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  المقدمة

صناعیة لالختصاص النسیج للصف األول الصناعي تماشیا مع التحدیث یأتي كتاب العلوم ال

ویشكل رافدا مھما لتخریج فنین . في المناھج العراقیة ومنھاج التعلیم المھني بشكل خاص 

  .في مجال النسیج 

لقد راعینا في تألیف ھذا الكتاب إعطاء األسس العلمیة في مھنة النسیج وفي نفس الوقت 

التقني وتزوید الطالب بمعلومات وصور األنظمة الحدیثة في مجال مھنة االھتمام بالجانب 

  .النسیج 

  یشمل الكتاب على أربعة أبواب وكما یأتي 

  الشعیرات النسیجیة :  الباب األول

  تحضیرات النسیج :  الباب الثاني

  والتنشیة  التسدیدة:  الباب الثالث

   والطریح القي:  الباب الرابع

الصناعیة أھداف موازیة للجانب العملي بحیث یكون ترابط بین الجانب یشمل كتاب العلوم 

  .العملي والنظري في تسلسل المنھاج 

ج وتدریسھا في نأمل أن نكون بھذا الكتاب قد وفقنا في وضع األسس الصحیحة لمھنة النسی

  .مدارسنا الصناعیة 

مكتب العراق  -الیونسكو المناھج قد تم أعدادھا بالتعاون مع منظمة أن إلى اإلشارة ویجدر

ضمن مشروع التلمذة المھنیة ، حیث قامت بتقدیم العون الفني والمادي لتدریب عدد من 

  .وتدقیق المناھج المنجزة  إعدادعلى  وأشرفتالعاملین في وزارة التربیة 

  قیوفمن اهللا التو             

  المؤلفون 
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  النسیجیة لشعیراتا

  :تمھید 

 أنوبالرغم من  أنواعھاالمكونة للخیوط على اختالف  األساسیةتعتبر الشعیرات الوحدة 

 أھمالمصنعة یعتبر من  األلیافاكتشاف  أن أال األساسالنسیجیة الطبیعیة ھي  األلیاف

ف بحیث أصبحت األلیا والنسیجالعوامل التي ساھمت في تطویر وازدھار صناعة الغزل 

الصناعیة من الخامات األساسیة في جمیع أنحاء العالم مما فتح المجال لتصنیع أنواع جدیدة 

من الخیوط واألقمشة الممزوجة تتناسب االستخدامات المختلفة وبأسعار تنافس األلیاف 

التي تتفوق بھا األقمشة الممزوجة على األقمشة  ةالطبیعیة باإلضافة إلى الخواص الممتاز

 .ن األلیاف الطبیعیة فقط المصنوعة م

  :وتقسم األلیاف بشكل أساسي إلى

  ) Natural Fibers: باإلنجلیزیة(ألیاف طبیعیة  .1

  ) Man-made Fibers: باإلنجلیزیة(ألیاف اصطناعیة  .2

  ألیاف النسیج الطبیعیة:   أوال
  :رئیسیة ھي  أنواعثالثة  إلىوتقسم 

  ألیاف طبیعیة ذات أصل نباتي -أ 
 لحائیة  ألیاف:  

 كتان )Flax (  

 جوت )Jute (  

 قنب )Hemp (  

 تیل )Kenaf :(  

 ألیاف الخیزران )Bamboo fiber (  
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 رامي )Ramie (  

 ألیاف القراص )Nettle .(  

 من البذور والثمار  ألیاف:  

 القطن )Cotton (  

 ألیاف جوز الھند )Coir fiber (  

  ألیاف أخرى  

  ):ألیاف بروتینیة: (ت أصل حیوانيألیاف طبیعیة ذا .ب

 الصوف )Wool (  

 الموھیر )Mohair (  

 شعر الجمل )Camel Hair (  

  شعر المعزة الفارسیة)Persian Goat Hair (  

 الالما )Llama (  

  الباكا)Alpaca (  

  ھواریزو)Huarizo (  

  فیكونا)Vicuna (  

  غواناكو)Guanaco (  

  ألیاف الفرو)Fur fibers (  

 الحریر )Silk (  

 ألبكة )Albaca (  

 أنغورا )Angora (  

 كشمیر )Cashmer (  

  قصاب)Catgut (  

 شعر الكلب )Chiengora (  
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 حریر العنكبوت  

  :ألیاف طبیعیة من مصدر معدني - ج
 أسبستوس )Asbestos (  

  النسیج االصطناعیةألیاف : ثانیا 
  : التالیة  األنواع إلىوتقسم 

  ):Natural Polymer Fibers: باإلنجلیزیة(ألیاف طبیعیة تركیبیة  -أ 

  ألیاف سیلیلوزیة  

 باإلنجلیزیة( ألیاف الفیسكوز :Viscose Rayon Fibers .(  

 باإلنجلیزیة( ألیاف أكسید النحاس النشادري :Cuprammonium 

Fibers (  

 ألیاف إستر السیلیلوز   

 باإلنجلیزیة( ألیاف أسیتات السیلیلوز :Acetate Fibers .(  

 باإلنجلیزیة( ألیاف ثالثي أسیتات السیلیلوز :Triacetate Fibers .(  

  باإلنجلیزیة(ألیاف بروتینیة تركیبیة :Protein Fibers :(  

 باإلنجلیزیة( ألیاف الكازین :Casein Fibers .(  

 باإلنجلیزیة( ألیاف الفول السوداني :Groundnut Protein Fibers .(  

 باإلنجلیزیة( ألیاف زین :Zein Fibers .(  

  ألیاف بروتینیة أخرى  

 باإلنجلیزیة( ألیاف األلجینات :Alginate Fibers  .(  

 باإلنجلیزیة( ألیاف المطاط الطبیعي :Natural Rubber Fibers (  

 باإلنجلیزیة( ألیاف السیلیكات :Silicate Fibers .(  
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 باإلنجلیزیة( ألیاف السیلیكا :Silica Fibers .(  

  )Synthetic Fibers :باإلنجلیزیة(األلیاف التركیبیة  -ب 

 باإلنجلیزیة( ألیاف عدید األمید :Polyamide Fibers :( عدید اإلسترألیاف 

  ): Polyester Fibers: باإلنجلیزیة(

 باإلنجلیزیة( ألیاف عدید اإلیثیلین تیرفثاالت :Polyethylene  (  

 ألیاف تركیبیة أخرى :  

 باإلنجلیزیة( ألیاف زجاجیة :Glass Fibers .(  

 باإلنجلیزیة( ألیاف سیلیكات األلمنیوم :Aluminum silicate Fibers .(  

 باإلنجلیزیة( ألیاف معدنیة :Metallic Fibers .(  

  باإلنجلیزیة( الكربونألیاف :Carbon Fibers .( 

 مجاالت مختلف في المستخدمة النسیجیة األلیاف أنواع على الموضوع ھذا في سنتعرف

 وذلك، والتقني الصناعي لالستخدام أو بأنواعھا كالمالبس البشري لالستخدام سواًء، الحیاة

 :ألنھا

 بخواص الجید اإللمام أن كما,والمنسوجات الخیوط تكوین في األساسیة الوحدات تعتبر

 ،المطلوبة بالجودة األقمشة وتصمیم الخیوط اختیار على یساعد األلیاف ھذه وممیزات

   لنسیجیةا األلیاف بتعریف وسنبدأ

 الشعیرات ھذه رؤیة ویمكن وأقمشة خیوط إلى تحویلھا یتم التي الرفیعة الشعیرات تلك ھي

 .الخیط لبرم المعاكس االتجاه في وفكھ نسیج قطعة من ما خیط سحب محاولة عند

 األلیاف لھذه العام التصنیف یظھر الذي )1( كما مبین في الشكل  التالي المخطط وسنعتمد

  .  مصدرھا أو منشئھا حسب
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   لأللیافیبین التصنیف العام )  1( الشكل رقم 

 

إال أنھ ال یمكن استخدام جمیع األلیاف  والصناعیةوعلى الرغم من تعدد األلیاف الطبیعیة 

وصفات معینة لتغدو بصورة صالحة  في صناعة المنسوجات إال إذا توفرت فیھا شروط

معینة من الطول والمتانة والمرونة  درجةلھذا الغرض فمثًال یجب أن تكون األلیاف على 

  .حتى یمكن غزلھا إلى خیوط ثم نسجھا
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  الفصل األول  

  Natural الطبیعیة األلیاف - 1-1
  : اآلتیة  األنواع إلىوتقسم 

 أساسًا وتتكون نباتي مصدر من تؤخذ التي األلیاف وھي ):السیللوزیة( النباتیة األلیاف  -1

 . ,(Sisal) الجوت ,(Flax) الكتان ,(Cotton) القطن: وأھمھا السیللوز مادة من

 ومادة حیواني أصل من تؤخذ التي األلیاف وھي ):البروتینیة( الحیوانیة األلیاف -2

 شعر، الجمل وبر ,(Silk) الحریر ,(Wool) الصوف: وأھمھا البروتین ھي فیھا األساس

   ..والماعز األرنب

 حاالت في وتستعمل الطبیعیة الصخور من تؤخذ لتيا األلیاف وھي :المعدنیة األلیاف -  3

  األسبستوس: وأھمھا السلیكون ھي فیھا األساسیة والمادة، الحریق ضد ألبسة كصنع خاصة

   القطن  - 1-1-1 

 األلیاف بین الرئیسي المركز القطن ویحتل ,العالم في النسیجیة األلیاف أھم من القطن یعتبر

 ما ضعف القطن ألیاف من العالم یستھلك حیث نساناإل كساء وفي المنسوجات لصناعة

 نباتاتمن وھو  ) Cotton: باإلنجلیزیة(القطن  مجتمعة األخرى األلیاف من یستھلكھ

ویتطلب ریًا جیدًا )  2( كما مبین في الشكل رقم صغیرة  شجیرةذات المناطق الحارة، 

یعتبر القطن . خصبة حتى ینمو بشكل جید لینتج قطنًا على درجة عالیة من الجودةوأرضًا 

المحصول الرئیسي ال بین المحاصیل السیلیلوزیة فحسب بل بین المحاصیل المختلفة التي 

واألقمشة، فمحصول القطن یبلغ مقداره  الخیوطتكون المواد الخام المستعملة في صناعات 

القطن یعتبر . من مقدار مجموع المحاصیل المختلفة% 75كما سبق لنا ذكره حوالي 

ولذلك یتم تصدیره " قطن طویل التیلة" أفضل أنواع القطن الذي یطلق علیھ  لمصريا

خلیص زھرة القطن من أي ت"  الحلج" تتطلب صناعة القطن خطوة . لجمیع دول العالم

من نواتج  والعلف الزیوتالبذور وفصلھا عنھ، لیتبعھ بعد ذلك عدة صناعات منھا صناعة 

  . القشرة بعد كسرھا
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                                                                                                                             شجرة القطن)  2( الشكل رقم 

  للقطن الخواص الطبیعیة  -  1-1- 1-1
  :وھذه الخواص ھي األلیافیتصف القطن بمجموعة من الخواص والتي تمیزه عن باقي 

عبارة عن خلیة نباتیة واحدة تكون على شكل أسطواني أثناء فترة نموھا  شعیرة القطن

ھ داخلیة تأخذ في العادة شكًال مستدیرًا یلیھا جدار ثانوي ثم جدار أولي تغطی تتوسطھا قناة

تبین )  5 -  4 - 3( األشكال التالیة رقم  في كماو غالف رقیق من الخارج قشرة أو

 .القطن قطاعات طولیة عرضیة وطولیة لشعیرة
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 لشعیرة قطن ممرسز  قطاع عرضي یبین ) 3( الشكل رقم 

  بأ

  القطن لشعیرة مظھر -ب                        القطن لشعیرة مقطع -أ

  
  لشعیرة القطن ألمجھري الشكل یبین ) 4( الشكل رقم 
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  عاد قطن -  ممرسز قطاع طولي لشعیرة قطن)  5( الشكل رقم 

  

 اللمعان - أ

القطن باختالف األصناف حیث أن األصناف الرقیقة أكثر لمعانًا من  یختلف لمعان

 .الخشنة األخرى

 امتصاص الرطوبة -ب

في صباغتھ مفضًال في على امتصاص الرطوبة لذا فھو سھل  للقطن مقدرة عظیمة

وتختلف كمیة الرطوبة ، الداخلیة المتصاصھ العرق بسھولة المالبس الصیفیة وخاصة

الجو المحیط بھ وعادة ما تبلغ درجة رطوبة القطن  بالقطن باختالف درجة رطوبة

 .% 8 - 5باألحوال العادیة 

 االستطالة - ج

وبوجھ عام ، تتعرض لقوة شد ما االستطالة قبل القطع عندما یقصد بھا قدرة األلیاف على

  .السیللوزیة مرونة نتیجة الرتفاع نسبة السیللوز فیھ فإن القطن من أفضل األلیاف
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 التركیب الكیمیائي -د

تبعًا لنوع القطن ورتبتھ %  96 - 88یتراوح بین  یتكون القطن أساسًا من السیللوز الذي

تنقیتھ من الشوائب وتبییضھ  ضئیلة لكن بعد باإلضافة إلى مواد أخرى تظھر بكمیات

  [C6H10O2]n :یرمز للسیللوز بالرمز .%99تصل فیھ مادة السیللوز إلى حوالي 

  

 للقطن الكیمیائیة الخواص -  1-2- 1-1

 القلویات تأثیر - أ

 الصودا تستخدم ذلك وعلى الساخنة أو الباردة سواًء المخففة بالقلویات القطن ال یتأثر

 المركزة القلویات أما، للتبییض التحضیریة العملیات في مالصودیو وكربونات الكاویة

 وقد والطبیعیة الكیمیائیة خواصھ في التغییرات من الكثیر فیھ محدثة القطن على فتؤثر

 في زیادة إلى القطن خیوط في تؤدي والتي المرسزة عملیة في الخاصة ھذه استخدام تم

 .األصبغة المتصاص والقابلیة واللمعان المتانة

 األحماض تأثیر -ب

 فاألحماض ونوعھ الحمض تركیز درجة حسب األقطان على األحماض تأثیر یختلف

 األحماض بینما القطن على ملحوظًا تأثیر تحدث ال تكاد البارد على المخففة المعدنیة

 أخر لتركیب وتحولھ القطن قوة من تضعف فإنھا المرتفعة الحرارة درجة في المعدنیة

 تحلیل إلى التأثیر ھذا یؤدي وقد أشد فتأثیرھا المركزة األحماض اأم، )ھیدروسیللوز(

 .القطن

 المؤكسدة المواد تأثیر -ج

 وعلى المرتفعة غیر الحرارة درجات في المؤكسدة المواد تأثیر عام بشكل القطن یقاوم

 المبالغة لكن المؤكسدة المواد استخدام على أساسًا تعتمد القطن تبییض نظریة فإن ذلك

 الضروري من ولذلك CO2 إلى وتحولھ تمامًا القطن تحلل المؤكسدة المواد ستخداما في

  .التبییض عملیة عقب تمامًا المؤكسدة المواد إزالة
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 الحرارة تأثیر -د 

 حرارة درجة ذات بمكواة وكّیھ غلیھ فیمكن العالیة الحرارة درجات القطن یتحمل

 حتى یصل (shrinkage) انكماش بشعیراتھ یحدث غلیھ أن إال یتلف أن دون مرتفعة

 على یساعد األكسجین وجود أن حیث تحلیلیًا تأثیرًا القطن على الحرارة وتؤثر، % 2

 رائحة تشبھ ممیزة رائحة منھ وتنبعث بسھولة بالھواء القطن ویحترق، التأثیر ھذا

  . )الشیاط رائحة(الورق احتراق

  

  القطن استعماالت -  1-3- 1-1
 

 األلیاف تفضل كما عام بشكل القطنیة المنسوجات كصناعةعة صنا في القطن یستخدم

، للعرق امتصاصھا لسرعة والرجالیة النسائیة الداخلیة المالبس صناعة في القطنیة

 والممرضات األطباء مالبس أو الضمادات في سواء الطب في بكثرة القطن ویستعمل

 في بكثرة تستخدم كما ,الطبي القطن في وكذلك تتأثر أن دون وغلیھا تعقیمھا لسھولة

 القطن ألیاف مزج الممكن ومن، واألغطیة والبطائن والسجاد والبیضات المفروشات

 عند الحال ھو كما فیھا طبیعي عیب من التقلیل أو الصفات بعض إلكسابھا أخرى بألیاف

   للتجعید قابلة غیر أقمشة على فنحصل بالداكرون القطن ألیاف مزج

  

  القطن مواصفات مؤثرة علىال العوامل -  1-4- 1-1
 

  القطن؟ یزرع لماذا وھو أال علیھ اإلجابة من البد سؤال األذھان إلى ما یتبادر أن أولو

 الرغم وعلى ، النسیجیة الصناعة في الستخدامھا تیلتھ، على للحصول أساسًا القطن یزرع

(  البروتینیة موادوال) الزیت( الدھنیة للمواد الھامة المصادر أحد تعتبر القطن بذور أن من

 حد على والحیوان اإلنسان لتغذیة ھامین مصدرین تعتبران المادتین وھاتین) الكسبة

               .زراعي كمحصول للقطن االقتصادیة القیمة في وتساھمان سواء،
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 وجھة من سواء القطن، عن والحدیث الكلیة قیمتھ من% 75 بحوالي تساھم التیلة أن إلى

 بالمعرفة إال ال یكتمل التصنیعیة الناحیة من أو ، التسویقیة الناحیة من أو عيالزرا اإلنتاج

 أوجھ تحدد كما وأسعارھا جودتھا تحدد التي الفیزیائیة وخواصھا القطن، لتیلة الواضحة

  .المختلفة استخداماتھا

 

 الكتان   2.1.1
  نبات الكتان

حولي یصل ارتفاعھ إلى حوالي متر ذات ساق نحیلة  نبات) flax: باإلنكلیزیة(الكتان 

مصر ،عرف وزرع في ) 6( ، كما مبین في الشكل زرقاء وأزھاره رمحیھوأوراقھ 

  .التحنیطالكتان الذي استخدم في ب ، وصنع منھ قماش عرفالفراعنةمنذ عھد  القدیمة

% 4بروتینات و% 22و 3أومیجا زیت بھ نسبة عالیة من % 40أما بذوره فھي زیتیة بھا 

الذي یفید في تقلیل ) 3أومیجا (بھ نسبة عالیة من ) الحار(وزیت الكتان . معادن 

والبذور مقارنة بالزیت، نجدھا . والزیت لھ رائحة ممیزة تزید مع التخزین. الكولسترول 

 %97المضادة للسرطان و lingamsام من مادة لیجن% 98تحتوي أكثر علي نسبة 

وھذه المواد تفید في تقلیل الكولسترول وأعراض ما قبل . 3أكثر من األلیاف وأومیجا 

و كذلك یعالج أمراض الكبد و ذلك بأخذ ملعقة .الدورة واإلقالل من الوزن ومرض السكر

وصناعة  ویدخل زیت الكتان في صناعة األقمشة. في الصباح كل یوم و لمدة شھر كامل 

  .              األصباغ
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   نبات الكیبین )  6( الشكل رقم 

 الجوت  3.1.1
  والموسمیة یتمیز بألیافھ وھو من فئة الشجیرات المناطق االستوائیةالجوت نبات ینمو في 

عندما تبلغ الشجرة عمر سنتین تقریبا وتصل لطول . )  7( وكما مبین في الشكل رقم 

مر مناسب یتم قطعھا وتجریدھا من األوراق وتؤخذ األغصان وتوضع تحت الماء وتط

ثم بعد قرابة العشرین یوم تستخرج من تحت الطین وتغزل ویصنع منھا ) الطمي(بالطین 

العدید من المصنوعات كالحبال واألحذیة والحقائب و األقمشة الخشنة لعمل العبوات 

 و الموكیت  السجادالنسیجیة لتعبئة المحاصیل الزراعیة كاألكیاس و تستخدم في صناعة 

  

تمتاز ألیاف الجوت باللمعان و نعومة السطح إال أنھا تفقد  وتكون البذرة لھا شكل الزق 

لمعانھا بالتخزین و الجوت سریع العطب في الجو الرطب بسبب نمو البكتیریا و العفن و 

  .من الرطوبة%  14حوال العادیة بمقدار یحتفظ الجوت في األ
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  الجوت  یبین ) 7( الشكل رقم 

 القنب  4.1.1 
أنھ یتماشى و ) 8(  رقم في الشكل كماو المعروفةواحدة من أبكر النباتات المستأنسة وھي 

فالقنب ال . بالتوازي مع فكرة المستقبل األخضر وھو ھدف تزداد شعبیتھ یوًما بعد یوم

من مبیدات اآلفات، وأي من مبیدات األعشاب، وھو یضبط تعریة التربة یتطلب الكثیر 

وعالوة على ذلك، یمكن استخدام القنب لیحل محل العدید من  األوكسجینالسطحیة، وینتج 

، تحضرات التجمیلمسالمحتملة، مثل األوراق التي تصنع من الشجر ، المنتجات الضارة

  .وال تتحلل بسھولة النفطوالبالستیك، التي یعتمد أكثرھا على 

  

  نبات القنب)  8( الشكل رقم 
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، واللدائن القابلة والمنسوجات، الورقإن للقنب الصناعي استخدامات كثیرة، بما فیھا    

وھي واحدة من أسرع المصادر الطبیعیة المعروفة . للتحلل الحیوي، والغذاء، والوقود

  ) . 9( رقم في الشكل كما مبین .نمًوا

  

   إنتاج القنب الصناعيیبین )  9( الشكل رقم 

، والخیوط المبرومة، )  10( كما مبین في الشكل رقم  تستخدم ألیاف القنب الیوم في الحبال

یصنع القنب ضمن أقمشة . تبلى بسرعة وكذلك في األكیاس وأقمشة التغطیة المتینة التي ال

ألیاف القنب سمراء داكنة إلى بنیة اللون، وھي . ن والستائررقیقة تستخدم لتغطیة الجدرا

  .الكتان ألیافلیست دقیقة ورفیعة كما ھي الحال في 

  

  

  

  

  یبین حبل من القنب)  10( رقم الشكل 
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وھذه األلیاف عالیة . الكتانتقارن بتلك أللیاف ) دنییھ/ غرام  6.8 - 5.8 (متانة القنب  

ألیاف القنب مقاومة للحشرات ولكنھا تتضرر . المتانة ال تبلى بسھولة عندما تتعرض للمیاه

  .القطنعلى على القنب بنفس الطریقة التي یؤثر فیھا ضوء الشمس یؤثر. بالعفن

الساخنة  القلویاتتحل . وللكتان للقطنتلك التي لخصائص الكیمیائیة للقنب مماثلة كا 

وفیما . الممددة الباردة أو الساخنة ال تضر األلیاف القلویاتوالمركزة ألیاف القنب، ولكن 

تخفض من المتانة، ثم یمكنھا  المعدنیة الحموضةالضعیفة والباردة، فإن  الحموضةعدا 

، ومذیبات التنظیف العضویة القنب )المبیضات( مواد القصرال تضر . یر األلیاف نھائًیاتدم

إلى  لرطوبةمحتوى اویصل . جیدة امتصاصللقنب قابلیة . إذا استخدمت بطریقة  سلیمة

  القطنبینما . ٪ من وزنھا 30تصل إلى  رطوبة٪، ویمكن أللیاف القنب أن تمتص  12

  . %17-11 الفیسكوزو % 7-11

  

  ألیاف الخیزران  5.1.1 

األولى ھي عملیة . الصینفي  كلیھمااأللیاف من الخیزران طورت  إلنتاجھناك أسلوبان 

میكانیكیة مشابھة لتلك المستخدمة في معالجة الكتان أو القنب ؛ یتم سحق السیقان ثم تحللھا 

والطریقة الثانیة تستخدم في . إنزیمات طبیعیة، ما یسمح بالحصول على األلیاف ممشطة

تشمل الكبریت ، ثاني كبریتید تقسیم األلیاف طریقة میكانیكیة مع استعمال لمواد كیمیائیة 

الصین منذ  فيألیاف الخیزران استخدمت لصنع الورق . الكربون واألحماض القویة

ورق . وللجودة العالیة للورق المصنوع یدویا، ال تزال تنتج بكمیات صغیرة. عصور مبكرة

قوس الكثیر من المجتمعات الصینیة، وتستخدم الخیزران الخشن ال یزال یستخدم في ط

  ) . 11( یقان الخیزران في بناء المنازل كما مبین في الشكل رقم س
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  ین منزل صنع بالكامل من الخیزرانیب)  11( الشكل رقم 

  الصوف  6.1.1
 جزهالصوف من  ألیافنحصل على ): Wool Fibers: باإلنجلیزیة(ألیاف الصوف 

 ویمكن أن یتضمن ما( الكشمیرأو  األنغورا ماعزأو من شعر  الخراف والحمالنصوف 

). ةالفكون، والالما، واأللبكة، الجمل (یسمى ألیاف خاصة فریدة الخواص تأتي من شعر

ألیاف الصوف تصنع في جلد الحیوانات لتحمیھا من )  12(  رقم وكما مبین في الشكل

وقد عرفتھ الشعوب منذ القدم، إذ قام اإلنسان . الحرارة، والبرد، والشمس، والریح، والمطر

بواسطتھا ألیاف الصوف وحولھا إلى خیوط من  فتل، المغزلباختراع أداة صغیرة تسمى 

  .ونسج الخیوط لتعطي النسیج الصوفي نوًالصوف الحیوان ثم صنع لھ 

  

 

 األنغورا أرنب األنغورا ماعز

 

 االفَكونة األلبكة
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 االجمل االالما

 

 المارینو خروف الخروف

  الصوف ألیاف أنواعیبین )  12( الشكل رقم                      

  مظھر ألیاف الصوف 1.6.1.1
سم في  10موجة في كل  25وتقدر بـ . لیاف الصوف ذات تموجات ثالثیة األبعادإن أ

یتراوح طول األلیاف . سم لأللیاف الخشنة 10موجات في كل  4األلیاف دقیقة القطر ، و بـ 

سم في صناعة المالبس ألن ھذا  12-5وتستخدم األلیاف ذات الطول . سم 38-3.8من 

 14 یتفاوت قطر اللیف من . باقتصادیة وبإتقاٍن أكبر الخیوطالطول یسمح بصناعة 

 70قطر  لیاف بعض الخراف قد تصل إلىوأ. رمیكرومت 45إلى أكثر من  میكرومتر

ویدفع السعر األعلى لأللیاف ذات . السجادوتستعمل ھذه األلیاف في صناعة  رمایكرو مت

صوف الخراف یتفاوت من  لون. القطر األدق، وخصوصًا إذا كانت متماثلة في القطر

ویعتبر اللون األبیض مرغوبًا أكثر من . واألسود البنيإلى ) الضارب إلى الصفرة( األبیض

لداكنة بنجاح لصعوبة إزالة اللون الطبیعي أو األلیاف ا صباغةال یمكن . األلوان األخرى

یعتقد البعض بأن الصوف ھو أكثر األقمشة دفئً  ال بل أن كل األقمشة في درجة . إخفاءه

  .ةواحدة ولكن الصوف عازل للبرود ةحرار

  

  المجھریةالبنیة  -  2.6.1.1
كما في الشكل رقم     الحراشفسطحیة تسمى  خالیایتمیز سطح األلیاف الصوفیة بتداخل 

 270حرشفة، بینما  700ن الصوف الناعم أكثر من سم م 1یمكن أن نجد في  ،) 13( 
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 الشعرةویكون اتجاه الحراشف التي تشكل قشرة . سم من األلیاف الخشنة 1حرشفة تغطي 

و اللب، وھي عبارة عن وفي وسط بنیة اللیف یوجد النخاع أ. من الجذر نحو رأس الشعرة

 المقطع العرضيمن % 90یكون نخاع اللیف الخشن محتال . قناة مجوفة في مركز اللیف

المقطع . عا على طول اللیف أحیانًاللیف، بینما یكون صغیرًا في اللیف الناعم الدقیق ومتقط

  .الشكل يبیضاوأو  إھلیلجيالعرضي للیف الصوف 

                                                                                
  یبین)  13( الشكل رقم 

  صورة مكبرة للیف من الصوف وتظھر الحراشف على سطح اللیف

  

  

  خصائص ألیاف الصوف -  6-3- 1-1
من األلیاف الضعیفة، بسبب انخفاض نسبة توجھ جزیئات البولیمیر داخلھ،  یعتبر الصوف

المتشكلة بین جزیئات  الروابط الھیدروجینیةباإلضافة إلى قلة  التبلوروبالتالي قلة نسبة 

یعتبر الصوف من األلیاف الضعیفة، بسبب انخفاض نسبة توجھ جزیئات . البولیمیر

إلى قلة الروابط الھیدروجینیة المتشكلة بین البولیمیر داخلھ، وبالتالي قلة التبلور باإلضافة 

أللیاف  الرجعیةو االستطالةبنسبة ھذا النقص في المتانة ُیَعَوض . جزیئات البولیمیر

إن استطالة . والمطاط النایلونالصوف، التي تتمتع باستطالة أكبر من كل األلیاف ماعدا 

أللیاف الصوف، تأتي من بنیة األلیاف، والتموج ثالثي األبعاد للبولیمیر % 25-30

إن . بحیث یتجنب الضرر الدائم في البنیة مفاجئال اإلجھاداللولبي، وھذا یسمح بامتصاص 
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فإذا لم تتجاوز . اإلجھادیمتص أیضًا ) الشجرةإذا شبھنا اللیف ب(المالط بین خالیا اللحاء 

وذلك بفضل  االسترخاءأللیاف الصوف، فإنھا تعود إلى حالة  االنكسارجھادات متانة الا

  .، وروابط األمالح، والروابط الھیدروجینیة)Cystine(روابط السیستین 

ة من مرة قبل أن ینكسر إذا كان یحوي نسبة كافی 20000یمكن للیف الصوف أن یحنى 

تخدم للصوف المس مقاومة الحكتتفاوت . الرطوبة، وتنخفض المرونة إذا كان اللیف جافًا

. في األلبسة من المتوسطة إلى الجیدة بینما تكون ھذه المقاومة عالیة جدًا في صوف السجاد

  .المتكرر  واالنحناءیتفتت لیف الصوف نتیجة الفتل 

  الصوف  أنواع -  6-4- 1-1
صوف الكشمیر  -أ   

ویطلق علیھ ببساطة الكشمیر، ): Cashmere wool: باإلنجلیزیة(صوف الكشمیر 

كما مبین في الشكل  و ماعز الكشمیر، وھي ألیاف من بشمینویعرف ببعض األحیان باسم 

صوف الكشمیر ذو بنیة دقیقة، وقویة، . إقلیم كشمیروكلمة كشمیر مستمدة من  ،) 14( رقم 

صوف وخفیفة، وناعمة؛ وتصنع منھا مالبس دافئة للغایة، وأكثر دفئا مما یعادل وزنھا من 

كابرا ھیركوس  ماعز الكشمیردقیقة تنتجھا تعّرف ألیاف الكشمیر بأنھا ألیاف ، الخراف
، و میكرون 19مع قطر متوسط لأللیاف ال یتجاوز ) Capra hircus laniger( النیجر

من ألیاف الكشمیر ذات قطر متوسط ال یتجاوز ) من الوزن% (3ال یحتوي على أكثر من 

 معامل التغیروأضاف معھد مصنعي شعر الجمل والكشمیر شرط أن یكون  .میكرون 30

  .٪ 24ال یتجاوز  المتوسط الحسابيحول 

وتجدر اإلشارة إلى أنھا توّفر عزل طبیعي خفیف . تتمیز ألیاف الكشمیر بأنھا ألیاف لینة

ألیاف عالیة التكیف مع األھداف المرجوة منھا وسھلة  وھي. الوزن بدون تضخیم حجمي

  .ثخینة أو رفیعة، وأقمشة خفیفة أو ثقیلة الوزن خیوًطاالتشكیل لتكون 
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  الكشمیر صوف جز یبین ) 14( الشكل رقم 

  ) Mohair: باإلنجلیزیة( الموھیر -ب 

كما مبین في الشكل  و ماعز األنغورامصنوعة من شعر  للحریرمشابھة  خیوطأو  نسیجھو 

ألیاف . ، وھو نوع من لباس الشعر"المخیر"وھي كلمة ذات أصل عربي من كلمة  ،) 15( 

. المعروفة ألیاف النسیجوھي واحدة من أقدم . میكرون 45- 25الموھیر دقیقة القطر حوالي 

وھي متینة ومرنة ومعروفة بلمعانھا وبریقھا، وتستخدم في األلیاف الممزوجة لتضفي ھذه 

وھو من األلیاف الحارة أیضا بفضل . كما یصبغ الموھیر جیدا. النسیجالصفات إلى 

وھي متینة، وتمتص الرطوبة، ومقاومة للھب والمط، ومقاومة . خصائصھا العازلة

، وھو بروتین موجود في شعر وصوف الكیراتینیتركب الموھیر في معظمھ من .للتجعد

وأللیاف الموھیر حراشف مثل الصوف ولكنھا غیر مكتملة . وجلد وقرون جمیع الثدییات

  .ولھذا ال یتلبد الموھیر مثل الصوف

إذن تستخدم الشعیرات الناعمة من الماعز . ھیر مع تقدم الماعز بالسنیزداد قطر ألیاف المو

، وتستخدم الشعیرات الثخینة من الماعز الكبیرة المالبسالصغیرة في بعض التطبیقات مثل 

ویجب عدم الخلط بین الموھیر . والنسیج الثقیل المستخدم في األلبسة الخارجیة السجادفي 

  .صوف األنغوراوالذي یسمى  أرنب األنغوراوالفرو المصنوع من 
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  یبین)  15( الشكل رقم 

  التي یستخرج منھا شعیرات الموھیر ماعز األنغورا

  ) Felt: باإلنجلیزیة( اللباد -  5.6.1.1

كما في الشكل رقم  بشكل كامل أول بنسب منھ الصوفاف معظم أنواع اللباد مصنعة من ألی

یتمیز اللباد . والعمل المیكانیكي والرطوبة ةالحراروتلبد ھذه األلیاف بتطبیق  ،) 16(

ویمكنھ أن  ،) 17( كما في الشكل رقم و بمرونتھ، وامتصاصھ للصوت، وقابلیتھ للقولبة

نعة للتسرب، وكماص لالھتزاز، و یستخدم كعازل لالھتزازات، ومادة للتلمیع، وكمادة ما

  .االنسدالیةوھو ضعیف . كمادة مرشحة ومصفیة، وكعازل حراري

  

  قطعة من اللباد)  16( الشكل رقم 
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  قبعة مصنوعة من اللباد)  17( رقم  الشكل                        

. ینظف الصوف ثم یمشط، وتشكل طبقات من ھذا الصوف الممشطوتتم عملیة التلبید بان 

یتم دحلھا بصفائح . تبدأ عملیة التقسیة بتمریر تیار من البخار خالل ھذه الشبكة من األلیاف

ابط الصوف بتداخل تأثیر یتر. أو اسطوانات ثقیلة وساخنة لتولید عملیة التلبید باالحتكاك

أو االسید  الصابوناللباد بعدھا ضمن محلول من  یمر. االحتكاكالحرارة مع الرطوبة مع 

وفي آلة التلبید یخضع اللباد إلى المزید من . والذي یسبب المزید من االنكماش والتقسیة

كان اللباد یصنع بنقع ألیاف الصوف بالماء وضغطھا  قدیما. الخض والسحق واالنكماش

أو أي شكل آخر مطلوب  طربوشعلى شكل مستوي أو على شكل قالب محدد مثل قبعة أو 

  .ویلون بعد ذلك باللون المطلوب

قصیر مصنوع من اللباد األبیض بصورة بدائیة  حاكیت الرعاةیرتدي  العراقفي شمال 

  .مثبت بین الكتفین عصى وھذا الجاكیت بدون أكمام وأشبھ ما یكون بالیلك

ن طریق الصغیرة ع المحركات الكھربائیةتزیت محاور التدویر في یستخدم اللباد في 

  .إلى قمیص كرسي المحور النحاسي ولتشبعھا بالزیت ومن ثم تمریره عن طریق النز

  الطبیعي حریرإل   7.1.1
یتم الحصول . وجاتطبیعیة قابلة للنسج على شكل منس بروتینیةالحریر عبارة عن ألیاف 

  .على الحریر من شرانق دودة القز
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للقطر ذاتھ ولھ  الفوالذمن شعیرة من  أقوىالطبیعیة الن خیطھ  األلیاف أقوىالحریر من و

الحریر . علیھ  الموترةقوة الشد  إزالةعند  ةاألصلی إبعادهمرونة عالیة عند شده ویستعید 

یمتص . األخرى  األلیاففي القلیل من  أالالطبیعي ال یتوافر  بریقھالن  األلیافیسمى ملك 

رطوبة بدون أن یبدو علیھ البلل و مقدار الرطوبة % 30الحریر الرطوبة و یحتفظ بمقدار 

درجات الحرارة العالیة حتى یمكن تسخینھ حتى درجة حرارة  احتمالو لھ القدرة على . 

  .درجة مئویة 170مئویة بدون أن یتحلل و یبدأ بتحلل عند درجة حرارة درجة  140

أو  الكتانأو  القطنخفیفة الوزن جدا وادفأ من المالبس المصنوعة من  المالبس الحریریةو

  . الحریر الصناعي ویمكن كي الحریر بسھولة وانھ مقاوم لالنكماش 

 الحریر مصادر:  

 .بري وحریر مستزرع، أو مزروع حریر نوعان، الطبیعي الحریر

 ویمكن التوت، ورق على یربى الذي الحریر دود الطبیعي الحریر ینتج. المزروع الحریر

  .تجاریة بصورة الحریر استزراع غالًبا

 وتنتج معظم أنواع الحریر الفاخر من دود زاحف أو یساریع أو یرقات عثة تسمى دود

  .القز
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  الفصل الثاني

  :االصطناعیة  األلیاف  2.1

 
  األكریلیك ألیاف - 1.2.1 

 البولي اسم علیھ لقویط) التركیبیة( المخلقة الكیمیائیة األلیاف إلى األلیاف من النوع ھذا ینتمي

 تمیز ولقد.األكریلیك ألیاف ھو شیوعُا األكثر واالسم، ) نتریل أكریل البولي(  أو نتریل فینیل

 الدفء بین تجمع ألیاف، العلماء عنھا بحث طالما بخواص غیره عن األلیاف من النوع ھذا

. والجویة ولوجیةوالبی الكیمیائیة الضارة بالعناصر تأثرھا عدم إلى إضافة الناعم والملمس

  .أمید والبولي البولیستر ألیاف بعد اإلنتاجیة الناحیة من الثالثة المرتبة في األلیاف ھذه وتأتي

 

  : أكریلیك البولي أللیاف الكیمیائي التركیب 1.1.2.1

 تمثل حیث األكریلیك لمونومیر بلمرة بعملیة أكریلیك البولي أللیاف الجزیئیة السلسلة تتكون

 أخرى مونومیرات عن عبارة فھي المتبقیة الكمیة أما. الخامة وزن من% 85 بنسبة المادة ھذه

  .  الخامة ھذه خواص تحسین بغرض )... أمید أكریل – الستیرین – أسیتات(  مثل

 

  : األكریلیك أللیاف التقنیة الخواص دراسة 2.1.2.1

   :المیكانیكیة الخواص  -أ 

 عن قوتھا بمعظم األلیاف وتحتفظ، )دنییر/غرام5(  لىإ الجافة الحالة في األلیاف متانة تصل

 إلى واستطالة )دنییر/غرام 3.6 (إلى القطع عن القوة وتبلغ )دنییر/غرام 4.8(  تبلغ إذ البلل

 من %40 إلى شد إذا األصلي الطول من %85 حوالي تستعید إذ عالیة مرونة لأللیاف 17%

  .األصلیة قوتھ
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 مع األكریلیك من المستمرة للخیوط الشد بتأثیر الستطالةا منحني بین كبیر تشابھ وھناك

 ألیاف من المصنوعة للخیوط المنحني لھذا تشابھ ھناك أیضًا، الطبیعي الحریر منحني

 المیكانیكیة الخواص وھذه، الطبیعي الصوف من المغزولة الخیوط مع القصیرة األكریلیك

 الالزم العمل مقدار الرتفاع وذلك لللتحم قوة الخامات أفضل من األكریلیك تجعل الجیدة

 البولي ألیاف احتكاك مقاومة من وتقارب عالیة األلیاف لھذه االحتكاك مقاومة .األلیاف لقطع

  .والبولیستر أمید

  

  :والقلویات  األحماض اتجاه الكیمیائي الثبات  - ب  

 بمقاومتھا أیضًا وتمتاز ,والمركزة المخففة لألحماض العالیة بمقاومتھا األلیاف ھذه تمتاز

  .البارد على والمخففة المركزة للقلویات العالیة

 

  :البیولوجي  الثبات  -ج 

 والحشرات والعثة والبكتریا العفن إزاء عالیة مقاومة األلیاف لھذه

 
  :البنفسجیة  فوق األشعة اتجاه الثبات  - د 

 األلیاف على تفوقت وھي الخارجیة والعوامل الضوئیة لألشعة عالیة مقاومة األلیاف لھذه

 یذكر تغییر حدوث دون الجو في طویلة لفترات تتعرض أن یمكن إذ، والطبیعیة الصناعیة

  . واالستطالة الشد مقاومة في
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  : الحراري الثبات -ھـ  

 

 مقاومتھا ارتفاع ھو األخرى الفینیلیة األلیاف باقي عن األكریلیك ألیاف یمیز ما أھم لعل

 حرارتھ درجة مسخن في طویلة لفترة تسخینھا یمكن لیافاأل فھذه، الحرارة لتأثیر

 ال˚ م200 إلى حرارتھا درجة وارتفاع، متانتھا في فقدان أو تحلل حدوث دون، ˚م150

 إلى تمیل أن الممكن من ولكن الساخن بالسطح تلتصق وال تعجین أو تلدین حدوث یسبب

  .˚ م230 حوالي حرارة درجة عن بالتلدن األلیاف تبدأ، االصفرار

 وتحتفظ انصھارھا دون عالیة حرارة درجات تتحمل أنھا ومیزاتھا خواصھا أبرز ولعل

 تصبح الحالة ھذه إلى وصولھا وبعد، القاتم اللون إلى یتحول األلیاف لون ویبدأ شدھا بقوة

 عند بنزن مصباح لھب على تسخینھا یمكن أنھ حتى للحرارة عجیبة مقاومة ذات األلیاف

 ترتیب إعادة إلى یتعرض اللیف أن إلى یعود وھذا،  ْم 800 -  600 حرارة درجة

  وزنھ من القلیل إال یفقد أن دون الجزیئیة بنیتھ في كیمیائیة

. 

  : األكریلیك ألیاف استخدامات -  3.1.2.1

 مدة منذ غزلھا یتم العادیة القصیرة األكریلیك ألیاف من كبیرًا جزءًا أن من الرغم على

 التي بالصورة علیھا یشتد لم اإلقبال أن إال. العادیة والصوف قطنال مغازل على طویلة

 المجال الحاضر وقتنا حتى تشكل والتي المتضخمة الخیوط إنتاج بعد إال اآلن علیھا تراھا

  .لالستخدام الرئیسي

 

 مجال ویعتبر، السجاد إنتاج مجال في كبیرًا نجاحًا نجح قد األلیاف ھذه استخدام أن كما

 ملحوظ بشكل فیھا األكریلیك استخدام یزداد بدأ التي الھامة الجدیدة المجاالت من السجاد

 .األلیاف من لغیرھا بالنسبة ممتازة أداء بخواص منھ المنتج السجاد بھ یتمیز لما وذلك

 بعض الخامة إلكساب صناعیة أو طبیعیة أخرى ألیاف مع األلیاف ھذه خلط یتم كما

 وعدم المھلكة األوساط اتجاه ثباتھا وزیادة الكسراتب االحتفاظ مثل الجدیدة الصفات
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  .للتلبید قابلیتھا

  فیسكوز  -  2.2.1

 :تعریف لیف الفیسكوز -  1.2.2.1

من الھیدروجین بمجموعات  %15 وھو لیف مكون من سیللوز محور استبدل فیھ لیس أكثر من

محلول ) Viscose: زیة باالنكلی(الفیسكوز  ،) 18( مبین في الشكل رقم  كما ھووالھیدروكسیل 

أوجده . والسیلوفان) حریر صناعي( الرایونیستخدم في صنع  والصودا السلیولوزلزج غلیظ من 

  .1884عام  ھیلیر دو شاردونھ الفرنسيالكیمیائي 

 

  

  

 یبین مجموعات الھیدروكسیل)  18( م الشكل رق
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  طریقة تصنیع ألیاف الفیسكوز -  2.2.2.1

 ماءبمحلول ) األشجار أو سیقان بعض النباتات  لحاءالمأخوذة من ( السیلیلوزتعالج مادة 

حوالي ساعة من الوقت، ) المرسرة(، أي أننا نقوم بعملیة التلمیع )18%( الصودیوم

، ثم یحفظ محلول السیلیلوز القلوي األخیر بدرجة حرارة السیللوز القلوينحصل بعدھا على 

ھذه المرحلة تسمى ماقبل . ساعة) 30 – 10(م خالل فترة من °)40 – 25(ما بین 

، ویحصل بعدھا على السیلیلوز )CS2( بكبریت الفحمدھا یعالج المحلول النضوج، بع

لمدة تتراوح بین %) 6-4(بتركیز  الصودیوم ماءُیحل السیللوز المعالج في محلول . لجالمعا

%) 9-7.5(، وھـذا بدوره یحتوي من لزجل ساعات وبالتـالي نحصل على محلو) 4-6(

ولكي نحصل على التركیز واللزوجة المناسبین یتم خلط ھذه المحالیل . من مادة السیلیلوز

الھدف . وتستبعد فقاعات الھواء بمرشحاتعض، بعدھا یمرر المحلول مع بعضھا الب

ناعیة تخلیص المحلول من الشوائب، وكذلك من فقاعات الھواء التي تعیق العملیة الص

ساعة، نحصل بعدھا على محلول جاھز لصناعة ) 40- 20(یترك المحلول من . الحًقا

  )البولیمیر الجاھز( الخیوط

  :المبادئ األساسیة إلنتاج الفیسكوز -  3.2.2.1
 

بشكل كیمیائي إلى مركب قابل للذوبان،  تحویل السیللوز النقيتعتمد عملیة إنتاج الرایون على 

) تجدد(لتشكیل الشعیرات الناعمة التي تحور  حیث یمر محلول ھذا المركب من خالل المغزل

المركب القابل للذوبان إلى سیللوز یدعى عندئذ الفیسكوز  ونظرًا إلعادة تحویل. إلى سیللوز نقي

 محور بلیف سیللوزي

طریق تحویل السیللوز النقي إلى زانثات حیث یتم تذویب الزانثات  ون فسكوز عنیصنع الرادی

 ومن ثم یحول السیللوز إلى منتج حالما ینبثق من (NaOH) المخفف في محلول الصودا

  . األساسیة المستخدمة في تصنیع الفیسكوز والسیللوز ھو المادة.المغزل
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  : للسیللوز التركیب الكیمیائي  -  4.2.2.1

 

السیللوز من المركبات ذات الجزیئات العمالقة الضخمة عظیمة الطول خطیة التركیب  یعتبر

  .الجزئیات مرتبة إلى حد معین والباقي عشوائي وھذه

 

لقد أظھرت  (10000-3000) من مرتبة تعادل n حیث n(C6H10O5) التركیب الكیمیائي

یملك بنیة بلوریة مع وجود أجزاء  زالتحالیل المأخوذة باستخدام األشعة السینیة بأن السیللو

  .دائم أخرى غیر متبلورة متداخلة ومتجاورة بشكل

 

أو البولي كربوھیدرات ـ ینتمي  polysaccharide أحیانًا البولي سكراید یطلق على السیللوز

ذات السالسل الالمتجانسة الحتوائھ على ذرات األكسجین ـ كما ینتمي إلى  األلیاف إلى عائلة

  .عدد األغوال الحتوائھ على الكربون والھیدرات مت عائلة

5.2.2.1   
 :الفسكوز  تصنیع مراحل

 الخشب، للب خاصة معالجة من عادة یأتي الصناعي الحریر إلنتاج المستخدم النقي السیللوز

 نستطیع ةلجالمعا ھذه طریق عن حیث ،)اللب تذویب( أو) السیللوز تذویب( عادة إلیھ ویشار

 تستخدم التي األخرى الدرجات عن الصناعي الحریر صناعة في المستخدم الخشب لب تمییز

 .وغیرھا الورق صناعة في

 :الفسكوز إنتاج عملیة في خطوات تسع ھناك

  النقع -1

  )طولیًا التمزیق( النزع  -2

  التخزین  -3
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  CO2 بـ المعالجة  -4

  الغزل محلول تحضیر -5

 النضج عملیة إحداث  -6

 الترشیح  -7

  الغزل  -8

  التنقیة -9

 

  :النقع  عملیة ـ1

 

 الكبریتي الخشب لب من عالیة رتبة عن عبارة ھي الفسكوز یصنع منھا والتي الخام المادة

 كبیرة ألواح شكل على المصنع إلى یسلم والذي

  

وبذلك  والتي ھي شدة المرسزة) % (18(ذي التركیز  NaOH تغمر ھذه األلواح في ـ

بعد أن شرب . القلوي ھ للسیللوز، وإن ناتج ھذا التفاعل یعرف بالسیللوزیحدث انتفاخ ال بأس ب

عمل ھذا . ھیدرولیكي اللب بشكل كامل تخضع المادة لضغط عال جدًا بواسطة بمكبس

ما كان علیھ اللب  المكبس ھو ضغط السائل الزائد خارجًا حتى تزن المادة ثالثة أضعاف

 .األصلي

  ) :طولیًا التمزیق( النزع -2

 

 حدا على كل وسحبھم ونزعھم بتفتیتھم تقوم حیث النزع آلة إلى القلوي السیللوز ألواح تنقل

 یدور أن الماء یستطیع خاللھ من والذي خارجي بغالف مزودة اآللة تكون .تطحنھم ال لكن

 بدرجة االحتفاظ إن. سیلیوس درجة) 20( بحوالي ونحفظھا الحرارة بدرجة نتحكم وبذلك

 القوي السیللوز یترك.  جدا مھم أمر الفسكوز إنتاج عملیة مراحل جمیع في ةالمناسب الحرارة

 . الفتات قوام لھا خفیفة زغب كتل إلى األلواح تتحول حتى)الممزقة( النازعة ھذه في
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 : التخزین  -3
 

 من معینة شروط تحت ساعة) 72 إلى 48( من تخزن حیث فوالذیة خزانات إلى الفتات ینقل

  سیلیوس درجة) 23-21( بین حرارة درجة

ھذه الفترة تحدث  تبدو درجة الحرارة خالل عملیة التخزین السیللوز القلوي ھامة جدا و في- .

السیللوز القلوي و ھذا أمر  أكسدة للسالسل ال باس بھا نظرا للتأثیر المؤكسد للھواء على

یغزل فیما لCS2 محلول  مرغوب بھ جدا ألنھ یسبب تقصیر السلسلة و التي تخفض لزوجة

  . بغزلھ أما في حال لم یتم ھذا فالمحلول سیكون لزج للقیام.بعد 

 

 : CS2 ب المعالجة -4
 

 حتى ببطء CS2 یضاف و برامیل أو كبیرة دوارة مضخات إلى بعدھا المخزن الفتات ینقل

  األصلي الخشب من)% 40 إلى30( یساوي

 الذي و الحرارة درجة في االرتفاعات بعض CS2 ب المعالج السیللوز تشكیل یصحب- .

 سیلیوس درجة) 30( تحت الحرارة درجة لتحفظ بالماء البرامیل تبرد فلذلك نتجنبھ أن یجب

 أن دلیل ھذا یكون و جھاتھ جمیع من اللون برتقالي الفتات یصبح حتى االسطوانات تدور

  CS2 ب لمعالجا سیللوز إلى اآلن تحول قد القلوي السیللوز یكون و تم قد الكیمیائي التفاعل

 

 :                         الغزل  محلول تحضیر -5

 المخفف  Naoh  في أكثر بسھولة ینحل لكن الماء في تماما CS2 ب المعالج السیللوز ینحل

 یبثق الذي و CS2 ب المعالج السیللوز محلول تحضیر ھي العملیة ھذه في التالیة الخطوة، 

درجة سیلیوس و یضاف  170ض درجة الحرارة حتى للقیام بھذا تخف  شعیرات شكل على

و  NAOHمن%6.5محددة حیث أن الخلطة تحتوي حوالي  بكمیة CS2 من محلول مخفف

إلى  3ھذه العملیة تتطلب من  CS2 )محلول معالج ب(من سیللوز على شكل زانثات 7.5%
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الي ذي محلول برتق لیعطي CS2 المحلول المعالج ب یتحول ھذا الوقت ساعات و خالل 6

خالل ھذه العملیة تقرر الدرجة النھائیة من كمود اللون و لزوجة عالیة المعروف الفسكوز

  . للشعیرة)البھتان (

 

المحلول لكن إذا  فإننا ال نحتاج إلضافة شيء لھذا المعغیر  كأمدفإذا أرید تصنیع خیط غزل 

حیث أن ،لحالة ا تضاف أصبغة غیر عضویة معینة في ھذه) زاه( المعرغبنا بخیط غزل 

  . ستحدد مقدار كمود اللون لخیط الغزل النھائي الصبغةكمیة 

 فترة خالل تحدث للغزل جاھزا یكون أن قبل الوقت بعض الغزل محلول یترك أن یجب

 من عادة النضج وقت یكون للمحلول الغزل نوعیة تحدد والتي كیمیائیة التغیرات ھذه النضج

  سیلیوس درجة) 10 و 15( بین رةحرا درجة مع أیام خمسة إلى أربعة

.   
  

   :الترشیح -7

 لذلك و تنزع أن یجب التي و بةائالذ غیر القاذورات بعض ھناك یوجد المرحلة ھذه في

 أداة بواسطة الھواء ینزع الوقت نفس في و فالتر عدة خالل من الغزل محلول یضخ

 الغزل محلول في بةئاالذ غیر الجزیئات تركت إذا ألنھ.  الھواء فقاعات كل لتنزع ھوائیة

 الصغیرة الھواء فقاعات وجود أن.  المحلول یغزل عندما تنسد سوف المغازل فتحات فان

  النھائیة الغزل خیوط على خفیفة بقع تسبب المحلول في

.  

  الغزل  -8
 المرحلة تكون ربما فھي لذلك الغزل خیوط و النھائیة الشعیرات المرحلة ھذه في تتشكل

 أو التخثیر حوض في المغازل عبر منتظم ضغط تحت الغزل محلول یضخ أھمیة األكثر

 ھو: الدایم(  الدایم من اصغر نفاثات أو فتحات عن عبارة ھي المغازل،  التقسیة حمام

 صغیرةو)  القمع بشكل( الناعمة الفتحات من بعدد مزودة ) سنتات العشر عملة مقیاس



39 

 

  ، ذھب –نفیسة مثل البالتینیوم لمغازل من معادنتصنع او تقریبا مرئیة غیر أنھا لدرجة

  ایریدیوم  أو التانتالوم –

.  

مغزل واحد ستبرم في خیط واحد و كل ثقب یشكل شعیرة  أن الشعیرات المصنوعة من

الثقوب یحدد عدد الشعیرات في خیط المغزل النھائي و  منفردة و لذلك فان مقاس وعدد

وكل آلة غزل تشمل مغازل  ) الحریر نفاسھستخدم لتعیین ت وحدة وزن: الدینیر . (دینیرھا 

  . التخثیر عدیدة تغمر في مجرى طویل والذي عبره یتدفق محلول

  :وظیفتان ھما  لحمام التخثیر

  . تجدید و تخثیر السیللوز -1

  . المنتجات الناشئة من دیسالفید الكربون فصل وحل المواد القابلة للحل بواسطة -2

 المغزول من أسفل سطح حمام CS2 بخرة محلول السیللوز المعالج بعندما تغادر أ

الحمض تتخثر و تقس و من ثم تسحب أسفل الموجھ فوق و حول دوالب التغذیة 

ثم تتجھ لألسفل من خالل قمع صغیر إلى قدر أو دلو یدور بسرعة  الزجاجي و من

النابذة وھذا یعطي  الدلو یقذف الخیط إلى األطراف بواسطة القوة عندما یدخل الخیط.

  . البرمات لخیط الغزل و أیضا یعطیھ المط و الذي سیزید من متانتھ مقدار محدد من

  . )البرمیل(  الدلو داخل في الكعكة الغزل خیط یشكل الغزل یستمر عندما

 

  التنقیة  -9
 عادة یجري ھذا،  المتبقي الكبریت لینزع المخفف الصودیوم سلفید بمحلول الكعكات تغسل

 سائل بواسطة یبیض ثم من و كامل بشكل الخیط یغسل أن بعد سیلیوس 50 الدرجة عند

 البیاض من قلیلة كمیات تنزع الغرفة حرارة درجة عند الكلورید تحت مثل تبییض

واظھروا أن   اجید الخیط یجفف و الخیط یغسل أن بعد الكلور مضاد بواسطة المتبقي

اللزوجة ألقل من ثلث القیمة  تھبط) التعمیر( خالل العشر ساعات األولى من التخزین

و أیضا أن اللزوجة تھبط  األصلیة لكن بعد عشر ساعات فان الھبوط یتزاید ببطء ووجد
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تمتد خیوط  فترة النضج  ال یكون ھنالك تغیرات خاللو CS2 في أثناء المعالجة ب

الت على مجا دنییر كقیمة عظمى معتمدة) 900حتى  50(الفسكوز التجاري من 

دنییر مع أن الشعیرات من ) 5.5حتى  1(تمتد الشعیرات المفردة من  و. استخدامھم

  . تكون أكثر انتشارا و استخداما في جمیع أنواع األنسجة دنییر)  2 -1.5(

  تستخدم لألنسجة الشفافة المتنوعة دنییر و)  0.5(تصنع شعیرات الفسكوز الناعمة ذات 

  

   :فسكوز الرایون أللیاف قنیةالت الخواص دراسة -  2-6- 1-2 

  :أھم الخواص التي یجب دراستھا ھي 

 

  :المتانة أو الشد قوة  -1

 

 ،) متقطعة أو مستمرة) الخیوط لنوع وكذلك شكلھ، في للتحویر نتیجة الفسكوز متانة تتباین

 وقوة الشد لخیط الفسكوز عالي،دنییر/ غ 2.6_  2: العادي الفسكوز لخیط الشد فقوة

تنخفض متانة الرایون فسكوز بشكل عام عندما یبتل في .دنییر/ غ 3.8_  3.3: المتانة

دنییر وفي الرایون العالي / غ 1.5_  0.9لمتانة حوالي العادي تصبح ا الماء، ففي الرایون

تزداد متانة الخیوط المصنوعة من الشعیرات المستمرة عن  كما .دنییر/ غ 2.9المتانة إلى

   .ومن نفس النمرة یرةتلك المصنوعة من ألیاف قص

 

   :االستطالة  -2

 

 والعكس االستطالة قلت المتانة درجة زادت فكلما المتانة، مع تتعارض االستطالة درجة

 .من طولھ األصلي قبل االنقطاع  - % 25  17: درجة امتطاطیة الرایون العادي .صحیح

  قبل االنقطاع ألصليمن طولھ ا%  12 -8: بینما درجة امتطاطیة الرایون العالي المتانة
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   :الرطوبة  -3 .

 وتصل لھا القطن امتصاص درجة ضعف الجو من للرطوبة الرایون امتصاص مقدار یصل

 الماء في الرایون غمر وعند ،% 13 إلى العادیة الحاالت في المكتسبة الرطوبة درجة

 الرایون متانة فتصل المتانة على الرطوبة درجة وتؤثر .الضعف إلى الرطوبة نسبة تصل

   .االستطالة تزداد الحالة ھذه في ولكن مبلل وھو النصف إلى

 

  :                           الضوئي الثبات  -4

 فوق واألشعة الماء وجود إلى التأثیر ھذا ویعزى الرایون، على بینًا تأثیرًا الضوء یؤثر

 ولكن القطن، ألیاف لیھع ھي مما أكبر بشكل الضوء تأثیر یقاوم أنھ إال للشمس، البنفسجیة

                              تحللھ إلى تؤدي طویلة فترات إلى تعرضھ

 

                    :                                                  الحراري الثبات  -5

 لوتتحل متانتھا األلیاف تفقد ذلك وبعد ، م 150 إلى تصل حرارة درجات الرایون یتحمل

 منھا وتنبعث بسھولة تشتعل أنھا كما تنصھر، أن دون م 200_  185 حرارة درجة عند

                                               .المحروق الورق رائحة

                              

  الكھربائیة الخواص  -6
                                                                                                               

 تجعلھ الرطوبة المتصاص العالیة قابلیتھ أن إال للكھرباء، جیدا عازًال الجاف الرایون یعتبر

 الرایون الحتكاك نتیجة االستاتیكیة الكھرباء وتتولد الكھربائي، العزل ألغراض یصلح ال

لمنع %  60في صاالت الغزل إلى  رارة الرطوبةعادة ما یتم رفع درجات ح لذلك .الجاف

  .كھربائیة أثناء الصناعة شرارات حدوث
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 األحماض تجاه الكیمیائي الثبات -7
       

 بسھولة یتحول أو الحرارة درجة رفع عند وباألخص المعدنیة باألحماض الرایون یتحلل

 درجات في األحماض هھذ استبعاد المكان قدر یجب وعلیھ القوة، عدیم ھیدروسیللوز إلى

 في تستعمل أن شریطة األحماض ھذه استعمال یتم البارد على أما المرتفعة الحرارة

 فیمكن) الفورمیك حمض( الخل حمض مثل العضویة األحماض أما، المنخفض التركیز

  .منخفض بتركیز استخدمت ما إذا المرتفعة الحرارة درجات في حتى تحملھا للرایون

 

  :القلویات تجاه یائيالكیم الثبات  -9

 

 ھذه تركیز درجة على تأثره درجة وتعتمد القطن بعكس القلویة بالمواد الرایون یتأثر

 خفض على الكاویة الصودا مثل القلویة المواد ھذه تعمل إذ الحرارة، درجة وعلى القلویات

  :فمثًال شدھا ةقو وخفض األلیاف ھذه وزن

 

  حوالي یفقد ذلك یجعلھ فقط، ساعة لمدة%  1 كاویة صودا محلول في الرایون غلي عند

  .وزنھ من % 1.25 المعالجة ھذه في المبیض القطن یفقده ما یبلغ بینما وزنھ، من%  7

 ضعیفة بقلویات القلویات ھذه واستبدال الرایون غلي عند القویة القلویات استبعاد یجب لذا

  .والصابون الصودیوم كربونات مثل

 

 بھا، شدیدًا انتفاخًا محدثة البارد على الرایون ألیاف على تؤثر فإنھا ةالمركز القلویات أما

 إلى االنتفاخ ھذا ویؤدي%  9 كاویة صودا باستعمال االنتفاخ لھذا درجة أقصى وتبلغ

 كاویة صودا بمحلول بمعالجتھا األلیاف ھذه وتذوب جزئیًا، وذوبانھا األلیاف قوة من التقلیل

  .ْم 100 حرارة درجة عند%  11
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 :المبیضات تجاه الكیمیائي الثبات  -10

 تبییض بعدم فینصح.القطن من) المؤكسدة( المبیضة بالمواد تأثیرًا أكثر الرایون یعتبر

 األكسجین ماء باستخدام تبییض عملیة إجراء یمكن أنھ إال الصودیوم، بھیبوكلوریت الرایون

   .الوقت مع یصفّر ال ناصعًا بیاضًا یعطیان حیث الصودیوم كلوریت أو

  

 

  :الدقیقة الكائنات أمام الثبات -11

 ومظلم رطب جو في وخاصة البكتیري للھجوم عرضة األكثر األلیاف من الرایون یعتبر

 األلیاف تھاجم أن الدقیقة للكائنات یمكن وبالتالي للماء، العالیة امتصاصیتھ إلى ذلك ویعزى

  .األلیاف متانة ضعف وبالتالي زیدیةالغلیكو للرابطة بیولوجیًا تحلیًال فیھا وتحدث

  بولي أستر    3.2.1
ھو ) Polyester: باإلنجلیزیة(أو ألیاف عدید اإلستر  أسترأو ألیاف البولي  أسترالبولي 

  .التي تحتوي زمرة اإلستر في سلسلتھا الرئیسیة االلبولیمیراتأحد أنواع 

فإن ألیاف عدید اإلستر التي یرمز لھا عادة بالرمز  ISO 2067طبًقا لمعاییر األیزو  

PES 19( كما مبین في الشكل و جزیئات خطیة ضخمةألیاف تتألف من : بأنھا تعرف ( 

 esterمن الوزن من األمالح العضویة % 85نسبتھ على األقل  تحتوي في سلسلتھا ما

یجب اإلشارة إلى أن مصطلح بولي استر  حمض التیریفتالیكومن  Diol دیولمكونة من 

. إلى نوع محدد من مجموعة البولي استر وھو البولي ایتیلین تیرفتاالت اصطالحایشیر 

یرات المتلدنة حراریا، والتي تغیر شكلھا عند تعرضھا البولي استر من مجموعة البولیم

، االشتعالینكمش البولي استر مبتعدا عند تعرضھ للھب وینطفئ ذاتیا في حال . للحرارة

  . وھذه خصائص مھمة في اختیار األلبسة المضادة للحریق
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    للبولیستر  وطولي قطاع عرضي - أ 

                                                   

  الصور المصغرة للصور المرفقة  - ب   

  بالمجھر اإللكتروني یبین صورة أللیاف من البولي استر )  19( الشكل رقم 

  تطبیقات البولي أستر  -  3-1- 1-2
البولي  أقمشةتستخدم . األكثر شیوعا األلیاف االصطناعیةتعتبر ألیاف البولي استر من 

كما  واألغطیة والستائراستر في الثیاب وأقمشة المفروشات مثل أغطیة األسرة، والمالءة، 

، إطارات السیاراتویستخدم في التطبیقات الصناعیة كما في  ) 20( مبین في الشكل رقم 

: باإلنجلیزیة(واألقمشة المطلیة، وأحزمة األمان في جمیع السیارات، والسیور الناقلة

Coated textile( ،وتستخدم ألیاف . الداعمة ذات قدرة االمتصاص العالیة واللدائن

  .البولي استر أیضا كمواد مالئة كما في الوسائد والحشوات والدثائر المریحة واللحف

  

  یبین قماش البولي أستر )  20( الشكل رقم 
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أللیاف الطبیعیة مثل أقمشة البولي استر ألنھا أقل راحة من مثیالتھا المصنوعة من اتفضل 

ولالستفادة من . ، ولكنھا تتمیز عنھا بعدة مزایا مثل مقاومة االھتراء، ومقاومة التجعیدالقطن

تحتوي على كال النوعین  لمغزوخصائص كال النوعین من األلیاف، عمد إلى إنتاج 

  .المختلفةمختلف طبقا للمواصفات والتطبیقات  وبنسب

ویستخدم البولي استر في صناعة القواریر، واألغشیة الرقیقة، والقماش المشمع، والمصافي 

  ..والمرشحات، واألغشیة العازلة كھربائیا، وأغلفة األسالك الكھربائیة، إلخ

في ) Thermosetting Polyester: باإلنجلیزیة(یستخدم البولي استر المقسى حراریا 

المواد المركبة، كمادة للتقویة أو كمادة أساس، وجد ھذا النوع من البولي میزات تطبیقات 

  .والعدید من أجزاء السیاراتارب، عدیدة في صناعة ھیكل القو

ي الشكل ف مبینمخطط الولي أستر في المصانع وحسب الصناعة الب عملیة تتم – 3-2- 1-2

  -: وكما یلي )  21( رقم 

  
  ولي أستریبین عملیة صناعة الب)  21(الشكل رقم 
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  خصائص ألیاف البولي استر -  3-3- 1-2
مقدار  باختالفتلف ھذه المتانة والمرونة بمتانتھا و مرونتھا و تخ أسترتمتاز ألیاف البولي 

الرطوبة في الظروف العادیة بمقدار  استرالبولي  الشد الواقع عقب الغزل و تمتص ألیاف

%   0.8رطوبة ممتصة في درجات الحرارة العادیة كما ال تزید درجة التشبع عن %   0.5

لتسخین فترة طویلة بدون ا أسترتتحمل ألیاف البولي . و ال تنتفخ في الماء إال بنسبة ضئیلة

درجة مئویة و  249 أسترالبولي  انصھارھا تحلل محسوس حیث تبلغ درجة بأن یحدث 

بسھولة  أسترال یمكن صباغة ألیاف البولي . لأللیاف الكیماویة انصھارھي أعلى درجة 

و تفتحھا و تحتاج عملیة صباغتھا إلى بعض المواد المساعدة على  انتفاخھابسبب عدم 

و أحیانا الصباغة في درجات الحرارة المرتفعة للمساعدة على تحلل المادة الصابغة  تفاخاالن

  .داخل مسام األلیاف

  :الخصائص المیكانیكیة  -  3-4- 1-2

 مقاومة و المتبقیة االستطالة و المتانة خصائص في زیادة إلى الجزیئي الوزن زیادة تؤدي

 في سیظھر فإنھ االحتكاك مقاومة و النعومة و المرونة خصائص بوجود و،  التقصف

(    األقمشة سطح على صغیرة كرات تشكل بحیث بعضھا مع الشعیرات تشابك قابلیة اللیف

  . القماش مظھریة إلى تسئ حقیقیة مشكلة تعتبر التي و)  الحبحبة

 سیؤثر الجزیئي الوزن تخفیض أن إذ، األلیاف خصائص تعدیل یمكن المشكلة ھذه لحل و

 البولیستر قابلیة تخفیض إلى سیؤدي بالتالي و االحتكاك مقاومة و المرونة و المتانة على

 و  االنصھار لزوجة انخفاض إلى سیؤدي الجزیئي الوزن انخفاض أن إال،  الحبحبة لتشكیل

  . الناتجة الشعیرات انتظامیة تقلیل بالتالي

 تكون ما البًاغ و عرضیة ارتباطات ذات مركبات بإضافة االنصھار لزوجة رفع یمكن و

 من بعضھا مع الجزیئیة السالسل ارتباط تقلیل یمكن أنھ كما.  ھیدروكسیلیة مجموعات

  .  أیضًا تقل التكور ظاھرة أن بحیث الشد تقلیل خالل
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 بزیادة تتحقق التي و التجعد ضد الثباتیة:  أیضًا إضافتھا یمكن التي الخصائص من و

و    الخصائص الفیزیائیة )  1( رقم یبین الجدول و . السحب نسبة تقلیل أو التسخین حرارة

  .المیكانیكیة للبولیستر 

  

 شعیرات قصیرة شعیرات مستمرة 

 الخصائص

متانة 

  عادیة

 )a ( 

  متانة عالیة

( b ) 

  متانة عادیة

( c ) 

  متانة عالیة

( d ) 

 N/tex    متانة القطع  
0.35-

0.5 

0.62-

0.85 
0.35-0.47 0.48-0.61 

 40-17 60-35 20-10 50-24 %االستطالة  

عند استطالة ، %الرجوعیة 

5% 
88-93 90 75-85 75-85 

 N/texf 6.6-8.8 درجة التبلور األولي
10.2-

10.6 
2.2-3.5 4.0-4.9 

 1.38 1.38 1.39 1.38 الوزن النوعي

 0.4 0.5 0.4 0.4 % الرطوبة المكتسبة   

 oC حرارة االنصھار
258-

263 
260-265 258-263 258-263 

  
  ) 1( جدول رقم 

  .الخصائص الفیزیائیة والمیكانیكیة للبولیستر 
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  :الخصائص الحراریة و الضوئیة  -  3-5- 1-2

و تقع نقطة ، و تعتمد على طرق الصناعة و على وجود المناطق البلوریة و غیر البلوریة 

و    oC 130أما مجال البلورة فھو عند الدرجة،  oC 75االنتقال الحراري عند درجة 

  . oC 260االنصھار عند الدرجة 

و عند عملیات حراریة عادیة یمكن أن ، یتمیز البولیستر بمقاومة جیدة للتحلل الحراري 

إال أن استمرار تعریضھ ، تدخل نسبة محددة من مجموعات الكربوكسیل في بنیة البولیمیر 

 poly(الدھید  أنللحرارة العالیة سیؤدي إلى ظھور اللون األصفر نتیجة تشكل بولي 

enaldehydes    ( من اإلست ألدھید ومن التحطم المتقدم للبولي فینیل استر و بعدھا

یستمر التحلل الحراري بفعل میكانزمات جزیئیة و جذریة مع دوران السلسلة عند مواضع 

لفترة طویلة من الزمن  oC 150كما أن تعرض األلیاف لدرجة حرارة .الربط االستیري 

  .من متانتھا  % 20یفقدھا  

و باإلضافة إلى الثبات الحراري یتمتع البولیستر بمقاومة جیدة لألشعة الضوئیة و ذلك 

و ھذا ما یمیزه عن غیره من البولیمیرات ، نتیجة لوجود حلقة عطریة في بنیتھ الداخلیة  

 إال أن تعرضھ لفترات طویلة مع وجود رطوبة في الوسط سیفقده جزءًا، كالبولي أولیفین 

  .من متانتھ نتیجة حدوث األكسدة 

  :الخصائص الكیمیائیة  -  3-6- 1-2

تبدي ألیاف البولیستر مقاومة جیدة لألحماض المعدنیة الضعیفة حتى في درجة حرارة 

و لكنھا تنحل بشكل جزئي ، الغلیان و لمعظم األحماض القویة في درجة الحرارة العادیة 

  .دیة و تذوب بشكل تام في الحرارة العالیة في حمض الكبریت المركز في الحرارة العا

 ھیدروكسید مثل القویة للقلویات حساس لكنھ و جیدة فھي الضعیفة للقلویات مقاومتھ أما

 أولیًا البنیة یخترق الذي أمین المیتیل و التمیؤ تفاعالت تحفیز على یعمل الذي  الصودیوم

 الخصائص في فقدان بالتالي و تیریةاالس للروابط إضعاف مسببًا بلوریة الغیر المناطق عبر

و تستخدم سھولة التأثر ھذه بالھجوم القلوي للتعدیل الجمالي على األقمشة في ، الفیزیائیة



49 

 

تقنیة و التي حیث أنھ یمكن إنتاج البنیة المسامیة على سطح اللیف بھذه ال، مراحل اإلنھاء 

   .أعلى و بالتالي خصائص استخدام أفضل  تساھم في قابلیة بل

و مقاومة ) ماء أوكسجیني(یبدي البولیستر مقاومة جیدة للعوامل المؤكسدة كالمواد القاصرة 

لمركبات التنظیف و العنایة و ھو غیر قابل للذوبان في أغلب المحالت كالبنزن و األسیتون 

  .إال أنھ یذوب في الفینوالت و في حمض الخل الھالوجیني 

  . حمض السیلسیك مض البنزویك والفینیل فینول ون حج في المحالیل المركزة مكما أنھ ینت

تعتبر ألیاف البولیستر من األلیاف ضعیفة األلفة للماء و ذلك بسبب بنیتھا الداخلیة المنتظمة 

وھذا یعني محتواھا من الرطوبة أقل و بالتالي ،و عدم احتوائھا على مجموعات ھیدروفیلیة 

و صعوبة الصباغة و ظھور الكھربائیة قدرة على  التجفیف بشكل أسرع و عزل أكبر 

  سواء أثناء غزلھا على شكلمشاكل أثناء التشغیل التكنولوجي الساكنة التي تسبب 

Staple  fibers وال تختلف خصائص المتانة بین ،أي شعیرات خصلیة أو أثناء النسیج

  .الشعیرات الرطبة و الجافة وحتى المبتلة 

شكل كبیر على درجة الحرارة حیث أنھ تم نقع مجموعات و یعتمد تأثر البولیستر بالتمیؤ ب

و   لعدة أسابیعدرجة مئویة  70مختلفة من ألیاف البولیستر التقلیدیة في الماء بدرجة حرارة 

المتانة  درجة مئویة 100ولكن بعد أسبوع واحد في حرارة  ،لم تبدي أي فقد في المتانة

  . % 20: انخفضت بمقدار 

یاف البولیستر محبة للزیوت مما یجعل تنظیفھا أصعب و یساعد في و یجدر بالذكر أن أل

وإضافة إلى ما ذكر فإن البولیستر یتمتع بمقاومة وجود خاصیة الكھربائیة الساكنة ، ذلك

  .الھجوم البكتیريعفن وممتازة للت
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  نایلون    4.2.1 

في تصنیعھا وتدخل  حمض األدیبیكھي مادة تعتمد على ): Nylon: باإلنجلیزیة(النایلون 

  .والحقائباألطعمة  وأغلفة األكیاسمادة النایلون في كثیر من الصناعات وأھمھا 

قام  1928ففي عام . بونتدوومساعدیھ في شركة  واالس كاروثیرزمخترع النایلون ھو 

والیة أیوا األمریكیة بترك وظیفتھ كمحاضر  والمولود في) 1937 -  1896(كاروثیرز 

في جامعة ھارفارد لیقود فریق األبحاث بمخابر شركة دوبونت في  للكیمیاء العضویة

بدراسة تشكلھا والعوامل المؤثرة على  المكاثیرناك بدأ برنامج أبحاث عن وھ. دیالویر

  ) . 2( كما ھو مبین في الشكل جدول رقم خواصھا، 

 

 g/cm³ 1.15 الكثافة

 الكھربائیة الناقلیة

(σ) 
10−12 S/m 

 W/(m•K) 0.25 الحراریة الناقلیة

 االنصھار درجة

463 K-624 K 

190°C-350°C 

374°F-663°F 

  

  مواصفات النالیون)  2( جدول رقم 
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 )سبستوس ألا( حریر صخري   5.2.1
سبستوس ھي ألیاف یتم استخراجھا من مناجم خاصة، وھي مواد غیر عضویة تحتوي ألا

إال أنھا تختلف عن  أمالح السیلیكاتعلى العدید من المعادن الطبیعیة التي یدخل في تركیبھا 

 والحدید الماغنسیومكمیات  الختالفبعضھا في التركیب الكیمیائي والخواص الطبیعیة 

 .فیھا والھیدروجین واألوكسجین والصودیوم

  سبستوسألا أنواع -  5-1- 1-2
   -:مھا سبستوس وأھألمن ا أنواعھناك عدة 

  األسبستوس األبیض  -أ 
. ،یتم الحصول علیھ من صخور السِّْرِبنتین 5-29-12001رقم  CASكریسوتایل ،

وھناك دلیل على أن ھذا النوع من . والكریسوتایل من أكثر األنواع استخداما في الصناعة

ة صیغتھ الكیمیائّی. األسبستوس ضار، ربما لیس ضاّرا بالدرجة كباقي األنواع األخرى

Mg3)Si2O5)(OH(4. الشكل رقم وكما مبین في )22 . (  

  

  األسبستوس األبیض یبین)  22( الشكل رقم 

     األسبستوس البني -ب 
، االسم التجاري لألمفیبولیات ، یأتي من مناجم  5- 73-12172رقم  CASأموسایت ، 

وكما مبین في  )Fe7Si8O22)OHصیغتھ الكیمیائیة . شمال أفریقیا ، ویسمى أكرونیوم

  . )23(رقم  الشكل



52 

 

  

  
  یبین األسبستوس البني                   )  23( الشكل رقم 

     األسبستوس األزرق -ج 
ھو التكوین اللیفي . أمفیبولي من أفریقیا وأسترالیا 4-28- 12001رقم  CASریبیكایت ، 

. ویعتقد بأن األسبستوس األزرق ھو أخطر األنواع على اإلطالق. كایت أمفولیبيللریبی

+Na2Fe2صیغتھ الكیمیائّیة 
3Fe3+

2Si8O22)OH(2. الشكل رقم وكما مبینة في)24 . (  

  

  

  
  األزرقیبین األسبستوس )  24( الشكل رقم 
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  األسبستوس استخدامات -  5-2- 1-2
ب یستخدم األسبستوس في مجال البناء وتسقیف المنازل والعوازل الداخلیة والخارجیة وأنابی

وتعتبر صناعة األسمنت األسبستوسي من أكثر الصناعات صرف المیاه واألدخنة والتھویة،

وتدخل ألیاف األسبستوس في صناعة %. 85إلى  استھالكًا للكریسوتایل إذ تصل نسبتھا

أغلفة األبواب المقاومة للحریق والخزائن الفوالذیة، كما تستخدم في صناعة المالبس الواقیة 

من الحریق وكوابح السیارات وبعض أجزاء السیارات وكذلك كمادة عازلة للكابالت 

  .واألسالك واللوحات الكھربائیة

  لألسبستوس التأثیرات الصحیة -  5-3- 1-2
خطورة األسبستوس تكمن في نوع المواد المعدنیة الموجودة فیھ وتعتمد تأثیراتھ الصحیة 

على المدة الزمنیة التي یتعرض لھا اإلنسان وكذلك على عدد األلیاف وطولھا ومتانتھا، 

سبستوس وشدة التعرض ألوتبین وجود عالقة وثیقة بین المدة الزمنیة للتعرض أللیاف ا

ثیرات السلبیة على صحة اإلنسان، إذ تظھر أعراض المرض بعد التعرض المزمن وبین التأ

سنةوھناك وسیلتان رئیسیتان یمكن من  20سبستوس الذي قد یصل إلى أكثر من ألأللیاف ا

كما َینتج عن تعرض العاملین في إنتاج أو صناعة   سبستوسألخاللھما التعرض أللیاف ا

  . وسرطان الرئةسبستوس األسبستوس بعض األمراض من أخطرھا األ

سبستوس مرض رئوي مزمن یصیب الرئتین نتیجة استنشاق ألیاف األسبستوس التي ألوا

ض كفاءة الرئتین والجھاز التنفسي بشكل عام تتمیز بدقتھا الشدیدة، والتي تعمل على خف

حیث یحدث اتصال مباشر بین األلیاف والخالیا في الرئة ما یؤدي إلى تحول خبیث لھذه 

الخالیا، وبالتالي ینتج عن ذلك سرطان الرئة، ولوحظ أن المدخنین أكثر عرضة لإلصابة 

  .سنة 20إلى  15بھذا المرض الذي تمكن خطورتھ في أن أعراضھ تظھر بعد مرور 

 92في دورتھا رقم  1986لسنة  162االتفاقیة رقم  منظمة العمل الدولیةوقد أصدرت 

وتضمنت حظر استخدام ھذه المادة بجمیع أشكالھا " الحریر الصخري " التي تعرف باسم

عنھا بمواد أخرى ومنتجات أخرى عدیمة الضرر أو أقل ضررا كما و ضعت  واالستعاضة

ینة حددتھا بشروط اتخاذ إجراءات وتدابیر ھذه االتفاقیة استثناءات من الحظر في حاالت مع

  .صارمة تضمن عدم تعرض العمال للخطر
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 :ة زجاجیال فالیاأل    6.2.1 
ة ھي مادة مصنوع) وتدعى الزجاج اللیفي) (Fiberglass: زیةباإلنجلی(األلیاف الزجاجیة 

وھذه األلیاف قد تكون  ،)  25( في الشكل رقم  كما مبینومن ألیاف رفیعة جدًا من الزجاج 

واأللیاف . كالحریرأدق من الشعر البشري بمرات كثیرة، وھي في مظھرھا وملمسھا 

  .الزجاجیة المرنة أقوى من الصلب وال تحترق أو تتمدد أو تصدأ أو تبھت

  
  یبین حزمة من األلیاف الزجاجیة)  25( الشكل رقم 

  

علي مدى آالف السنین فالمصریون في عصور ما  الزجاجظھرت تقنیة تسخین و تشكیل 

، وفي استخدموه للزخرفة، ومع ذلك استخدام ھذه األلیاف أصبح منتشرًا مؤخرًا قبل المیالد

م قام إدوارد درموند لیبي بعرض ثوب مصنوع من ألیاف من الحریر وألیاف 1893عام 

  .زجاجیة
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  األلیاف الزجاجیة تشكیل -  6-1- 1-2
أو أي صیغة أخرى من ( السیلیكااأللیاف الزجاجیة تتشكل عندما تتحول جدائل رقیقة من 

عندما یصبح . النسجإلي العدید من األلیاف بأقطار صغیرة ،تجعلھا مناسبة لعملیة ) الزجاج

  .صغیر تركیب بلوريالزجاج لیف یكون لھ 

. ألیافإن خواص التشكیل للزجاج في حالتھ الناعمة تشبھ كثیرًا خواصھ عندما ینسج إلى 

لدیھ و   E-glassو  S-glass:  ھناك نوعان من األلیاف الزجاجیة األكثر استعماًال وھما

-Sأما   .درجة مئویة 815ة عزل ممتازة فھو قادر على تحمل حتى درجة حرارة خاصی

glass  فلھ قابلیة عالیة للشد وھو اصلب منE-glass .  

  لأللیاف الزجاجیة التركیب الكیمیائي -  6-2- 1-2
 كمبلمرفي شكلھ الصافي یوجد . SiO2 السیلیكاإن أساس النسیج لأللیاف الزجاجیة ھو 

SiO2)n .(درجة حرارةدرجة انصھار حقیقیة لأللیاف الزجاجیة لكنھا تلین عند  وال یوجد 

  .درجة مئویة 2000

  لأللیاف الزجاجیة مراحل التصنیع -  6-3- 1-2
  االنصھار -أ 

  .ھناك نوعان رئیسیان لصناعة األلیاف الزجاجیة ، وھناك منتجان رئیسیان أیضًا

اف إما عن طریق عملیة االنصھار المباشر أو عن طریق عملیة إعادة صھر تصنع األلی 

یتم خلط . وكلتا الطریقتین تبدأ بمواد أولیة في الشكل الصلب. قطع كرویة زجاجیة صغیرة

طریقة صھر القطع الكرویة الصغیرة، تأخذ  ثم في. فرنالمواد الخام ببعضھا وتصھر في 

ثم ُتأخذ . وتطوي إلي كرات صغیرة ثم تبرد وتغلف تلصقالمواد المنصھرة من الفرن ثم 

الكرات الزجاجیة لمصنع تصنیع األلیاف حیث تعبأ في علب ویعاد صھرھا مرة أخرى في 

تتحول إلى ثم تنساب المادة المصھورة عبر ثقوب صغیرة جدًا ل. فرن كھربائي خاص

أما في طریقة الصھر المباشر، یؤخذ الزجاج المصھور مباشرة من الفرن إلى آلة .الیاف

  .الكبس لتتشكل إلى ألیاف
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  التشكیل -ب 

ھذا الفرن المعدني الصغیر الذي یحتوي على . تالاآلآلة الكبس ھو الجزء األكثر أھمیة في 

مخلوطًا مع  البالتینیصنع من  وفي الغالب تقریبًا. خراطیم لیتشكل من خاللھا اللیف

المصھور على أسطوانة تدور منطویة على  الزجاجحیث یسقط . لیكسبھ المتانة الرادیوم

وألن األسطوانة تدور بسرعة أكبر من السرعة . مكوكات، كما ُتطوى الخیوط على البكرات

أن تتخذ شكل حبال دقیقة  التي ینساب بھا الزجاج فإن ھناك َشدَّادة، تشد األلیاف وتطیلھا إلى

ویمكن سحب . كم من األلیاف في الدقیقة الواحدة3,2وتستطیع األسطوانة أن تسحب . ثابتة

وُیمكن لف . مم16كم من األلیاف من كرة زجاجیة واحدة ذات قطر طولھ 150أكثر من 

األلیاف معًا في شكل خیوط وحبال، كما یمكن غزل الخیوط في نسیج وشرائط وأنواع 

أما في عملیة الصھر المباشر، ُتحذف خطوات صناعة الكریات . من األقمشة أخرى

  .الزجاجیة

  األلیاف الزجاجیة استخدامات -  6-4- 1-2

بین األلیاف فالھواء المحجوز (، والعزل للصوت والحرارة، السجادیستخدم في صناعة 

في صناعة  ویستخدمو صناعة األنسجة المقاومة للحرارة، ) یجعل منھا مادة عازلة جیدة

ومجموعات األلیاف الزجاجیة المتموجة كثیرة . أنسجة مقاومة للتآكل وأنسجة عالیة القوة

  .البیوت الزجاجیةأیضا في صناعة الستائر الخارجیة وبناء  االستعمال

ولدائن األلیاف الزجاجیة المقّواة متینة جدًا وخفیفة الوزن، ویمكن صیاغتھا في قوالب 

وَیستْعِمل الُمصنعون لدائن األلیاف الزجاجیة المقّواة . ستعماالت مختلفةوتشكیلھا وَصبَّھا ال

في صناعة ھیاكل السیارات والقوارب، وفي إطارات النوافذ وصنانیر صید السمك، 

واأللیاف الُمستعملة لتقویة اللدائن من الممكن أن تكون . وأجزاء من الَمْركبات الفضائیة

وبناء على الشكل المستعمل . مجدولة في خیوط منفردةمغزولة معھا أو مخلوطة بھا أو 

  .منھا، یتوقف نوع وسعر المنتجات النھائیة
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  أأللیاف معدنیة   7.2.1

المغلف  البالستیكتصنع من ألیاف من ) Metallic fibers: باإلنجلیزیة(األلیاف المعدنیة 

حیث كان . أول لیف معدني حدیث شركة دوبیكمومأنتجت  1946وفي عام . بالمعدن

الحدید المقاوم حدیثًا؛ أصبح . في الماضي ھو المكون األساسي للیف المعدني األلمونیوم

كون أساسي للیف المعدني ، والعمل بھ أكثر صعوبة ولكن خصائصھ اإلضافیة م للصدأ

  .جعلتھ یستخدم في التطبیقات التقنیة المطورة

  أأللیاف معدنیة استعماالت -  7-1- 1-2

. إن االستعمال األكثر شیوعًا لأللیاف المعدنیة ھو صناعة المنسوجات مثل القماش المطرز

األلیاف المعدنیة األخرى . س العصریة منسوجة من األلیافو ھناك العدید من أنسجة المالب

  .التلفزیون السلكيوخطوط ، تكون مستعملة في خطوط االتصال مثل خطوط الھاتف

حیث تكون األلیاف المعدنیة موزعة . واأللیاف المعدنیة تستعمل أیضًا في صناعة السجاد

ویساعد حضور األلیاف . في أنحاء السجادة ومغطاة بألیاف أخر لذلك ال یمكن مالحظتھا

، الكھرباء الساكنةمما یقلل حدوث الشرارات الناتجة من  التفریغ الكھربائيالمعدنیة علي 

رصة إنتاج الكھرباء ویستعمل ھذا النوع من السجاد في أماكن استعمال الحواسیب حیث ف

وبدالت ، البدالت الواقیة: وھناك استعماالت أخرى لأللیاف المعدنیة مثلالساكنة أكبر،

  .للعاملین قرب اآلالت القاطعة والقفازات المقاومة للقطع، الفضاء

  لیاف الزجاجیةلأل طریقة اإلنتاج -  7-2- 1-2

الطریقة األكثر شیوعًا ھي عملیة . ھناك طریقتان أساسیتان في صناعة األلیاف المعدنیة

: باإلنكلیزیة( ملح حمض الخلحیث تختم طبقة من األلمونیوم بین طبقتین من . الترقیق

acetate ( وتلف في ، ، ثم َتقطع إلي أشرطة طولیة للغزل البولي استرأو طبقتین من

ھناك العدید من . األلیاف المعدنیة یكمن أن تختم إلي غشاء نقي و تلون . بكرات 

و التأثیرات اللذان یمكن أن یجعال من األلیاف المعدنیة منتج  اللوناالختالفات المتنوعة في 

  .ذو تشكیلة واسعة من األنماط والمودیالت
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وذلك عن طریق تسخین . واأللیاف المعدنیة یمكن أن تصنع عن طریق عملیة الصھر

وینتج عن ھذه . ر ثم ترسیبھ في ضغط عالي علي طبقة من البولسترالمعدن حتى التبخ

  .العملیة ألیاف أكثر متانة ومرونة ونحافة وتكون األلیاف مریحة أكثر

  خواص األلیاف المعدنیة -  7-3- 1-2

في حمامات السباحة إذا  بالكلورال تتأثر األلیاف المعدنیة بالماء المالح أو الماء المعالج 

والمواد المصنعة من ألیاف معدنیة یجب أن . استعمال مواد الصقة وشریط معدني مناسبین

و كوي المالبس المصنوعة من ). دراي كلین( الغسل الجافبواسطة ) قدر اإلمكان(تنظف 

ألیاف معدنیة یمكن أن یسبب مشاكل لأللیاف المعدنیة خاصة في درجات الحرارة العالیة؛ 

  .حیث یؤدي إلي انصھار ھذه األلیاف

  الكربونألیاف     8.2.1

و  0.005ألیاف الكربون ھي مواد تتألف من ألیاف دقیقة للغایة ذات قطر یتراوح بین 

ترتبط ذرات الكربون ببعضھا في . الكربونمیلیمتر وتتكون في معظمھا من ذرات  0.010

ا التوازي أو التوجھ یجعل ھذ. األلیافمجھریة موازیة بشكل أو بآخر لمحور  بلورات

 الخیطعدة آالف من ألیاف الكربون معا لتشكیل  تغزل. األلیاف قویة جدا مقارنة بحجمھا

لیاف الكربون وأل. ) 26( كما مبین في الشكل رقم و النسیجلیكون  ینسجلیستخدم بذاتھ أو 

المواد وتقولب لتشكیل  اللدائنمختلفة یمكن جمعھا مع راتنج من ) طرق النسج( حیاكاتعدة 

  .بنسبة عالیة من القوة إلى الوزنالتي تتصف  المركبة

، مما یجعلھا مثالیة للتطبیقات الفوالذوكثافة ألیاف الكربون أیضا ھي أقل بكثیر من كثافة 

المرتفعة، والوزن  قوة الشدخصائص ألیاف الكربون مثل . التي تتطلب وزنا منخفضا

والتمدد الحراري المنخفضان جعلھا تحظى بشعبیة كبیرة في تطبیقات الفضاء والھندسة 

  .دنیة والعسكریة وریاضة السیارات، إلى جانب غیرھا من المنافسات الریاضیةالم
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  یبین نسیج مصنوع من شعیرات الكربون)  26( الشكل رقم 

  المطاط - 1-2-9 
  - : یكون بنوعین 

فلكنة [یستخرج من شجرة الھیفیا و تحدث لھ عملیة ] : الستكس [  ألیاف المطاط الطبیعي -أ

ار ]: المطاط ع ا     وھى عب ط المطاط السائل م واء      ة عن خل ت وتسخینھ بمعزل عن الھ لكبری

ھ و   و دات لمرونت ھ المش الحرارة    یصنع من أثره ب ھ ت تطالتھ لكن من عیوب القطن  واس یغطى ب

  .لتسھیل امتصاص األصباغ

یحضر من معالجة البولیستر بمواد كیمیائیة و ] :سباندكس[ ألیاف المطاط الصناعي  -ب 

  .طبیعيھو أكثر متانة من ال

  األلیاف الضوئیة - 10- 1-2

ل      : األلیاف الضوئیة شعیرات رفیعة ال یتعدى سمكھا الشعرة من الزجاج  أو البالستیك تنق

  -: ، تتكون أجزاء اللیف الضوئي من اإلشارات الضوئیة 

  .زجاج فائق النقاء یمثل طریق و مسار اإلشارة الضوئیة: القلب -أ

  .یحمى اللیف الضوئیة من الكسر و الضررغالف بالستیكي :الغالف الواقي -ب

ي         : العاكس -ج ب الزجاجي مصنوعة من الزجاج تعكس الضوء لیبق المادة التي تحیط القل

  .داخل القلب الزجاجي 
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  أنواع األلیاف الضوئیة -  10-1- 1-2

نمط  -1 ة ال اف أحادی وئ :  ألی ارة ض ل أش اتف و  تحم ي الھ تخدم ف ط تس دة فق ل یة واح كواب

  .التلفاز

  .تنقل أكثر من أشارة ضوئیة  تستخدم في شبكات الحاسوب: یاف متعددة األنماط أل -2

  : ممیزات األلیاف الضوئیة - 1-2-10-2

  - : تمتاز األلیاف الضوئیة بكونھا 

  قدرة عالیة علي حمل المعلومات -أ

  .اإلشارات المرسلة محصنة ضد التشویش -ب 

  .شارة أثناء التوصیل قلیل ال تحتاج ألي طاقة كبیرة ألن احتمال فقد اإل -ج

  : استخدامات األلیاف الضوئیة -  10-3- 1-2

  -: ف الضوئیة ھي اأھم االستخدامات لأللی

  تستخدم في االنترنت و الحاسوب -1

  صناعة الكامیرات الرقمیة  ومنھا الطبیة  -2 

  .صناعة مجسات للتنقیب في باطن األرض  -3
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  األولالباب  أسئلة
  سیجیة الشعیرات الن

  النسیج ؟  أللیافم اماھو التقسیم الع -1

  ؟  النسیجیة  األلیافتعریف  ما -2

  النسیج  ألیافالخواص الواجب توفرھا في  أھمماھي  -3

مع  اطئةالخالعبارات  إمامالعبارات الصحیحة وعالمة خطا  إمامضع عالمة صح  -4

  التعلیل 

  الحیوانیة  األلیاف أھمالكتان من  –أ 

   اإلفرازیةالشعیرات الحیوانیة  أھمھو من  الصوف -ب

  الشعیرات النباتیة الزراعیة  أھمالقطن من  -ج

صناعیة ،  ألیافطبیعیة ،   إلى ألیافتنقسم الخامات  المستخدمة في صناعة المالبس  –د 

  .تحویلیة  ألیاف

  السلیلوز  ھيالنباتیة  لأللیاف األساسیةالمادة  -خ

  الحیوانیة ھي البروتین  فلأللیا األساسیةالمادة  -ر

   اإلفرازیة األلیاف أھم الحریر الصناعي من -ز

  االسبستوس ھي شعیرات صخریة تتحمل درجات الحرارة العالیة  -ط

  بروتیني أصلالصناعیة المتحولة من  األلیافالفسكوز من  -ظ

  الصناعیة التركیبیة  األلیافمن  النایلون -ق

  بیعیة الط لأللیافالمیزات  أھمماھي  -5

  الصناعیة  لأللیافالمساوي  أھمماھي  -6



62 

 

  

  

  

  

  

  

       النسیج تحضیرات      
  

  

  

  

  

  

  الباب الثاني
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  األول الفصل

  الخیط 

 المادة، من أكثر أو قطعتین لوصل رئیسیة بصورة ُیْستخدم رفیع َحْبل  :  الَخْیــط  1.1.2

 أو الكتان، أو القطن، مثل ألیاف من الخیط وُیْصنع. نسیج قطعة إلى شيء، لحیاكة أو

 فوائد وللخیط. أخرى نسیج مادة أي أو الحریر، أو الرایون، أو البولیستر، أو النایلون،

 . األزرار وتركیب المتمزقات، وإصالح المالبس، حیاكة فوائده، وتشمل عدیدة

 غزل خیوط عدة ُتجدل ثم واحد، غزل خیط في كثیرة، ألیاف بغزل الخیوط معظم ُتصنع

 الخیوط وبعض. الخیط إلى وسمًكا قوة تضیف طیھ تسمى غزل، خیط لوك. خیط لعمل مًعا

  ) . 1( كما مبین في الشكل رقم  فقطأو أكثر  واحد غزل خیط من یتكون

  

  

  
  

  یبین تكوین الخیط)  1( الشكل رقم 
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  :األلیاف من أنواع ثالثة من الخیط ُیصنع

  .نباتیة  ألیاف ـ1 
  .حیوانیة  ألیاف ـ2 
  .یةصناع ألیاف ـ3 

 تقریًبا الطبیعیة األلیاف جمیع وتنمو. طبیعیة ألیاًفا والحیوانیة النباتیة األلیاف وتسمى 

. أكثر أو سم3,5و 1 بین طولھا یتراوح القطن تیلة فمثًال التیلة باسم تعرف قصیرة بأطوال

 مثل الصناعیة األلیاف أما. الخیوط صنع في استخداًما الطبیعیة األلیاف أكثر القطن وُیعتبر

 ھو والحریر. الشعیرات تسمى متصلة جدائل شكل على ُتْنَتج فھي والبولیستر، النایلون

 بین الحریر ألیاف طول متوسط ویتراوح. كشعیرات تبدأ التي الوحیدة الطبیعیة األلیاف

  .م1,200 و م900 حوالي

 تسمى. یتھانوع لتحسین الكیمیائیة المعالجة من بنوع والصناعیة الطبیعیة الخیوط معظم تمر

. الملح بمحلول شبیھ محلول في القطنیة الخیوط معالجة وھي التلمیع، العملیات ھذه إحدى

 صبغھا أو تبییضھا یتم الخیوط ومعظم. حریریة صقلھ وتعطیھ الخیط تقوي المعالجة وھذه

  .تعبئتھا قبل

  : الطبیعیة األلیاف من الخیط صنع - 2- 2-1

 ثانیة مرة تنظیفھ ثم تقویمھ، یتم ثم. الكتان أو القطن مثل ة،الطبیعی األلیاف تنظیف أوًال یتم 

 األلیاف وتزیل األلیاف تنعِّم التي التمشیط عملیة تتم ذلك بعد ثم. التسریح تسمى عملیة في

 القویة األسطوانات من مجموعتین بین الممشطة، األلیاف تمرَّر ذلك بعد. القَصر الشدیدة

 ذلك، بعد. قویة متصلة جدائل إلى وتحولھا السائبة األلیاف من كثیرة قطًعا تسحب التي

كما و الخیط لتكوین مًعا، غزالت عدة فتل ویتم. بكرات في وُتَلف ُغزول في الجدائل ُتْغزل

  ) .  2( في الشكل رقم  مبین
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  یبین عملیة صنع الخیوط من األلیاف الطبیعیة )  2( الشكل رقم 

  .المصنعة األلیاف من الخیط صنع - 3- 2-1

 إنتاجھا تم قد ألنھا قلیلة تمھیدیة معالجة إلى تحتاج فالشَّعْیرات قلیلة خطوات في یتم وھو 

 وقد. الشَُّعْیرة وحید كخیط استخدامھا یمكن الواحدة والشَُّعْیرة. الخیوط منھا لتصنع خصیًصا

 على تالشعیرا قطع ویمكن. الشعیرات متعدد خیط لتكوین مًعا كثیرة شعیرات جدل یتم

  . وفتلھا غزلھا ثم جدائل، في سحبھا یتم ثم معینة، بأطوال تیالت شكل

كما  مباشرة الشعیرات من صنعھا یتم التي تلك من لیًنا أكثر خیوًطا تنتج العملیة ھذه إن

  ) . 3( مبین في الشكل رقم 

  

  یبین صنع الخیوط من األلیاف المصنعة)  3(الشكل رقم 

  



66 

 

 من نوعین خصائص بین تجمع اللبیة الخیوط تسمى ناعیةالص الخیوط من نوع وھناك

 الخیط ھذا ُیصنع. والبولیستر القطن من مزیج الخیوط، من النوع لھذا ومثال. األلیاف

 ذلك بعد یتم. قطنیة واقیة بطبقة وتغلیفھ الشعیرات المتعدد البولیستر من الخیط لب بصنع

 الخیط ُتْكسب العملیة ھذه إن. مماثلة ئلجدا مجموعة أو جدیلتین مع الناتجة، الجدیلة فتل

 بشكل الحیاكة آلة على حیاكتھا، یمكن اللبیة الخیوط أن كما. البولیستر قوة مع القطن نعومة

 اللبیة والخیوط. تنقطع أو حرارتھا ترتفع أن وبدون األخرى، الصناعیة الخیوط من أسرع

 والمنسوجات للكي، تحتاج ال التي اتوالمنسوج بالصنَّارة، المشغولة األقمشة لحیاكة مثالیة

  . أكثر أو األلیاف من نوعین من المصنوعة

   الخیط تعریف - 2-1-4 

 شكل ذات مادة من أو النسیجیة، الشعیرات من أو النسیجیة، األلیاف من مستمر سلك الخیط

 طرق بعدة األلیاف تجّمع،القماش لتشكیل أخرى طرق أو الحیاكة أو النسج لعملیات مناسب

  :مجموعات وھي  بأربع عام بشكل تصنف الخیوط ولكن الخیوط لتشكیل

 تتماسك األلیاف من مستمر سلك ھو:   )Spun Yarn: باإلنجلیزیة( المغزولة الخیوط .1

 ابعضھ مع وتتماسك قیاسي، بطول تكون القصیرة واأللیاف. میكانیكي بفعل بعضھا مع

  . بعضھا مع بفتلھا

 :  )Filament Yarn: باإلنجلیزیة. (الشعیرات خیوط .2

 من أطوال اتالشعیر. بدونھ أو ببرم بعضھا مع تتماسك مستمرة شعیرات من تتركب

  . الخیوط من النوع لھذا مختلفة خصائص یعطي وھذا القصیرة، األلیاف

 : )Compound Yarn: باإلنجلیزیة( .المركبة الخیوط .3

 غالف یشكل واألخر الخیط لب األول یشكل. األقل على طاقین من الخیوط ھذه فتتأل 

 یتكون) الغالف( الثاني والطاق قصیرة، ألیاف من عادة) اللب( األول الطاق یتكون. الخیط

  . طولھ على الخیط قطر متجانس الخیوط من النوع وھذا. الشعیرات من
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 : )Fancy Yarn: باإلنجلیزیة( .المزخرفة الخیوط .4

 تولید بسبب المبرومة أو المزویة األخرى الخیوط أنواع عن الخیط ھذا منظر یختلف 

 تكون خیوط، عدة من عادة المزخرفة الخیوط تتألف. إنتاجھا أثناء الخیوط لھذه عشوائي

 . المزخرف الخیط قوام یشكل مركزي خیط حول مبرومة أو معقودة أو ملفوفة إحداھا

  

  المزخرفة الخیوط على أمثلةیبین )  4( الشكل رقم 

 انتظام عدم بسبب التمییز سھلة المزخرفة فالخیوط. الصعب باألمر لیس الخیط نوع تمییز

 ذات األخرى الخیوط أنواع بینما ،) 4( في الشكل رقم  مبینة كما الخیط طول على قطرھا

. الخیط لب یظھر بحیث شده بعد المركب الخیط تمییز یمكن. طولھا على متجانس قطر

 البرم حل ثم الخیط من قطعة باجتزاء یتم الشعیرات خیوط عن المغزولة الخیوط تمییز

 الخیط قطعة طول على األلیاف طول انك فإذا الخیط، لھذا المكونة األلیاف على للحصول

 ألیاف من مغزول الخیط كان أقصر األلیاف كانت وإن الشعیرات من الخیط یكون المجتزئ

  .قصیرة



68 

 

 وكما األقمشة أنواع معظم تشكل وھي الشریطیة أو األسطوانیة بأشكالھا الخیوط تعرف

 على مباشر بشكل تؤثر فإنھا لھا، المكونة األلیاف مواصفات باختالف الخیوط تختلف

 من جدا كبیرة مجموعة على النھایة في لنحصل تكوینھا، في الداخلة األقمشة مواصفات

 آالت خالل األلیاف تصنیع على الخیط صناعة تشتمل .النھائي المنتج ومیزات مواصفات

 معلبات في الخصلة حبل وتوضع شكل على األلیاف التمشیط بترتیب آالت تقوم مختلفة

  ) 5( في الشكل رقم  مبین كماو  خیط إلى بفتلھا تقوم التي الغزل آالت لتغذي

 

   الخیط صناعةیبین   ) 5(رقم  الشكل
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   الخیط تصنیع  - 5.1.2

 ستمرةم ألیاف وھي شعیرات بأخذ األقمشة شركات تقوم أن فإما متعددة بطرق الخیط یصنع

  الشعیرات متعدد خیط لتكوین مًعا منھا 100 - 15 بین یتراوح ما بسحب وتقوم ـ وطویلة

 وحیدة الخیوط بعض وتصنع الشعیرة وحید خیط لصناعة واحدة شعیرة باستعمال تقوم أو

 لتكوِّن بالتسخین التثبیت بطریقة والبولیستر النایلون من المصنوعة ذلك في بما الشعیرة،

 مع بشدة الخیط بليِّ الصناع یقوم بالتسخین التثبیت طرق إحدى وفي ممطوطة، خیوًطا

 مثل ذلك في مثلھ ثانیة، وضعھ یسترد أن یحاول فإنھ المفتول الخیط تفكیك وبعد. تسخینھ

 إجراء ویمكن النسیج، مرنة واألقمشة المزدوجة الحیاكة في الخیط ھذا ویستعمل. النابض

  . منفوًشا مظھًرا إلعطائھا الخیوط شعیرات على األخرى المعالجات بعض

 وتنتج. سم7,5و 2,5 بین طولھا یتراوح قصیرة أطوال أو تیلة ىإل الشعیرات تقطیع یمكن

 ویمكن. لمعاًنا أقل ولكنھ الشعیرة، خیط من أنعم خیًطا الشعیرات من المقطوعة التیلة ألیاف

 خیوط لتكوین تیلة صورة في الصناعیة واأللیاف الطبیعیة األلیاف خلط الخیوط لمنتجي

 وعلى إنتاجھا، في المستعملة األصلیة األلیاف صبخوا المخلوطة الخیوط وتتمتع. مخلوطة

 الحتوائھا الماء تمتص والبولیستر القطن من المصنعة المخلوطة الخیوط فإن المثال، سبیل

   .البولیستر على الحتوائھا الكرمشة تقاوم أنھا كما القطن، ألیاف على

 تیلة اسم الصناعیة الطبیعیة،واأللیاف األلیاف من المصنعة المخلوطةویطلق على الخیوط 

 أو مخلوطة كانت سواء نفسھا بالطریقة التیلة خیوط جمیع وتصنع. مغزولة خیوط أو الخیط

 حیث باالت شكل على المصنع إلى األلیاف وتصل. األلیاف من فقط واحد نوع من مكونة

 من الكبیرة األحجام بتقطیع اآلالت ھذه وتقوم. التقطیع آالت من مجموعة بتغذیة العمال یقوم

 بإزالة التمشیط آالت ذلك بعد وتقوم. معا األلیاف تخلط كما الشوائب، بعض وإزالة األلیاف

 حبل شكل على األلیاف باقي ترتب ثم. الشاذة القصیرة األلیاف وبعض الصغیرة الشوائب

 نفسھ الوقت في شالت ثماني إلى یصل الشالت من عدد سحب ذلك یلي. الشلة یسمى مفكك

 السلك ویلوى سلًكا تسمي رقیقة ضفیرة شكل على الشلة ھذه تشكل ثم. أخرى شلة لتكون
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 خلط ویمكن. الشلة من مباشرة الخیط الغزل بعض وتنتج. الخیط لعمل غزلال راأط على

  . السلك غزل عند أو مًعا، الشالت سحب وعند الباالت، فتح عند األلـیاف أنواع مختلف

 مًعا الخیط من أكثر أو جدیلتین لي یتم وأحیاًنا كبیرة، بكرات على یلّف الخیط إنتاج بعد

 ثالثي الخیط فإن المثال، سبیل وعلى طیھ اسم الناتج الثقیل الخیط على ویطلق. لتقویتھا

 فإنھ البكرة، على الخیط لف من االنتھاء وبعد. الخیوط من جدائل ثالث من یتكون الطیات

  .)  6( رقم  في الشكل كما مبینو الحیاكة أو للنسیج جاھزا یكون

 

 یبین  ماكینة النسیج)  6( الشكل رقم 
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 الثاني الفصل

 النسیج تحضیرات

  :تمھید 

 الغزل مرحلة من االنتھاء بعد الخیوط على تمر التي المراحلتعتبر تحضیرات النسیج من 

 عیوب تحدید یتم تحضیرات مراحل خالل فانھ كذالك ، النسیج ماكینة إلى تھیئتھا لغرض

 المناطق استبعاد كذلك جدیدة بحالة واستبدالھا والعقد والرفیعة السمیكة األماكن مثل الغزل

  . عالیة فائدة نسبة لیعطي الخیط خصائص تحسین ثم من الخیط على الضیقة

 المرحلة  الخیوط على إجرائھا یتم التي كیماویة الغیر العملیات ھي النسیج تحضیراتو

 على الحصول مع الخیوط استخدام إلمكان وریةضر خطوات وھي ، والنسیج الغزل مابین

 قوة إلى تضیف خواص الخیوط بإعطاء وذلك)  الكفاءة(  االنتفاع في المستویات اعلي

  . الغزل عملیة إثناء وجدت قد تكون التي العیوب من والتخلص تحملھا

  .    رئیسین قسمین إلى النسیج تحضیرات تقسم

  . السداء خیوط تحضیرات:  أوال

  متتالیة عملیات عدة على تشمل السداء خیوط اتتحضیر

  .  السداء تدویر  -ا
  .  التسدیة  -ب
  .  التنشیة  - ج
  .  والتطریح اللقى  -د

  .  اللحمة خیوط تحضیرات:  ثانیا

 تشبھ بكرة على اللحمة خیوط إعداد یتم حیث السداء خیط تحضیر عملیات أسھل من تعتبر

  . األوتوماتیكي التدویر مكائن في اللحمة وبینةب على لفھا إعادة ثم السداء تدویر
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  تعریفات عملیة تحضیرات النسیج  - 1- 2-2

 في كثیرا تستعمل التي التعاریف بعض ھناك النسیجیة التحضیرات عملیات في الدخول قبل

  . النسیج صناعة

  . طولھ اتجاه في القماش في الموجودة الخیوط وھي : السداء خیوط -1

  . القماش لتكوین السداء خیوط مع تتعاشق التي العرضیة الخیط وھي:  اللحمة خیوط -2

 وفي األحجام في تختلف وھي علیة الخیوط لف یمكن ما كل وھي : البكرة - 3

. فیھا ستستعمل التي للعملیة وطبقا الخیط نوع  حسب الشكل  

  المكوك في لوضعھا اللحمة خیوط علیھا ترص التي وھي:    لحمة بوبینة  - 4

 المعدن من فتحتین لھا الخشب أو المعدن من كبیرة بكرة وھي : السداء مطواة - 5 

 إلى  2000 ربایق ما علي تحتوي عادة وھي المتوازیة الخیوط من كبیرا عددا تحمل

  ) . 7( في الشكل رقم  كما مبینو خیط 10000

  

الخیوط                                      

                                                      لسداءمطواة ا

 
  یبین آلة التسدیة غیر المباشرة )  7( الشكل رقم 
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       ( Winding )  :  عملیة التدویر - 2-2-2 

 مختلفة ھندسیة اشكاأل یأخذ ،عادةربك ھیئة على ویعبأ الغزل بوبینة من الخیوط تدویر یتم

 في اإلنتاجیة القدرة زادت البكرة على الطول زاد ،فكلما التالیة حلةالمر تتناسب وبأطوال

 عیوب بعض من التخلص في تساعدنا خیوطال تدویرات إن القادمة التحضیریة المرحلة

 السمیكة المواضع من الغزل مراحل أخطاء من كبیرة نسبة استبعاد یمكن انھ إي الغزل

 تحسین على تساعد خیوطال تدویرات إن. لعقدا علي التغلب وأیضا الرفیعة المواضع وكذلك

 بمراقبة تھتم المصانع فان ولذلك الغزل ألخطاء مراجعة عملیة فھي الخیوط جودة مستوى

 للمراحل اإلنتاجیة القدرة رفع في المباشر وتأثیرھا وأھمیتھا لحیویتھا نظرا العملیة ھذه

وكما مبین في  جیدة الغیر ةاألقمش من منسوجات إنتاج لتجنب وأیضا التالیة التحضیریة

  .)  8( الشكل رقم 

 
یبین ماكینة تدویر الخیوط)  8( الشكل رقم   
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   :  تدویرإل عملیة من الغرض - 3- 2-2
 

    ، مباشرة الغزل عملیة بعد تأتي التي العملیة ھو خیوطال تدویر عملیة إن ذكرنا وان سبق

 التالیة العملیات في الستعمالھا ةورفع قدرتھا اإلنتاجی اكبر بكر على الخیوط لف وھو 

           -:  ھما مھمین غرضین العملیة ولھذه

 طویل لوقت العملیة استمرار تضمن حتى التالیة للعملیات مناسبة عبوة على الحصول -أ 

. التدویر عملیة إثناء الخیوط على اكبر شد یوضع لذلك متماسكة بكرة إلى تحتاج أنھاكما   

التخلص ویكون السمیكة واألجزاء الضعیفة األجزاء مثل الغزل عیوب من التخلص -ب                                        

 ویقطع مطلوب سمك بأقل یسمح الذي الحد عند الشد قیمة بضبط الضعیفة األجزاءمن 

 بمرور تسمح أمشاط يف بتمریرھا السمیكة األجزاء من التخلص ممكن كما ، ذلك مادون

. الحد ھذا عن سمكھا یزید التي األجزاء في الخیوط وتقطع معین سمك  

 فعند ، تدویرھا إثناء الخیوط على الشد لضبط أجھزة األوتوماتیكیة التدویر مكائن تحتوي 

 وبھذا القطع فیحدث الشد یتحمل ال فانھ التشغیل تحت الخیط على ضعیف موقع ظھور

 استبعادھا عملیة فان والعقد السمیكة المناطق إما الخیط على الضعیفة ناطقالم استبعاد یمكن

 مرور إثناء العیوب ھذه مثل لتحدید میكانیكیة أو الكترونیة أجھزة استخدام خالل من تتم

 على تحتوي التدویر مكائن فان ذلك إلى إضافة)   knots ( بعقدة واستبدالھا علیھا الخیط

 وتنظیم اإلنتاج حساب في یساعد والذي البكرة على الملفوف طالخی طول لتحدید منظمات

  .  الالحقة المختلفة التشغیل مراحل

 لضبط األوتوماتیكیة األجھزة وبھا بالمصانع العالیة السرعات ذات التدویر ماكینات تستخدم

 تعمل كما بكر ھیئة على ولفة الغزل بوبین من سحبة إثناء الخیوط على الواقع الشد وتنظیم

 صفات على توثر ال حتى الشد اختالف تقلیل على والمنظمات الحساسة األجھزة ھذه

 إلى للوصول قائمة األبحاث إن بالذكر الجدیر ھو ومما ، التشغیل تحت الخیوط وخواص

 الشد یوثر  ال حتى التدویر عملیة في سحبھا إثناء الخیوط على الشد لتنظیم الطرق أفضل

  .یبین ماكینة تدویر الخیوط الحدیثة )  9( كل رقم الش الخیط وخواص صفات على
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حدیثة الخیوط تدویر ماكینة)  9( الشكل رقم   

  

  التدویر بماكینة الخیوط لف طرق - 2-2-4

  :                                    الطریقتین بإحدى التدویر بكرة على الخیوط تلف

  .  البكرة بدوران -1

  .  ثانیة بكرة ولح الخیط دلیل بدوران -2

 توثر ال الوقت نفس في وھي التدویرات بماكینات االستعمال الشائعة ھي األولى الطریقة   

  . الثانیة الطریقة في الموجود وبعكس الخیط في البرمات على
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  الخیط سحب طرق - 2-2-5
  :   الخیط لسحب طریقتان ھناك

  : الجانبي السحب -1  
 الخیط سحب إثناء محورھا حول الرئیسیة البوبینة تدویر السحب من الطریقة ھذه في    

  .  البكرة محور على عمودیا السحب ویكون )10 ( رقم الشكل في بینم كماو

  

  البكرة دوران اتجاه

  

  

               متحركة بكرة                                                                         

  الخیط السحب اتجاه

  

  یبین السحب الجانبي للخیط ) 10 ( رقم الشكل                           

  

  : المحوري السحب -2

 مناسب وضع وفي الحالة ھذه في ثابتة تكون التي بوبینة من السحب یتم الطریقة ھذه في   

 )11( رقم الشكل في مبین كماو البكرة لمحور موازیا الخیط سحب اتجاه ویكون

  

       

  متحركة بكرة                                                                   
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                                                                     ثابتة بكرة         

                        

                       

  للخیط یبین السحب المحوري  )11( رقم شكل

 نسبة زیادة إلى یودي قد مما علیة الواقع الشد لزیادة یتعرض ولفة الخیط سحب إثناء في

 اإلنتاج انخفاض عنھ یترتب مما التدویر مكائن في التوقفات وزیادة بالخیط المقطوعات

 انخفاض إما ، بالخیوط الموجودة العقد لكثرة نتیجة سيء مظھر ذات أقمشة على والحصول

 غیر لف ذات متماسكة غیر بكرات على الحصول إلى تودي الخیط على الواقعة الشد نسبة

 المحافظة یجب لذا المختلفة والمراحل التسدیة عملیة في منھا الخیط انزالق یسھل متماسك

 مكائن بھا المزودة الشد أجھزة وباستخدام التدویر عملیة إثناء الخیط على الواقع الشد على

  . التدویر

 

  الخیوط رص طرق - 2-2-6

 عربة تحریك على تعمل میكانیكیة حركة بواسطة خاص بشكل البكر على الخیوط ترص

 اللف ویفضل ، مخروطي أو اسطواني شكل تأخذ حتى البكر على الخیط لوضع التدویر

  . المخروطي

  :  التالیة األقسام  إلى الخیوط رص طرق تقسیم یمكن
  .  الترددیة الرص طریقة:  اوأل

  :                                               المردان لجمیع واحدة كامة امباستخد – أ
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 بواسطة الحركة وتنقل الخیط دلیل بتحریك وتقوم الماكینة أخر في الكامة تركب حیث

 ھذه وتحقق المردان یحرك الذي الرئیسي العامود بواسطة بدورھا تتحرك تروس مجموعة

  . التالیة النتائج الطریقة

  .  المخروط أو البكر قطر بزیادة الخیط سرعة زیادة -1

  .  ثابتة المردان سرعة تظل -2

 بسرع المردان سرعة عالقة لثبات وذلك البكر قطر بزیادة الخیط لف خطوات اختالف -3

  . الخیط دلیل طنبور

  :   خیط دلیل لكل مستقلة كامة باستخدام – ب
                 ذات خاصة ، البكر على الخیوط لف یناتماك أنواع لجمیع الطریقة ھذه تستخدم      

  .  منھا الثابتة السرعات

   الدورانیة الرص طریقة:  ثانیا
  :                                                التالیة األقسام إلى الطریقة ھذه تنقسم

              قتالو نفس في وھي حده على مردن لكل كامة تخصیص بواسطة الخیوط رص – أ

  .  الدقیقة/  یاردة 250 إلى 200 من الخیط لف سرعة وتكون ، للخیوط كدلیل تعمل

 وتكون ، حلزوني مجرى ذات )االسطوانات ( السلندرات بواسطة الخیوط رص – ب

  . دقیقة/  یاردة 1200 إلى الماكینات أنواع بعض في تصل حیث عالیة اللف سرعة

 سرعة وتكون ، متعددة مجاري ذات )االسطوانات ( ندراتالسل بواسطة الخیوط رص – ج

  .  دقیقة/  یاردة 800 حوالي فیھا الخیوط لف

  الخیوط على الشد تنظیم أجھزة - 2-2-7
 رقمكما مبین في الشكل و الخیوط شد لتنظیم مختلفة بوسائل الخیوط تدویر ماكینات تزود   

 في منتظم خیط على وللحصول ،الخیط ضم لسرعة وكذلك)  13(  رقم والشكل)  12( 

 على الواقع الشد كمیة وكذلك المناسبة السرعة باختیار االعتناء یجب سحبة إثناء اللف
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 قدرة إلى نسبھ استخدامھا یمكن الخیط لف إعادة سرعة زیادة إن حیث ، سحبة إثناء الخیط

  .  لفة إثناء الخیط على الشد تأثیر ولتقلیل العالیة السرعات تقبل على الماكینة

  

  

  ھیدرولیكيمشد  یبین)  13( الشكل رقم                         یبین مشد بسیط)  12( الشكل رقم    

         الواقع الشد على المحافظة منھا الرئیسي والغرض الشد أجھزة من مختلفة أنواع توجد و

  . نھایتھا حتى اللف عملیة بدایة من الخیط على

  : ھي األجھزة ھذه ومن

  .  الشد مضاعفة جھاز -1
             الخیط على مناسب شد ألحداث المستخدمة والطرق األجھزة ابسط من الجھاز وھذا   

            من مجموعة وتحت فوق الخیط یمر بان بالرسم موضحة كما الجھاز فكرة وتتلخص

    على یساعد مما ةثابت األعمدة ھذه وان ، بكرات على لفة قبل الخیط یتالمس بحیث األعمدة

 ذات بكرات على للحصول لفة إثناء الخیط على شد إحداث إلى ویودي بھا الخیوط احتكاك

  ) .15( رقم والشكل) 14(  رقم الشكل في كما راخ غیر متماسك لف
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    الخیط مسار

  

  1ش    2ش        3ش    4ش

  

  

  دة یبین جھاز مضاعفة الشد ذات الثالثة أعم )14( رقم الشكل

  

  

  

                                                                                 الخیط سارم        

   1ش  

   

     2ش  

  

  یبین جھاز مضاعفة الشد ذات العمود الواحد  )15( رقم الشكل

  

  .  الشد إضافة جھاز -2
         الخیط یمر اسطواني واألخر دنيمع سطح أو معدنیین سطحین من یتكون الجھاز وھذا   

   شد عنھ ینتج السطحین على الحاصل الضغط ونتیجة.  الجدیدة البكرات على لفة قبل بینھما
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           السطحین على الواقع والضغط المسافة على الشد مقدار ویتوقف لفة إثناء الخیط على

  )  .16( رقم الشكل فيمبین  كماو المعدنین

 

     

1ش 2ش   1ش  2ش   

  

 

  

  یبین جھاز إضافة الشد )  16( رقم الشكل

  

  .  الشد واإلضافة المضاعفة أجھزة -3  

          بمرور وذلك اإلضافة وطریقة المضاعفة طریقة السابقتین الطرقتین یجمع الجھاز ھذا     

 أعلى نابض أو ثقل فیھ مثبت قرص بواسطة ضغط تأثیر تحت ثابت عامود حول الخیط

)  سبرنك( النابض قوة على أو الثقل وزن على الخیط على الواقع الشد ویتوقف العمود

 رقم الشكل مبین في كماو صحیح والعكس النابض قوة أو الثقل بزیادة الشد یزداد وبذلك

)17.  (  

  

  

  

  

السطح 
 نيامعدني الثال

        معدنيالسطح ال
 األول

 سطح معدني

  اسطوانة

 معدنیة
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  النابض قوة أو الثقل وزن         

  

  1ش 

 

   واإلضافة المضاعفة جھاز                                                       2ش           

           

   

  یبین جھاز المضاعفة واإلضافة الشد )17( رقم الشكل  

  

  البكر تدویر طرق - 2-2-8

  : محورھا حول البكرة لدوران طرق ثالثة التدویر مكائن معظم في تستخدم

 على ویطلق األسطوانة طحس مع واالحتكاك بالتالمس محورھا حول البكرة دوران -1
  . المباشرة غیر الطریقة ھذه
 یتزاید البكرة على الخیط لف عملیة وباستمرار ثابتة سرعة ذات القائدة األسطوانة إن

(    ثابتة للبكرة محیطیة سرعة على نحصل وبذلك)  البكرة( دورانھا سرعة وتقل قطرھا

 سطح بین االحتكاك تتحمل لتيا الخیوط في تفضل الطریقة وھذه)  الخیط سحب سرعة

 مبین كماو ،في اإلنتاج االستعمال الشائعة ھي الطریقة ھذه إن كما األسطوانة وسطح البكرة

  )   .18(رقم  الشكل في
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                                 البكرة

  

  

  

  االسطوانة                                    ثابت األسطوانة دوران

  یبین دوران البكرة بالطریقة الغیر مباشرة )18( رقم شكل

  

  .  المباشرة بالطریقة ثابتة بسرعة محورھا حول البكرة دوران -2
          إن یعني وھذا ثابتة دورانیة بسرعة المردن وإدارة المردن على البكرة بتثبیت ذلك یتم   

          البكرة على لفة سرعة سیزید وبالتالي قطرھا زاد كلما ستزید للبكرة السطحیة السرعة

       سینتج إن حیث االستعمال نادرة الطریقة وھذه الخیط علیھا الملفوف الطبقة قطر بازدیاد

     إلى یودي وكما اإلنتاج یقلل مما المقطوعات زیادة إلى إضافة الشد منتظمة غیر بكرة لدینا

  .) 19( رقم الشكل فيمبین  كماو الكلفة زیادة مع سیئ مظھر ذات أقمشة على الحصول

    البكرة 

  البكرة دوران

  

  

  یبین دوران البكرة بالطریقة المباشرة )19( رقم الشكل                      
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 بسرعة البكرة قطر ازدیاد مع متناقصة متغیرة بسرعة محورھا حول البكرة دوران -3 
  . ثابتة
          نادرة الطریقة وھذه الحدیثة التدویر مكائن بھ تزود خاص جھاز لغرضا لھذا یستخدم    

  . باالحتكاك تتأثر والتي الثمینة للخیوط وتستخدم االستخدام

  الخیوط لف طرق - 2-2-9
  : أھمھا مختلفة طرق بعدة الجدیدة البكرة علىولفھا  الخیوط تدویر عملیة تتم

  .   المتوازن اللف طریقة -1
 یقوم متوازیة لفات شكل على التدویر بكرة على الطریقة ھذه في الخیوط ترص   

 بمساند البكرة تزود یلزم كما ، الكلى الفتلة قطر تساوي مسافة یتحرك بان فیھا الرصاص

ما وك برمیلي أو متوازن شكل على تنتج وھي ، الملفوف الخیط ینزلق ال حتى الجانبین من

  . ) 20( مبین في الشكل رقم 

  

                                                         المتوازن اللف

  

                         البكرة

  

  المتوازن اللف طریقةیبین  )20( رقم الشكل                         
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  .   المائل اللف طریقة -2
 بحركة الجدیدة البكرة على لفھا ویتم األصلیة البكرة من الطریقة ھذه في الخیط سحب یتم   

 جدا صغیرة للخیط الجانبیة الخطوة تكون بحیث البكرة سطح على للخیط صغیرة جانبیة

 على لولب أو مجرى بواسطة الخطوة ھذه في التحكم ویمكن تقریبا الخیط سمك وتعادل

  .  القائدة أألسطوانة محیط

 الخطوة ھذه تزداد حیث المجرى أو لباللو زاویة على للخیط الجانبیة الخطوة وتتوقف 

  . اللولب زاویة بانخفاض الخطوة تلك وتقل اللولب  بزیادة

     على الخیط وتوزیع الخیط دلیل بعمل یقوم القائدة األسطوانة بسطح الموجود اللولب أن أي 

  )  . 21( رقم الشكل فيمبین  كما البكرة وسطح محیط

  

  

  

  طالخی اتجاه           

                                                                 اللف المائل    

  

                                    

  البكرة                                

     المائل اللف طریقة یبین )  21( رقم الشكل                            
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  .  قاطعالمت اللف طریقة -3

        البكرة لمحور بالنسبة محدد بمیل أو بزاویة البكرة على الطریقة ھذه في الخیوط ترص

 الرصاص یتحرك الطریقة ھذه وفي ، المتقاطعة الخیوط من طبقات ذات بكرة ینتج بحیث

 طبقات تتماسك وبذلك متوازیة اللفات ترص لكي فرصة یعطي ال حتى كبیرة بسرعة

 ذات بكرة إلى یحتاج ال اللف من النوع وھذا انزالقھا فتمنع البكرات على الموجودة الخیوط

  )   . 22( رقم الشكل في مبین كما الجانبین من مساند

 

 

 

 

 

   المتقاطعة الخیوط 

  

    البكرة                                                                 

  

  

       المتقاطع اللف طریقةیبین ) 22( قمر الشكل
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  خیوطال تدویرات حسابات - 2-2-10

 المستعمل الخیط جودة ھي خیوطال تدویرات مكائن إنتاجیة في تتحكم التي العناصر أھم إن

 جودة ذات خیوط استعمال األفضل من لذلك المقطوعات زادت الخیط جودة نقصت فكلما

   النسیج مكائن إنتاجیة لزیادة التالیة المرحلة في الستعمالھا یدةج خیوط على للحصول عالیة

  - :  ھي خیوطال تدویرات حساب في المستعملة القوانین أھم إن

  .  البكرة دوران سرعة -1

  .  للبكرة المحیطیة السرعة -2

  

      األول القانون  

   قطرھا×  الدقیقة في القائدة ةاألسطوان دوران عدد                                            

  =   الدقیقة في البكرة دوران سرعة

  اللف بدایة عند البكرة قطر                                 

   الثاني القانون

   الثابتة النسبة×  البكرة قطر×  الدقیقة في البكرة دوران سرعة=    للبكرة المحیطیة السرعة

  -: أن حیث

   الدقیقة في دورة       استق البكرة دوران سرعة

   بالملیمتر                       یقاس     القطر

  الدقیقة في متر     تقاس  للبكرة المحیطیة السرعة

  3.14=                      الثابتة النسبة
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  )  1(  رقم مثال

 نةاألسطوا وقطر الدقیقة في دورة 800 ھي القائدة األسطوانة دوران سرعة كانت إذا

  . المطلوب ملیمتر 50 تساوي اللف بدایة عند البكرة قطر وكان ملیمتر 150 تساوي القائدة

  .  الدقیقة في البكرة دوران سرعة -1

  .  للبكرة المحیطیة السعة -2

    الحل

     قطرھا×  الدقیقة في القائدة األسطوانة دوران عدد                                        

  =  الدقیقة في البكرة دوران سرعة

  اللف بدایة عند البكرة قطر                                

  

                        800  ×150                         

    =                         الدقیقة في البكرة دوران سرعة

                         50   

   الدقیقة في دورة   2400=            الدقیقة في البكرة دوران سرعة

  

   3.14×  50×  2400=     للبكرة المحیطیة السرعة -2

      الدقیقة في ملیمتر   376800=         للبكرة المحیطیة السرعة

   الدقیقة في متر      376.8=     
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  )  2(  رقم مثال

 دورة 400 تساوي قائدةال األسطوانة دوران عدد كان إذا اللف بدایة عند البكرة قطر جد 

 الدقیقة في البكرة دوران سرعة بان علما ملیمتر 100 یساوي األسطوانة وقطر الدقیقة في

  . الدقیقة في دورة 2000 تساوي

  

   قطرھا×  الدقیقة في القائدة األسطوانة دوران عدد                                            

  = الدقیقة في البكرة دوران سرعة

  اللف بدایة عند البكرة قطر                                   

  

400   ×100  

                2000           =  

  اللف بدایة عند البكرة قطر

 

40000 

    =    اللف بدایة عند البكرة قطر

 2000  

  

  ملیمتر     20=         اللف بدایة عند البكرة قطر
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  الثالث فصلال
  خیوطال تدویر تماكینا  

      :تمھید  

 الطرق ھذه وتعتمد الخیوط ورص ولف لسحب مختلفة طرقا ھناك إن وذكرنا وسبق كما

  .    البكرات تدویر ماكینات بأنواع

 من العامل بھ یقوم ما على متوقفة أوتوماتكیة غیر أو أوتوماتكیة تكون أن إما الماكینات ھذه

 في كثیرا یختلف ال الخیط مسار فان الخیوط یرتدو الماكینات نوع اختلف مھما عملیات،

  .   األوتوماتكیة أو العادیة الماكینات جمیع

  

  خیوطال تدویر بماكینات الخیط مسار - 2-3-1

 تنتقل ومنة ، الخیوط تدویر ماكینات معظم على الخیط مسار یبین) 23( رقم الشكل   

   -:  اآلتیة باألجزاء مارا التدویر رةبك إلى  النھائي الغزل من الناتجة البوبینة من الفتلة

  

  .  الخیط دلیل -1

  .  الشد جھاز -2

  .   المشط -3

  .  اإلیقاف جھاز  -4

  .  الرّصاص -5
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  البكرة إلى

                    المشط                                                                              

  

  اسطوانة   اإلدارة   الشد جھاز

                    

                    اإلیقافجھاز                                                                          الخیط دلیل

  

  

  

  

             الرصاص                                                       الغزل بوبینة

  

  

  التدویر ماكینة في الخیط مسار یبین )23( رقم الشكل
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  .   الخیط دلیل  -1

 الموجود والدلیل)  الفرفوري(  الصیني الخزف من أو المعدن من یكون إن إما وھو   

 إن یالحظ الحدیثة الماكینات وفي ، الشد جھاز وقبل البوبینة طرف من بالقرب  دموج

 اتجاه وضعة في لیناسب خارجھا أو الماكینة داخل إلى اتجاه في ضبطھ نیمك الدلیل تصمیم

  .  والدلیل الفتلة بین االحتكاك من قدر إي تالقي أو لمنع الفتلة مرور

  .  الشد جھاز -2

       األجزاء لقطع وذلك الخیط مع مناسب شد وضع ھو الشد جھاز من األساسي الغرض إن   

        البكرة فان كبیرا الشد كان فإذا البكر إنتاج نوعیة على یوثر الشد ھذا إن كما ، الضعیفة

        – راخیة(  طریة تكون الناتجة البكرة فان ضعیفا الشد كان ،وإذا متماسكة تكون الناتجة

 یعمل الذي ھو منھا االستعمال والشائع الشد أجھزة من عدیدة أنواع وھناك)  محلولة

 قوة على نحصل حیث المعدن من قرصین بین مروره ندع الخیط على قوة وضع بنظریة

  .  الخیط فوق الموجود األقراص ثقل بواسطة الضغط

  .   المشط  -3

 ضیقة فتحة وھي ، البكرة إلى الكبیرة العقد أو السمیكة األجزاء مرور لمنع یستعمل    

 ، عملالمست الخیط نمرة حسب تختلف الفتحة وھذه ، الخیط من معین سمك بمرور حتسم

  .       الشد جھاز مع المشط یثبت األحیان معظم وفي

                                                             -: ھما األمشاط من نوعان ھناك

  .                                                                                     السكینة المشط - أ
         ،وھو علوي جزء ، جزئیین من مكون وھو ، التدویر ماكینات معظم في بكثرة یستعمل    

         تسمح حتى الجزئیین بین المسافة تغیر ویمكن.  سفلي أخر وجزء حاد سالح عن عبارة

  .  مختلفة نمر بمرور
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  .  اإلبرة ذو المشط -ب
          بین المسافة عن سمكة زاد إذا طالخیو بتقطیع تقوم معدنیة ابر العلوي الجزء في یوجد    

  . للمشط السفلي والجزء الخیط طرف

  .  اإلیقاف جھاز -4

 البكرة تستمر ال حتى الخیط قطع عند البكرة حركة لیوقف التدویر ماكینات على ویثبت   

.  المستمر االحتكاك نتیجة الخیط تلف یسبب مما لالسطوانة مالمسة وھي الدوران في

      . الحساس یسمى ذراع فوق الخیط ویمر مستقل إیقاف جھاز مردن لكل ویكون

         المردن فان الخیط انقطاع حالة في أنة ھو مردن لكل اإلیقاف جھاز تثبیت من والھدف

     ھذه من ویوجد ، العمل في المرادن باقي وتستمر یتوقف الذي ھو فقط الخیط بھذا الخاص

              . والسیطرة التشغیل في كھربائیة أو میكانیكیة أسس على تعتمد التي األجھزة

 الحساس یسمى ذراع على توثران قوتین ھناك إن بمعنى الرافعة بنظریة تعمل األجھزة ھذه

  الثانیة القوة إما ، التدویر إثناء الخیط شد قوة وھي األولى القوة ویمثل فوقھ الخیط یمر

 وضع في الذراع یكون الحساس على الخیط وجود فعند ، الثقل قوة عن عبارة فھي لرافعةا

 وتتحرك یختلف الرافعة اتزان فان الخیط قطع عند إما ، البكرة دوران في ویستمر اتزان

 واعدة الخیط بعقد العامل یقوم أخر بذراع وباتصالھا  الثقل ناحیة من األسفل إلى الرافعة

  . أخرى مرة التشغیل وضع إلى الحساس

  .  صالرّصا   -5
 على لفات عن عبارة یكون والخیط ، طبقات في البكرة على الخیط یرص الذي وھو    

 أو یلھ والذي حلزون كل بتالمس الحالة ھذه وفي متوازنة تكون إما وھي حلزوني شكل

  . البكرة دوران لسرعة بالنسبة الخیط حركة سرعة حسب متقاطعة

       ،ولكن والدائري الترددي ھي نوعین رصاصال ذات التدویر مكائن إن سابقا ذكرنا وكما   

     على بالتالي یوثر الذي)  الحواري(  شكل على یتوقف التدویر ماكینات في السرعة لزیادة
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 في  االستخدام الشائعة )االسطوانات (  السلندرات من أنواع ثالثة ویوجد ، البكرة شكل

    -: وھي الخیوط تدویر ماكینات

  .  كاملة عجلة ذو سلندر - أ

       عند الخیط من اكبر طول لرص نتیجة المخروط قاعدة عند كبیرة میل زاویة یعطي وھو   

  . الحواري زاویة لتغیر وذلك القاعدة

  .  عجلة نصف سلندر -ب 

  .                                                   المخروط قاعدة عند اقل میل یعطي وھذا

  .  عادي سلندر -ج 

 احدھما نوعین وھو ، ثابتة الخیط لفات میل زاویة وتكون اسطوانیة بكر ینتج النوع وھذا   

 حتى الصباغة لغرض محلولة عبوات ینتج واألخر للتسدیة كثیفة متماسكة عبوات ینتج

  . الخیط طبقات خالل بالمرور الصباغة لمحلول یسمح

  السداء تدویر ماكینات أنواع - 2-3-2   

         نوعین إلى تقسیمھا یكمن فأنة ، السداء خیوط تدویر ماكینات أنواع تالفاخ من بالرغم

  -:  وھما رئیسین

  )    العادیة(  أوتوماتكیة الغیر السداء تدویر ماكینات:  أوال     
 إلى تقسیمھا یكمن فأنة ، السداء خیوط تدویر ماكینات أنواع اختالف من بالرغم      

  -:  وھما رئیسین نوعین
  .  الترددي الرصاص ذات التدویر ماكینات  - أ

 دلیل  إلى الغزل ماسورة من الترددي رصاص ذات تدویر ماكینة في یبدأ الخیط مسار  إن 

 تكونتو التدویر، بكرة ومنھا الترددي الرصاص ثم اإلیقاف وحساس الشد جھاز ثم الخیط

 وھذه ،) القایش(  یورالس بواسطة كھربائي محرك من حركتھا تأخذ طارة من الماكینة

 تنتقل ، ثابتة البكرة)  دورات( لفات عدد تكون وبذلك مباشرة المردن إلى تنتقل الحركة

 تدور التي الكامة إلى ومنھا)  الدشالي(  التروس مجموعة بواسطة الرصاص إلى كةرالح
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 إلى الیمین من الرصاص یتحرك وبذلك ، بالكامة الموجود المجرى في الذراع فتحرك

 النوع ھذا في ویالحظ ، المطلوب القطر إلى البكرة تصل حتى العملیة تستمر وھكذا یسارال

 وھذا ، مردن لكل كامة استعمال ذلك ومعنى مباشرة المردن على كامة یستعمل المكائن من

 تقوم التي الرصاصات كل یحمل ذراع بتحویل تقوم كبیرة كامة استعمال من أفضل النوع

 الوصول من أمكن قد مردن لكل كامة استعمال إن حیث المردان جمیع على الخیوط برص

ما مبین في الشكل وك  دقیقة/ متر)   800(   إلى تصل للخیط للتدویر عالیة سرعات إلى

  . ) 24(رقم 

  1  

    2  

                                   3 

  4 

                                                                                          5 

6 

7 

 

8 

  

  عتلة التشغیل  – 4  الطنبور  – 3  البكرة  – 2  حامل البكر  – 1

  بوبینة  – 8  دلیل الخیط  – 7  جھاز الشد  – 6  السكینة  – 5

   التدویر ماكینةیبین ) 24( رقم الشكل
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 .  ألدوراني الرصاص ذات التدویر ماكینات -ب

 األجزاء من التخلص أمكن وبذلك معا والرص اإلدارة لغرض االسطوانة فیھا تستخدم  

)  1200(  إلى تصل عالیة سرعات على الحصول أمكن وبالتالي الترددیة الحكة ذات

   دقیقة/  دورة

 یقوم ما على متوقفة واألوتوماتیكیة العادیة منھا التدویر ماكینات فان ذكرنا وان سبق وكما

  . منھا كل في لیاتعم من العامل بھ

   العادیة التدویر ماكینات على العامل بھا یقوم التي العملیات   

  . مملیة بواحدة الفارغة الغزل بوبینة تغییر  -1

  .  فارغة بواحدة المملیة البكرات تغیر -2

  . تغییر عملیة كل بعد الخیوط عقد -3

  .  الخیط قطع عند الخیوط عقد -4

  .  عملیة كل بعد الماكینة تشغیل -5

 .  األوتوماتیكیة التدویر ماكینات:   ثانیا
 العدد مع انجازھا یستطیع ال كثیرة عملیات بإجراء العامل یقوم العادیة التدویر مكائن في   

 من العاملة األیدي ،ونقص ناحیة من اإلنتاج معدالت زیادة ولغرض ، المرادن من الكبیر

 أوتوماتیكیة ماكینات وإنشاء بتصمیم التدویر ماكینات صناعة شركات قامت ، أخرى ناحیة

 ھذه وتقسم ، والمراقبة المالحظة لغرض إال العامل إلى الحاجة دون العملیات بمعظم تقوم

  - : ھي أقسام ثالثة إلى الماكینات

 وضع ذلك ومعنى ثابتة العقد وأجھزة ثابتة المرادن فیھا تكون أوتوماتیكیة ماكینات  -1

  .  مردن كل على للعقد جھاز

  . متحركة العقد وأجھزة ثابتة المرادن فیھا تكون أوتوماتیكیة ماكینات -2
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   نوعین إلى وتقسم

 لعقد الماكینة جانبي على بالدوران العقد جھاز یقوم دائریة وھي:  األول النوع – أ

  .  المقطوعة اإلطراف

 كلھا الماكینة فوق ترددیة حركة في العقد جھاز ویقوم مستطیلة وھي:  الثاني النوع – ب

  .  منھا معین جزء فوق أو

 جانبي على المرادن وتتحرك ثابتا العقد جھاز فیھا یكون دائریة أوتوماتیكیة ماكینات -3

  .ھ علی مرورھا عند المقطوعة اإلطراف بعقد الجھاز ویقوم الماكینة

   التالیة بالعملیات العامل یقوم الماكینات ھذه معظم في

  .  مملؤة بأخرى الفارغة الغزل تبوبینا تغییر  -1

  . فارغة بأخرى المملؤة البكرات تغییر -2

 طرف عند العامل یجلس حیث المرادن من كبیر عدد بمالحظة العامل یقوم إن یمكن بذلك

 الرص أو الخیط مسار إلى بالنسبة إما.  إمامة المرادن مرور عند بعملة ویقوم الماكینة

  .  العادیة التدویر ماكینات عن بدآا یختلف ال فھو الخیوط وإدارة

 وھذا العامل جلوس ومكان المرادن لحركة توضیحي أفقي المسقط یبین) 25( رقم الشكل

 من  النوع ھذا یعتمد ، أوتوماتكیة بصورة الماكینة بھا تقوم والعملیات الماكینات من النوع

 بوبینة تنتھي حیثب مصممة فھي الغزل بوبینة على الموجود الخیط طول على الماكینات

 یتوقف المردن دورة إثناء الخیط انقطاع وعند ، الماكینة حول المردن واحدة لفة في الغزل

 الجھاز فیقوم البوبینات خزان بھ الذي األوتوماتیكي الجھاز إمام المردن یمر حتى اللف

 ھذاو جدیدة مملؤة واحدة ووضع الخیط من كبیر جزء علیھا كان لو وحتى البوبینة بتغیر

  . الماكینات من النوع ھذا عیوب من یعتبر
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                                                                 الجھاز عمل منطقة       

                                   الغزل بوبینات                       األوتوماتیكي        

           البوبینة على الخیط طول                                 جلوس منطقھ

  العامل

  المرادن دوران اتجاه              

  

  

  

  

  

  

    المرادن دوران اتجاه

   المتحركة المرادن ذات األوتوماتیكیة السداء تدویر ماكینة) 25( رقم الشكل
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 الخیوط  ویراتدت عملیة عیوب - 2-3-3

 العیوب من خالیة خیوط على الحصول ھو السداء تدویر عملیة من األساسي الھدف إن

   المنسوجات عملیة في القطوعات وتقلل الغزل عملیة من الناتجة

  : ھي العیوب ھذه أھم ومن

 العقدة كانت ما إذا أحیانا یحدث ما وھذا معینة مواصفات لھا یكون إن یجب العقد -1

 في تمر لن فأنھا كبیرة العقدة كانت ما إذا وكذلك التالیة العملیات في تنفصل نھافأ ضعیفة

 ویستحسن التدویر عملیة إثناء ذلك المراعاة یجب ولذلك ، فتنقطع النسیج إثناء األمشاط

  . العادیة السداء ماكینات على العمل عند الیدویة المیكانیكیة العقد أجھزة استعمال

 العقد أجھزة تقوم حیث موجودة غیر المشكلة ھذه فان وماتیكیةاألوت الماكینات أما

  .  المھمة بھذه األوتوماتكیة

 یوثر وبذلك الخیوط استطالة من یزید التدویر عملیة إثناء الخیط على الموجود الشد  -2

  . نمرتھ فتزید الخیط خواص على

 األجزاء ھذه یعتصن یتطلب لذلك الخیط تدویر وسطح الخیط بین الموجود االحتكاك -3

  .  جدا ناعمة األجزاء ھذه تكون إن ویجب جدا صغیر احتكاك بمعامل

 أو الزیادة في یكون أن أما التغیر وھذا ، الخیط في البرمات عدد تغیر التدویر عملیة أن -4

  . البرم التجاه طبقا النقصان في

 في البوبینات على الخیوط من تبقى ما أو القطوعات نتیجة التدویر عملیات عوادم -5

  . نھایتھا

 الموثرات فھذه ، العیوب ھذه بسبب تضیع التدویر عملیة من الفائدة أن یعني ال ھذا ولكن
  .  التدویرات عملیة من علیھا نحصل التي الفائدة من بكثیر اقل تكون ما دائما
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 التدویر بماكینات اإلضافیة واألجزاء األجھزة - 2-3-4

 ، التدویر ماكینات أنواع جمیع في الموجودة ذكرھا السابقة رئیسیةال األجزاء إلى باإلضافة

 في توفرھا ویلزم ضروریة الوقت نفس وفي تكملیھ وأجزاء أجھزة لذلك إضافة یوجد فأنة

  -:  وھي التدویر ماكینات جمیع

  : الغزل بوبینة حامل -1

 من ویتكون ، اعلیھ من الخیط سحب إثناء بھ الغزل بوبینة وتثبیت حمل ھو منھا الغرض

 البوبینة وتذبذب اھتزاز لمنع الغزل بوبینة تمسك الشرائط وھذه دقیقة صلب من شرائط

  . االھتزازات ھذه مثل حدثت إذا القطوعات عدد یزداد ال حتى العمل إثناء

  :  البكر حامل مرادن -2

 بحیث مخروطي بجز وینتھي الحدید من ویصنع علیھا البكرة تركیب لغرض تستخدم

 تفتح أن یمكن المطاط من حلقة وجود ویالحظ ، علیة المخروطیة البكرة تثبیت اسبیتن

  . البكرة تدویر علمیة إثناء المردن من انزالقھا وتمنع الفارغة بالبكرة لتمسك وتغلق

  :   شریطیة لفات حدوث تفادي جھاز -3

 علیھا سینطبق لبكرةا على ما لفة طبقة أول أن التدویر ماكینة على البكرة تدویر إثناء لوحظ

 ثابتة الرصاص لسرعة بالنسبة المردن سرعة أن طالما لھا التالیة الطبقة في األولى اللفة

 وفي ، الدائري الرصاص مكائن في أو الترددي الرصاص مكائن نظام في ذلك كان سواء

 سطح على انتشارھا وعدم بعضھا فوق الخیوط لفات من أشرطة تراكم  نالحظ النھایة

 ویتم وأخرى طبقة كل بین البكرة سرعة لتغیر وسیلة وجود یلزم العیب ھذا ولتفادي ةالبكر

 عن الطبیعي وضعھا إلى أخرى مرة تعود ثم سرعتھا فتنخفض لحظیا البكرة ترفع بان ذلك

 المردن عمود تخفیض على نحصل بحیث  الماكینة إلدارة الكھربائیة الدائرة تغیر طریق

  . فترات وعلى لحظیا
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   الرابع صلالف
  اللحمة خیوط تدویرات

  تمھید

 ویحتوي المستعمل المكوك نوع تالئم ماسورة على اللحمة خیط إعدادب العملیة ھذه تتمیز

 ویمكن السحب إثناء الخیوط تنزلق ال حتى متماسك لف ذات الخیط من مناسبة كمیة على

 تدخل  أن أو واسیرالم إلى الغزل بوبینات من مباشرة اللحمة خیوط تدویر عملیة تتم أن

  . المواسیر على تلف ثم التدویر مرحلة الغزل خیوط

    اللحمة تدویر مكائنأنواع  - 2-4-1  

  : نوعین إلى)   Spindles(  المرادن التجاه تبعا اللحمة تدویر مكائن تقسیم یمكن

  .  راسیة مرادن ذات تدویر مكائن -1
   .   أفقیة مرادن ذات تدویر مكائن -2

 یقوم والذي بالماكینة الرئیسي العمود إلدارة كھربائي محرك من اللحمة تدویر اكینةم تتكون

 بتوصیل یقوم عمود على المثبتة المرادن تشغیل طارة مع تماس والتي اإلدارة عجلة بإدارة

 بطریقة تعمل التروس من مجموعة یحتوي والذي التروس صندوق داخل إلى الحركة

 لتوزیع ترددیة حركة الخیط دلیل بتحریك تقوم التي اللف مةكا إلى باإلضافة ھذا منتظمة

  .  الماسورة على اللحمة خیط

 على ولفة منھا الخیط سحب المراد البكرة لتثبیت حامل الماكینة اعلي في یوجد كما

 إثناء الخیط على الواقع الشد في یتحكم الذي الشد جھاز على الماكینة تحتوي كما الماسورة

  . متماسك لف ذات لحمة ماسورة ىعل للحصول اللف

 عند الماسورة دوران حركة إیقاف وظیفتھ والذي اللحمة حساس على الماكینة تحتوي كما

 امتالئھا تم التي اللحمة ماسورة لتخزین مخزن الماكینة أسفل في ویجد.  الخیط انقطاع
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 الحدیثة اعاألنو في  دقیقة/  دورة 6000 إلى 4000 من المردن دورات عدد تبلغ بالخیط

  . أوتوماتیكي بشكل الفارغة الماسورة وتقدم األسفل إلى الماسورة نزول عملیة وتتم

 ذات اللحمة لخیوط الحلزوني اللف مكائن أنواع من لنوع مخططیبین )  26(   رقم الشكل

 للقیام المحور حول دورانیة األولى حركتین المردن یتحرك النوع ھذا في ، األفقیة المرادن

 اللف عملیة على لیساعد والخلف اإلمام إلى ترددیة والثانیة االسطواني الخیط لف ةبعملی

  . الحلزوني

 طبقات بین اللف إثناء في الخیط دخول لتالفي ھو الحلزوني اللف عملیة من الغرض أن

 غیر الخیط فك عملیة تصبح وبذلك ، ومرتخیا اسطوانیا اللف كان إذا الملفوف الخیط

  . النفس فتحة بین العالیة وبالسرعة المكوك مرور إثناء انسیابیة

  اللحمة تدویر ماكینة المیكانیكیة الحركة - 2- 2-4

 نقل یتم حیث الكھربائي التشغیل مفتاح على الضغط بواسطة الكھربائي المحرك تشغیل یتم

 وبذلك)  القوایش( السیور  من مجموعة بواسطة بالماكینة الرئیسي العمود إلى منة الحركة

 إلى التشغیل یده دفع من البد اللحمة ماسورة إلى الدوران نقل یتم حتى ، اإلدارة عجلة دورت

 ویتم اإلدارة عجلة مع ویعشق الخلف إلى المردن تشغیل طارة دفع على تعمل والتي الخلف

 ثم المردن إلى ثم التروس صندوق إلى الحركة نقل یتم ھذا وعلى باالحتكاك بینھما الحركة

  . الخیط لف عملیة وتبدأ اللحمة ةماسور إلى

 على الخیط ورص لتوزیع ترددیة حركة الخیط دلیل تحرك بدورھا التي اللف كامة تتحرك

  الماسورة لف عملیة تنتھي حتى ببط الخیط دلیل حركة تكون ذلك وعلى ، الماسورة سطح

 اسورةالم دوران بإیقاف یقوم الذي توقف بجھاز یصدم نھایتھ إلى الخیط وصول وعند

 الماكینة أسفل في المخزن إلى الممتلئة ودفع فارغة بماسورة استبدالھا یتم حتى ثواني لبضع

.  

  

  

  



103 

 

  

  

  3  

                                      

  4  

                            2                                                          

1    5  

                                                                                             

                                                                                                  6    

                                                                                                

                                   7           

  جھاز الشد  - 4  بكرة الخیط - 3  طارة تشغیل المردن - 2  عجلة االدارة  - 1

    الكامة  - 7  دلیل الخیط  - 6  ماسورة اللحمة  - 5

  

  یبین)   26(   رقم الشكل

  ) المواسیر لف ماكینة(  األفقي النوع اللحمة تدویر ماكینة 
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  اللحمة تدویر حسابات - 2-4-3

   ھي اللحمة تدویر مكائن إنتاج على توثر التي العناصر أھم أن

   المستعملة الخیوط جودة -1

   اللحمة تدویر ماكینة عطالت نسبة -2

  الخیط انقطاع عطالت -3

   اللحمة تدویر حساب في المستخدمة القوانین 

   وتوماتیكياأل اللحمة لمردن غرام بالكیلو الفعلي اإلنتاج -1

   التدویر ماكینة إنتاج -2

  

   األول القانون

  ) الكفاءة(  االنتفاع نسبة× ) دقیقة / متر(الخیط سرعة                

  = األوتوماتیكي اللحمة لمردن غرام بالكیلو الفعلي اإلنتاج

  ) غرام بالكیلو لتحویل(  1000×  الخیط نمرة

   الثاني القانون 

   الكلیة المرادن عدد×  الواحد مردن إنتاج=    اللحمة تدویر ماكینة إنتاج
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  ) 1(  رقم مثال

     نمرتھ خیط لف في تستعمل دقیقة/  متر 500 تساوي اللحمة ماكینة سرعة كانت إذا

)  الماكینة كفاءة(  االنتفاع نسبة أن علما مردن 48 على تحتوي الماكینة وكانت ، 1/ 50

   76,9 تساوي

   -؛ المطلوب

   للماكینة الفعلي إلنتاجا -1

  ساعة 24 في الماكینة إنتاج -2

  

                                      500 ×60  ×76,9 ×24   

  =  ساعة 24 في واحد لمردن الفعلي اإلنتاج

                                     50  ×100  ×1000   

  

   غرام كیلو 11=                                                

  

   11×  48=      ساعة 24 في  الماكینة إنتاج

  

   غرام كیلو  528=                                 
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  الثاني الباب أسئلة

  . السداء خیوط تحضیرات علي تجري التي العملیات ماھي:  األول سؤال

  :أمال الفراغات التالیة بالعبارات أو القیم المناسبة :  الثاني سؤال

  ........... . -3...............  -2............  - 1تحضیرات خیوط السداء تشمل  -أ

  ................. . - 2................  -1تلف الخیوط عل بكرة التدویر بطریقتین  –ب 

  ................. . - 2......................  - 1تدویر الخیوط ھي  تأنواع ماكینا -ج

  ...................  . -2.................   -1تدویر اللحمة تنقسم إلى  تماكینا - د

  . السداء تدویر عملیة من لغرض ما:  الثالث سؤال

 كل رسم مع بالتفصیل منھا واحدة كل واشرح الخیط سحب طرق عدد:  الرابع سؤال

  . منھا طریقة

امام العبارة ) خطا ( المة العبارة الصحیحة وع أمام) صح ( ضع عالمة : ال الخامس سؤ

  . الخطأمع تصحیح الخاطئة 

  .الطبیعیة والصناعیة اسم تیلة الخیط  األلیافیطلق على الخیوط المخلوطة المصنعة من  -أ

  .العرضي  االتجاهھي الخیوط الموجودة في القماش في : خیوط السداء  -ب

  .السحب المحوري یكون عمودیا على محور البكرة  -ج

  .لمتوازن ترص الخیوط على بكرة التدویر على شكل لفات متوازیة اللف ا - د

  .اختر العبارة الصحیحة من العبارات التالیة : ال السادس سؤ

  :ھي  األلیافھناك خیوط تسمى الخیوط اللبیة تجمع خصائص نوعین من  -أ
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  .القطن والبولستر  -1

  .القطن والكتان  -2

  .القطن والصوف -3

   :سھلة التمیز بسبب  المزخرفة طالخیو -ب

  .انتظام أقطارھا على طول الخیط  -1

  .عدم انتظام أقطارھا على طول الخیط  -2

  .الخیوط مصنعة بطرق خاصة  -3

  .یتم معالجة الخیوط بطرق كیماویة لتحسین نوعیتھا تسمى التلمیع  -ج

  .للخیوط الصناعیة  -1

  .للخیوط الطبیعیة  -2

  .للخیوط الطبیعیة والصناعیة  -3

 الدقیقة في دورة  1600  تساوي القائدة االسطوانة دوران سرعة كانت أذا:  السابع سؤال

 ماھي ، ملیمتر   75  الخیط بدایة عند البكرة وكانت ، ملیمتر  250  یساوي وقطرھا

  . المحیطیة السرعة وماھي الدقیقة في البكرة دوران سرعة

  . فیھا المرادن اتجاه وحسب للحمةا تدویر مكائن تقسم قسم كم إلى:  التاسع سؤال
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  التسدیة والتنشیة
  

  

  

  

  

  

 الباب الثالث
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  الفصل األول 

  :  Warping التسدیة عملیة
 : تمھید

 األوتوماتیكي أو المیكانیكي بالنسیج التحضیریة العملیات أھم من اآللیة التسدیة علمیة تعتبر

 لعملیة األساسي الھدف حوأصب ، عموما النسیج عملیات نجاح نجاحھا على یتوقف والتي

 ذات التسدیة ماكینات على تسدیتھا یمكن كبیر حجم ذات سداء اسطوانات أنتاج ھو التسدیة

  .واألوتوماتیكیة المیكانیكیة النسیج ماكینات أنتاج تناسب العالیة السرعات

  -: السداء خیوط تحضیر - 3-1-1
 وثخانات السداء خامات وعن حسب مناسبة مخروطیة بكر شكل على السداء خیوط لفیتم 

 سداء خیوط ویستعمل السداء منھا یتكون التي الخیوط كثافة كذلك المستعملة الخیوط نمر أو

 خطأ حدوث أو تقطعات بدون جید منسوج قماش أنتاج نسبة على للحصول وذلك جوده ذو

  .النسیج في

 الواحد تمترالسن في خیوط كعدد السداء لخیوط خاصة مواصفات تتوفر أن كذلك ویفترض

 .وجودھا حال في األلوان توزیع ونظام البراسل فتل عدد حساب مع السداء عرض أو

 متوازیة واحد بطول كلھا تكون وان.التسدیة عملیة أثناء الخیوط على الشد قوة ومالحظة

 أكبر السداء عرض عادة یكون الفنیة النشرة حسب یناسب السداء عرض مالحظة وكذلك.

 واللحمات السداء خیوط بین التعاشق نتیجة وذلك ةالماكین على ماشالق عرض من نسبیا

  .القماش لعمل

في مكائن النسیج  أقمشة إلنتاجاالسطوانات المستخدمة واأللیاف  نواعأ - 2- 3-1
  :المستعملة 

 صناعیة ألیاف ، حریر ، كتان ، صوف ، قطن ، لألسطوانات المستخدمة األلیاف نوع - أ 

 .تركیبیة ألیاف ،

 سداء أو منشیة أو مصمغة أو مبیضة خیوط تكون كأن التسدیة نیل الخیوط تجھیز -ب 

 .مطبوع
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 .الطولیة السداء خیوط على الواقع الجھد لتحمل جیدة غزل خیوط أنتاج -ج 

 ماكینات على وتستخدم مصبوغة أو مبیضة أو مزویة خیوط من سداء اسطوانات -د 

 .الشریطیة التسدیة

 غالبا وتستخدم التنشئة ةماكین على تنشئتھا یتم مفردة خیوط نم سداء اسطوانة - ھـ 

 .االسطوانیة أو الشریطیة التسدیة تیناكابم

 یتم وغالبا الصباغة عملیة في ألستخدمھا مزویة أو مفردة خیوط من التسدیة اسطوانات - و 

 .االسطوانیة التسدیة ماكینات على تسدیتھا

   :دیة حسب التصمیم المرفق والنشرة الفنیةالبیانات الواجب توفرھا للتس - 3- 3-1
  :وتكون كاألتي 

 .السداء للخیوط المستخدم الخیوط ونمرة نوع  - أ

 .الواحد السنتمتر في السداء خیوط عدد  - ب

 .عدد خیوط السداء لالسطوانة  - ت

 .جھة لكل البراسل خیوط عدد  - ث

 .بالسداء واأللوان الخیوط ونظام ترتیب  - ج

 .طول السداء بالمتر الواحد  - ح

 ).االنكماش مقدار( أي واللحمة السداء خیوط بین لتعاشقا مراعاة  - خ

  كل مكان تحدید یسھل حتى الزوجیة عن الفردیة الخیوط فصل كیفیة أي االشتیك عمل  -  د

 .يقالل عملیة أثناء خیط

 .النسیجي التركیب حسب الدرق على السداء خیوط توزیع ترتیب  -  ذ
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  : التسدیة ةلماكین الرئیسیة األجزاء - 3-1-4
  .)  1( في الشكل رقم  التسدیة وكما مبین ةلماكین ةاألجزاء الرئیسیأھم 

 Yarn Cerrl.القفص) الكون( الخیوط بكر حامل  - أ

 Guide ).الدلیل( الخیط مجرى  - ب

 Warp Sensors).السداء خیوط مراقبة( الحساسات  - ت

 Photoelectric devices  . كھروضوئیة اجھزة  - ث

 Clean fans .تنظیف مراوح  - ج

 Oiling Device.التزییت جھاز  - ح

 Static Eliminators.الشحنة تفریغ جھاز  - خ

 Reed.الماكنة مشط  -  د

 Roula .رولة  -  ذ

 Break.توقف بریك    - ر

 Cylinder pressure .ضغط اسطوانة   - ز

  Counter .العداد  - س

 Cylinder warp .اسطوانة السداء  - ش
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  التسدیة ةلماكین ةیبین األجزاء الرئیسی)  1( الشكل رقم 
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 Yarn Cerrl :   )ةالماكین قفص( الخیوط بكر حامل  -  أ

                                                                                                         الخیط كونات علیھا تركیب مساند من التسدیة ةلماكین التابع الخیوط قفص یتألف

 وحجم الخیط طراز على رئیسي بشكل تعتمد األقفاص من مختلفة أنواع الیوم وتستخدم

 ومنھ المفرد القفص ھو طراز وأبسط.السداء اسطوانة قیاس وكذلك المستخدم الخیط كون

 من النوع ھذا فإن لذلك باإلضافة خیط لكل واحده كونھ علیھ یركب واحد مسند یوجد

 التسدیة عملیة ھي عالنو ھذا عیب ولكن األرض من یمكن ما أقل مساحة یتطلب األقفاص

 یوجد حیث المضاعف القفص ھو شیوعا األكثر والنوع.  الخیط كونات نفاذ عند تتوقف

  السداء اسطوانة أتمام عملیة لالستمراریة وذلك خیط لكل كونتین علیھا تركب مسندین فیھا

  .) 2( وكما مبین في الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ضاعفیبین حامل البكر الم)  2( الشكل رقم 
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  Guide ):مجرى الخیط(الدلیل   - ب

 على ویركب خاللھا من الكون خیط لمرور) مجرى( عیون البكر حوامل على تثبت

 مشدات وھناك.  الخیط مسار یحدد معدني قرص من مكون وھو الشد لتنظیم جھاز الحامل

 ھذه وتعاییر المشدات ھذه احد خالل من یمرر القفص خیوط من خیط كل ان بحیث خیط

  .القفص خیوط لكل متساو الخیط على المطبق الشد یكون بحیث شداتالم

  

  Warp Sensors ):السداء خیوط مراقبة( الخیوط حساسات  - ت

 عند السداء ةماكین إیقاف األساسیة وظیفتھا: ) الحساسات( السداء خیوط مراقبة أجھزة

 وھي.ساسالح شفرات من تتكون  النسیجیة العملیة استمرار لمنع السداء خیط انقطاع

 الحساس نوع باختالف الداخلي رأسھا شكل یختلف الفوالذ من مصنوعة معدنیة صفائح

  .أنواع ثالثة إلى وتقسم

 .مثلثبشكل  رأسھا یمتاز:  كھربائیة حساسات .1

 .دائري نصف رأسھا:  میكانیكیة حساسات  .2

  .أیضا دائري نصف رأسھا:  میكانیكیة كھربائیة حساسات .3

  .  Cam Scan deviceبالكامیرا المسح جھاز الحدیثة یةالتسد مكائن في توجدو

 تقوم دقیقة كامیرا طریقة عن تسدیتھا یتم التي الخیوط مجموعة بمراقبة الجھاز ھذا ویقوم

 انقطاع حالة وفي التسدیة عملیة خالل الخیوط لمجموعة) Scanning( المسح بعملیة

 تحدید بعد المقطوع الخیط ربط یتم يلك العمل عن التسدیة آلة إیقاف یتم الخیوط ھذه إحدى

  . االلكترونیة العرض شاشة خالل من وموقعھ رقمھ

  

    Photoelectric devices:  كھروضوئیة أجھزة  - ث

 طریق عن اإلشارة إعطاء وظیفتھا كھروضوئیة أجھزة السداء مكائن بعض في توجد

 ةالماكین قفص في خلل أي حدوث أو الخیط انقطاع حالة في ةالماكین مشغل إلى الضوء

 .الخلل معالجة و للسیطرة وذلك
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  Clean fans : مراوح  -  ج

 والشعیرات الغبار إزالة وظیفتھا القفص على عده مراوح التقلیدیة التسدیة مكائن في تثبت

 خیوط مرور واستمراریة انسیابیة على للحفاظ وذلك الخیط على تالصقھا یتم التي الدقیقة

 .السداء

 Oiling Device:  جھاز التزییت  -  ح

 مع الخیط احتكاك لتقلیل وذلك التسدیة عملیة أثناء الخیوط تزییت على الجھاز ھذا ویعمل

 .السریعة النسیج حیاكة آالت في الحیاكة خیوط

  

  : Static Eliminators االستاتیكیة الشحنة تفریغ جھاز  -  خ

 وخاصة التسدیة عملیة أثناء الخیوط من االستاتیكیة الشحنة تفریغ على الجھاز ھذا ویعمل

 وكذلك الغبار جذب تسبب السداء خیوط في الشحنات ھذه وجود ألن.  التركیبیة الخیوط

 .بینھا فیما الشعیرات تنافر تسبب

 

  Reed: ةالماكینمشط   - د

 لضمان الخیوط ترتیب على للمحافظة ذلككو المشط أسنان بین السداء خیوط غرزوھي 

 ویتم العرض تحدید لیتم وذلك التصمیم حسب متساویة بمسافات ھاترتیبو العرض تحدید

خصل  تسمى ثابتة أمشاط فیھا ستعملت و.ونمرھا الخیوط أصناف حسب األمشاط تحدید

  .الشریطیة التسدیة تماكینا في وتستخدم متحركة أمشاط ایضا وتوجدالمتحرك  مشطلا

  .  ) 3 (في الشكل رقم مبین وكما 
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  التدسیة المتحرك ةمشط ماكین یبین)  3(الشكل رقم 

  

  Roula :الرولة    - ذ

 على الخیوط ترتیب على الحفاظ وظیفتھا وذلك األمشاط بعد التسدیة مكائن في عادة وتكون

 على والحفاظ الخیوط تشابك لمنع وذلك األخرى بعد الواحدة متجانس بشكل الرولة

  .القماش تصمیم حسب المطلوب والعرض االنسیابیة

  

  Break: ةلماكینابریك توقف   - ر

 إلى وصوال البكر حامل خیوط من خیط أي قطع فور التسدیة ةماكین توقف وظیفتھ

  .الكھروضوئیة األجھزة طریق عن ألبریك بجھاز تحكم ویتم االسطوانة
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  Cylinder pressure : اسطوانة الضغط  - ز

بحیث  ،دواح مستوى على للحفاظ السداء خیوط على ضغطآل االسطوانة ھذه خالل من ویتم

  .مع بعضھا  التشابك عن االبتعاد أي األخرى بعد الواحدة ةمتراصالخیوط تكون 

  

  Counter : العداد  - س

 عدد أو االسطوانة على تسدیتھا المطلوبة السداء خیوط أطوال عدد لقیاس عادة یستخدم

  .ةالماكین إیقاف یتم المطلوب العدد عن االنتھاء وعند شریط كل أطوال

 التسدیة تعتبر التسدیة ةماكین في سداء اسطوانة لتھیئة توفرھا الواجب ةالخاص البیانات

 الجودة ضمان إلى یؤدي المرحلة ھذه في واالھتمام المصنوع القماش تصنیع يف مھمة

 كافة في الشد قوة تجانس تحقیق ویفترض المنتج القماش في خطأ حدوث من واإلخالل

 الشد قوة مراقبة ویمكن  الخیوط ونمرة لنوع وفقا شدال قوة وتحدد التسدیة تنفیذ أثناء الخیوط

  : التالیة العوامل توفر یجب التسدیة عملیة تنفیذ في الشروع وقبل ةالماكین على توالتقاطعا

 .نوعیة الخیوط المستخدمة.1

 .عرض السداء .2

 .عرض التكرار اللوني.3

 .السداء في اللونیة التكرارات عدد.4

   .السداء خیوط عدد مجموع.5

   ).البراسل( الحواشي طخیو عدد.6

  .الواحد السنتمتر في الخیوط عدد.7

  .المجھز القماش لطول وفقا السداء طول حساب.8

  .تحدید طریقة التسدیة. 9

 مباشرة غیر) شقات( الفرنسیة الطریقة. 

  مباشرة) اسطوانات(لطریقة االنكلیزیة. 

 -:التسدیة الشریطیة  - 3-1-5 
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 وذلك ) 4(رقم وكما مبین في الشكل  السداء ةكینما تجھیز یفترض السداء عملیة بدایة في

  .وتتم كما یلي  األخطاء لتالفي

  

 -:  حیث یجب  التسدیة ةماكینتحضیر  -  أ
 . المطلوبة الفنیة والنشرة المواصفات حسب ةالماكین وسالمة جاھزیة من التأكد .1

 . المطلوب العدد مع یتناسب بشكل) القفص( الحوامل على) الكون( البكر تثبیت .2

 .سالمتھا من والتأكد الحامل على المثبتة البكر من الخیوط رؤوس سحب تمی .3

 .والحساسات التوجیھ أجھزة ضمن الخیوط إمرار وعملیة الخیوط ترتیب كیفیة .4

 .النشرة حسب المطلوب بالعرض االسطوانات وتجھیز تھیئة .5

 .المشط أبواب ضمن الخیوط توزیع لبدء المطلوب المشط تجھیز .6

 .ءالسدا سطوانةا میل زاویة ضبط .7

 

 ).الشقات( مباشرة الغیر التسدیة ةماكین ومراقبة تشغیل  - ب
 وبدء ةللماكین الكھربائیة الدائرة وإیصال ضبط من التأكدھو الھدف المطلوب حیث یكون 

 المطلوب الھدف إلى والوصول المھنیة السالمة وقواعد شروط مراعاة مع ةالماكین بتشغیل

  -:وتتم كما یلي 

 .صالحیتھا من للتأكد وجیزة لفترة ةلماكینا تشغیل یتم.1

 ومراقبة والحساسات العیون في وإدخالھا الحامل على البكر جمیع من الخیوط سحب.2

 .ومتساوي صحیح بشكل مرورھا

 .االشتیك مشط إلى الخیوط مرور.3

 بجانب الواحدة وتكون شقات شرائط حسب وتكون الدوارة من داءسال خیوط تثبیت.4

 . النشرة حسب األخرى

 .أعدادھا المطلوب السداء اسطوانة إلى الدوارة من داءسال خیوط لف.5



119 

 

 اإلنتاجي العمل استمراریة لسالمة التزییت وأجھزة والعدادات ألبریك وضبط متابعة.6

 .ةللماكین

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  التسدیة الشرطیة ةماكینیبین ) 4(الشكل رقم 

  

  الشریطیة التسدیة ةماكین عمل -  5-1- 3-1
 القطنیة للخیوط أیضا وتستعمل والصناعي الطبیعي الحریر خیوط لتسدیة طریقةال ھذه تتبع

 أو) بالخصلة التسدیة( الطریقة ھذه أیضا وتسمى.  األلوان المتعدد اءللسد وخصوصا

 و السابقة عن مستقلة مرحلة في شریط شكل على تسدى خصلة كل ألن) المرحلیة التسدیة(

  .الشریط فتل وعدد ونمرتھ الخیط لنوع عامتب) سنتمتر 20 حوالي( الشریط عرض

 أشرطة شكل على متتالیة عملیات في للقماش الالزمة الفتل جمیع تسدیة الطریقة بھذه وتتم

  .متساویة كلھا وأطوالھا محدد منھا كل فتل عدد متجاورة
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   ةالماكینطریقة عمل  -  5-2- 3-1

   :التسدیة الشریطیة بان  ةتكون طریقة عمل ماكین

 جمیع تسدى ثم الواحد الشریط خیوط عدد یساوي الكون من عدد البكر حامل ىعل یركب  -  أ

 قطره الذي) الطنبور( الكبیرة االسطوانة طول على متجاورة األخرى تلو الواحدة األشرطة

 من الطنبور على اللف عملیة أثناء) الفتل( الخیوط ونمر.ةالماكین لنوع تبعا متر حوالي

 . الشریط في ھامكان منھا كل یحفظ مشط خالل

 على للحفاظ) دلیل( خاص مجرى خیط لكل الزرد حامل إلى) الفتل( الخیوط سحب  - ب

 لعدم الخیط وإعادة ةالماكین إیقاف یتم خیط أي قطع حالة وفي التشابك وعدم الخیط انسیابیة

 .القماش منسوج في خطأ أي حصول

 الخطأ وتفادي سلیموال الصحیح بالشكل الخیوط ترتیب یتم ةالماكین في االشتیك مشط  - ت

 و المواصفات حسب المحدد العدد ذي الطولیة الخیوط ھذه وتجانس تنسیق فیھا یتم حیث

 .ةللماكین المرفق التصمیم

 التسدیة شریط على الحصول یمكن حیث التسدیة ةماكین في مھم عنصر:  الخصلة مشط  - ث

 یمكن منھا ماثلةم شرائط وعدد محددة میل زاویة ذو الدوارة على لفھا المراد المطلوب

 .الطلب حسب سداء اسطوانة لعمل عدة خصل ذو تسدیة على الحصول

 واستمراریة انسیابیة لضمان وذلك الواحدة الخصل على الشد وظیفتھا شد اسطوانات  -  ج

 . الواحدة للخصلة المطلوب العرض على والحفاظ بعضھا مع التشابك وعدم الخیوط

 الطنبور تحرك ویتم لھا االسطواني السطح ىعل األشرطة لف ویبدأ) الطنبور( الدوارة  -  ح

 تسدیتھ الجاري الخیط نمرة مع تتناسب وبسرعة الشریط لف أثناء أوتوماتیكیة بحركة

 وتكون األشرطة جمیع لف ینتھي حتى الطنبور على اآلخر بجوار شریط كل لف ویستمر

 .للقماش المطلوبة الخیوط جمیع

 االنتھاء بعد أي االسطوانة إلى) السداء فتل( األشرطة جمیع نقل یتم:  السداء اسطوانة  -  خ

 المطلوب الخیوط عدد أن بحیث( الوسطیة االسطوانة على القاطع من محدد عدد لف من
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 عرض لكامل تغذیتھا الواجب) الخیوط( األشرطة عدد یساوي أن یجب. لفھا األشرطة

   .كبیرة سداء اسطوانة إلى الطنبور من األشرطة كل نقل ویتم ةالماكین

 

   :الشریطیة التسدیة ةماكین عیوب -  5-3- 3-1

  .حدى على مجموعة كل تسدیة عند مضاعف وقت إلى تحتاج.1

  . الخیط طول في زیادة.2

  .السداء اسطوانة إلى التسدیة انةواسط من نقلھا عند بالخیوط كبیر شد یحدث.3

  . العوادمفي  زیادة ینتج مما المختلفة األطوال ضبط صعوبة.4

  

  Direct Warping ) :سطوانیة اال ( باشرة التسدیة ال ةماكین - 6- 3-1
القطنیة و الصوفیة العادیة المكونة من  األقمشةفي تسدیة أن التسدیة المباشرة تستخدم 

وتقسم خیوط .لتسدیة المباشرةاوتسمى ب.ذات تقلیمات بسیطة  أوخیوط ذات لون واحد 

ویعتمد عددھا على عدد . األولیة ءنات السداعدد من االسطوا ىمتساویة عل أقسام إلىالسداة 

تعرف بأنھا الطریقة التي بواسطتھا یتم سحب الخیوط  أنیمكن وبذلك ) حامل البكرة(البكرة 

  ) تسدیتھا على اسطوانة السداء المباشرة( المركبة ضمن القفص ولفھا

 إلىیوط السداء المستمر حیث یتم تقسیم خ اإلنتاجبنظام تعمل طریقة التسدیة باالسطوانات و

عدد االسطوانات المطلوبة تسدیتھا والتي یحددھا سعة حامل البكر  بمتساویة حس أقسام

كن تحدید عدد فبقسمة مجموع خیوط السداء على عدد الخیوط المركبة بالحامل یم

نأخذ الخیوط على كل اسطوانة نفس ،وتسدى كل اسطوانة على حدى االسطوانات الالزمة

عملیة التنشیة ویتم  إثناءبعض  إلىب تسدیتة ثم تجمع الخیوط بعضھا عرض السداء المطلو

  . لفھا جمیعا على اسطوانة النسیج
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  ).االسطوانیة(التسدیة المباشرة  ةماكینتحضیر   -  6-1- 3-1
  -: التسدیة المباشرة بالمراحل التالیة  ةلماكینیتم التحضیر 

  

  .وكما یلي  )في العمل ل المباشرةقب(دیة المباشرة سالت ةماكینتجھیز  - أ
بشكل صحیح حسب  ةالماكینفي بدایة المشروع بالعمل یفترض التأكد من جاھزیة  .1

  . مع مراعاة الصحة والسالمة المھنیة ةللماكینالمواصفات الفنیة المرفقة 

بشكل یتناسب مع عدد ) حامل البكر(ترتیب كون البكر على النصبة) ةالماكینقفص ( .2

  .طوانة السداءالخیوط المطلوبة على اس

  .والتأكد منھا حسب مواصفات المطلوبة) الكونات(معاینة بدایة خیوط البكر  .3

  .التوجیھ والمراقبة أجھزةترتیب خیوط السداء حسب التسلسل ومتابعة فحص  .4

  )العرض المطلوب ، حجم االسطوانة ،نوعیتھا(وتجھیز اسطوانة السداء  تھیئة .5

 .وحسب كثافة الخیوط وعددھا) الواحد نتمترالسعدد فتحات في (تجھیز المشط المتحرك  .6

 

  -:التسدیة المباشرة وكما یلي  ةماكینومراقبة تشغیل  -ب 
وجاھزیتھا للعمل حسب مواصفات  وأزرارھاالتأكد قبل التشغیل من الدوائر الكھربائیة .1

  .النشرة الفنیة مع تطبیق شروط السالمة المھنیة

عدد المطلوب ألسطوانة الیتناسب مع ) فصالق(تثبیت عدد البكر الكون على الحامل  .2

  .السداء

سحب خیوط من البكر بصورة متساویة ضمن عیون الزرد والحساسات ومشداة الخیوط .3

  .والتأكد من سالمة الخیوط وعدم تقطعھا

وإدخال .المشط إلىوصوال ) الدلیل(متابعة انسیابیة الخیوط ضمن مجرى الخیوط .4

  .ة الفنیة المطلوبة المشط حسب النشر أبوابالخیوط ضمن 

  .اسطوانة الفارغة المراد لف الخیوط علیھا إلىسحب خیوط السداء .5

یتم متابعة استمراریة لف الخیوط على االسطوانة وتثبیت العدد الطولي المطلوب ضمن .6
 .ةالماكینعداد 
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  :التسدیة المباشرة ةماكینفي عمل تسدیة  -  6-2- 3-1
  تتمثل بما یلي  :طریقة العمل

یت بكرة الخیوط على حامل البكر ویتراوح عدد البكر المخروطیة تبعا لعدد خیوط تثب - أ

  .السدى و المواصفات المطلوبة حسب التصمیم المرفق 

  ):حساسات خیوط السدى( الزرد - ب

 أجھزةالعملیة مھمة جدا كونھا تمثل مراقبة خیوط السدى كل على حده عن طریق  ھذهوتعتبر 

 إیعازرة كھروضوئیة في حالة قطع اي خیط تعطي خاصة متطورة متصلة بدائ

في بعض المكائن على شكل كامیرات  وتوجد ةالماكینبالكھروضوئي وعلى الفور یتم توقف 

  ). حامل البكر( األقفاصخلل داخل  إيحساسة ذو تقنیة عالیة یتم الكشف على 

لخیوط من توجد مراوح مثبتة على جانب القفص ذلك للحفاظ على نظافة ا :مراوح - ج

والزغبار كي نحافظ على  الشعیرات القصیرة و عدم التصاقھا وكذلك استبعاد الغبار

  .    استمراریة الخیوط انسیابیة

ولتبسیط وتسھیل عملیة السداء یتم تسدیة العدد )متوسط الحجم(استخدام حجم قفص معتدل  - د 

كل بكرة . قوة شد معینةالكلي للخیوط المطلوبة للسداء على عدة بكرات ومرادن الحامل و

لتشكل مجموعھا العدد ،لھا فلنجات وتركب عدد البكرات بجانب بعضھا الى میل السداء 

  .المطلوب من الخیوط لكامل السداء

خالل المشط ویحفظ كل فتلة في  السداء وتمرر من ةماكینمشط  إلىتسحب الخیوط  - و

لضمان عرض  )الفتل(ب الخیوط تتم من خاللھا المحافظة على ترتی )بشر(وتسمى ،مكانھا

وذلك لمنع تشابك الخیوط مع  ةالماكینعلى  أفقیةسیطة للمشط ب وتوجد حركة،السدى 

  .بعضھا

بعد المشط بترتیب متجانس متناسق لنحصل على )الفتل(تستخدم لترتیب الخیوط  :الرولة -  ز

اوح سرعة وتتر ةالماكیناسطوانة السداء المركبة على  إلىشكل شاشة خیوط متجاورة 

  .ونوع الخیوط ونمرھا ةالماكینبالدقیقة تبعا لنوع  متر  250إلى متر  80منسحب الخط 
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ضغط على الخیوط الملفوفة على االسطوانة بواسطة درافیل للحفاظ على تماسك و  -  ر

  .   رص الخیوط أي عدم التشابك مع بعضھا لنحصل على اسطوانة سداء متجانسة

السداء ة وتوجد على جانب  ةماكین أجزاءن خاللھا ضبط یتم م :الضبطماسكات  – س

ما كو في حالة حصول خطأ أو تقطعات في الخیوط ةالماكینبریكات وظیفتھا توقف  ةالماكین

  .) 5(مبین في الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التسدیة المباشرة ةیبین ماكین) 5(الشكل رقم 
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   ضبط وصیانة ماكینات التسدیة -  1-3- 3-6

 التسدیة یجب إتباع ما یلي  تیانة ماكینالضبط وص

 .أجزائھاالحاملة للبكر والمرادین وسالمة  األقفاصفحص   -  أ

 .واألتربةمن الزغبار  األجزاءنظافة   - ب

 .ضبط الحساسات وفحص الدائرة الكھربائیة وصالحیتھا في العمل  - ت

 .من التلف والكسر أسنانھاضبط المشط ومعاینة   - ث

 .توقفالتشحیم ودھن بریك ال أماكنفحص   -  ج

 .ضبط عدادات السرعة  -  ح

  
  مكائن التسدیة المباشر  أوصاالت مكائن التسدیة الشریطیة  -  6-4- 3-1

.التالیة  تتوفر فیھا تعلیمات شروط السالمة والصحة المھنیة أویجب   
 

  : ویتضمن تنظیم مكائن العمل -أ 

  تنظیم مكائن العمل وتكون مساحة واسعة للمكائن وحریة العمل بینھا   .1

  والمواد في غرف خاصة  واألدواتخزین العدد یتم ت .2

 ضمن فراغات مخصصة سلیمة بین المكائن  األدواتیتم نقل وتداول المواد والخامات  .3

  التھویة ورطوبة الجو حسب المواصفات و اإلضاءةتوفر   .4

 وإیقافھا ةالماكینتطبیق قواعد وتعلیمات الضروریة عند تشغیل  .5

 
: ویتضمن معدات الوقایة اختیار -ب   

  ارتداء بدالت العمل الواقیة  .1

  العمل وذلك لتفادي الغبار وزغبار الخیوط  أثناء) نظارة عمل(وقایة العینین .2

  العمل ذو مواصفات خاصة  أثناءواقیة  أحذیةارتداء  .3

 رفع وتثبیت االسطوانات  أثناءاستخدام قفازات خاصة  .4
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:الحرائق إطفاءاستخدام معدات  -ج   
  االستعمال  وإرشاداتئق الیدویة حرا إطفاءاستخدام معدات  .1

 الثابتة حسب تعلیمات السالمة المھنیة  اإلطفاء أنظمةاستخدام  .2
 

  
:األولیة ویتضمن اإلسعافات إجراء - د   

  . األولیة اإلسعافاتلممارسة  وإرشادیةدورات تدریبیة عملیة  .1

  . كیفیة التطبیق المیداني إلجراء اإلسعافات األولیة  .2

    لیة في كل قسم داخل الصاالت الكبیرة خزائن اإلسعافات األو .3
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  )التسدیة ( أسئلة الفصل األول 

  قماش منسوج جید؟ نتاجإل ملیة السداء ومدى الفائدة منھاالغرض من ع ما: سؤال األول 

  :العبارات التالیة بالعبارات المناسبة  أكمل

  ...................  . االشتیك ھي عملیة فصل الخیوط  –أ  

  .......... .للحفاظ على ترتیب ...............  أسنانخیوط السداء بین تمریر  –ب 

  ................... . یتم مراقبة خیوط السداء عن طریق  –ج 

  ................. . التسدیة وظیفتھا  تماكیناالمراوح في  –د 

  یم؟ماھي البیانات الالزم توفرھا عند تنفیذ سداء حسب فكرة التصم:سؤال الثاني 

  تحضیرات السداء حسب نوع الخامات المستخدمة ونمر الخیوط؟ أنواععدد :سؤال الثالث 

  التسدیة  ةماكینفي  األجھزةكل من  ةوضح وظیف: الرابع  لسؤا

  اسطوانة الضغط  –أ 

  جھاز تفریغ الشحنة  –ب 

  الدوارة  –ج 

  الدلیل  –د 

  أجزائھا وطرق عملھا؟، عرف التسدیة وما ھي الطرق الرئیسیة لعملیة التسدیة:4س

  المباشرة؟یة الشریطیة ودالتس ةماكینماھي العیوب التي تحدث في :5س

  التسدیة المباشرة واستخداماتھا؟ما الفرق بین التسدیة الشریطیة و:6س
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  الفصل الثاني
      Sizing   : التنشئة 

  تمھید
تقطیع  تحت تأثیر تحسین قابلیة خیوط السداء النسیج  ومنع تعرضھا لل : التنشئة

 . االحتكاك أثناء سحبھاالتي تقع علیھا بسب الشد و تاالجتھادا

 إلىخیوط السداء في مرحلة التحضیرات أو في مرحل النسیج  تخضع  الھدف من التنشئة

 نوالتي بسببھا یحدث تأكل وتعب م الثني والضغط واالحتكاك المتكرر أواجتھادات الشد 

ویعني مصطلح تعب الخیوط  التحطم  النسیج  متكررة إثناء تاالجتھادا أنتقطیع الخیوط 

ویعني .مستمرة أو متناوبة بدون ضیاع المادة  تاجتھاداتحت تأثیر  لإلرادةالتدریجي 

وفي حالة .تحت القوى الخارجیة  كتلتھتحطیم الخیط بواسطة تصغیر  التآكلمصطلح 

لكن ،لعناصر البنیویة للخیط مباشرة على ا تاالجتھاداتنقل ،حدوث ظاھرة تعب الخیوط 

المتكررة تنعكس على الخیوط عن طریق  تاالجتھادا أن، التآكلفي حالة حدوث ظاھرة 

 إننؤكد  أنبمكان  األھمیةومن .االحتكاك و التشعر الخارجي للخیط مع ضیاع المادة

  .الروابط البنیویة للخیوط أضعافتسرع في عملیة تعب الخیوط أي ،الخیوط  تأكلیة لعم

الخیوط بسبب  تأكلھو الوقایة و منع  األولىبالدرجة  الھدف من عملیة التبویش و

  . وضمنا تشعرھا وتعبھا،االحتكاك 

اء رقیقة مرنة بعامل من الضروري حمایتھا بطبقة ملس، التآكلولحمایة الخیوط من 

) محلول التبویش(الطبقة على الخیوط بواسطة المحلول النشوي  ھذهتثبت و.احتكاك أصغر

عمق معین یضمن ثباتیة الطبقة الالزمة أثناء النسیج  إلىداخل الخیط  إلىالذي یتغلغل 

ال تتقطع و تقع من  إنجعل الخیط قاسیا كما یجب  إلىالطبقة  ھذهال تؤدي  أنویجب ،

  .        زیادة معامل االحتكاك في الخیط  إلىال تؤدي  أنعلى الخیط كما یجب 

حیث ، الفیزیائیة للخیوط من خالل عملیة التنشیة  –نیكیة تتغیر بعض الخصائص المیكا

عملیة انزالق الشعیرات فوق بعضھا في الخیط  عاقةإل تزداد مقاومة الخیوط للقطع نتیجة

  الخاصة ھرك في مقاومة الشد للقطع بمقاومتحیث یزداد عدد الشعیرات التي تشا.بالتبادل 
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 لنشویة و بالتزامن مع زیادة المقاومة للقطعذلك المقاومة الخاصة بالطبقة ا إلىو یضاف 

مع استطالة في عملیة التبویش  األجزاءتھالك بعض ستتناقص استطالة الخیوط نتیجة ال

 ملیةع إثناءسطة الطبقة النشویة اوالحالة ب ھذهفي  وتثبیت الخیوط جعلھا قطعة واحدة

للخصائص الفیزیائیة  التحلیل المقارن أن .) 7(وكما ھو مبین في الشكل رقم التجفیف 

زیادة المقاومة للقطع انخفاض  األخصعلى و،للخیوط قبل وبعد التبویش ةكانیكیالمیو

تشكل معیار اختیار ،التعبزیادة المقاومة للتشعر و ،انخفاض معامل االحتكاك ،االستطالة 

  .للعمل يالتكنولوججودة خلط التبویش والنظام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )التبویش ( التنشئة  ةینیبین ماك) 7(الشكل رقم 
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  التنـشئـة ماكینة كوناتم - 1- 3-2
 :تتكون ماكینات التنشئة مما یلي 

  سـطـوانـاتعربـة حامـل اال - أ 

  اسطوانة16سعتھاو 2 عددھا

  ملم1000قطر االسطوانةو ملم1800عرض التشغیل 

  : من ویتألف ھذا الحوض 2حوض التنشئة عدد  -ب 

  ملم1800بعرض  2اسطوانة عاصرة عدد -  *

  . 2 اسطوانة غامرة عددھا -  *

 جانبیة من الفوالذ المطلي وحوض لنشا من الستانلیس إطاراتحوض التنشئة مصمم من 

  ).تسخین محلول النشا(التسخین  ألجلفة عخزان احتیاطي بجدران مضا مع حوض أو

مركبة على حامل من الفوالذ مع بابین من 10عددھا و : اسطوانـات التـجفـیـف -ج 

ویة وجمیعھا مصنوعة من تستند االسطوانات على محامل قاعدة ق.الجانبین للمعاینة 

 إدخالمصممة آلجل الضغط ومجھزة بصمام مانع لتفریغ ووصلة دورانیة آلجل ستانلیس و

  . المكثفة وصمام اختبار المیاهالبخار وتصریف 

  : فیفجـتال غرفة  –د 

التجفیف وصندوق التنشئة مع مروحتین  فوق اسطوانة من أبخرةشفط ل ویوجد فیھا رأس

  .األبخرةلسحب 

  :النشاوعـاء تحـضیر وطبـخ  - ھـ 

التحریك في وعاء الخلطة و إلیةلتر مزودة بمحرك ذات سرعتین لعمل  700سعة الخزان 

  . النشاتحضیر 

  

   التنشئة ةماكینتحضیر وتجھیز  - 2- 3-2
  : التالیة  توتتم بالخطوا

  .التسدیة ونوعیة الخیوط المسداة علیھا ةماكینلواردة من تجھیز اسطوانات السداء ا  -  أ
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ونوع المحالیل الالزمة استخدامھا للتنشئة حسب النشرة الفنیة  النشا أحواضمالحظة   - ب

  .الھدف المطلوب إلىللوصول 

الغمر  )اسطوانات (  ضمن سلندارات إمرارھاكیفیة ترتیب وتجھیز الخیوط المراد   - ت

  .ول خیوط منشئة حسب الطلبللتأكد من حص والضغطوالعصر 

 .الفنیة النشرةبالعرض المناسب والمطلوب حسب  ةالماكینتجھیز اسطوانة   - ث

  
 التنشئة لھدف الحصول على خیوط منشئة جاھزة لعمل قماش ةماكینتشغیل   - 3- 3-2

  . منسوج حسب المواصفات المطلوبة

 األحواضلغرض تشغیلھا وضبط االسطوانات ومعاینة  ةالماكین ضبطالتأكد من   -  أ

  .واسطوانات الغمر والعصر والضغط

اسطوانات الغمر  إلىالتنشئة لغرض مرورھا  ةماكینالمثبت في  ءسحب السدا  - ب

  . التشغیل أوامرحسب  ةالماكینومراقبة استمراریة عمل 

والكمیة المناسبة حسب  أحواضوضع المحالیل المھنیة والمناسبة لھذه الخیوط في   - ت

  .ة ینالنشرة الف

وحوض التشمیع وحوض  النشا أحواضیتم غمر الخیوط ضمن  مالحظة كیف  - ث

ھذه الخیوط لیونة ونعومة وطراوة للحصول على الھدف المطلوب  إلكسابالتزییت 

  .األوامرحسب 

العصر وكذلك  تاألسطواناكیفیة مرور الخیوط على  ةالماكینقبل تشغیل  المراقبة   -  ج

  .اسطوانة التجفیف 

  .مشط السداء  إلىوط ضمن الحوارس ومن ثم ومرور الخی ةالماكینمتابعة عمل   -  ح

تفرید الخیوط الملتصقة وذلك لعدم تشابكھا مع بعض  وباھتمامیجب مالحظة   -  خ

  .في تنشئة الخیوط أخطاءمن  لالبتعاد

بشكل منتظم لغرض الحصول على  ةالماكینلف الخیوط المنشأة على اسطوانة   - د

 .الھدف المطلوب إلىمنسوج جید والوصول 
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  : ماكینات التنشئةاع أنو - 4- 3-2
  : نوعـین إلىمن حیـث طریـقـة تغذیـتھا  اتالماكین وتقسـم 

من الخلف  ةالماكینیستعمل لتنشئة الخیوط ذات الشعیرات المستمرة وتغذى  : األولالنـوع 

على أسطوانة واحدة ویسمى ھذا النظام  اإلمامبأسطوانة سداء واحدة وتخرج الخیوط من 

  ) .وانةأسط إلىمن أسطوانة (

بعدة اسطوانات سداء من الخلف  ةالماكینیستعمل الخیوط القطنیة وتغذى  : النـوع الثـاني

  .) 8(وكما مبینة في الشكل رقم على اسطوانة نسیج واحدة  اإلماموتخرج الخیوط من 

غرفة ھواء ساخن ویستعمل فیھا ھواء ساخن یتخلل الخیوط  : األولطریـقـة عـمل النـوع 

ذات غرف  تماكینااالتجاه الحالي ھو استعمال  أن إال.ا في الغرفة لیجففھا مرورھ إثناء

  جودتھاساخنة وبالتالي تؤثر على  أسطحلتفادي الخیوط من لمسھا 

  10-5 فیھا لتجفیف الخیوط من ویعتمداسطوانات تجفیف  : عـمل النـوع الثـاني طریقة 

االسطوانات  ھذه أسطحوتغطي اسطوانة متتالیة یمر جوفھا بخار جاف ودرجة حرارة 

  .  تجفیفھا  إثناءاالسطوانات  أسطحالخیوط الطریة مع  التصاقلمنع  )تفلون(بمادة تسمى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )السلندرات ( التنشئة ذات االسطوانات  ةیبین ماكین) 8(الشكل رقم 
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    الشـروط الواجـب توفـرھا فـي مـادة النـشا - 5- 3-2
 -: ب توفرھا في مادة النشا والتي تتمثل بما یلي ھناك بعض المواصفات التي یج

  .تماسك النقاط الضعیفة في جسم الخیط   - أ

  . أملسلصق شعیرات الخیط حتى یصبح سطح الخیط   - ب

  . األصلیةاالحتفاظ بالمرونة   - ت

  ).البلل( القدرة على تخزین  - ث

  .قشرة في حوض النشا أوتشكل رغوة  ال  - ج

االصبغة  مع االصبغة أو األحیاني بعض قابلیة المزج مع الزیوت أو المواد الطریة ف  - ح

 .الغیر ذائبة

یكون غیر حساس  یكون سلوك لصقھ ثابتا في مجال واسع من رطوبة الجو أو أن  - خ

  .لرطوبة الھواء

  .النشا  إزالةسھولة   -  د

  .إیذائھاعدم التسبب في تلوث البیئة أو   -  ذ

  .تخفیف الكھربائیة الساخنة إلىقابلیة االمتصاص من الرطوبة یھدف   - ر

  : الطـبـخ جھزة أ - 6- 3-2
  - :  ما یليھناك عدة أنواع من ألجھزة الطبخ للنشا ومنھا 

لمراقبة الحرارة حیث  أوتوماتیكیة أجھزةتوجد  :الطبـخ بالضـغط المرتفع أجھزة  - أ

  . م120سرعة انفجار الحبیبات عند درجة  إلىتؤدي 

بدرجة  )يمثبت أوتوماتیك(وتكون مزودة بثرموستات :أجھزة الطبخ التوربـینیـة  - ب

  .حرارة تكون قابلة للتعدیل و أجھزة قیاس لزوجة المحلول

ویتكون من صفائح فوالذیة ال تصدأ  األوتوماتیكیةأجھزة جدیدة مزودة بنظام الدورة   - ت

 .ومضخة نشا ومفاتیح كھربائیة 
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   : التنـشـئة أجھزةمعاییر  - 7- 3-2
لتنشئة خاصة فیما یتعلق بأجھزة مراقبة عملیة ا أجھزة تطویر األخیرةلقد تم في السنوات 

  :ءالتجفیف واللف على اسطوانة السدا أقسامالمعاییر في خوض التنشئة وفي 

  .تركیز مادة التنشئة 1-

  .حرارة محلول التنشئة2-

  .مفعول العصر أو نسبة التحمل3-

              : األدوات الواجب توفـرھا في قسـم التنشـئة لمراقبة عمـلیة التنـشئة - 8- 3-2

   -: ھي  األدوات أھم

  .لمراقبة محلول التنشئة في قسم التنشئة )ترموستات(مثبت درجة حرارة   - أ

  .میزان حرارة للتدقیق العملي على الحرارة  - ب

  .للتدقیق على الضغط الھیدرولیكي)ماتومتر(مقیاس ضغط   - ت

 حجرات في أو التجفیف اسطوانات على الحرارة لمراقبة حراریة  مجسات  - ث

   .التجفیف

  :دراسة خواص الخیوط قبل عملیة التنشئة وبعدھا - 9- 3-2

   Mechanical Properties :الخـواص المیكـانیـكـیة -أ 

أي تحت تأثیر  انحناءعند تعرضھا لقوة شد أو  األقمشةھي دراسة خواص الخیوط أو 

  : وھي االجھادات المختلفة

  Elongation .االستطالة1-

   Tensile Strength .قوة الشد2-

   Durability .لمتانة ا3-

   Cutter length .الطول القاطع4-

   Measurement .النمرة 5-

   Humidity .الرطوبة6-
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  :الخـواص الفـیزیـائـیة   -ب 

  .وإبعادهدراسة مظھریة للخیط وھي 

   Sizing defects : عـیوب التنـشئـة - 10- 3-2

یر أوذات تركیزمنخفض للمادة سدوات ضعیفة نتیجة استخدام مادة تنشئة ممددة بشكل كب - أ

  .الالصقة

  . منخفضة استطالةسدوات منتشأة بشكل زائد وتظھر قاسیة ذات  - ب

   :فھي  العـیوب إما أسباب

  .مادة تنشئة ذات تركیز مرتفع1-

  .عصیر غیر كامل2-

 .سطح العصر طري3-

  .سدوات مجففة بشكل كاف بسبب الحرارة المنخفضة في غرف التجفیف او الطنابر4-

سدوات مجففة بشكل كبیر بسبب توقف االلة اثناء عملیة النشا أوالعصر الزائد أو سرعة 5-

  .عمل منخفضة

  .المقاومة المنخفضة لخیوط السداة اثناء عملیة القطعبسبب مواد موجودة في الخلطة6-

 .غیاب خیوط السداة بسبب القطع الغیر صحیح او المتأخر للحلقات7-

  .قالھا في اسنان المشط عند النقطیعتشابك الخیوط بسبب انت-8

  .خیوط ملتصقة في حوض المفصل9-

  .الغیر متجانس بسبب وجود مناطق على الخیوط ذات نسبة تحمل قلیلة التحمیل10-

  .بقع مادة التنشئة على السداء بسبب الخلط الغیر متجانس11-

  .ءلف غیر صحیح على اسطوانة السدا12-
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  : حوض النشا التقلیدي - 11- 3-2

العملیة بعمل خلطة من حبیبات النشا لغرض طبخھا في حوض التنشیة مع  ھذهتجري 

الخلطة ویتم تمریر الخیوط عن  نوع درجة حرارة معینة حسبلكمیة من الماء و إضافة

مرورا بین عدة اسطوانات داخل الحوض وذلك لالكسابھا قوة  حوض إلىطریق اسطوانات 

لمواصفات  االمحلول حسبالخیوط من  ھذه لإلشباع ألزمةاوبقائھا الفترة المطلوبة شد ال

من ثقوب یمر فیھا بخار جاف  وجوانبھقاع الحوض  ین المحلول منالمطلوبة ویتم تسخ

  ) . 9(  في الشكل رقم مبین وكما المحلول  درجة حرارة لحفظ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تقلیديال یبین حوض التنشئة)  9(الشكل رقم                              
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        : التنشئة حوض مكونات -12- 3-2

  :)  10( وكما مبین في الشكل رقم )  2 عددھا(  النشاء أحواض    

 التغذیة أسطوانات بواسطة جرھا طریق عن األحواض إلى) 1( رقم  الخیوط طبقة تدخل

 مادة على یحوي علوي حوضین من مؤلف األحواض من حوض كل أن حیث) 2( رقم

 تعویض على یعمل الذي النشاء مطبوخ على یحتوي) 3( رقم  وسفلي) 4(  قمر التحمیل

). 10(رقم  المضخة طریق عن العلوي الحوض في التحمیل مادة منسوب في النقص

   التالیة األجزاء من یتكون العلوي الحوض

 الخیوط طبقة تغطیس على یعمل الذي) 5( رقم  األول التغطیس )اسطوانة (  سلندر 

 التشرب بمقدار التحكم بالتاليو الغطس مقدار حیث من للمعایرة قابل وھو لالمحلو في

 من بطبقة ملبس السلندر و للحوض الخیوط عبور سرعة بالحسبان أخذنا إذا النشاء لمطبوخ

 .محددة بقسوةو الكوتشوك

 ستیل الستالس من السفلي العصر سلندر من المكونة) 6(  رقم العصر مجموعة 

 طریق عن العصر بمقدار التحكم یمكن و محددة بقساوة و كوتشوكبال ملبس والعلوي

  .التشرب بنسبة التحكم بالتالي و السفلي السلندر على العلوي السلندر بضغط التحكم

 7(  رقم الثاني التغطیس رسلند . (  

 8(  رقم أخرى عصر مجموعة . (  

  

  

  

  

  

  

  
  تنشئةال حوض لمكونات مبسط تخطیطي رسم  یبین ) 10(الشكل رقم  
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  -: النشاالعـناصر التـالیـة ذات عـالقة بعمـلـیة  - 13- 3-2
التي تبقى بعد المرور على الصلبة الجافة في طبخة النشا و الموادكتلة  :تركیـز النـشا -  أ 

  .فرن التجفیف

المعجون النشوي المحمل بحوض النشا على وحدة الوزن  كتلة :نسبـة تحـمیـل النـشا  - ب

  .المنشأر للخیط الجاف غی

  . المنشأالجاف   كتلة النشا الجاف على وحدة الوزن للخیط : نسبـة النـشا - ج

         رقم في الشكل ةمبینكما  النشا تتقاطعاالعالقة النموذجیة بین تحمل النشا و وتكون 

حیث  ئةالتنش ةبماكینخیوط السداء عبر المحلول بحوض النشا  رامرحیث یبین إ ،)  11( 

     الخیوط بعض من المحلول وتمرر كذلك على اسطوانات العصر و التجفیف  هھذتأخذ 

وبذلك یكون  أثناء التجفیف یتبخر الماء وتبقى المادة النشویة على سطح الخیط و بداخلھو

ستمر و یدعى غالبا یشكل السطح الخارجي للخیط بشكل نصف مالغالف الخارجي الذي 

یشكل في داخل جسم الخیط من تماسك محلول الذي  لـيالغالف الداخـویكون  غشاء التنشئة

  . الشعیرات معا بسلقالمادة یقوم  إلىبعضھ ببعض وبأنجذابة  النشا

  تحمیل النشا 

  یبین العالقة بین تحمیل النشا وتقاطعات السداء)  11(الشكل رقم 
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  العوامل المؤثرة على تحمیل الرطب والجاف للنشا  - 14- 3-2
مل توثر على تحمیل النشا منھا درجة الحرارة والزمن واللزوجة من العواتوجد عدد 

العالقة بین اللزوجة والتحمیل فكلما زادت اللزوجة )  12( والتركیز حیث یبین الشكل رقم 

  .زاد ت درجة التحمیل 

  

  التحمیل                                                 

  

    

  اللزوجة
  العالقة بین التحمیل واللزوجةیبین ) 12( رقم الشكل 

  

یبین العالقة بین اللزوجة ودرجة الحرارة فكلما ارتفعت درجة الحرارة )  12(الشكل رقم 

  .تنخفض اللزوجة نستنتج من ذلك ان الحرارة العالیة تعطي تحمیل اقل إلى مادة النشا 

  اللزوجة       

      

  
  درجة الحرارة

  ن اللزوجة ودرجة الحرارةبییبن العالقة )  13( الشكل رقم 
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محلول  إننستنتج   ھذهالعالقة بین اللزوجة والتركیز ومن  فیمثل)  14( وإما الشكل رقم 

  .جدا  یعطي لزوجة منخفضة جدا والتالي فان التحمیل سیكون اقل  التنشئة بتركیز منخفض

  اللزوجة                                                       

  

  
  التركیز 

  یبین العالقة بین الزوجة والتركیز )  14( الشكل رقم 
  

  : المواد المكونة لمادة التنشئة - 15- 3-2
  :من العناصر التالیة النشاتتكون مادة 

  : المـواد الالصـقة - أ

تتخلل بین شعیرات الخیط وتلصقھا مع من أصل نباتي  صمغیة وھي مواد لزجة نشویة أو

  . ومنھا الصمغ العربي والخروب الناعم األملس  الخیطفتزید متانة  بعضھا

البطاطس أو الذرة و یالحظ أن  أو األرزوھي المادة المستخرجة من  : المـادة النـشویـة - ب

على شكل مسحوق  یكون النشا صافي اللون غیر قاتم خالي من الرائحة ویجب أن یكون

  .غیر خشنة ھناعم الملمس ذرات

 إلىمن مواد نشویة الطبیعیة  كیمائیاوھي المواد المحولة  : حولةـة المالمـواد النشـوی - ت

  ).الصمغ االنكلیزي(وأكثر فعالیة مثل الدكسترین  أنقىمواد 

 )ا وقرونھا حوافرھ( وھي مستخرجة من مخلفات الحیوان : الجیالتـین و الغـراء - ث

  .  الصناعیة األلیافتنشئة  في  وتستعمل

  : ة والمـطریةالمـواد الملـین - ج

تفقد متانتھا والمادة  أنقدرة على االنثناء واالنفراد بدون ) الفتلة(د الملینة تمنح الخیط اوالم

  .مشط النول أوالمطریة تعطي الخیط ملمس ناعم لتساعدھا على االنزالق في نیر الدلق 

  :طـریة مال أوالمـواد الملـینة  ھذهومـن 
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  .األبقارو األغناممن مستخرجة : الشحـوم الحـیوانـیة -1

 وأشھرھاوالتمر  والخرعمستخرجة من بذور القطن و من الزیتون  :النباتیة الزیوت  - 2

  .داخل شعیرات الخیط  تنشئةتساعد على تحلل مواد ال وھذهالزیت التركي 

الشمع الیاباني المستخرج من النخیل وتستخدم منھا شمع عسل النحل و : الشمـوع - 3

  . المراد صباغتھا األقمشةفي  ھذه

الزیت مع أحدى القلویات مثل الصودا أو  أووینتج من تفاعل الشحم  : الصـابون - 4

  .تاسیوموالب

صناعي وھي مادة ملونة  كیماويأو مركب  ویستخرج من الحیوان : الجلـسرین - 5

  .وفي نفس الوقت لھ خواص التطھیر والتعقیم والتمییع 

ساعد الخیط على امتصاص الرطوبة الالزمة للخیوط لتجعلھا وھي ت : المـواد المـمـیعة - ح

  .المغنیسیوم أو الكالسیوم  یدركلوصالحة للنسیج مثل 

وھي المواد التي تستخدم للتعقیم ضد التعفن ومقاومة البكتریا التي  :المـواد المـطھـرة -  خ

  :قسمین إلىوتنقسم  تنشئةفي مادة ال تتولد في البروتینات الموجودة

  .مثل حامض الفینیك وحامض الكربولیك :لمواد العـضویة ا -1

مثل كلورید الزنك وسلفات الزنك وسلفات النحاس ذو  : المـواد الغیر عضویة -  2

  ).ازرق(لون ال

     : النشاتحـضـیر وطبـخ  - 3-2-16   

 بحیث،العناصر المكونة للطبخة  اختیارلكن یجب  نشاملیة طبخ التوجد قاعدة ثابتة لع ال

وتختلف الطبخة تبعا .األقمشةعند تجھیز  إزالتھاتعطي أحسن النتائج في النسیج ومع سھولة 

یكون الماء المستعمل نقي  إنوط القطنیة یجب یلنوع الخامة فمثال عند تحضیر طبخة للخ

 )عشرون دورة في الدقیقة( ویتم تقلیبھ إناءویوضع النشا في الماء البارد داخل .جدا

لتر وتسخن الخلطة  1000 - 500 وعاء كبیر یسع من  إلىر الطبخة وتضاف باقي عناص

 ھذهویراعى في درجة مئویة  95ال تتعدى  بواسطة بخار جاف ذو درجة حرارة ثابتة
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درجة  إلىتصل الطبخة  إن إلى أساسیانعامالن وھما الحالة الزمن ودرجة الحرارة 

  .بالتركیز المطلو

وط الحریر الصناعي ذات الشعیرات یخ نشئةیتم ت )الخلطة(الحریر الصناعي أما طبخة 

لقطنیة ولكن تختلف خلطاتھا حیث االتي تستخدم للخیوط  شبیھ تماكیناالمستمرة على 

بنفس الطریقة لكن عامل الزمن ودرجة الحرارة فیھا الجیالتین بدال من النشا و تستعمل

كما مبین في الشكل ودرجة مئویة  65 تختلف نوعا ما حیث أن درجة الحرارة ال تتعدى

  .)  15( رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یبین عملیة التنشئة)  15( الشكل رقم 
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  : توفر قواعد وشروط السالمة و الصحة المھنیة - 17- 3-2
  .مة و الصحة المھنیة بشكل سلیم تتوفر في مكان التنشئة شروط السال إنیجب 

  :تنظیم مكان العمل - أ

  .و تھویة  إضاءةیر الشروط المناسبة من تھیئة صاالت عمل واسعة مع توف - 1

  .في غرف خاصة كونھا مادة مؤثرة الكیماویةیتم تخزین المحالیل و المواد  - 2

  .یتم نقل وتداول المواد بحذر وبشكل سلیم كونھا مواد خطرة  - 3

  .و توقیفھا ةالماكینتطبیق القواعد و التعلیمات الضروریة عند تشغیل  - 4

  : والتجھیزات ومعدات الوقایة واألدوات اختیار المواد -ب 

  .ارتداء بدالت العمل الواقیة للجسم ضد المحالیل كونھا مواد مضرة وحارقة - 1

  .الحراریة  األبخرةالعمل لتفادي رذاذ المحالیل و إثناءوقایة العینین  - 2

  .العمل بمواصفات خاصة إثناءواقیة  أحذیةارتداء  - 3

استنشاق المحالیل و عیةأوحمل  إثناءمات لتفادي الخطر لبس كفوف خاصة وكما - 4 

  . األبخرة

  :الحرائق إطفاءاستخدام معدات  -ج 

  .االستعمال إرشاداتو الحرائق الیدویة إطفاءاستخدام معدات  - 1

  تعلیمات السالمة المھنیة بالثابتة حس اإلطفاء مةأنظاستخدام  - 2

  : األولیة اإلسعافات إجراء - د 

  .وإرشادیةدریبیة عملیة دورات ت -1

  .جراءاتالكیفیة التطبیق المیداني لل - 2

  .في كل قسم داخل الصاالت الكبیرة األولیة اإلسعافاتخزائن  -3

  

 

  

 



144 

 

   يالفصل الثان ةلأسئ

  التنشئة 

  ماھي العناصر التي تتكون منھا مادة النشاء ؟1:س

على الخیوط ونتاج القماش ما الفائدة من المواد الملین والمواد المطریة وتأثیرھا 2:س

  المنسوج؟

  كیف یتم تحضیر طبخ البوش ؟أذكر أھم الطبخات؟  3:س

  ماكینات التنشئة وأشرح طرق عملھا ؟ أنواعأذكر 4:س

  التنشئة؟ ةماكین أجزاءعدد 5:س

  ماھي العیوب التي تنتج على الخیوط في حالة عدم انتظام الطبخات؟ 6:س

  لة النشا؟عدد الشروط الواجب توفرھا في حا7:س

  أذكر الخواص الفیزیائیة و الخواص الكیمیائیة؟: 8س

  التنشئة؟ ةكینماوضح معاییر أجھزة : 9س

  الصحة المھنیة في مكائن التنشیة؟ و السالمةماھي قواعد وشروط 10:س
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  اللقي والتطریح
  

  

  

  

  

  

 الباب الرابع
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   األولالفصل 

  التصمیم النسیجي
  تمھید

لحمة  أوعرضیة تسمى لحام  وأخرىقیام  أومى سداء من خیوط طولیة تس األقمشةتتكون 

    متداخلة معھا تبعًا لتصمیم خاص یطلق علیھ اسم      أيومتالحمة  األولىعمودیة على 

  . )التصمیم النسیجي للقماش ( 

  

دًا من     أصناف إلىویؤدي تنوع التصمیمات النسیجیة  رة ج ي تسمى    األقمشة كثی  بأسماء الت

االختال   ف ب ة تخل ا   تجاری ي تنسج فیھ ات الت دان والجھ نولكن  ، ف البل ب   أمك  أصنافترتی

ا وسمیت    األقمشة  ل منھ ا ك ز بھ ي تتمی فات النسیجیة الت ًا للص ا  بأسماء تبع ق علیھ ة اتف فنی

یرسم لھ تصمیم  ةالماكینودراسة كیفیة تداخل الخیوط في النسیج المراد تنفیذه على ، عالمیًا 

وط        على ورقة المربعات بحیث یمثل ك ة خیطًا من خی ات المتتالی ل صف راسي من المربع

واحدة من خیط اللحام وبذلك یمثل كل مربع في التصمیم  حذفھ أفقيالسداء ویمثل كل صف 

ة            إينقطة تقاطع  ھ یستحسن استخدام ورق ك ان ین من ذل تقابل فتلة سداء مع خیط لحام وب

ة     ات تتناسب كثاف واب مربع ة الراسیة   األب ة     عدد ك   أي واألفقی ع كثاف ي السنتمتر م ا ف ل فیھ

راد نسجھ      ي القماش الم ان خیوط السداء واللحام ف ة   ولإلمك داء     أيمعرف  أومن خیطي الس

ا توضع نقطة     األخراللحام یعلو  داء         أوعند تقاطعھم ھ الس و فی ذي یعل ع ال ي المرب ة ف عالم

ر عن التصم      أنعلى اللحام للداللة على  یم النسیجي  خیط السداء یمر من تحت اللحام ویعب

 أخر إلىوینفذ قماش ویعتبر عرض ھذا القماش من یرسل  وإطارمن خالل ورقة المربعات 

ق       إلىمن الیمین  أي ذلك یطل ین برسیلین ل الیسار ویتكرر التصمیم على مسافات متساویة ب

ي التصمیم       ) تكرار( على التصمیم اسم  ى حدة ف وترقم كل من خیوط السداء والحذفات عل

  . إلیھالة لسھولة الرجوع مسلس بأرقام

  



147 

 

 األنسجةرئیسیة وھي  أنواععدة  إلىالمنسوجة من حیث تصمیمھا النسیجي  األقمشةوتنقسم 

رد    س البسیطة مثل السادة والمب م   واألطل م        األنسجة ث ل القماش المزدوج ث ا مث المشتقة منھ

ھ     وأقمشةمثل الجاكارد  األخرى األنسجة تم تعلیم ذه سوف ی ي    الوبرة والشبكة وھ ب ف للطال

  .السنوات المتقدمة في ھذا االختصاص 

  

   simple weaves and Derivatives: البسیطة  األنسجة -  1.1.4

ویعتبر نسیج السادة   ،  واألطلسالسادة والمبرد  أقمشةالبسیطة كل من  األنسجةوتشمل ھذه 

من المبرد ثم  واألطلسالمبرد مشتقة من السادة  أنلجمیع التصمیمات النسیجیة حیث  أساسا

  . األخرى األنسجةاشتقت منھا جمیع 

  

 plain or alico weavesنسیج السادة  -أ 

ذي یعطي القماش المنسوج       اإلنسان نسیج اخترعھ  وأسھل أقدمعتبر ھذا التصمیم یو و ال وھ

ى      بتق السادة وینفذ النسیج  . األخرى األنسجةمن باقي  متانة أقوى ا عل وط السداء كلھ سیم خی

ى ةالماكین مل     إل ث تش ل بحی ن الفت اویتین م وعتین متس ھمجم ى ألمجموع ل   األول ع فت جمی

ة  والمجموعة خیط فردي  أخر إلى والخامسة والثالثة األولىآي . الفردیةالخیوط  تضم   الثانی

  .آخر خیط زوجي إلى والسادسة والرابعة الثانیةآي  الزوجیةجمیع الخیوط 

  

ر  أوواحده   درقةواحده بواسطة  بحركة معا دیةالفروتتم عملیة النسیج برفع جمیع الفتل   أكث

وتسمى  آخري بدرقةواحده  بحركةمعا  الزوجیةوخفض جمیع الفتل  مزدحمةأذا كانت الفتل 

یط   ل لخ وك الحام ر المك ك لتحری نفس وذل تح ال ةف یج ب اللحم رار نس ادةتك میم الس ي تص ھ ف

وتصمم منھا  السادةقات نسیج لمشت عدیدةھناك تصمیمات و النسیجي من فتلتین وحذفتین فقط

ونوع آخر یستعمل . اللحمةفي خیوط السداء أو أما مثال النسیج المضلع حیث تظھر تضلعھا 
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م       و وكذلك نسیج ساده ممتد،وغلیظةخیوط النسیج  رقیقھ  ي الشكل رق ین ف ا ھو مب )  1( كم

  . )  2( رقم الشكل و

  

  

    

  

  

  

  

  ج السادةیبین المظھر السطحي للنسی)  1( الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  یبین نسیج السادة المكرر عدة مرات)  2( الشكل رقم   

  نسیج مبرد   -ب     

رد    یج المب واعلنس وط متوا   أن ود خط ا بوج ز كلھ میمات تتمی ن التص دة م ي  زعدی ة ف ة ومائل ی

  اتجاه اللحمة وتسمى خطوط المبرد  أوفي اتجاه السداء  أماالقماش مع  ترجیح ظھورھا 
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و   2/  1د من نظام التقاطع المتتالي لخیوط السداء واللحام ففي مبرد روینتج خط المب مثال تعل

ة   حذفھكل فتلة سداء فوق  واحدة وتغطى تحت حذفتین التالیتین وبذلك یتكون التكرار من ثالث

ى تصمیم         ك عل ق ذل ل  وینطب فتل لحام وتظھر نقط تقاطع السداء اللحام في التصمیم خط مائ

  .حذفات  وأربعةفتل  أربعةكون التكرار ی 2/2مبرد 

رد     ل المب ا می رد   ( وتختلف زوای ام      ) خطوط المب ل القی ا لنسبة عدد فت ى تبع عدد الحذفات    إل

ام  إذا اللح ل     ف ة المی ون زاوی ا فتك اوت كالھم درقات     )  45( تس دد ال ا ع دد بھ ة ویتح درج

رد       وع المب ا لن رد تبع تم      أيالمطلوبة لنسیج المب ي ت ات الت دد الحرك ا لع رار   تبع ي التك اء  ف  أثن

رد         1/2النسیج فمثال مبرد  ات ومب رار نستعمل ثالث درق ي التك ات ف تكون ھناك ثالث حرك

( كما مبین في الشكل درقات  أربعةتحركات في التكرار النسیجي فنستعمل  أربعةفتكون  2/2

  )  4( والشكل )  3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  یبین المظھر السطحي)  3( الشكل رقم            

  2/1للنسیج المبرد                       

  2/1یبین نسیج المبرد )  4( الشكل رقم                                                                      
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   األطلسنسیج 

ى وجھ القماش       وأطلسسداء  أطلس إلىمظھریا  األطلسینقسم  ا عل رز منھم لحمة تبعا لما یب

ي  ) السداء(مثال فتلة  القیام  السداء أطلسفتنخفض في  تحت اللحام عند نقطة التقاطع واحدة ف

اطع            ط تق ع نق ذلك یالحظ وجوب توزی رار ل ا من التك التكرار وتظھر فوق بقي الحذفات كلھ

ى سطح القماش      األخرىلتختفي تحت الفتل  األطلسالسداء واللحام في  ر عل وال یظھر لھا اث

  ) . 6( والشكل )  5( وكما مبین في الشكل رقم ا الذي یكون دائما یكون ناعما والمع

  

  

                          
                        

                     

  

  

  یبین المظھر السطحي)  5( الشكل رقم                   

  3تحریك  5 أطلسللنسیج     

  

  

  

  

               

  ین النسیج أطلسیب)  6( الشكل رقم                       

  مكرر عدة مرات  3تحریك  5                         
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  اختیار ورق المربعات المناسب لعمل الرسوم التنفیذیة  2.1.4 

ي كان یراعى اختیار بعند عمل الرسوم التنفیذیة للتصمیمات التي تنفذ باستعمال أجھزة الدو

  عدد الجھات في السنتمتر  ىإلورق المربعات المناسب حسب نسبة عدد خیوط السداء 

  -:ورق المربعات المستعمل في عمل الرسوم التنفیذیة  أنواعوفیما یلي بعض 

  

    8×  8نوع    المربعات ورق .1

    12×  12نوع    المربعات ورق .2

  6×  8نوع    المربعات ورق .3

    8×  12نوع    المربعات  ورق .4

  4×  8نوع    المربعات ورق .5

  4×  4نوع    المربعات ورق .6

    3×  4نوع    المربعات ورق .7

  

  -:تبریز اسطوانة السداء   - 3.1.4

ة     أوالتبریز  ل المتبقی تعقید اسطوانة جدیدة بأخرى منتھیة ویمكن انتھاز الفرصة بوجود الفت

ا شرط        دة فیھ ة لضم اسطوانة جدی دة من      أنعلى االسطوانة القدیم تكون االسطوانة الجدی

ا   كل أننفس مواصفات القدیمة  بمعنى  فتلة من االسطوانة الجدیدة تعقد في الفتلة المقابلة لھ

ین       ي منتصف المسافة ب ا ف من االسطوانة القدیمة  ویتم ذلك بقطع خیوط السداء القدیمة كلھ

ي او       والمطويالحساسات  دون لق ل ب ة الفت أخرى كامل ورفع االسطوانة القدیمة واستبدالھا ب

ز   تطریح ومن ثم توصل الفتل الجدیدة بالقدی ان للتبری ى مة وھناك طریقت ة     األول ة یدوی طریق

  ثم البدء بعقد الفتل  األخرىالسدائین القدیمة والجدیدة الواحدة بجوار  إطرافوذلك یوضع 
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تعقد كل فتلتین مع  ألنھاعقد  ةماكینتسمى  ةبماكینالطریقة الثانیة فھي میكانیكیة وتجرى  أما

 ةماكین وھذه الطریقة ھي المفضلة وتتكون   ،ة الحریری أوبعضھا وتستعمل للخیوط القطنیة 

ل     وألخرى العقد  من الحامل وجھاز خاص بھ ابر احدھما فوق طبقة السداء  ث ك ا حی تحتھ

ع بعضھا من خالل           ل م ع  الفت م تسحب جمی ین ث منھا تختار فتلة ثم یقوم الجھاز بعقد الفتلت

وط   ةكینماھذه  أنتاجصدر النول ویتوقف  إلىالحساسات النیر والمشط  على نوع ونمر الخی

ده ویصل    ى المستخدمة وكذلك على كثافة السداء المطلوب تعقی ة     250 إل ي الدقیق ة ف  أوفتل

  . ) 8(  الشكل رقمو)  7( رقم  الشكلكما مبین في و أكثر

  

  

  

  

  

  جھاز التبریز  بینی )  7( رقم  شكلال
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  جھاز التبریز مع الحامل بینی)  8( رقم شكل ال
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   األولالفصل  أسئلة

  امیم النسیجیة التص

  العبارة الخاطئة  إمام) خطا ( العبارة الصحیحة و  إمام) صح ( ضع عالمة :  األولال سؤ

  .التصامیم النسیجیة المستخدمة  أصعبیعتبر النسیج السادة من  -1

  .في القماش  عامودیھتظھر التصمیمات المبردیة بشكل خیوط  -2

  . 1/3رقات بالنسبة للتركیب النسیجي د 3تستخدم عدد  -3

  . استخداما في التصامیم النسیجیة  أكثرھي )  7 × 8( الورق  أنواعتعتبر  - 4

  :الفراغات التالیة بالعبارات المناسبة  أمال: سؤال الثاني 

تبعا لما یبرز عنھا ............  وأطلس...........  أطلس إلىمظھریا  األطلسینقسم  -1

  لقماش ا وجھعلى 

  ..... و ....... من ورق المربعات المستعملة في عمل الرسوم التنفیذیة منھا  أنواعھناك  -2

  ............. .و ............... یكون القماش المكون من النسیج األطلس دائما  -3

  .................. .یظھر النسیج المبرد على شكل خیوط  -4

  .............. .و........... و........... من أقمشة تشمل األنسجة البسیطة كل  – 5

  .عدد أنواع التراكیب البسیطة المستخدمة موضحا ذلك بالرسم : سؤال الثالث 
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  الفصل الثاني 

  اللقي
   - :اللقي   1.2.4 

خیوط السداء كل خیط على حدة في عیون النیر وبترتیب  خاص یتناسب  إدخالھي عملیة 

  حسب النشرة الفنیةوجي ینسمع نوع التركیب ال

  

   -:النیر 2.2.4

  أو األلمنیوممعدنیة مثبتة داخل أ طار مصنوع من الخشب  أسالكوھو عبارة عن 

عدد من  أخراج أو إضافةویمكن  داخل كل درقة عدد من النیرتسمى الدرقة وتوضع 

  .) عرض السداء(النیر وذلك باالعتماد على عدد خیوط السداء 

  -: اآلتیة األمورداء على ویعتمد ترتیب خیوط الس

  نوع التركیب النسیجي -1

 نمرة الخیوط المستعملة  -2

 عدد الخیوط في السنتمتر الواحد -3

 ةالماكینعدد الدرقات المستخدمة على  -4

 النسیج ةماكیننوع  -5

 

  -:طرق اللقي   - 3.2.4
  -: وأھمھااللقي  أنواعتوجد عدة طرق تستعمل في عملیة اللقي وھذه بعض 

  ويطریقة اللقي الید -1

 ) أليالنصف ( اللقي المباشر  -2

    اللقي المیكانیكي -3
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  ...طریقة اللقي الیدوي -:أوال
الماكینة في مكان بعید عن  ألطریقھفي عملیة اللقي وتتم ھذه  المتبعةالطرق  احديوھي 

استخداما في مصانعنا حیث یقوم بھا عاملین او  األكثروھي  ،ومن ثم تقدیمھا على النول

 أمامھویقف احدھما خلف جھاز اللقي والثاني  العملیةفي ھذه  ارةومھذات خبره  أكثر

الذي یقوم بعملیة سحب الخیط  األماميوتتوقف سرعة اللقي الیدوي على مھارة العامل 

وكذلك على سرعة ومھارة العامل الخلفي الذي یقوم بمناولة الخیوط  داخل فتحة النیر

وكذلك تعتمد سرعة اللقي  أخطاءسب وبدون ودقتھ في اختیار النیر المنا األماميللعامل 

وعلى نمرة الخیوط  )حریر،صوف ،قطن (على مواصفات السداء من حیث نوع الخیوط 

 إنتاجیةللقي ویؤثر نظام القي في  المستعملةوعلى عدد الدرقات ) سمیكة،متوسطھ ، رفیعة(

  .) اللقي الطردي( أنواعھاویعتبر ابسط .المصانع

  

  ...المباشر طریقة اللقي -:ثانیا
النسیج مباشرة ویقوم بھا عدد من العمال  ةماكینطرق اللقي التي تتم على  أحدىوھي 

النسیج وقریب من مطواة  ةماكینخالف  األولحیث یقف العمل  ثالثة إلىالماھرین قد یصل 

من  متوازیةوتقدم بصوره  یدویةالسداء حیث یقوم بأخذ مجموعھ من فتل السداء بطریقھ 

التركیب  أساسداخل الدرقات وعلى  المثبتةفتحة النیر  إلىات السداء ثم خالل حساس

 الدرقةفي  الزوجیةوالخیوط  درقةفي  الفردیةحیث تركب الخیوط .النسیجي المطلوب 

كان بدء اللقي من الیمین  أذاویجب معرفة ما  ندرقیتیمن  أكثروقد یتم اللقي على  الثانیة

على ورق  الیمین إلىالمتبع ھو اللقي من الیسار  أن مع مالحظة بالعكس أوالیسار  إلى

  . المربعات

حیث یتطلب في ھذا النوع من المكائن  ویتم ھذا النوع من القي على مكائن نوع الجاكارد

مباشره واستخدام خیوط من الكتان لغرض فتح النفس حسب  اإللھعملیة لقي وتطریح على 

  .آلیةكین تعمل بطریقھ التصمیم المرفق عن طریق ثقوب وشناكل وسكا
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  ... اللقي المیكانیكي -: ثالثا 
بعملیة اللقي الذاتي بعد  آالتحیث  تقوم ھذه  خاصة آالتیتم ھذا النوع من اللقي على 

ویوجد  متوازیةوعدد الدرقات والنیر المثبت علیھا بصوره  خاصةتجھیزھا بمطاوي 

 ألطریقھوھذه  اإلمام إلىخلف حساس كھروضوئي لتنظیم عملیة عبور خیوط السداء من ال

وھذا النوع من القي .والتجھیز اإلعدادمن القي تختلف اختالفا عن القي الیدوي من حیث 

إلى آلة القي بعد كل استخدام وكذلك عدة ربط  صیانة إلىوقت طویل وكذلك  إلى یحتاج

 العالیةھا ھذا النوع من القي قلیل االستعمال وذلك بسبب تكلفت أن.بھا الخاصةالحساسات 

  .شیوعا األكثرلذلك تم االعتماد على القي الیدوي وھو  أجزاءھاوغالء 

  

  أنواع اللقي  -  4.2.4 
   - : اللقي الطردي -: أوال

 األخیرةالدرقة  إلى األولىیتم في ھذا النوع من اللقي تعبیر خیوط السداء تعاقبا من الدرقة  

  ) . 9( وكما مبین في الشكل رقم ي اللق أنواعمباشرة ویعتبر ھذا النوع من ابسط 

   

  

  

  

  یبین اللقي الطردي)  9( الشكل رقم 

   - : اللقي العكسي -:ثانیا 

 إلى األولى الدرقةوھذه الطریقة من اللقي الیدوي سوف نقوم بتعبیر خیوط السداء من  

قیھ الذي یتم ل األولىأي الدرقة  األخیرةوبعد ذلك بالعكس من الدرقة  األخیرةالدرقة 

  ) 10( وكما مبین في الشكل رقم  وتختلف ھذه الطریقة عن اللقي الطردي
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  یبین اللقي العكسي)  10( الشكل رقم 

  

   -:  اللقي المركب -:ثالثا

یكون ھذا النوع من اللقي یشبھ تقریبا اللقي المشترك حیث یتم تعبیر خیوط السداء للمرة  

اللقي  إلكمالاء عدد خیوط السداء المستعملة من المجموعة الواحدة حتى انتھ األولى

المجموعة التالیة لتكرار اللقي  إلىالمطلوب حسب المواصفات الفنیة ویتم تعبیر السداء 

على اللقي المركب ومن  تأثیرمن اللقي تعتمد على عدة عوامل لھا  األنواعالمركب ھذه 

المقلمة طولیا  األقمشة إلنتاج ھو عدد الخطوط الطویلة ویستخدم ھذا النوع من اللقي أھمھا

   ) . 11( وكما مبین في الشكل رقم المربعات من التراكیب النسیجیة  وأقمشة

 

  

  

  

  

  

  یبین اللقي المركب )  11( الشكل رقم 
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  -: اللقي المبعثر -:رابعا
فتلة عن طریق الدرق الفردي ثم بعد  أولوھذا النوع من اللقي یتم تعبیر خیوط السداء من  

  ) . 12( وكما مبین في الشكل رقم  الدرق الزوجي لىإذلك 

  

  

  

  

  

   المبعثریبین اللقي )  12( الشكل رقم 

   - :كثافة النیر في الدرق  -  5.2.4

عملیة  إثناءال تكون كثیفة كي ال تسبب تشعر للخیوط  أنالدرقة یجب  يالنیر فكثافة  أن

العمل  إثناء ةللماكیند من توقفات في الخیوط ویزی تالمقطوعاكثرة  إلىالنسیج  مما یؤدي 

حسب الكثافة المسموح بھا  أتباعھایمكن  أنظمةعیوب في المنسوج لذلك وضعت  وإظھار

  :وھي كما یلي 

الكثافة المسموح بھا لعدد النیر على الدرق بالنسبة للخیوط ذات النمرة المنخفضة  -1

  سم / نیرة )  6،4(یتراوح بین 

یر على الدرقة بالنسبة للخیوط ذات النمرة المتوسطة الكثافة المسموح بھا لعدد الن -2

 سم / نیرة )  12،10( النعومة یتراوح بین 

بھا لعدد النیر على الدرق بالنسبة للخیوط ذات النمرة العالیة  حالمسموالكثافة  -3

 سم / نیرة )  14،12(یتراوح بین 

التكرار النسیجي  یتم من خالل تحدید مساحة -:استخراج نظام اللقي المطلوب  وان    

   .في التكرار) عدد خیوط اللحمة × عدد خیوط السداء (
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  ویكون مكانھا خلف المشط مباشرة وفقا للنظام االنكلیزي   األولىاعتماد مكان الدرقة 

  . فحص الصفوف الطولیة التي تمثل خیوط السداء

  .خاصة بھ التحت اللحمة  أوكل صف طولي المتمثلة بخیوط السداء یختلف بالتقاطع فوق 

التي تتحرك بحركة واحدة تلقى في درقة واحدة ) خیوط الصفوف الطولیة ( خیوط السداء 

  .وفقا للتركیب النسیجي ونظام ترتیب السداء 

 .وفقا للمواصفات المطلوبة ) طردي ، عكسي ، زخرفي ( تحدید النوع اللقي 

االختالفات الموجودة  والذي یتوقف علیھا عدد منسوج معین إلنتاجعدد الدرق الالزم 

 .بخیوط السداء والمتمثل بنوع التركیب النسیجي 

وكثافة خیوط السداء بوحدة القیاس فكلما ازدادت كثافة الخیوط السداء ازداد عدد        

  .الدرقات المستعملة  

  

  عملیة اللقي  أنتاجحساب زمن  - 6.2.4

)  1000(دقیقة للقي وتطریح )  60،40(عملیة اللقي یتراوح دائما  إلنتاجالزمن الالزم  أن

الزمن كما وضحنا على مھارة العاملین الذین یقوم بھذه العملیة  یعتمدخیط سداء  كذلك 

     واطئةال الخیوط ذات النمروعلى نمرة الخیط ونوع التركیب النسیجي وتكون عملیة لقي 

  ) یعة خیوط رف( ابسط من لقي الخیوط ذات النمر العالیة ) خیوط سمیكة ( 

    -:القانون 

  خیط)  1000( أنتاجزمن × عدد خیوط السداء                                       

  =     الزمن بالدقیقة             

                                                                     1000   
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)  1000(كان معدل زمن  أذایط خ 6500احسب الزمن الالزم للقي سداء بھ  -: مثال 

  دقیقة)  50( خیط من صنف معین ھو

       -:الحل 

  خیط   )  1000(  أنتاجزمن × عدد خیوط السداء                                              

  =  الزمن بالدقیقة                      

                                                                     1000  

                                          6500  ×50   

                              =    

                                            1000   

  

  دقیقة 325=                             
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  الفصل الثاني أسئلة
  اللقي

  العبارة الخاطئة  إمام) خطا ( العبارة الصحیحة و إمام) صح  (ضع عالمة :  األولسؤال 

  . ةالماكینالطرق التي تتم بعیدا عن  إحدىاللقي المباشر ھي  -1

  .تتم عملیة اللقي لخیوط اللحمة  -2

  .تتوقف سرعة اللقي على نوع الخیط فقط  -3

  . ةالماكینمنھا نوع  أموریعتمد ترتیب خیوط السداء على عدة  -4

  .تم عملیة اللقي المیكانیكي یدویا ت -5

  :بالعبارات المناسبة  التالیةالفراغات  أمال: سؤال الثاني 

  وفقا للمواصفات المطلوبة  ............. -ج............ -ب............ - تحدید نوع اللقي أ -1

  ................. .العدد الكلي للنیر یساوي  -2

  .............. .......النیر ھو عبارة عن  -3

  .ونوع الخیوط ........... تعتمد سرعة اللقي على مواصفات  -4

یتراوح  المنخفضةالكثافة المسموح بھا لعدد النیر على الدرق بالنسبة للخیوط ذات النمر  -5

  .سم / نیرة ................. بین 

  .یة العمل لھذهعرف عملیة اللقي ، وعدد الطرق المستخدمة :سؤال الثالث 

 750كان معدل زمن  إذاخیط  7250الزمن الالزم للقي سداء بھ  احسب: سؤال الرابع 

  .دقیقة  50خیط من صنف معین یساوي 

  .وضح بالرسم البیاني عملیة اللقي الطردي : سؤال الخامس 
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  الفصل الثالث 

  التطریح
   -:  تعریف التطریح  1.3.4

 ةالماكینمشط الدفة الموجود على  أبوابخیوط السداء من خالل  إدخالوھي عملیة 

وبترتیب معین وتتم عملیة التطریح بعد عملیة اللقي مباشرة وبما یضمن تحدید موضع كل 

  خیط على حدة وحسب النشرة الفنیة 

  -: طریقة التطریح   2.3.4

 أبوابخیوط السداء في  إدخالتتم عملیة التطریح بعد عملیة اللقي  وذلك من خالل   

 بإدخالھود على الدفة حیث یقوم العامل بعد استالمھ للخیط من عملیة القي لمشط الموجا

خیطین في  إدخالالتركیب النسیجي المطلوب حیث یتم  أساسخالل فتحات المشط وعلى 

 آلةوذلك باستخدام )  1/1(  ركیب النسیجي المستخدم نسیج سادةكان الت أذاالباب الواحد 

السنارة في باب المشط فیضع العامل  إدخالعن طریق ویتم ذلك ) السنارة ( خاصة تسمى 

وھكذا بالنسبة لجمیع الخیوط حتى  األولقبل  األمام إلىالخیط على السنارة ومن ثم سحبھ 

  .یكتمل عرض السداء والذي یمثل عرض القماش 

  -: األمشاط أنواع   3.3.4
  الناعمة  األمشاط-1

  المتوسطة  األمشاط-2

  الخشنة  األمشاط-3

الخیوط  أيللخیوط ذات النمر العالیة  األمشاطیستخدم ھذا النوع من  -:  الناعمة شاطاألم

باب )  40، 20( اليفي السنتمتر الواحد حو األبوابالرفیعة مثل الحریر ویتراوح عدد 

  .الواحد  ربالسنتمت
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ر في حالة الخیوط ذات النم األمشاطیستخدم ھذا النوع من  :  وسطة النعومةتالم األمشاط 

بالسنتمتر الواحد  األبوابالمتوسطة مثل الخیوط القطنیة والخیوط الكتانیة ویتراوح عدد 

  .باب بالسنتمتر الواحد )  20، 8(بین 

للخیوط ذات النمر الواطئة كخیوط یاكة  األمشاطیستخدم ھذا النوع من  -:الخشنة األمشاط

)  8،  2(    تمتر الواحد بینفي السن بااألبوعدد  حویتراو) الكاربت ( السجاد والموكیت 

          -:  ةالعناصر التالیعلى  األمشاطباب بالسنتمتر الواحد  تعتمد عملیة اختیار  نمرة 

  نمرة الخیط  - أ

  التركیب النسیجي للمنسوج  - ب

  التطریح في الباب الواحد  -ث

  عرض السداء  - ج

  المستخدمة  ةالماكیننوع  - ح

  

  -: اآلتیة األمورعلى  اإلنتاجتتوقف سرعة و
 األماميعلى مھارة وسرعة اللقي الیدوي التي یقوم بھا العامل وتعتمد على مھارة العامل  -1

  العامل الخلفي والدقة في اختیار فتحات النیر وتسلسل الخیوط في الدرقات 

قطن ، صوف ( على مواصفات السداء من حیث نوع الخیوط ھل ھي  اإلنتاجتعتمد سرعة -2

  ) ، نایلون 

التطریح الخیوط السمیكة  أنحیث ) رفیعة ، متوسطة ، سمیكة ( وتعتمد على نمرة السداء -3

  بالنسبة للعامل  األسھلھي 

حسب التركیب النسیجي حیث تعتبر ابسط وعلى عدد الدرقات المستعملة في عملیة اللقي -4

حیث یتم  طلساألاللقي والتطریح ھو التركیب النسیجي السادة یلیھا المبرد ثم  أنواع

  .دد اكبر من الدرقات استخدام ع
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  :  األمشاطالتطریح في  أیجاد    4.3.4
التطریح في  تحدید عدد خیوط أساسھامعرفة التركیب النسیجي للقماش یمكن على  أن

  :الباب الواحد 

  -:  1/1التركیب النسیجي السادة  -1

النسیجي ط والمقام للتركیب وذلك بجمع البس نخیطیییكون التطریح في الباب الواحدة  

  .) 13( وكما مبین في الشكل رقم ویمثل تكرار واحد 

  

  

   1/1یبین التركیب النسیجي السادة )  13( الشكل رقم 

  

   -:  ½نسیجي مبرد ال التركیب - 2
د       اب الواح ي الب ریح ف ون التط ام     3یك ط والمق ع البس تم بجم ك ی وط وذل ب ، خی للتركی

ى ل زوایا ككل التركیب النسیجي المبرد على شیكون شالنسیجي تكرار واحد و ین   إل  أوالیم

  . ) 14( وكما مبین في الشكل رقم  الیسار

  

  

  2/1یبین التركیب النسیجي )  14( الشكل رقم 
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   -:  أطلستركیب نسیجي  -3

د    اب الواح ي الب ریح ف ون التط ك ) 5( یك ون   3تحری تظم یك داء من ن الس ریح م ) 5(التط

  .)  15( وكما مبین في الشكل رقم النسیجي للتركیب باب واحد خیوط في ال

  

  یبین التركیب النسیجي )  15(الشكل رقم 

   3تحریك  5االطلس 

  

س  -4 یجي اطل ب نس د  ) 4(تركی اب الواح ي الب ون التطریح ف تظم یك ر من وط  4غی ب . خی للتركی

  ) .16(وكما مبین في الشكل رقم النسیجي 

  

  ین التركیب النسیجيیب)  16( الشكل رقم 

  غیر منتظم 4االطلس 

  

  .والھدف من ذلك تحدید عدد خیوط التطریح في الباب الواحد 
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  حسابات التطریح

  :رقم المشط  أیجاد - 1

  .باب من المشط المستعمل ) 100(ھو المسافة التي تقع فیھا  -:تعریف رقم المشط 

  التطریح في الباب الواحد                                                            

  ×  باب  100= رقم المشط         -:القانون 

  عدد خیوط وحدة السنتمتر                                                           

 -: حساب رقم المشط - 2

قم      باب من المشط المستعمل  ویمكن ر)  100( رقم المشط  ھو المسافة التي تقع فیھا 

  المشط  بعد استخراج عدد الخیوط في السنتمتر الواحد من المشط  

)  4(عدد خیوط التطریح في الباب الواحد  أنعتمت  أذا ألمستعلجد رقم المشط  -:مثال 

  خیط )  48( خیوط وعدد خیوط وحدة السنتمتر ھي 

    

  التطریح في الباب الواحد                

  ×باب  100= القانون رقم المشط 

  عدد خیوط وحدة السنتمتر                                             

   

                                4                    1   

  سنتمتر                  8                    =                 × 100 = رقم المشط 

                                48                  3                                    
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  اسئلة الفصل الثالث
  التطریح

  :الفراغات التالیة بالعبارات المناسبة  أمال:  األولسؤال 

  ................... .المستخدمة في عملیة التطریح ھي  األمشاط أنواع -1

  .................. .لى نوع لتحدید عدد خیوط التطریح في الباب الواحد یعتمد ع -2

  .مباشرة ................. تتم عملیة التطریح بعد عملیة  -3

  ................ .الخیوط  إدخالعملیة التطریح ھي  -4

  .عملیة التطریح  إلجراء.................. خاصة تسمى  آلةتستخدم  -5

  إمام العبارة الخاطئة ) خطا ( إمام العبارة الصحیحة و) صح ( ضع عالمة : سؤال الثاني 

  .الخشنة لتطریح الخیوط ذات النمر العالیة  األمشاطتستخدم  -1

  .مھارة وسرعة العامل  تعتمد سرعة عملیة التطریح على -2

  .باب من المشط المستعمل  10رقم المشط ھو المسافة التي تقع فیھا  -3

د عدد خیوط السداء في الباب من خالل معرفة التركیب النسیجي للقماش یمكن تحدی -4

  .الواحد 

جد رقم المشط المستعمل أذا علمت أن عدد خیوط التطریح في الباب الواحد : سؤال الثالث 

  .خیط  48خیط وعدد الخیوط وحدة السنتمتر الواحد ھي  2
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   المصطلحات العلمیة
  

  المصطلح بالعربیة   ةالمصطلح باالنكلیزی

Beaming machine یةآلة التسد 

Bobbin winder آلة لف البكر 

Reed المشط 

Warp beams مطاوي السداء 

Shed النفس 

Heddle النیرة 

Warp خیوط السداء 

Weft خیوط اللحمة 

Maintenance الصیانة  

Weaving Department قسم النسیج  

warp tying machine آلة التبریز  

Department Preparation قسم التحضیرات  

Spindle المردن  

Thread guide دلیل الخیط  

Cam dobby جھاز الكامات  
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  المصادر

مھندس استشاري في آالت صناعة / المھندس عبدا لباسط أنیس/الصناعات النسیجیة1-  

  .حلب سوریا/ النسیج

  .جامعة حلب/ عفیر المھندس محمد)/الغزل التوربیني (غزل الطرف المفتوح 2- 

  .موسوعة ویكیبیدیا3-

  .الدكتور المھندس حسن مرعي/نشأتھ وتطور الصناعات النسیجیة،صناعة القطن 4-

  . جامعة حلوان/ أستاذ التصامیم النسجیة /الدكتور المھندس عبدا لمنعم صبري 5-

جامعة /رئیس قسم النسیج /الدكتور المھندس سید علي السید/ لصناعات النسیجیة  -6

  .حلوان

  .سوریا/جامعة حلب/المھندس نمر عسول /نيالغزل المیكانیكي و التوربی -7

  .جامعة دمشق/المھندس نضال شبوب/تحضیرات النسیج  -8

  .شركة رایتر  -9

جامعة /الدكتور المھندس عبدا لرحمن عمار/تكنولوجیا و التصامیم النسجیة -10

  .مصر/حلوان

Information paper on industrial hemp (industrial cannabis). -1   
-Ramie: Old Fiber - New Image2  

-3  Textile Science,K.L.Hatch,1993, ISBN 0314904719 ,      

Gentian van Reeked  jar. :Hemp Pulp and Paper Production  - 4  

  

  

    

  

  


