ................ . ×= ................... مجموع خیوط السداء  .5

      ................    الطرق اآلتیة أ بأحدیتم تمییز و تحدید نوع خامة السداء واللحمة  .6

 ........... .د ............ ج ............ ب 

حامض الكبریتیك المخفف فان المحلول الناتج یحول لون  إلىقلیل من الیود  إضافةعند  .7
 ............... .اللون  إلىوالقنب .............. اللون  إلىالقطن والكتان  ألیاف

 ألیاف إذابة إلىفانھ یؤدي  األلیاف إلىالنحاس النشادري  أوكسیدمحلول  إضافةعند  .8
 .......... .و ........ و ......... یذیب  بینما ال.......... و ........... و ............ 

     .............      ب ............. وحدة المواسیر على العناصر اآلتیة أ  إنتاجیةتعتمد  .9
 ............... .د ............. ج 

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ= ساعة /التسدیة كغم ماكینة إنتاج .10

  :عرف ما یأتي) 2س

  .النمرة بترقیم التكس -3.                   التطریح -2.           تجعد السداء  - 1     

  .تحلیل المنسوجات -5.                  اللقي - 4     
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  :یةوصحح الخطأ في العبارات اآلت) خطأ(  أو) صح(اجب بكلمة ) 3س

فضیة في عینة قماش یدل على اتجاه خیوط اللحمة وھي تستعمل  أووجود خیوط ذھبیة  .1
 .الكریب والجورجیت أقمشةفي 

 .وجود خیوط ذات برمات قلیلة في عینة القماش تدل على اتجاه خیوط اللحمة .2

 .قلة عدد خیوط وحدة السنتمتر إلىذلك  أدىكانت نسبة تجعد خیوط اللحمة كبیرة  إذا .3

الصوف تظھر على شكل خطوط بینما یظھر القطاع العرضي على  أللیافالعرضي  المقطع .4

 .شكل حبیبات

احتراقھ عند درجة  إلىالقطن فانھ یؤدي  إلىحامض الھیدروكلوریك المخفف  إضافةعند  .5

 .أبدایتأثر  الصوف فانھ ال أماالغلیان 
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  المصطلحات العلمیة

 English  عربي

 warp  السداء

 Projectile  المقذوف

 Back beam  المطواة الخلفیة

 Beam  مطواة

  Water jet loom  النسیج المائیة  ماكینة

    warp beam  أسطوانة السداء

 Beat up  ضم اللحمة

  Shuttle loom  النسیج المكوكیة  ماكینة

  Shuttless loom  النسیج الالمكوكیة ماكینة

 Jacquard MACHANISMS  جھاز الجاكارد

 Hooks  الشناكل

 cloth  قماش

  cotton  قطن

  Air jet loom  النسیج الھوائیة  ماكینة

 treadle leverذراع الدواسة                                                                          
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 English  عربي

 cloth take-up motion  جھاز طي القماش

  picking stick  ذراع القذف

 Drafting system  نظام اللقي

 Drawing-in  لقي

 weft feelerحساس اللحمة                                                                              

  healds  النیر

 Fabric construction  تركیب القماش

 weft pirn (bobbin)ماسورة اللحمة                                                                  

  drafting  اللقي

 weaving  نسیج

 Cards  الكرتون

 Lay  الدف

  weft insertion  إدخال اللحمة

 Length of warp  طول السداء
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 English  عربي

 Let- off  motion  حركة الرخو

 Needles  اإلبر

 selvages  حاشیة القماش

 MACHANISMS Dobby  جھاز الدوبي

 Pick  حدفة

 Reed  مشط النسیج

 Reeding  التطریح

 shedding  تكوین النفس

 Yarn tension  شد الخیط

 LOOM  ماكنة النسیج

 SHUTTLE  المكوك 

 SHED  النفس

 YARN COUNT  نمرة الخیط

 TAPPETS  كامات تشكیل النفس
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 English  عربي

 Dobby MACHANISMS  اجھاز كامات الدوبي

 Size  نشاء

 Sizing  التنشیة

 Strength  المتانة

 stress  اإلجھاد

 Stretch  التمدد

 Surface friction  احتكاك سطحي

 Take-up motion  حركة الطي

 Tensile strength  قوة الشد

 Texture  بناء نسیجي

 Twill  مبرد

 Weft  لحمة

 Yarn  خیط غزل
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