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The effect of different methods of weft yarn insertion in modern weaving looms on 

both functional and aesthetic properties of ladies summer fabrics. 
 

 
  جامعة حلوان. –كلیة التربیة  –مدرس بقسم التعلیم الفني والصناعي (شعبة النسیج) 

 
  مدیر إنتاج النسیج بمجموعة شركات البركة جروب بالعاشر من رمضان.

  
Abstract  Keywords 

تھدف ھذه الورقة البحثیة إلى إنتاج أقمشة من الفسكوز المغزول (الفبران) تصلح كأقمشة سیدات صیفیة خارجیة 
)، معامل برم Zإنجلیزي، واتجاه برمات ( 30/1S% (الفبران) من نمرة 100باستخدام خیوط الفسكوز المغزول 

على كال من أنوال النسیج الحدیثة  1/1كیب النسجي السادة ) لكال من خیوط السداء واللحمة باستخدام التر2.5(
ذات وسیلة اإلمرار اإلیجابیة  Flexible Bilateral Rapier Loomsالرابیر ذو الحربة المرنة من الجانبین 

ذات وسیلة اإلمرار السلبیة  Air-Jet Loomsالحاملة لخیط اللحمة، أنوال النسیج ذو الضغط النفاث للھواء 
لخیط اللحمة، لدراسة مدى تأثیر التغییر في وسیلة إمرار خیط اللحمة على كال من الخواص الوظیفیة الدافعة 

والجمالیة ألقمشة السیدات الصیفیة من جانب، وكذا االستفادة من اإلمكانیات التقنیة الحدیثة في أنوال النسیج من 
ثلى وینعكس على التكلفة النھائیة ویزید من قدرة حیث اإلنتاجیة العالیة وغیرھا بما یحقق اقتصادیات التشغیل الم

المنتجات النسجیة على المنافسة العالمیة من جانب آخر. ثم تم إجراء االختبارات المعملیة على األقمشة المنتجة 
على كال من أنوال النسیج الحدیثة ذو الحربة المرنة من الجانبین (الرابیر) الموجبة، أنوال النسیج ذو الضغط 

اث للھواء السالبة وھي : قوة الشد عند القطع (كجم) واالستطالة عند القطع (%) في كال من اتجاھي السداء النف
الدقیقة) لتحدید العالقات المختلفة /2سم/3)، ُسمك األقمشة (مم)، نفاذیة الھواء (سم2واللحمة، وزن األقمشة (جم/م

مة ونتائج االختبارات السابقة، والتي ظھر من خاللھا في صورة أعمدة بیانیة بین وسیلة وأسلوب إمرار خیط اللح
تأثیر اختالف وسیلة إمرار اللحمة على كال من الخواص الوظیفیة والجمالیة ألقمشة السیدات الصیفیة الخارجیة 
مما جعل األقمشة المنتجة على أنوال النسیج  ذو الحربة المرنة من الجانبین "الرابیر" الموجبة تتفوق على 

ة المنتجة على أنوال النسیج  ذو الضغط النفاث للھواء السالبة في كال من الخواص الوظیفیة والجمالیة األقمش
  والفسیولوجیة فیما عدا معدالت اإلنتاج العالیة.
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Introduction  
إن تحدید وسیلة إمرار خیط اللحمة المثلى إلنتاج نوع معین من 
األقمشة داخل مصانع النسیج یخضع لعدة اعتبارات فنیة 
واقتصادیة، حیث تقوم إدارة التخطیط واإلنتاج بوضع نظام لتحقیق 

الختیار أھداف الجودة واإلنتاجیة بأقل تكلفة ممكنھ، ویرتكز ھذا ا
على ثالث عوامل رئیسیة إلنتاج أقمشة ذات أسعار تنافسیة ھي : 

 Productivity and Efficiencyاإلنتاجیة وكفاءة األنوال  - 1
حیث یمكن زیادة اإلنتاجیة عن طریق تقلیل كتلة األجزاء  :

المتحركة الدورانیة والترددیة ومن ھنا تزداد اإلنتاجیة والكفاءة، 
یة على سرعة وعرض النول وعدد حدفات/ السم كما تعتمد اإلنتاج

ونمرة خیط اللحمة، كما أن كفاءة النول تؤثر على معدل اإلنتاج 
الجودة ھي عنصر ھام في اختیار  : Qualityالجودة  - 2الفعلي، 

وسیلة امرار خیط اللحمة في أنوال النسیج الحدیثة بغرض زیادة 
عالیة من الجودة  العمر االفتراضي لألقمشة، وإنتاج أقمشة بنسب

، كما تتأثر Zero Defectبھدف الوصول إلى منتج بدون عیوب
خواص األقمشة بنوعیة الوسیلة المتبعة إلمرار خیط اللحمة سواء 
كانت تقلیدیة "مكوك" أو غیر تقلیدیة "قذیفة، حراب، ھواء، ماء"، 

تتمثل في ترشید استھالك  : Running Coastتكلفة التشغیل  - 3
ستنفذة للحدفة الواحدة، وتقلیل زمن الحدفة الواحدة، وتقلیل الطاقة الم

نسب العوادم، كأحد أھم األھداف الحیویة إلنتاج أقمشة بأسعار 
  تنافسیة.

ولفقد استھدفت صناعة النسیج كأي صناعة أخرى زیادة اإلنتاج 
وتحسین الجودة وتقلیل التكلفة وتنوع المنتجات وتحسین وتحدیث 

المحافظة على البیئة لتحقیق كافة المزایا المنتجات القائمة و
االقتصادیة المختلفة، ولقد لعبت العالقة بین كال من التقدم العلمي 

ً في خدمة المنتج النھائي شكًال  ً وفعاال ً ھاما والصناعي دورا
ً، حیث تركز التطویر في مجال صناعة أنوال النسیج  ومضونا

لنفس األمر الذي الحدیثة على وسائل إمرار خیط اللحمة داخل ا
ینعكس بدوره على مقدار ارتفاع فتحة النفس من جانب وعلى 
سرعة النول وعدد الحدفات/ الدقیقة من جانب آخر، وقد استحدثت 
وسائل عدیدة غیر تقلیدیة لتطویر عملیة إمرار تلك الخیوط وھي 
العملیة األساسیة التي كانت تحد من زیادة اإلنتاج باألنوال التقلیدیة 

وكیة. لھذا فقد ظھرت طرق متعددة إلمرار خیط اللحمة مثل المك
أو الحراب الساحبة (الصلبة والمرنة)  Projectileالقذائف المعدنیة 

Rapier  أو الدفع النفاث للھواءAir-Jet  أو الدفع النفاث للماء
Water-Jet  فتم بذلك االستغناء عن المكوك التقلیدي بمشكالتھ

خدام ھذه الوسائل االرتفاع الكبیر في المتعددة وقد نتج عن است
سرعة األنوال مما أدى إلى مضاعفة اإلنتاج ورفع كفاءة التشغیل 
وبالتالي تقلیل التكلفة بھدف تحسین قدرة المنتجات النسجیة على 

  المنافسة العالمیة.
ومن الممیزات الھامة أیضا في أنوال النسیج الالمكوكیة ھو عدم 

مة داخل النفس حیث أمكن االستعانة ضرورة حمل عبوة خیط اللح
ببعض الوسائل لتحضیر خیط اللحمة خارج حیز النفس حیث یتم 
سحب خیط اللحمة من الكونات المثبتة على جانب النول مباشرة أو 
باستخدام وحدات خاصة في بعض أنواع األنوال إلمداد وسیط نقل 

ذلك خیط اللحمة بالطول المطلوب لكل حدفة على حده، وقد ساعد 
في االرتفاع بسرعة سحب خیط اللحمة دون التأثیر على 
مواصفاتھا، وكذلك صغر حجم الوسیط الناقل لخیط اللحمة وخفة 
وزنھ مقارنة بالمكوك التقلیدي وتالشیھ في حالة الدفع الھوائي أو 
المائي مما یقلل من ارتفاع فتحة النفس واإلجھادات الواقعة على 



134 The effect of different methods of weft yarn insertion in modern weaving looms on both functional and 
aesthetic properties of ladies summer fabrics 

 

International Design Journal, Volume 9, Issue 4Octob019 
 

لقطوع مما أدى إلى زیادة سرعة األنوال خیوط السداء وتقلیل نسبة ا
وارتفاع نسبة االنتفاع ومضاعفة اإلنتاج وتقلیل الطاقة المستنفذة 

  للحدفة الواحدة.
إال أن الشركات المنتجة ألنوال النسیج الحدیثة ال یقدموا سوى 
الممیزات العامة لألنوال دون اإلشارة إلى تأثیر وسیلة وأسلوب 

اص األقمشة المنتجة بصورة عامة، إمرار خیط اللحمة على خو
والتي البد من إجراء تجارب عملیة لكل نوعیة على كل نول ذات 
وسیلة إمرار مختلفة لتحدید تأثیرھا على الخواص المختلفة لألقمشة 
بدقة، كما أنھا تختلف تبعا للشركة الُمصنعة للنول. فلكل خیط لحمة 

في (نوع  مواصفات تختلف عن األخر تبعا لطبیعة استخدامھ
اتجاه وعدد  - أسلوب الغزل - نمرة الخیط - نسبة الخلط - الخامة

عدد الخیوط الفردیة) وبالتالي تختلف تبعا  - مزوي - فردي - البرمات
لذلك وسیلة وأسلوب إمرار خیط اللحمة، ولتحدید الوسیلة المثلى 
التي تحقق الجودة واالنتاجیة العالیة مع اقتصادیات التشغیل المثلى 

د من إجراء العدید من التجارب العملیة  لتحسین اإلنتاجیة كان الب
 .ً ً وتقنیا   وتطویر ورفع كفاءة أداء منتجاتنا النسجیة فنیا

لذا أصبحت وسیلة وأسلوب إمرار خیط اللحمة أحد أھم العوامل 
الرئیسیة التي یعتمد علیھا كال من المصمم ومصانع النسیج في 

نتاجھا سواء أكانت تحسین بعض خواص األقمشة المطلوب إ
خواص وظیفیة أو جمالیة أو اقتصادیة خاصة مع تعدد نوعیات 
خیوط اللحمة. فاألقمشة المستخدمة في أغراض المالبس بصورة 
عامة أحد أھم النوعیات التي تقوم صناعة النسیج بتقدیمھا لجمھور 
المستھلكین وتحظى في مجال إنتاجھا بجانب كبیر من الدقة والعنایة 

ب أن تتمتع بھ من جودة في األداء والمظھر بما یتناسب لما یج
واستخداماتھا المختلفة ویعتبر التركیب البنائي للخیوط بما یحملھ من 
متغیرات عدیدة من الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة وارتباطھ 
المباشر بوسیلة وأسلوب إمرار خیط اللحمة أحد أھم العوامل التي 

ي تحقیق خواصھا التي تناسب كال من تعتمد علیھا ھذه األقمشة ف
 أدائھا الوظیفي والجمالي.

  :  Statement of the problemمشكلة البحث
یوجد تباین واضح بین نظریات التشغیل في طرز ووحدات إمرار 
خیط اللحمة بأنوال النسیج الحدیثة. إذ أن لكل طراز متطلباتھ 

لوسیط الحامل الخاصة من حیث اآللیة الحركیة والتكوین وطبیعة ا
أو الساحب أو الدافع لخیط اللحمة، بما ینعكس على أسلوب تشغیل 
األنواع المختلفة من خیوط اللحمة على كال من أنوال النسیج ذات 
الحربة المرنة من الجانبین "الرابیر" الموجبة، وذات الضغط 
النفاث للھواء السالبة من جانب، وعلى كال من الخواص الوظیفیة 

ألقمشة السیدات الصیفیة الخارجیة وكذا اقتصادیات  والجمالیة
 التشغیل من جانب آخر.

اختیار وسیلة إمرار خیط اللحمة بأنوال النسیج الحدیثة كما أن 
تستند بدورھا على االجتھاد الشخصي (مما َیضر بالمنتج النھائي) 
دون الرجوع إلى معاییر علمیة وتجریبیة دقیقة تساھم في تفعیل 

تقنیة والفنیة لھندسة إنتاج وحدات إمرار خیط اللحمة األبعاد ال
  بأنوال النسیج الحدیثة.

ندرة الدراسات التجریبیة والتحلیلیة المقومة لتأثیر اختالف وسیلة 
إمرار خیط اللحمة بأنوال النسیج الحدیثة وما یتصل بھا من 
خواص وظیفیة وجمالیة لألقمشة المنتجة، وكذا اقتصادیات اإلنتاج 

ً وتحقیق أعلى ربحیھ ممكنھ.مما ی   ساعد على رواجھا اقتصادیا
Significance  

المقارنة بین كال من الخواص الوظیفیة والجمالیة لألقمشة  - 1
المنتجة على أنوال النسیج ذات الحربة المرنة من الجانبین 
"الرابیر" الموجبة، وأنوال النسیج ذات الضغط النفاث للھواء 

  السالبة.
یم دراسة عملیة وأكادیمیة لمدى تأثیر التغیر بنظام إمرار تقد - 2

خیط اللحمة في كال من أنوال النسیج الحدیثة ذات الحربة 
المرنة من الجانبین "الرابیر"، ذات الضغط النفاث للھواء 

مما یثري كال من األبعاد الفنیة والتقنیة ألقمشة السیدات 
ل لوسیلة إمرار الصیفیة الخارجیة من خالل االختیار األمث

  خیط اللحمة.
تحدید الضبطات الخاصة بما یتناسب مع طبیعة خیط اللحمة  - 3

الفسكوز المغزول (الفبران) المستخدم في كال من أنوال 
النسیج ذات الحربة المرنة من الجانبین "الرابیر"، أنوال 

  النسیج ذات الضغط النفاث للھواء. 
كفاءة اإلمرار في استنتاج مدى تأثیر نوعیة خیط اللحمة على  - 4

كال من أنوال النسیج ذات الحربة المرنة من الجانبین 
"الرابیر" الموجبة، وأنوال النسیج ذات الضغط النفاث للھواء 

  السالبة.  
Objectives  

تحدید أفضل وسیلة إلمرار خیط اللحمة في كال من أنوال  - 1
"الرابیر" النسیج الحدیثة ذات الحربة المرنة من الجانبین 

الموجبة، ذات الضغط النفاث للھواء السالبة مما یزید من 
جودة ومظھریة المنتج النھائي من جانب، ویحقق كال من 

  الجانب الوظیفي والجمالي واالقتصادي من جانب آخر.
التحلیل والتقییم والمقارنة بین طرق اإلمرار الموجب لخیط  - 2

من الجانبین  اللحمة في أنوال النسیج ذات الحربة المرنة
"الرابیر"، طرق اإلمرار السالب لخیط اللحمة بأنوال النسیج 
 ً ذات الضغط النفاث للھواء لتحدید أفضل طرق التنفیذ عملیا

.ً ً واقتصادیا   وتقنیا
االستفادة من اإلمكانیات الھائلة ألنوال النسیج ذات الضغط  - 3

 النفاث للھواء من ناحیة اإلنتاجیة العالیة، ومدى تأثیر ذلك
على كال من الخواص الوظیفیة والجمالیة للمنتج النھائي 
لضمان تحقیق اقتصادیات التشغیل المثلى من جانب، 
االرتفاع بجودة األقمشة المنتجة من جانب آخر بھدف تحسین 

  قدرة األقمشة على المنافسة العالمیة.
الحصول على منتج نسجي بأعلى جودة وأقل تكلفة ممكنھ من  - 4

لتشغیل لتحقیق أعلى اقتصادیة ممكنھ مما حیث تقلیل زمن ا
یسھم بصورة كبیرة في العملیة التسویقیة من جانب، ویحقق 

  األداء الوظیفي والجمالي للمنتج النھائي من جانب آخر.
 Hypothesis  

یفترض البحث أن اختالف نظریات التشغیل بین وحدات إمرار 
حیث اآللیة الحركیة والتكوین خیط اللحمة بأنوال النسیج الحدیثة من 

وطبیعة الوسیط الحامل أو الساحب أو الدافع لخیط اللحمة تؤثر على 
كال من الخواص الوظیفیة والجمالیة لألقمشة السیدات الصیفیة 

% 100الخارجیة والمنتجة من خیوط الفسكوز المغزول (الفبران) 
اإلنتاج  لكال من خیوط السداء واللحمة من جانب، وتعمل على زیادة

الفعلي مما یقلل من تكلفة المنتج النھائي وبالتالي زیادة قدرة األقمشة 
  المنتجة على المنافسة العالمیة من جانب آخر. 

Delimitations 
إنتاج عینات من أقمشة الفسكوز باستخدام خیوط الفسكوز المغزول 

، )Z(ت إنجلیزي، واتجاه برما 30/1S% من نمرة 100(الفبران) 
) لكال من خیوط السداء واللحمة، وبتركیب نسجي 2.5معامل برم (

تصلح كأقمشة سیدات صیفیة خارجیة باستخدام كال من  1/1سادة 
أنوال النسیج الحدیثة ذو الحربة المرنة من الجانبین "الرابیر" 

  الموجبة، أنوال النسیج ذو الضغط النفاث للھواء السالبة.
Methodology  

  یتبع البحث المنھج التجریبي التحلیلي.
   :  Theoretical Frame Workاالطار النظري  - 1

 The Weft طرق إمرار خیط اللحمة بأنوال النسیج  1- 1
Insertion Methods:  

  إلى : أنوال النسیج بوجھ عامطرق إمرار خیط اللحمة بتنقسم 
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 The Positive Weft الطرق اإلیجابیة إلمرار خیط اللحمة  - 1
Insertion:  

تتمیز ھذه الطریقة باالرتباط المباشر بین وسیلة اإلمرار وخیط 
اللحمة ویظل ھذا االرتباط قائما لحین إغالق النفس وحتى قبیل ضم 

، °30:  20خیط اللحمة بعدد قلیل من الدرجات الدائریة ال یتعدى 
 Shuttleویندرج تحت ھذه الطریقة : الطرق التقلیدیة المكوكیة 

Looms  إلمرار خیط اللحمة باإلضافة إلى العدید من الطرق غیر
إلمرار خیط اللحمة مثل القذیفة Shuttle-Less Looms التقلیدیة 

، أنوال النسیج Projectile Loomsالمعدنیة (الطلقة المتولدة) 
 Rapier Loomsذات الحراب الساحبة بنوعیھا (الصلبة والمرنة)

  العدید من المزایا أھمھا :وقد تحقق باستخدام ھذه الطریقة  ،
  دورة/  750االرتفاع بعدد دورات أنوال النسیج لیتعدى

الدقیقة كما في أنوال نسیج الرابیر، وذلك نظرا لالستغناء عن 
األحمال المیكانیكیة المرتفعة والمطلوبة لتحریك المكوك 
واقتصارھا فقط على تحریك الوسیط الجدید، والذي یتمیز 

 حجم بالمقارنة بالمكوك التقلیدي.بانخفاض الكتلة وال
  االرتفاع بعدد ألوان خیط اللحمة لیصل إلى ثمانیة ألوان في

الظروف العادیة ویتجاوز ھذا الرقم في الظروف االستثنائیة 
ً عند تشغیل النوعیات الخاصة من  لیصل إلى اثنا عشر لونا

 أقمشة الجوبالن.
 یتراوح االنخفاض بدرجة الضوضاء إلى الحد المسموح بھ ل

دیسیبل  130- 120دیسیبل وذلك بدال من  90- 80بین 
 باألنوال التقلیدیة المكوكیة.

 The Negative Weftالطرق السلبیة إلمرار خیط اللحمة  - 2
Insertion :  

المقصود بسلبیة اإلمرار ھو عدم وجود االرتباط الحتمي بین خیط 
لحمة اللحمة ووسیط اإلمرار (ارتباط معنوي غیر مرئي بین خیط ال

والوسیط)، حیث یظھر ھذا االرتباط فقط عند بدایة اإلمرار 
الحتكاك خیط اللحمة بالوسیط (الھواء أو الماء) حیث یعتمد ھذا 
االرتباط على قوى االحتكاك بین العنصرین، وتعتمد ھذه الطریقة 

 Pneumaticعلى تحریك وسیط محدد من (الھواء المضغوط 
Pressure یكي أو ضغط الماء الھیدرول(Hydraulic Pressure 

متر/ الثانیة لیمر ھذا الوسیط  150:  80بسرعة عالیة تتراوح بین 
بمسار محدد یتخلل خیوط السداء من خالل فتحة النفس، وبتعریض 
خیط اللحمة لھذا الوسیط المتحرك "النفاث" لیحتك بھ فیكتسب من 
 خالل ھذا االحتكاك الطاقة الحركیة المطلوبة النتقالھ لجھة

االستقبال ویؤثر المظھر السطحي لخیط اللحمة، أسلوب الغزل، 
نوع الخامة، الزوي، وعدد البرمات/ وحدة القیاس، نمرة الخیط 
وغیرھا من الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة للخیوط المستخدمة على 
مقدرتھا لمواكبة الوسیط المتحرك. كما تتناسب سرعة الوسیط 

ً مع المقطع ال ً طردیا عرضي للخیط (النمرة)، كما تتناسب تناسبا
ً مع عدد دورات نول النسیج، وكذلك تتناسب  ً طردیا أیضا تناسبا
ً مع الزمن المحدد إلمرار خیط اللحمة، وتشمل كال من  ً عكسیا تناسبا

، أنوال Air-Jet Loomsأنوال النسیج ذات الضغط النفاث للھواء 
وقد تحقق ، Water-Jet Loomsالنسیج ذات الضغط النفاث للماء 

  باستخدام ھذه الطریقة العدید من المزایا أھمھا :
 .أعطت أعلى معدالت إلمرار خیط اللحمة 
 على خیط اللحمة. تقلیل اإلجھادات المیكانیكیة التي تؤثر 
 .تقلیل معدالت االھتزاز في إمرار اللحمة 
 .تقلیل األجزاء المیكانیكیة المستخدمة إلمرار خیط اللحمة 
 ع الغیار، وبالتالي تقلیل تكالیف التشغیل تقلیل تكلفة قط

 الكلي.
ضرورة تشغیل وحدات  إال أن أھم عیوب ھذه الطریقة ھو :

إضافیة لتنقیة وترشیح الوسیط النفاث (الھواء أو الماء) من الشوائب 
  والعوائق الصلبة أو الذائبة.

إمرار خیط اللحمة بأنوال النسیج ذات الحراب بنوعیھا  2- 1
 The Weft insertion by Means of"الرابیر" 
Rapier  :  

نظریة إمرار خیط اللحمة بأنوال النسیج ذات الحراب  - 1
  " : Raiperبنوعیھا "الرابیر

تعتمد نظریة إمرار خیط اللحمة داخل النفس بأنوال النسیج ذات 
" على تحریك رؤوس قابضة  Raiperالحراب بنوعیھا "الرابیر

Grippers صلة بحربة لخیط اللحمة وھذه الرؤوس متRapier 
أو حربة  Flexible Tapesسواء كانت حربة شریطیة مرنة 

، حیث تقوم رأس الرابیر بحمل خیط اللحمة Rigidصلبة حادة 
عبر عرض السداء كامال  Unilaterallyسواء من جانب واحد 

"رابیر فردي" أو من كل من الجانبین "ثنائیة  Singleویعرف بـ 
بحیث یحمل إحدى  Doubleـ ویعرف ب Bilateralالحربة" 
خیط اللحمة لنصف عرض السداء ویتم Male holder الطرفین 

 Femaleانتقال خیط اللحمة من الحربة األولى إلى الحربة الثانیة 
holder  ثم ً ، إلى نھایة عرض السداءفي منتصف النفس تماما

تتصل حركة الحربة بجھاز إمرار خیط اللحمة بصفة مستمرة 
كیفیة تحدید موضع خیط اللحمة  في أي لحظة من ویمكن بھذه ال

 یعتمد إمرار خیط اللحمةخالل متابعة حركة الحربة داخل النفس، 
" على أیا  Raiperبأنوال النسیج ذات الحراب بنوعیھا "الرابیر

  من النظامین :
  نظام دیفیزDEWAS SYSTEM (TIP 

TRANSFER) :  
رأس الحربة ) بواسطة 1) نقل خیط اللحمة (A 1یوضح شكل (

) حیث یقوم بنقل طرف خیط اللحمة من الجانب األیسر من 2(
) قد 3النول إلى منتصف النفس، حیث یكون رأس الحربة الیمنى (

قطع نصف المشوار أیضا لیلتقي الُمغذي بالُمستقبل ویتم تسلیم 
وتسلم طرف خیط اللحمة من الُمغذي إلى الُمستقبل في منتصف 

ً أي یتم إم رار خیط اللحمة داخل النفس وھي مستقیمة، النفس تماما
وغالبیة نظام دیفیز إلمرار خیط اللحمة یعتمد على الحربة المرنة 

  .Flexible Rapierمن الجانبین 

  
  ) إلمرار خیط اللحمة بأنوال النسیج عن طریق الحراب الساحبة بنوعیھا.B) وجابلر (A) نظام دیفیز (1شكل (

  نظام جابلرGABLER SYSTEM (LOOP 
TRANSFER) : 

) نظام جابلر لنقل خیط اللحمة في أنوال النسیج  1Bیوضح شكل (
ذات الحراب "الرابیر" من الجانبین سواء أكان صلب أو مرن، 
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) بسحب خیط اللحمة من الكونة 2وفیھ یقوم رأس الحربة الیمنى (
نتیجة لمسك طرف خیط اللحمة  Loop) على شكل عروة طویلة 5(

) لیلتقط 3النول لیلتقي مع رأس الحربة ( حتى منتصف عرض
) عند جانب بدایة اإلمرار 4عروة خیط اللحمة، ویقوم المقصات (

(الجانب األیسر) بفتح العروة ویعود رأس الحربة الیمنى بخیط 
ً أي یتم إمرار خیط اللحمة على شكل  ویتم  Loopاللحمة مفرودا

  فردھا داخل النصف الثاني من النفس.
ً في نظام إمرار خیط اللحمة في  إال أن نظام دیفیز ھو األكثر شیوعا

أنوال نسیج الرابیر النتظامیة السحب فیھ حیث یتم قص خیط اللحمة 
بعد كل حدفة وتكوین براسل من كل جھة یكون بمثابة عادم، في 
حین أن نظام جابلر یقص خیط اللحمة بعد سحب مقدار حدفتین 

جھة واحدة فقط، ولذا یحسن لمرور حدفة واحدة وتكوین براسل من 
استخدام نظام جابلر في أنوال نسیج األقمشة ذات اللحمات السمیكة 

  والكثیفة مثل القطیفة المزدوجة والسجاد والبطاطین.
ممیزات أسلوب إمرار خیط اللحمة بأنوال النسیج ذات  - 2

  " : Rapierالحراب بنوعیھا "الرابیر
 ً وإمساك خیط اللحمة استخدام أداة اإلمرار المسحوبة إیجابیا

 اإلیجابي لھ ممیزات عدیدة مقارنة بأسالیب اإلمرار األخرى منھا :
  خواص خیط اللحمة ال یحدث بھا أي تغییر وبذلك یمكن

 استخدام أنواع متعددة من الخیوط.
  ال یتأثر نظام اإلمرار بنمرة خیط اللحمة أو عدم

انتظامیتھا وبذلك یمكن استعمال خیوط لحمة ذات جودة 
 نخفضة أو برمات منخفضة أو خیوط زخرفیة.م
  إمرار خیط اللحمة یتم عن طریق الحراب "الرابیر" وال

 یحتاج األمر سوى لدلیل صغیر ذو وزن خفیف.
  یمكن إمرار حتى اثنا عشر لحمة مختلفة كحد أقصى

وبأي ترتیب وبدون التأثیر على سرعة النول، وبھذا ال 
 ترتبط سرعة النول بترتیب اللحمات.

  نتیجة للتطور المستمر في مواصفات وسیلة اإلمرار فقد
زادت سرعة أنوال النسیج ذات الحراب "الرابیر" عن 
بعض األنوال الالمكوكیة األخرى مثل األنوال ذات 

  .Projectile Loomsالقذیفة المعدنیة (الطلقة المتولدة) 
إمرار خیط اللحمة بأنوال النسیج ذات الضغط النفاث  3- 1

 The Weft insertion by Pneumatic للھواء
Pressure  :  

یعتمد أسلوب إمرار خیط اللحمة في النفس عن طریق الضغط 
على دفع خیط اللحمة بطریق االحتكاك مع  Air-jetالنفاث للھواء 

  Friction of Slidingاالنزالق وتعرف بظاھرة احتكاك االنزالق

تحریك  من حالة السكون إلى حالة الحركة إذ عند الضغط یحدث
لخیط اللحمة في وسط من الھواء وینشأ من تالمس الجسمین قوة 
مقاومة النزالقھما كال بالنسبة لآلخر، وتعتمد درجة احتكاك 
االنزالق ھذه على مواصفات خیط اللحمة، والضغط النفاث للھواء 

 Mainھذا ھو بمثابة عزم محوري ثابت ناتج من الفوھة الرئیسیة
Nozzle   كثافة المادة المضغوطة (الھواء)، وھو یتناسب مع

ومعامل االحتكاك الذي یحدثھ الھواء على سطح الخیط أثناء إمرار 
خیط اللحمة داخل النفس، وكذلك نوع ونمرة الخیط وأسلوب الغزل 
من حیث المقطع العرضي وكثافة الشعیرات الداخلة في تكوینھ، 

كل ذلك  وكذلك طول اللحمة للحدفة الواحدة بما في ذلك البراسل
یتناسب مع سرعة خروج الھواء من الفونیة الرئیسیة والتي ھي 

  بالضرورة مرتبطة مع سرعة وزمن مرور الحدفة. 
نظریة إمرار خیط اللحمة بأنوال النسیج ذات الضغط النفاث  - 1

  للھواء :
یتم إمرار خیط اللحمة عبر الفونیة الرئیسیة وبعد ذلك تعمل 

ة حمل خیط اللحمة خالل النفس الفونیات المساعدة على استمراری
حتى الجھة المقابلة (نھایة عرض المشط)، وتعتمد نظریة االمرار 
السلبي لخیط اللحمة باستخدام ضغط الھواء النفاث على إطالق 
قذیفة ھوائیة تحت ضغط مرتفع یتناسب مع االنخفاض الكبیر بكثافة 

لتین وتنقسم ھذه العملیة إلى مرح الوسیط الحامل لخیط اللحمة،
   حتى تتم عملیة إمرار خیط اللحمة بصورة صحیحة :

  تجمیع كمیة من الھواء ودفعة بواسطة وحدة الضغط
Comproser Unit. 

  تحویل ھذا الضغط إلى قوة دفع عن طریق حركة
میكانیكیة عبر الفونیة الرئیسیة لدفع خیط اللحمة في اتجاه 

ة عبر تیار الھواء المندفع من الفونیة حامالً خیط اللحم
النفس أي أن طاقة الضغط تتحول إلى طاقة حركة 

Kinetic Energy . 
) بسحب 1) قیام الفونیة الرئیسیة الثابتة (2حیث یتضح من الشكل (

الطول المطلوب من خیط اللحمة من وحدة التغذیة والتحضیر لخیط 
) والتي تقوم بدفع 2اللحمة وتسلیمھا للفونیة الرئیسیة المتحركة (

ة داخل دلیل المشط، حیث تقوم مجموعة من الفونیات خیط اللحم
المساعدة والموزعة على امتداد المشط بمسافات بینیة متساویة ، 
لتساعد على إتمام مسار خیط اللحمة عبر خیوط السداء، كما یوجد 
حساس لخیط اللحمة ثم فونیة للشفط على الجانب اآلخر من النول 

لضمان مرور خیط اللحمة (الجانب األیمن) في نھایة المشوار 
بالطول المناسب خالل النفس بالكامل، وبمجرد إتمام عملیة إمرار 

  خیط اللحمة وغلق النفس یتم قص خیط اللحمة. 

  
  ) أسلوب دفع الھواء بأنوال الضغط النفاث للھواء ذات المشط ذو الدلیل، وأسلوب توزیع الفونیات المساعدة.2شكل (

فع الھواء كنظام إلمرار خیط اللحمة كان ونتیجة الستخدام أسلوب د
لھ بالغ األثر على زیادة معدالت اإلنتاج مع الكفاءة العالیة في 
التشغیل وتأمین سالمة خیط اللحمة داخل النفس أثناء عملیة النسیج 
وسھولة حمل خیط اللحمة دون أدنى مشكلة داخل النفس مع جودة 

اإلعاقة للخیوط السمیكة  وكفاءة المنتج النھائي، وقد ثبت أن معامل
أقل من معامل اإلعاقة للخیوط الرفیعة، وذلك ألن مساحة المقطع 

العرضي كبیر في حالة الخیوط السمیكة وبالتالي فإن كمیة الھواء 
الضاغطة لھذا الخیط تكون قلیلة، على العكس في الخیوط الرفیعة 

ط فنجد أن معامل اإلعاقة كبیر لصغر مساحة مقطع العرضي للخی
وبالتالي فإن كمیة الھواء الضاغطة لھذا الخیط تكون كبیرة فقوة دفع 
الھواء من الفونیة یعبر عن ضغط، الضغط ھو عالقة بین القوة/ 

  وحدة المساحة.
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وبما أن المتغیر في ھذه الوحدات ھو المقطع العرضي لخیط اللحمة 
فإن سرعة إمرار خیط اللحمة في حالة الخیوط السمیكة تكون أسرع 
في إمرارھا عن الخیوط الرفیعة عند ثبات الضغط النفاث. وكما 

 Continuousوجد أن الخیوط ذات الشعیرات المستمرة 
Filament Yarn  تتطلب ضغط ھوائي أعلى من الشعیرات

القصیرة، ویرجع ذلك إلى انخفاض قوى االحتكاك بین سطح الخیط 
مرة، وعلى والھواء الناقل للخیوط المصنوعة من الشعیرات المست

ذلك فإن العوامل التي یتوقف علیھا إتمام حدفة في أنوال النسیج ذو 
الضغط النفاث للھواء ھي : مساحة مقطع العائق (الخیط)، خواص 
السطح بالنسبة للعائق، سرعة اندفاع الھواء، كثافة الھواء (الثقل 

 النوعي).
ممیزات أسلوب إمرار خیط اللحمة بأنوال النسیج ذات  - 2

  :  Air-Jetلنفاث للھواءالضغط ا
یعد أسلوب إمرار خیط اللحمة داخل النفس بواسطة الدفع النفاث 
للھواء من األسالیب الحدیثة ذات معدالت اإلنتاجیة العالیة، كما 

  ممیزات عدیدة أھمھا: أصبح من أكثر األسالیب استخداما لما لھ من
  ذات إنتاجیة عالیة حیث یصل معدل إمرار خیط اللحمة إلى

متر/الدقیقة باإلضافة للتنوع في تشغیل الخامات  2000
 والتراقیم المختلفة للخیوط.

  ذات كفاءة تشغیل عالیة باإلضافة إلى قلة اإلجھادات على كال
من خیوط السداء واللحمة نتیجة لالنخفاض في ارتفاع فتحة 

 النفس. 
  سھولة التشغیل، قلة األجزاء المیكانیكیة المستخدمة إلمرار

 لحمة، وبالتالي الحد من مخاطر التشغیل.خیط ال
 .قلة الضوضاء ومعدالت االھتزاز 
  یمكن تشغیل أقمشة ذات عروض مختلفة على نفس النول

 باستخدام الفونیات المساعدة.
  الشروط الواجب توافرھا في وسیط الھواء "النفاث" :  - 3

یتم ضغط الھواء "الوسیط النفاث" من محطات التغذیة التي تقوم 
وھناك نسب مسموح بھا للماء  ھ على أنوال النسیج،بتوزیع

یجب أال تزید  والزیوت والشوائب في الھواء "الوسیط النفاث"
  عن النسب األتیة :

  من  3مللیجرام/ م 5.57بالنسبة للماء یجب أال تزید عن
 الھواء المضغوط.

  من  3مللیجرام/ م 0.0012بالنسبة للزیوت أال تزید عن
 الھواء المضغوط.

 نسبة لألتربة والغبار یجب إزالة جمیع الذرات التي یزید بال
 مللیمتر). 0.005میكرون ( 5قطرھا عن 

األخطاء الشائعة الحدوث على أنوال النسیج ذات الضغط  - 4
 النفاث للھواء :

تحدث بعض األخطاء الشائعة على أنوال النسیج ذات الضغط 
  النفاث للھواء كما یلي :

 فونیة الرئیسیة بصورة مشوھة، قطع خیط اللحمة في اتجاه ال
ویرجع ذلك إلى أن ضغط الھواء بالقوة التي تعمل على 
إتالف خیط اللحمة وتقطیعھ وتشوھھ، وبذلك تكون قوة ضغط 

 الھواء المستخدم قوي وغیر مالئم لنوع ونمرة خیط اللحمة.
  عدم انتظام طول خیط اللحمة مما یتسبب في إتالف البراسل

ویرجع ذلك إلى عدم مالئمة ضغط  وقد یصل إلى األقمشة،
الھواء لوزن خیط اللحمة أو الشدد الزائد على خیط اللحمة 
أثناء مرورھا داخل النفس أو عدم ضبط جھاز تحضیر خیط 

 بطول الحدفة المناسب. Weft Accumulatorاللحمة 
  عدم وصول خیط اللحمة لنھایة مشواره وبقائھ داخل النفس

داء، أو أن ضغط الھواء الدافع نتیجة لتشابكھ مع خیوط الس
 لخیط اللحمة ضعیف وغیر مالئم لنوع ونمرة خیط اللحمة. 

 Experimentalالتجارب العملیة واالختبارات المعملیة - 2
Work and Testing  :  

  :   Experimental Workالتجارب العملیة 1- 2
تم إنتاج أقمشة السیدات الصیفیة الخارجیة باستخدام وسیلتین 

تین إلمرار خیط اللحمة بأنوال النسیج الحدیثة لتحدید أفضل مختلف
وسیلة إلمرار خیط اللحمة في أنوال النسیج ذو الحربة المرنة من 
الجانبین "الرابیر" الموجبة، أنوال النسیج ذو الضغط النفاث للھواء 
السالبة بما ینعكس على كال من الخواص الوظیفیة والجمالیة ألقمشة 

ة الخارجیة وتجعلھا أكثر جاذبیة وجودة ومظھریة السیدات الصیفی
من جانب، وكذا االستفادة من اإلمكانیات التقنیة الحدیثة في أنوال 
النسیج من حیث اإلنتاجیة العالیة وغیرھا بما یحقق اقتصادیات 
التشغیل المثلى وینعكس على التكلفة النھائیة ویزید من قدرة 

  المیة من جانب آخر.المنتجات النسجیة على المنافسة الع
  مواصفة أنوال النسیج المستخدمة : 1- 1- 2

  ) مواصفات أنوال النسیج المستخدمة في البحث.1جدول (

  نوع أنوال النسیج                                 
  

  المواصفات الفنیة

Air-Jet Weaving M/C  
ITEMA WEAVING 

SOMET  
TYPE MYTHOS E- TEC 

Rapier Weaving M/C 
ITEMA S.P.A  
TYPE R9500   

 م2013  م2007  مودیل النول
 إیطالیا  إیطالیا  بلد المنشأ

الحربة المرنة من الجانبین  Air-Jetالضغط النفاث للھواء   وسیلة إمرار خیط اللحمة
Bilateral Flexible Rapier 

  حدفة/ الدقیقة 600~  550  حدفة/ الدقیقة 1200~  900  سرعة النول
  سم 210  سم 210  عرض النول

  سم 170  سم 170  عرض السداء بالبراسل
  لون حد أقصى 8  لون حد أقصى 4  جھاز اختیار األلوان

 STAUBLI Typeإلكتروني   STAUBLI Type 2871إلكتروني   نوح جھاز الدوبي
2670B/2  

  1/1سادة   1/1سادة   التركیب النسجي
  درأه 4  درأه 4  عدد الدرأ

  طردي  طردي  أسلوب اللقي
  علوي مقفول  علوي مقفول  النفس نوع 

 Electronic Let-offإلكتروني   نوع جھاز الرخو
System  

 Electronic Let-offإلكتروني 
System  

 Take Upإلكتروني   نوع جھاز الطي
Electronically  

 Take Up إلكتروني
Electronically  

  كامل اإلیجابیة  رخو موجب، طي سالب  نوع التوافق الحركي
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  من دورة الكرنك °300  من دورة الكرنك °300  غالق النفسزاویة إ
  فونیة 2  عدد الفونیات الرئیسیة

  

 Tappetمدببة   نوع الفونیات الرئیسیة
  بار 4  ضغط الھواء بالفونیات الرئیسیة

  ساعة/3نیوتن/م 13.6  سریان الھواء بالفونیات الرئیسیة الثابتة
  ساعة/3نیوتن/م 16  حركةسریان الھواء بالفونیات الرئیسیة المت

  من دورة الكرنك ° 120:  100  زمن فتح صمامات الفونیات الرئیسیة
  مم 2.2  قطر الفونیات الرئیسیة

  بار 2.5  ضغط الھواء بالفونیات المساعدة
  فونیة 28  عدد الفونیات المساعدة
  مم 36.5   طول الفونیات المساعدة
 Circleدائریة   شكل الفونیات المساعدة

  من دورة الكرنك° 80  زمن فتح صمامات الفونیات المساعدة
  مم 74  المسافة بین الفونیات المساعدة 

  °2  زاویة اتجاه فتحة الفونیة على المشط
  مم 32  ارتفاع فتحة الفونیة عن الدف

  من دورة الكرنك° 220- °80  توقیت اإلمرار والوصول لخیط اللحمة
  وط السداء واللحمة في األقمشة المنتجة :مواصفة كال من خی 2- 1- 2

  ) مواصفات كال من خیوط السداء واللحمة في األقمشة المنتجة.2جدول (
  مواصفة خیوط اللحمة  مواصفة خیوط السداء  مواصفات األقمشة المنتجة

% 100فسكوز مغزول   نوع الخیوط
 (فبران)

% 100فسكوز مغزول 
  (فبران)

  إنجلیزي 30/1S  إنجلیزي 30/1S  نمرة الخیوط
  غزل حلقي ألیاف صناعیة  غزل حلقي ألیاف صناعیة  نوع الغزل

  برم/ المتر 540  برمة/ المتر 540  عدد البرمات/ المتر
  Z Z  اتجاه البرم
  فتلھ في الباب 2  التطریح

  

سم 1سم بالبراسل بعرض  170  عرض السداء في المشط
  من كل اتجاه

  باب/ السم 12  عدة المشط
  خیط/ السم 24  السمعدد خیوط/ 

  فتلة 4032  إجمالي فتل السداء بدون البراسل
  فتلة 4128  إجمالي فتل السداء بالبراسل

  لحمة/ السم 21.5  عدد لحمات/ السم
 S-selvedge نصف لینو  نوع البرسل

 Fabricنتائج االختبارات المعملیة لألقمشة المنتجة 2- 2
Testing Results  :  

ة على كال من أقمشة السیدات الصیفیة تم إجراء االختب ارات المعملی
ن  ة م ة المرن یج ذو الحرب وال النس ة المنتجة على كال من أن الخارجی
اث للھواء  وال النسیج ذو الضغط النف ة، أن انبین "الرابیر" الموجب الج
ال  د القطع (%) في ك وة الشد (كجم) واالستطالة عن البة وھي : ق الس

ة داء واللحم اه الس ن اتج از  م تخدام جھ -Hans Bear (AGباس
CH)  ة یة األمریكی فة القیاس ا للمواص ، (ASTM, D-5034)طبق

م) ي   Fabric Weightوزن األقمشة (ج باستخدام میزان إلكترون

ة  0.001بحساسیة  ا للمواصفة القیاسیة األمریكی  ,ASTM)جم طبق
D-3776) (م ة (م مك األقمش تخدام  Fabric Thickness، سُ باس

از  Digital Thickness Gauge For Textile Structureجھ
یس  از یق ة  0.01والجھ یة األمریكی فة القیاس ا للمواص م طبق مل

)1777-ASTM, D(، م واء (س ة الھ دار نفاذی م/3مق ة) /2س الدقیق
ة   EIester L130باستخدام جھاز ا للمواصفة القیاسیة األمریكی طبق

(ASTM, D-737-04)ي (د ل ف ي للمعم و القیاس ي الج ة ، ف رج
  ) كاآلتي :2% ±65، ورطوبة نسبیة 2± 20حرارة 

  ) نتائج االختبارات المعملیة لألقمشة المنتجة.3جدول (
  األقمشة المنتجة                                  

  
  االختبارات المعملیة

األقمشة المنتجة على 
أنوال النسیج ذو الضغط 
  النفاث للھواء "السالبة"

أنوال  األقمشة المنتجة على
النسیج ذو الحربة المرنة 
  من الجانبین "الموجبة"

  45.70 43.20  قوة الشد عند القطع في اتجاه السداء (كجم)
  33.40 29.80  قوة الشد عند القطع في اتجاه اللحمة (كجم)

  12.90 9.10 استطالة القطع في اتجاه السداء (%)
  13.80 15.40 استطالة القطع في اتجاه اللحمة (%)

  98.85 106.00  )2زن األقمشة (جم/مو
  0.28 0.32  سُمك األقمشة (مم)
  163.00 154.00  الدقیقة)/2سم/3نفاذیة الھواء (سم
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  :  Results& Discussionالنتائج والمناقشة - 3
 العالقة بین وسیلة إمرار خیط اللحمة وقوة شد األقمشة في اتجاه السداء (كجم) :  - 1

  
  ) رسم تخطیطي للعالقة بین وسیلة إمرار خیط اللحمة وقوة شد األقمشة في اتجاه السداء (كجم).3شكل (

) مدى تأثیر وسیلة إمرار خیط 3یتضح من الرسم التخطیطي شكل (
فاألقمشة د األقمشة في اتجاه السداء (كجم)، اللحمة على قوة ش

المنتجة على أنوال النسیج ذو الحربة المرنة من الجانبین 
"الرابیر" الموجبة أعلى قوة الشد في اتجاه السداء (كجم) من 
األقمشة المنتجة على أنوال النسیج ذو الضغط النفاث للھواء 

ر خیط ، ویرجع ذلك إلى اختالف وسیلة وأسلوب إمراالسالبة
اللحمة في كال منھما ففي حالة األقمشة المنتجة على أنوال النسیج 
ذو الضغط النفاث للھواء السالبة فإن ارتفاع الشدد الدینامیكي على 
خیوط السداء وعدد مرات االحتكاك/ الدقیقة المطلوبة لفتح وغلق 
النفس ارتباطا بعامل السرعة المرتفعة ألنوال النسیج ذو الضغط 

حدفة/  1200~  900للھواء السالبة والتي تصل إلى (النفاث 
الدقیقة) أي أكثر من ضعف سرعة أنوال النسیج ذو الحربة المرنة 

 600~  550من الجانبین "الرابیر" الموجبة والتي تصل إلى (
حدفة/ الدقیقة) على الرغم من انخفاض فتحة النفس في حالة أنوال 

بة فوسیلة إمرار خیط اللحمة النسیج ذو الضغط النفاث للھواء السال
وسیلة طبیعیة سلبیة ولیست وسیلة میكانیكیة موجبة مما یقلل من 
زمن الحدفة الواحدة وبالتالي تزید السرعة األمر الذي یعمل على 
زیادة االجھادات الواقعة على خیوط السداء على أنوال النسیج ذو 

مى للخیوط الضغط النفاث للھواء السالبة في منطقة االحتكاك العظ
وھي المنطقة المحصورة بین آخر درآه من أمام المسند األمامي 

وحتى نقطة الضم (النقطة المیتة األمامیة) فحركة فتح النفس ھي 
حركة اھتزاز للخیوط بالدرجة األولى یعقبھا احتكاك في نفس 
اللحظة بینما حركة مشط النسیج الترددیة ھي حركة ثبات لھذا 

مع االحتكاك وتعرف ھذه المنطقة بمنطقة االھتزاز یعقبھا ضم 
النفس األمامي، كما تمثل المنطقة الخلفیة للنفس والتي تبدأ من 
موضع اللقي في حساسات السداء حتى الدرآه األخیرة منطقة 
احتكاك أخرى للخیوط إال أن معدالت احتكاك الخیوط في منطقة 

كة الدرأ النفس األمامیة أعلى من المنطقة الخلفیة ارتباطا بحر
والحركة الترددیة لمشط النسیج مما یقلل من قوة شد األقمشة 
المنتجة على أنوال النسیج ذو الضغط النفاث للھواء السالبة في اتجاه 

  السداء (كجم).
بینما في حالة األقمشة المنتجة على أنوال النسیج ذو الحربة المرنة 

خیوط السداء من الجانبین "الرابیر" الموجبة والتي تعتبر طبقتي 
وفي نفس الوقت مجال النزالقھما مجال لحركة رأسي الحربة 

السلیم فإن الشدد الدینامیكي الواقع على خیوط السداء في ھذه الحالة 
ً بعامل السرعة المنخفضة نظرا ألن وسیلة  غیر مرتفع ارتباطا
إمرار خیط اللحمة وسیلة میكانیكیة موجبة مما یزید من زمن الحدفة 

أنوال النسیج ذو الحربة المرنة من وبالتالي تقل سرعة الواحدة 
مقارنة بأنوال النسیج ذو الضغط النفاث  الجانبین "الرابیر" الموجبة

  للھواء السالبة.
 العالقة بین وسیلة إمرار خیط اللحمة وقوة شد األقمشة في اتجاه اللحمة (كجم) : - 2

 
  ) رسم تخطیطي للعالقة بین وسیلة إمرار خیط اللحمة وقوة شد األقمشة في اتجاه اللحمة (كجم).4شكل (

) مدى تأثیر وسیلة إمرار خیط 4شكل ( یتضح من الرسم التخطیطي
فاألقمشة حمة (كجم)، اللحمة على قوة شد األقمشة في اتجاه الل

أنوال النسیج ذو الحربة المرنة من الجانبین  المنتجة على
"الرابیر" الموجبة أعلى قوة الشد في اتجاه اللحمة (كجم) من 
األقمشة المنتجة على أنوال النسیج ذو الضغط النفاث للھواء 

، ویرجع ذلك إلى اختالف وسیلة وأسلوب إمرار خیط السالبة

ھما ففي حالة األقمشة المنتجة على أنوال النسیج اللحمة في كال من
ذو الضغط النفاث للھواء السالبة فإن سلوك خیط اللحمة داخل النفس 
ً" مدفوعا نتیجة الضربات  یتم عن طریق انطالق خیط اللحمة "حرا
الھوائیة المتتالیة والمتعاقبة لھ بدایة من الفونیات الرئیسیة الثابتة 

ً بالف ونیات المساعدة داخل النفس وحتى فونیة والمتحركة ومرورا
الشفط على الجانب األیمن من النول في نھایة المشوار لضمان 
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مرور خیط اللحمة بالطول المناسب خالل النفس بالكامل مما یؤدي 
في خیط اللحمة األمر  Twist Lossإلى فقدان العدید من البرمات 

ھا البعض الذي یؤدي إلى تقلیل الترابط بین الشعیرات وبعض
ارتباطا بقوة تیار الھواء وعدد البرمات في خیط اللحمة/ وحدة 
القیاس من جانب، كما أن أسلوب تخزین خیط اللحمة على وحدة 
التغذیة والتحضیر لخیط اللحمة یعمل على زیادة الشدد الواقع على 
خیط اللحمة أیضا نتیجة للسرعة العالیة لسحب خیط اللحمة، حیث 

% من طول الحدفة على طارة وحدة التخزین 70یتم لف حوالي 
Drum Storage System  ویتم سحب باقي طول الحدفة بالسحب

المباشر من الكونة أثناء عملیة إمرار خیط اللحمة داخل النفس ویتم 
كل ھذا في جزء من الثانیة مما یزید من اإلجھادات الواقعة على 

قوة شد خیوط اللحمة من جانب آخر مما یؤدي إلى انخفاض 

األقمشة المنتجة على أنوال النسیج ذو الضغط النفاث للھواء السالبة 
  في اتجاه اللحمة (كجم).

بینما في حالة األقمشة المنتجة على أنوال النسیج ذو الحربة المرنة 
اختالف سلوك خیط اللحمة  من الجانبین "الرابیر" الموجبة فإن

حراب الحاملة داخل النفس والتي تكون محمولة بفعل حركة ال
والساحبة لخیط اللحمة (رؤوس الرابیر) مما یحافظ على خواص 
خیط اللحمة والتي تتمثل في قوة الشد الداخلي الكامنة في خیط 
اللحمة وال یحدث بھا أي تغییر داخل األقمشة مما یؤدي إلى زیادة 
قوة شد األقمشة المنتجة على أنوال النسیج ذو الحربة المرنة من 

"الرابیر" الموجبة باتجاه اللحمة (كجم) مقارنة باألقمشة الجانبین 
   المنتجة أنوال النسیج ذو الضغط النفاث للھواء السالبة.

 العالقة بین وسیلة إمرار خیط اللحمة واستطالة األقمشة في اتجاه السداء (%) :  - 3

  
  ) رسم تخطیطي للعالقة بین وسیلة إمرار خیط اللحمة واستطالة األقمشة في اتجاه السداء (%).5شكل (

) مدى تأثیر وسیلة إمرار خیط 5یتضح من الرسم التخطیطي شكل (
فاألقمشة  اللحمة على استطالة األقمشة في اتجاه السداء (%)،

جة على أنوال النسیج ذو الحربة المرنة من الجانبین المنت
"الرابیر" الموجبة أعلى استطالة في اتجاه السداء (%) من 
األقمشة المنتجة على أنوال النسیج ذو الضغط النفاث للھواء 

، ویرجع ذلك إلى اختالف وسیلة وأسلوب إمرار خیط السالبة
على أنوال النسیج  اللحمة في كال منھما ففي حالة األقمشة المنتجة

ذو الضغط النفاث للھواء السالبة فإن تأثیر السرعة المرتفعة لنول 
 1200~  900النسیج ذو الضغط النفاث للھواء والتي تصل إلى (

حدفة/ الدقیقة) أي أكثر من ضعف سرعة نول النسیج ذو الحربة 
حدفة/ الدقیقة) ارتباطا  600~  550المرنة من الجانبین "الرابیر" (

وحدة إمرار خیط اللحمة فالعنصر المسئول عن عملیة إمرار خیط ب
-اللحمة عنصر طبیعي سلبي ولیس میكانیكي موجب فالھواء (

2O (
یحمل شحنة سالبة وخیط اللحمة یحمل شحنة سالبة أیضا، وبالتالي 
یحدث تنافر بینھما مما یقلل من زمن الحدفة الواحدة األمر الذي 

التي تتمثل في حركة خیوط السداء ینعكس على عامل السرعة، و
إلى أعلى وأسفل لتكوین النفس وعدد مرات االحتكاك في الدقیقة 
الواحدة مما یؤدي إلى ارتفاع الشدد الدینامیكي على خیوط السداء 
ومن ثم یقلل من استعادة خیوط السداء لنسبة االستطالة األصلیة مرة 

ألقمشة (%) مما أخرى وبالتالي تقل نسبة تشریب خیوط السداء با
یقلل من مقدار التفاف خیوط السداء حول خیط اللحمة في األقمشة 
مما یقلل من نسبة استطالة خیوط السداء في األقمشة المنتجة على 

  أنوال النسیج ذو الضغط النفاث للھواء السالبة (%).
بینما في حالة األقمشة المنتجة على أنوال النسیج ذو الحربة المرنة 

ین "الرابیر" الموجبة فإن استخدام وسیلة إمرار خیط من الجانب
اللحمة باستخدام وسیط میكانیكي موجب األمر الذي یزید من زمن 
الحدفة ویقلل من سرعة النول والتي تتمثل في حركة خیوط السداء 
إلى أعلى وأسفل لتكوین النفس وعدد مرات االحتكاك في الدقیقة 

د الدینامیكي على خیوط الواحدة مما یؤدي إلى انخفاض الشد
السداء، ومن ثم یعمل على استعادة خیوط السداء لنسبة االستطالة 
األصلیة مرة أخرى وبالتالي تزید نسبة تشریب خیوط السداء (%) 
مما یزید من مقدار التفاف خیوط السداء حول خیط اللحمة مما یزید 

ل من نسبة استطالة خیوط السداء في األقمشة المنتجة على أنوا
  النسیج ذو الحربة المرنة من الجانبین "الرابیر" الموجبة (%).

العالقة بین وسیلة إمرار خیط اللحمة واستطالة األقمشة في  - 4
 اتجاه اللحمة (%) : 

) مدى تأثیر وسیلة إمرار خیط 6یتضح من الرسم التخطیطي شكل (
فاألقمشة اللحمة على استطالة األقمشة في اتجاه اللحمة (%)، 

ة على أنوال النسیج ذو الضغط النفاث للھواء السالبة أعلى المنتج
استطالة في اتجاه اللحمة (%) من األقمشة المنتجة على أنوال 

، النسیج ذو الحربة المرنة من الجانبین "الرابیر" الموجبة
ویرجع ذلك إلى اختالف وسیلة وأسلوب إمرار خیط اللحمة في كال 

الحربة المرنة من الجانبین منھما ففي حالة أنوال النسیج ذو 
"الرابیر" الموجبة یمر خیط اللحمة محموال ومسحوبا إلى منتصف 

من دورة عمود الكرنك لتتم عملیة التسلیم ° 180النفس عند الدرجة 
والتسلم لخیط اللحمة وانتقالھ إلى الحربة الیمنى في نظام ُمحكم حیث 

النفس خالل أن تغیر سرعة سحب خیط اللحمة أثناء إمراره داخل 
جزء من الثانیة یمثل إجھادا على خیوط اللحمة فالتغییر المتتالي ما 
بین الجذب واالرتخاء لخیط اللحمة خالل الحدفة الواحدة والتي 
تتكرر مرتین (شدد مرتفع)، مرتین (ارتخاء مرتفع) ارتباطا بحركة 
الحراب الحاملة والساحبة لخیط اللحمة مما یؤدي إلى استقامة 

الشدد الواقع على خیط اللحمة داخل النفس وتوازیھ مع خیط  وزیادة
اللحمة األخیر في األقمشة عند بدء ضم خیط اللحمة بما ال یسمح 
بحریة حركة خیط اللحمة حول خیوط السداء بصورة كبیرة األمر 
الذي ینعكس على تقلیل نسبة تشریب خیط اللحمة (%) مما یقلل من 

ل خیوط السداء مما یؤدي إلى مقدار التفاف خیوط اللحمة حو
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انخفاض نسبة استطالة األقمشة المنتجة على أنوال النسیج ذو 
الحربة المرنة من الجانبین "الرابیر" الموجبة في اتجاه اللحمة 

 .(%)  

  
 ) رسم تخطیطي للعالقة بین وسیلة إمرار خیط اللحمة واستطالة األقمشة في اتجاه اللحمة (%). 6شكل (

بینما في حالة أنوال النسیج ذو الضغط النفاث للھواء السالبة یمر 
خیط اللحمة مدفوعا داخل النفس حر الحركة خالل الفونیات 

ى حریة حركة خیط المساعدة داخل دلیل المشط مما یساعد عل
اللحمة داخل النفس لیس علیھ أي شدد (غیر موازي لخیط اللحمة 
األخیر في األقمشة) مما یقلل من اجھادات الشد الواقعة على خیوط 
اللحمة مما یجعلھا محتفظة بنسبة االستطالة الداخلیة الخاصة بھا 
األمر الذي ینعكس على زیادة نسبة تشریب خیط اللحمة (%) مما 

الفرصة لخیط اللحمة بالتفاف بالقدر الكافي وزیادة مسار  یتیح
 1/1تعاشقھا حول خیوط السداء لتكوین التركیب النسجي السادة 

وبالتالي یزداد طول خیط اللحمة داخل األقمشة خاصة مع إلى 
ارتفاع الشدد الدینامیكي على خیوط السداء ارتباطا بالسرعة العالیة 

ث للھواء. مما ینعكس على زیادة نسبة لنول النسیج ذو الضغط النفا
استطالة األقمشة في اتجاه اللحمة (%) من جانب، كما یؤدي 

الواقع على خیط اللحمة  Friction of Slidingاحتكاك االنزالق 
أثناء عملیة اإلمرار داخل النفس الناتج عن تیار الھواء على زیادة 

تیار الھواء) مما نسبة استطالة الشعیرات في اتجاھا الطولي (اتجاه 
یعمل على زیادة نسبة االستطالة لألقمشة المنتجة على أنوال النسیج 
ذو الضغط النفاث للھواء السالبة في اتجاه اللحمة (%) مقارنة 
بأنوال النسیج ذو الحربة المرنة من الجانبین "الرابیر" الموجبة من 

  جانب آخر.
مشة العالقة بین وسیلة إمرار خیط اللحمة ووزن األق - 5

 ) :2(جم/م

100

102

104

106

108

شة 
ألقم

ن ا
وز

)
جم

)2م/جم(وزن األقمشة 

  

  
 ). 2) رسم تخطیطي للعالقة بین وسیلة إمرار خیط اللحمة ووزن األقمشة (جم/م7شكل (

فاألقمشة المنتجة على أنوال  )،2اللحمة على وزن األقمشة (جم/م) مدى تأثیر وسیلة إمرار خیط 7طیطي شكل (یتضح من الرسم التخ
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ً (جم/م ) من 2النسیج ذو الضغط النفاث للھواء السالبة أعلى وزنا
األقمشة المنتجة على أنوال النسیج ذو الحربة المرنة من الجانبین 

الف وسیلة وأسلوب ویرجع ذلك إلى اخت ،"الرابیر" الموجبة
إمرار خیط اللحمة في كال منھما ففي حالة األقمشة المنتجة على 
أنوال النسیج ذو الضغط النفاث للھواء السالبة فإن الشدد الدینامیكي 
المرتفع على خیوط السداء ارتباطا بالسرعة العالیة لنول النسیج من 

ة حر جانب، وكذا انخفاض الشدد على خیوط اللحمة نظرا النطالق
الحركة داخل النفس وبالتالي زیادة النسبة المئویة للتشریب خیط 
اللحمة (%) مما یزید من مقدار التفاف خیط اللحمة حول خیوط 

بمعنى زیادة الطول  1/1السداء لتكوین التركیب النسجي السادة 
الموجود والخاص بخیط اللحمة داخل األقمشة مما یؤدي إلى زیادة 

تداخل عند نقاط التقاطع األمر الذي یزید من معامل االندماج وال
) المنتجة على أنوال النسیج ذو الضغط النفاث 2وزن األقمشة (جم/م

  للھواء السالبة من جانب آخر.

بینما في حالة األقمشة المنتجة على أنوال النسیج ذو الحربة المرنة 
من الجانبین "الرابیر" الموجبة والتي ینخفض فیھا معدل الشدد 

ینامیكي على خیوط السداء مقارنة بأنوال النسیج ذو الضغط الد
النفاث للھواء السالبة باإلضافة إلى انخفاض مقدار التفاف خیط 

 1/1اللحمة حول خیوط السداء لتكوین التركیب النسجي السادة 
نتیجة استقامة خیط اللحمة أثناء مروره داخل النفس األمر الذي 

یط اللحمة (%) مما یقلل من یؤدي إلى انخفاض نسبة تشریب خ
مقدار التفاف خیط اللحمة حول خیوط السداء لتكوین التركیب 

ومن من معامل االندماج والتداخل بین كال من  1/1النسجي السادة 
خیوط السداء واللحمة عند نقاط التقاطع مما یقلل من وزن األقمشة 

لجانیین ) المنتجة على أنوال النسیج ذو الحربة المرنة من ا2(جم/م
  "الرابیر" الموجبة.

العالقة بین وسیلة إمرار خیط اللحمة وسُمك األقمشة  - 6
 (مم) :

  
 مك األقمشة (مم).) رسم تخطیطي للعالقة بین وسیلة إمرار خیط اللحمة وسُ 8شكل (
) مدى تأثیر وسیلة إمرار خیط 8یتضح من الرسم التخطیطي شكل (

فاألقمشة المنتجة على أنوال اللحمة على سُمك األقمشة (مم)، 
النسیج ذو الضغط النفاث للھواء السالبة أعلى في السُمك (مم) من 
األقمشة المنتجة على أنوال النسیج ذو الحربة المرنة من الجانبین 

، ویرجع ذلك إلى اختالف وسیلة وأسلوب "الرابیر" الموجبة
إمرار خیط اللحمة في كال منھما ففي حالة األقمشة المنتجة على 
أنوال النسیج ذو الضغط النفاث للھواء السالبة فإن الشدد الدینامیكي 
المرتفع على خیوط السداء ارتباطا بالسرعة العالیة لنول النسیج من 

خیط اللحمة داخل النفس بفعل الضربات جانب، حریة حركة 
الھوائیة المتتالیة والمتعاقبة لھ بدایة من الفونیات الرئیسیة الثابتة 
ً بالفونیات المساعدة داخل النفس وحتى فونیة  والمتحركة ومرورا
الشفط على الجانب األیمن من النول في نھایة المشوار لضمان 

آخر مما یؤدي إلى  مرور خیط اللحمة بالطول المناسب من جانب
زیادة النسبة المئویة للتشریب خیط اللحمة (%) داخل األقمشة مما 
یتیح الفرصة لخیط اللحمة بالتفاف بالقدر الكافي وزیادة مسار 

 1/1تعاشقھا حول خیوط السداء لتكوین التركیب النسجي السادة 

بمعنى زیادة الطول الموجود والخاص بخیط اللحمة داخل األقمشة 
یؤدي إلى زیادة معامل االندماج والتداخل عند نقاط التقاطع مما 

) المنتجة على أنوال 2األمر الذي یزید من سُمك األقمشة (جم/م
  النسیج ذو الضغط النفاث للھواء السالبة.

بینما في حالة األقمشة المنتجة على أنوال النسیج ذو الحربة المرنة 
فض فیھا معدل الشدد من الجانبین "الرابیر" الموجبة والتي ینخ

الدینامیكي على خیوط السداء مقارنة بأنوال النسیج ذو الضغط 
النفاث للھواء السالبة باإلضافة إلى زیادة الشدد الواقع خیط اللحمة 
(تكاد تكون مستقیمة) نتیجة لألسلوب الُمحكم الذي یتم إمرارھا بھ 

اخل داخل النفس األمر الذي یقلل من نسبة تشریب خیط اللحمة د
األقمشة (%) مما یقلل من مقدار التفاف خیط اللحمة حول خیوط 

ومن معامل االندماج  1/1السداء لتكوین التركیب النسجي السادة 
والتداخل عند نقاط التقاطع مما یقلل من سُمك األقمشة (مم) المنتجة 

  على أنوال النسیج ذو الحربة المرنة من الجانیین الموجبة.
إمرار خیط اللحمة ونفاذیة األقمشة  العالقة بین وسیلة - 7

 الدقیقة) :/2سم/3(سم

  
 ة).الدقیق/2سم/3) رسم تخطیطي للعالقة بین وسیلة إمرار خیط اللحمة ونفاذیة األقمشة (سم9شكل (
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) مدى تأثیر وسیلة إمرار خیط 9یتضح من الرسم التخطیطي شكل (
فاألقمشة المنتجة  الدقیقة)،/2سم/3اللحمة على نفاذیة األقمشة (سم

على أنوال النسیج ذو الحربة المرنة من الجانبین "الرابیر" 
الدقیقة) من األقمشة المنتجة /2سم/3الموجبة أعلى نفاذیة (سم

، ویرجع ذلك إلى غط النفاث للھواء السالبةأنوال النسیج ذو الض
اختالف وسیلة وأسلوب إمرار خیط اللحمة في كال منھما ففي حالة 
األقمشة المنتجة على أنوال النسیج ذو الضغط النفاث للھواء السالبة 

على خیوط السداء ارتباطا بالسرعة  فإن ارتفاع الشدد الدینامیكي
اث للھواء من جانب، نظرا العالیة لنول النسیج ذو الضغط النف

لمرور خیط اللحمة حر الحركة داخل النفس مدفوعا بفعل الضربات 
الھوائیة المتتالیة والمتعاقبة لھ بدایة من الفونیات الرئیسیة الثابتة 
ً بالفونیات المساعدة داخل النفس وحتى فونیة  والمتحركة ومرورا

ار مما یؤدي الشفط على الجانب األیمن من النول في نھایة المشو
إلى زیادة مقدار تشریب خیط اللحمة (%) داخل األقمشة وبالتالي 
السماح لخیط اللحمة بالتفاف بالقدر الكافي حول خیوط السداء 

مما یؤدي إلى زیادة معامل  1/1لتكوین التركیب النسجي السادة 
االندماج والتداخل بین كال من خیوط السداء واللحمة عند نقاط 

ر یؤدي إلى نقص المسافات البینیة وتقلیل مسامیة التقاطع األم
األقمشة وبالتالي نقص مقدار نفاذیة الھواء المار من خاللھا 

الدقیقة) من جانب، كما یؤثر تیار الھواء الناقل لخیط /2سم/3(سم
اللحمة على طبیعة تركیب الخیط خاصة في الخیوط المغزولة أثناء 

على زیادة توازي عملیة إمرارھا داخل النفس حیث یعمل 
الشعیرات وزیادة حجمھا مما یقلل من تكوین المسافات البینیة بین 
كال الخیوط واللحمات، وبالتالي تقل نفاذیة األقمشة للھواء 

  الدقیقة) من جانب آخر./2سم/3(سم
بینما في حالة األقمشة المنتجة على أنوال النسیج ذو الحربة المرنة 

ة فإن األسلوب الُمحكم إلمرار خیط من الجانبین "الرابیر" الموجب
اللحمة بأنوال النسیج ذو الحربة المرنة من الجانبین "الرابیر" 
الموجبة والشدد الواقع علیھا أثناء عملیة النسیج فھي محمولة 
ومسحوبة أي مستقیمة ومتعامدة مع خیوط السداء بزاویة قائمة مما 

خل األقمشة یؤدي إلى انخفاض مقدار تشریب خیط اللحمة (%) دا
وبالتالي یقل مقدار التفاف خیط اللحمة حول خیوط السداء لتكوین 

مما یؤدي إلى تقلیل معامل االندماج  1/1التركیب النسجي السادة 
والتداخل بین كال من خیوط السداء واللحمة عند نقاط التقاطع األمر 
مما یؤدي إلى زیادة المسافات البینیة ومسامیة األقمشة وبالتالي 

  الدقیقة)./2سم/3یادة مقدار نفاذیة الھواء المار من خاللھا(سمز
  : Research Resultsنتائج البحث  - 4

مما سبق فقد كان الستخدام وسائل مختلفة إلمرار خیط اللحمة 
بأنوال النسیج الحدیثة (ذو الحربة المرنة من الجانبین "الرابیر" 

السالبة) تأثیر الموجبة، أنوال النسیج ذو الضغط النفاث للھواء 
معنوي واضح على كال من الخواص الوظیفیة والجمالیة 
والفسیولوجیة ألقمشة السیدات الصیفیة الخارجیة والمنتجة من 

% (الفبران) من جانب، وعلى اقتصادیات 100الفسكوز المغزول 
التشغیل مما ینعكس على التكلفة النھائیة ویزید من قدرة المنتجات 

  ة العالمیة من جانب آخر كاآلتي : النسجیة على المنافس
أنوال النسیج ذو الحربة المرنة من األقمشة المنتجة على  - 1

الجانبین "الرابیر" الموجبة تتمیز بمقدار أعلى من قوة الشد 
(كجم) ونسبة االستطالة (%) في كال من اتجاھي السداء 

، كما تتمیز بمقدار مما یزید من العمر االفتراضي لھا واللحمة
)، والسُمك (مم)، 2ي كال من وزن المتر المربع (جم/مأقل ف

الدقیقة) مما یجعلھا /2سم/3وزیادة مقدار نفاذیة الھواء (سم
أكثر مالئمة كأقمشة مالبس صیفیة خارجیة لتحقیقھا الراحة 

أنوال النسیج ذو األقمشة المنتجة على الفسیولوجیة مقارنة ب
رتفاع وزن المتر تتمیز با التيالضغط النفاث للھواء السالبة 

)، والسُمك (مم)، ونقص مقدار نفاذیة الھواء 2المربع (جم/م
 الدقیقة)./2سم/3(سم

ارتفاع الشدد الدینامیكي على خیوط السداء وزیادة نسبة  - 2

تشریب خیط اللحمة (%) داخل األقمشة المنتجة على أنوال 
النسیج ذو الضغط للھواء السالبة یسمح لخیط اللحمة بالتفاف 

الكافي حول خیوط السداء لتكوین التركیب النسجي  بالقدر
مما یؤدي إلى زیادة معامل االندماج والتداخل  1/1السادة 

بین كال من خیوط السداء واللحمة عند نقاط التقاطع األمر 
وبالتالي، زیادة كال من االستطالة في اتجاه اللحمة (%)، 

قدار )، نقص م2)، وزن األقمشة (جم/م2سُمك األقمشة (جم/م
 الدقیقة)./2سم/3نفاذیة األقمشة (سم

انخفاض الشدد الدینامیكي على خیوط السداء وانخفاض نسبة  - 3
تشریب خیط اللحمة (%) داخل األقمشة المنتجة على أنوال 

ال ذو الحربة المرنة من الجانبین "الرابیر" الموجبة النسیج 
یسمح لخیط اللحمة بالتفاف بالقدر الكافي حول خیوط السداء 

مما یؤدي إلى انخفاض  1/1لتكوین التركیب النسجي السادة 
معامل االندماج والتداخل بین كال من خیوط السداء واللحمة 
عند نقاط التقاطع األمر، وبالتالي نقص كال من االستطالة في 

)، وزن األقمشة 2اتجاه اللحمة (%)، سُمك األقمشة (جم/م
 الدقیقة)./2سم/3)، زیادة مقدار نفاذیة األقمشة (سم2(جم/م

على  الواقع Friction of Slidingاحتكاك االنزالق  یؤدي - 4
خیط اللحمة والناتج عن تیار الھواء أثناء عملیة اإلمرار 
داخل النفس في أنوال النسیج ذو الضغط النفاث للھواء 

الفسكوز السالبة خاصة في حالة الخیوط التحویلیة المغزولة 
د العدید من البرمات في إلى فق% (الفبران) 100المغزول 

خیط اللحمة مما یؤدي إلى زیادة التشعیر في خیوط اللحمة 
 األمر الذي یعمل على التقلیل من مظھریة األقمشة المنتجة.

وسیلة وأسلوب إمرار خیط اللحمة في أنوال النسیج الحدیثة  - 5
من الركائز الرئیسیة لتحقیق كال من الخواص الوظیفیة 

الفسیولوجیة الملبسیة المتمیزة ألقمشة  والجمالیة وكذا الراحة
السیدات الصیفیة الخارجیة المنتجة من الفسكوز المغزول 

% (الفبران) من جانب، وتعمل على جذب المستھلك 100
 وتسویق األقمشة المنتجة من جانب آخر.

األنوال النسیج ذو الضغط النفاث للھواء السالبة أفضل من  - 6
مقارنة تكلفة المنتج النھائي  انخفاضو اإلنتاجیة العالیة حیث

 بأنوال النسیج ذو الحربة المرنة من الجانبین (الرابیر)
الموجبة مع إغفال بعض الخواص الوظیفیة والجمالیة، 
 وأنوال النسیج ذو الحربة المرنة من الجانبین (الرابیر)

أفضل من حیث ارتباطھا الوثیق بكال من الخواص  الموجبة
فسیولوجیة ألقمشة المالبس الصیفیة الوظیفیة والجمالیة وال

 الخارجیة وزیادة تكلفة المنتج النھائي. 
إمكانیة استخدام نوع وسیلة إمرار خیط اللحمة في كال من  - 7

أنوال النسیج الحدیثة كمتغیر یمكن عن طریقة التحكم في 
العدید من الخواص الوظیفیة والجمالیة والفسیولوجیة 

جانب، وكذا اقتصادیات  المطلوبة في األقمشة المنتجة من
 التشغیل والتكلفة النھائیة من جانب آخر.

مقدار الشدد الدینامیكي الواقع على خیوط السداء لھ أكبر  - 8
األثر على كال من الخواص الوظیفیة والجمالیة لألقمشة 

 المنتجة ارتباطا بوسیلة وأسلوب إمرار خیط اللحمة.
ً في تغییر أسلوب ووسیلة إمرار خیط اللحمة ال یعن - 9 ي تغیرا

الحركات الخمس األساسیة لنول النسیج، ولكن یلزمھ بعض 
التعدیالت نتیجة تقلیل زمن الحدفة والطاقة المستنفذة إلتمامھا 

 لتناسب السرعات العالیة لھذه األنوال.
االھتمام بجودة الھواء المغذي ألنوال النسیج ذو الضغط  - 10

اللحمة  النفاث للھواء، وضبطھ بما یتناسب مع طبیعة خیط
حتى ال یؤثر بالسلب على خیط اللحمة، كذا الضبط المناسب 
لضغط الھواء في الفونیات الرئیسیة، توقیتات فتح وغلق 
الفونیات المساعدة بما یتناسب مع توقیت اإلمرار والوصول 
لخیط اللحمة، كذا االھتمام بصیانة الفونیات المساعدة للحفاظ 

وائب حتى ال یؤدي إلى على كفاءة أدائھا وتنظیفھا من الش
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 انسداد فتحات خروج الھواء.
تتمتع أنوال النسیج ذو الحربة المرنة من الجانبین (الرابیر)  - 11

الحدیثة بإمكانیات تقنیة كثیرة ومتعددة منھا إمكانیة استخدام 
اثنا عشر لحمة مختلفة دون التأثیر على سرعة النول، 

ة السرعة استخدام تكنولوجیا أجھزة الرخو والطي المتغیر
والتي یمكن من خاللھا التحكم في زیادة سرعة أجھزة الرخو 
والطي أو خفضھا ومن ثم الحصول على تأثیرات عرضیة 
باألقمشة المنتجة مما یثري كال من الخواص الوظیفیة 
والجمالیة لألقمشة المنتجة بسھولة تامة، امكانیة تشغیل كافة 

خلوطة أو أنواع الخیوط سواء طبیعیة أو صناعیة أو م
زخرفیة، عدم االحتیاج إلى وحدات تحضریة مسبقة لخیط 
اللحمة، جھاز لمراقبة خیط اللحمة وإیجاد الحدفة الضائعة، 
بینما تتمتع أنوال النسیج ذو الضغط النفاث للھواء بالسرعات 
العالیة ومعدل اإلمرار العالي لخیط اللحمة والتي تصل إلى 

مرنة من الجانبین أضعاف أنوال النسیج ذو الحربة ال
: 350(الرابیر) الموجبة، زیادة عرض النول لیصل إلى 

 سم مع الزیادة في عدد الفونیات المساعدة. 400
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