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Abstract  Keywords 
 -رجالي( أحادیة اللون الصیفیة من أقمشة البولي إستر نوعیات مختلفةانتاج  تھدف ھذه الورقة البحثیة إلى

نوعیة ( خیوط السداء فيباستخدام خیوط البولي إستر المستمرة بما تحملھ من متغیرات متعددة  )حریمي
) وشةمب ، بدون برماتالشعیرات، عدد الشعیرات في القطاع العرضي، النمرة، عدد البرمات، اتجاه البرمات

وتختلف عنھا في مواصفات  الرئیسیةاألسطوانة تعلو  Flexible Warp Beamباستخدام أسطوانة سداء إضافیة
لتحقیق التنوع في  Flexible Rapier Looms الحدیثة )الرابیر(على ماكینات النسیج ذو الحربة المرنة  الخیوط

رأسیة في ومن ثم إحداث أقالم أبواب المشط  يف الخیوط تطریحفي ترتیب مع اختالف مواصفات خیوط السداء 
/ برمة 1800من خیوط اللحمة المتغیرة ما بین  مختلفة خمسة نوعیاتاستخدام من جانب مع  األقمشة المنتجة
باستخدام التركیب  )مبنطة( ، ولحمات بدون برمات(S,Z)المتر في اتجاه / برمة 1000، (S,Z)المتر في اتجاه 
ونحصل  أقمشة البولي أستر أحادیة اللون إنتاجالالمحدود في  ق التنوعیتحقلمن جانب آخر  1/1النسجي السادة 

بخواص جدیدة ومبتكرة بھا العدید من المظاھر السطحیة والملمسیة تجعلھا ) حریمي -رجالي(صیفیة أقمشة  على
ً باستخدام متغیرات البحث ُ بالتالي و ،أكثر جاذبیة وتأثیرا خدمة زید من الخواص الصحیة ألقمشة البولي إستر المستن

 نسیج ذو الحربة المرنةالالحدیثة في ماكینات االستفادة من اإلمكانیات التقنیة كذا ومن جانب،  الصیفیة في المالبس
 Fabricوزن األقمشة: إجراء االختبارات المعملیة على األقمشة المنتجة وھي تم ثم . من جانب آخر) الرابیر(

Weight ، سمك األقمشةFabric Thickness ،  االنعكاس الضوئيFabric Light Test   لكال من األقمشة
) مبنطة( وبدون برمات لتحدید العالقات المختلفة بین عدد البرمات واتجاه البرماتعلى السواء  الخام والمجھزة

ُ في خیوط اللحمة و تأثیر  ظھر بھا ، والتيلكال من األقمشة الخام والمجھزة وزن واالنعكاس الضوئيالسمك وال
 وخیوط عالیة البرماتعلى أسطوانة السداء اإلضافیة ) ةمبوش(وط بدون برمات من خیالناتجة طولیة القالم األ

ھذه النوعیة من تتمتع ومن ثم  ،مع اختالف ترتیب تطریح الخیوط في أبواب المشط على أسطوانة السداء الرئیسیة
مات، واتجاه عدد البراللحمات المستخدمة في ة مع تغیر خاصمتغیر ووزن وسُمك قمشة بمظھریة وملمس األ

من جانب مع توافر الخواص  قمشة التقلیدیة ذات الملمس والمظھر الواحدعن األ )مبنطة(البرمات، بدون برمات 
  .الصحیة لھا من جانب آخر

 البرم  اتجاه  
Twist Directions 

 اتالبرم عدد
 Turn Per Meter TPM  
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:Introduction  
 ُ  )الُمخلقة( التركیبیةأحد أھم األلیاف  البولي إسترألیاف عد ت

Synthetic Fibers  ً % 90أكثر من مثل تحیث  وأكثرھا انتشارا
 مالئمتھاویرجع ذلك إلى  ،المنتجة من مجموع األلیاف التركیبیة

تصف بھ من مزایا عدیدة تلمختلفة لما ألوجھ االستخدام ا الكبیرة
مظھریة عالیة ومقاومة ب فشعیراتھ تتمیز استھالكیة ممتازةوخواص 

متانة ومرونة عالیة وكذلك لالحتكاك عالیة للتجعد والكرمشة و
ستخدم في أغراض ا تسھولة في العنایة والتنظیف، ولذا فإنھو

   .والمفروشاتكالمالبس الخارجیة وأقمشة الستائر متعددة 
خیوط البولي إستر بدون  بینما  ةالبولي إستر المستمر خیوط وتنتج

التشعیر  لمنععملیة البوش إجراء  والتي یلزم لھا) محلولة( برمات
شحنات الكھرباء  منع تولدو من جانب، المرونة الخیوط واكساب

 خیوطو من جانب آخر،أثناء عملیة النسیج لخیوط االستاتیكیة على ا
منح الشعیرات المكونة للخیط :  وھي تعني )المبنطة(إستر  البولي

 ً ً  نوعا ماكن معینة باستخدام القذائف في أ من االلتصاق والترابط معا
رنة مما یؤدى إلى تخفیض تكالیف اإلنتاج بالمقا Air Jetsالھوائیة 

البولي إستر المبرومة  خیوطو ،والبوشكالبرم  سالیب األخرىباأل
/ برمة 4200برمات قد تصل إلى  إعطاء الشعیرات :وھي تعني 

-Two-Forللخیوط المستمرة  1 لـ 2على ماكینات البرم  المتر
One-Twister For Continuous Filament Yarn .  

إلى أنواع كثیرة ومختلفة  خیوط البولي إستر المستمرة وتتنوع، ھذا
ً أكثرھا إال أن   Partiallyوھي اختصار  POYخیوط  ھي انتشارا

Oriented Yarn Or Pre-Oriented Yarn  أي الخیوط
ً و المستمرة ھي الحالة األولیة لخیوط البولي إستر ھذه المرتبة جزئیا

ألن  وتكون عبارة عن شعیرات سمیكة وغیر جاھزة لالستخدام

نما ضھا البعض وإالبلیمرات داخل الشعیرات غیر مرتبھ مع بع
لھا اتجاھات عشوائیة مما  وباقي البلیمرات ،الترتیب جزئي فقط

غیر جاھزة لالستخدام  POY خیوط یضعف قوة الشد ویجعل
  .النھائي

 Polyester Drawn Textured ھي اختصار DTYوخیوط 
Yarn یتم الحصول علیھا من خیوط البولي إستر المستمرة  والتي
POY السحبعملیة  من خالل Drawing وتوجیھ لترتیب 

تالئم عملیات الخیوط لكي  قوة شد لزیادة ات داخل الشعیراتلیمرالب
كسابھا إل Texturizingعملیة التضخیم  ثم تجرى علیھا ،النسیج

 المستمرة البولي إستر برمھا لینتج خیوطثم  بعض الصفات
 كبیروالتي تستخدم بشكل  DTY )المتضخمة( المسحوبة والُمشكلة

  .النسیجصناعة في 
خیوط أي  Fully Drawn Yarnاختصار ھي  FDYوخیوط 

 وھي PFYأیضا  وتعرف كاملة السحب المستمرة البولي إستر
Polyester Filament Yarn أي خیوط البولي إستر المستمرة أو 

FOY أي Fully Oriented Yarn  أي أن البلیمرات داخل
ً مما یجعل ھذه النوعیة  ً كامال الشعیرات تم ترتیبھا مع بعضھا ترتیبا

یزید من الترتیب الكامل ف جاھزة لالستخدام النھائي الشعیراتمن 
  .النسیج ویجعلھا مناسبة إلجراء عملیةط لخیاشد قوة 
 Intermingled Textured Yarn ھي اختصار ITY خیوط أما

النوعیة من  ، وھذهالمستمرة إسترخلط خیوط البولي أي مزج و
 : ھماإستر المستمرة  الخیوط تتكون من نوعین من الخیوط البولي

Fully Drawn Yarn +Partially Oriented Yarn 
)POY+FDY( ، وبالتالي فإن عملیة الخلط تعطي خواص جدیدة

خیوط  أنواعكثر بالمتانة العالیة وتعتبر من أتتمیز للخیط الناتج 
ً البولي إستر المستمرة    .المالبس وخاصةاألقمشة  إلنتاج استخداما
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 بما یحملھ منالمستمرة إستر خیوط البولي لالتركیب البنائي ف
في القطاع  عدد الشعیرات ،نوعیة الشعیرات(في  متعددة متغیرات

 ، بدون برماتعدد البرمات، اتجاه البرمات العرضي، النمرة،
من أھم العوامل الرئیسیة التي یعتمد علیھا المصمم ) ، مبنطةمحلولة

خواص كانت أسواء المطلوب إنتاجھا خواص األقمشة  تحسینفي 
خاصة إن تعددت نوعیات ھذه الخیوط باستخدام  جمالیة أو وظیفیة

وأكثر من  Flexible Warp Beamضافیة اإلسداء ال أسطوانة
 غراض المالبسأ األقمشة المستخدمة فيف .نوع لخیط اللحمة

تقدیمھا تقوم صناعة النسیج ب بصورة عامة أحد أھم النوعیات التي
مجال إنتاجھا بجانب كبیر من الدقة تحظى في ولجمھور المستھلكین 

والعنایة لما یجب أن تتمتع بھ من جودة في األداء والمظھر بما 
یتناسب واستخداماتھا المختلفة ویعتبر التركیب البنائي للخیوط بما 

أھم العوامل التي تعتمد علیھا ھذه أحد  عدیدة یحملھ من متغیرات
  .الجمالي والوظیفي األقمشة في تحقیق خواصھا التي تناسب أدائھا

Statement of the problem 
تساعد على خلق التنافس  جدیدة الحاجة إلى استحداث أسالیب -1

 -الرجالي( أحادیة اللون الصیفیة قمشةفي مجال تصمیم األ
لخیوط البولي إستر  تعددةالمتغیرات المباستخدام  )الحریمي
نوعیة الشعیرات، عدد الشعیرات في القطاع (وھي  المستمرة

 بدون برمات العرضي، النمرة، عدد البرمات، اتجاه البرمات،
ً  )مبنطة محلولة، عن األسالیب النمطیة المتعارف علیھا  بعیدا

لتساھم بدورھا في تفعیل  واالبتكاروالتي تحتاج إلى التجدید 
تواكب معدالت اإلنتاج بأقل تكلفة لاألبعاد التقنیة والفنیة بسرعة 

ً رواجھا مما یساعد على ممكنة  لتحقیق أعلى ربحیھ  اقتصادیا
  .ممكنھ

 المستمرة المنتجة من ألیاف البولي إسترو المتداولة األقمشة -2
القدر الكافي من ال تحقق بذلك فھي  مس سطحي واحدذات مل

 السطحیةمالمس القمشة ذات األ بینما، الراحة الملبسیة
معدل  تقلل من) موضوع البحث الحالي( متغیرةال سیةملمالو
نسان ومن ثم االحتفاظ لتالمس السطحي بینھا وبین جسم اإلا

 التبادل یزید من معدلبكمیة من الھواء الراكد بینھما مما 
مما یشعر الوسط الخارجي نسان وبین جسم اإل الحراري

) صحیةالخواص ال(لھا بالراحة الملبسیة نسان المرتدي اإل
 .)حریمي - رجالي( الصیفیة وخاصھ أنھا تستخدم في المالبس

بصفة أساسیة ألقمشة البولي إستر تعتمد الحالیة  أسالیب النسیج -3
 Water Jet للماء الضغط النفاثذو  النسیج على ماكینات

Looms خیوطكال من لى التعددیة في مواصفات إ تفتقد والتي 
 ةفونی إثنینإال  یتوافر بھافال  .السداء واللحمة على حد سواء

فقط إلمرار خیط اللحمة مما ینعكس على عدم التعددیة رئیسیة 
ذات المواصفات المختلفة، وكذلك  خیوط اللحمةفي تشغیل 

أمام التعددیة في  ااستخدام أسطوانة سداء واحدة فقط یقف حاجز
واص الجمالیة الخكال من مواصفات خیوط السداء والتي تثري 

 .المنتجة البولي إستر ألقمشة والصحیة والوظیفیة
Significance  

 أحادیة اللون الصیفیة البولي إستر أقمشة التنوع في إنتاج -1
بالعدید من المظاھر السطحیة وإثرائھا  )حریمي -رجالي(

وظیفیة للوصول الى تأثیرات جمالیة و الالمحدودة والملمسیة
 .صحیة جدیدةو

 تصمیم أقمشة البولي إسترفي مجال نسجیة إثراء المكتبة ال -2
 من األقمشة ھذه النوعیةتصمیم وتنفیذ أسالیب بأحادیة اللون 

، الحدیثة) الرابیر(على ماكینات النسیج ذو الحربة المرنة 
للتصمیمات  والتقنیة الفنیة األبعادكال من وبالتالي إثراء 

 .أحادیة اللون النسجیة
یصعب أو یكاد البولي إستر أقمشة إنتاج نوعیات جدیدة من  -3

الضغط النسیج ذو  یكون من المستحیل تنفیذھا على ماكینات

  .النفاث للماء
Objectives  

الصیفیة أحادیة  تصمیم األقمشة تحقیق التنوع الالمحدود في -1
والتي تجعلھا تحمل قیم جمالیة ) حریمي - رجالي( اللون

البولي  خیوطخالل متغیرات  منووظیفیة وصحیة متعددة 
 أعلى اقتصادیةتكلفة أقل ما یمكن لتحقیق بة المستمرإستر 
 .ممكنھ

ذات أحادیة اللون الحصول على أقمشة ذات أقالم رأسیة  -2
متغیرات الباستخدام  ومظھریة متعددةمستویات ملمسیة 

وصحیة  مظھریةلزیادة المستمرة خیوط البولي إستر المتعددة ل
  .األقمشةاستخدام ھذه النوعیة من 

ذو نسیج الحدیثة بماكینات الاإلمكانیات التقنیة  االستفادة من -3
 قمشةالتنوع في إنتاج أ علىوقدرتھا  )الرابیر(الحربة المرنة 

 .الضغط النفاث للماء النسیج ذو مقارنة بماكینات البولي إستر
 Hypothesis  

یفترض البحث أن اختالف متغیرات خیوط البولي إستر المستمرة 
نوعیة الشعیرات، عدد الشعیرات في ( لكال من السداء واللحمة

، بدون القطاع العرضي، النمرة، عدد البرمات، اتجاه البرمات
باستخدام أسطوانتین سداء باإلضافة إلى ) مبنطة محلولة، برمات

جمالیة ووظیفیة  تأثیرات یعطي أقمشة ذات اختالف التطریح
جاذبیة صحیة وبصورة تجعل األقمشة المنتجة أكثر متنوعة 

 ً   .وتأثیرا
Delimitations 

 1/1بتركیب نسجي سادة البولي إستر  أقمشةعینات من إنتاج 
باستخدام و ،اللحمةوالسداء  خیوطكال من باستخدام متغیرات 

إضافیة على ماكینات النسیج ذو الحربة المرنة أسطوانة سداء 
أنواع  استخدام خمسةمع  الخیوط، تطریحمع اختالف ) رابیر(

/ برمة 1000، (S,Z)المتر / برمة 1800من خیوط اللحمة مختلفة 
  .)مبنطة( ، ولحمات بدون برمات(S,Z)المتر في اتجاه 
Methodology  

  .التحلیلي یتبع البحث المنھج التجریبي
Theoretical Frame Work 

وأثرھا على كال من  المستمرة البرم في خیوط البولي إستر 1-1
 :الخواص الجمالیة والوظیفیة لألقمشة 

الشعیرات مع بعضھا سواء في  ھو الوسیلة التي تتماسك بھا البرم
عكس عقارب الساعة أو في اتجاه الیمین  اتجاه (S)اتجاه الیسار 

(Z) للخیط الحجم النوعيعلى  رب الساعة، ویؤثر البرماتجاه عقا 
ومستوى  Tensile Propertiesباإلضافة إلى خواص الشد 

الملمس باإلضافة إلى االنكماش ذلك ، وكطالتشعیر في الخی
ً فإن للبرم تأثیر واضح على تركیب . والتشریب للخیوط وعموما

قوة االستخدام النھائي لألقمشة مثل على لوك الخیوط وتأثیرھا وس
ومقاومة التجعد والكرمشة الشد واالستطالة ومقاومة االحتكاك 

مك األقمشة وثبات األبعاد والصالبة وسُ  ونفاذیة الھواء والماء
  .والدفء
على المظھر الجمالي لألقمشة، فبزیادة عدد  للبرم أثر واضح كما أن

وبذلك تنتج أقمشة ذو  ،یزداد تشریب الخیط داخل األقمشة البرمات
سطح خشن غیر مستوي نتیجة لالنكماش العشوائي لخیوط اللحمة 
ً مختلفة ویتمیز بخواص جمالیة تتمثل في تغییر  والذي یأخذ أشكاال
 االملمس وظھور أشكال غیر منتظمة بسطح األقمشة یعطي امتداد

ى ھذه األسطح غیر المستویة كما أن انكسار الضوء عل. للتصمیم
یكون في زوایا واتجاھات مختلفة مما یمیزھا بخواص ذات درجة 
لمعان متفاوتة تبعا لزوایا سقوط الضوء علیھا فیبدو المنسوج 
بمظھریة متغیرة ومتجددة مع تغیر الزوایا التي تعكس سقوط 
الضوء علیھا نتیجة لتشتت عملیة تتبع العین للثنیات التي تظھر 
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  .المنسوج بسطح
 والعرضیة ذات األقالم الطولیةاألقمشة  التقنیة إلنتاجالطرق  1-2

  :أحادیة اللون 
ذات األقالم أحادیة اللون مشة طرق التقنیة إلنتاج األقالتتعدد 
ً العرضیة  وأ الطولیة كثر من باستخدام طریقة أو أ أو كالھما معا

  : الطرق اآلتیة
  :متساویة یة متنوعة وذات أقطار استخدام خامات نسج -1

 أشھر الطرق إلنتاجأحد یعتبر استخدام خامات نسجیة متنوعة 
ً، حیث تعرضیة أو كالالطولیة أو الأقالم  قمشة ذاتاأل ستغل ھما معا
في لخامات المختلفة والمیكانیكیة لوالكیمیائیة الفیزیقیة خواص ال

ً األقالم الطولیة أو العرضیة أإما إحداث    .و كالھما معا
  :واحدة  قطار من خامةمختلفة األاستخدام خیوط  -2

األقمشة في إنتاج  )النمرة( یمكن استخدام خیوط مختلفة األقطار
كالھما اتجاه اللحمة أو في في اتجاه السداء أو  ذات األقالم الطولیة

 ً ھذا األسلوب إلنتاج األقمشة ذات التأثیر من السداء ویستخدم  ،معا
  .التأثیر المشتركأو ذات  ذات التأثیر من اللحمةأو 
  ) :السداء واللحمة(وحدة القیاس  اختالف عدد خیوط -3

اختالف التطریح بوحدة القیاس في  خیوطالعدد  یعتبر أسلوب تغییر
في مشط النسیج أحد الطرق التقنیة إلنتاج األقمشة ذات األقالم 

وحدة القیاس في كل  حیث یختلف عدد خیوطالطولیة أحادیة اللون 
ن في اتجاه اللحمة عجراء ھذه األقالم ك یمكن إ، وكذلطولي قلم

إلنتاج فراغ نسجي بین كل  الطية جھاز طریق التحكم في سرع
استخدام ھذا األسلوب مع اختالف بومجموعة محددة من اللحمات، 

ً قمالتطریح ینتج أ   . شة ذات أقالم طولیة وعرضیة معا
  : عملیات التجھیز النھائياستخدام  -4
 ُ من الصباغة والمعالجات الحراریة  خص بعض التجھیزاتت

ائیة یوالكیمیائیة طبقا لكال من الخواص الطبیعیة والفیزیقیة والكیم
عملیة الكسترة حیث یتم التحكم یضاف لھا للخامات المختلفة، كما 

 في اتجاهذات أقالم طولیة في أسالك كسوة الكسترة إلنتاج أقمشة 
  . ةفي اتجاه اللحم السداء أو

  :مختلفة  نسجیھتراكیب  استخدام -5
، كل تركیب نسجىاالستفادة من تغییر قابلیة اللحمات مع یمكن 

 ،ً نسیج حیث أن سواء في اتجاه السداء أو اتجاه اللحمة أو كالھما معا
ً للحمات مواألطلس أكثر  المبرد  1/1السادة  النسیج نتقبال

ومشتقاتھ، مما یعطى أقالم طولیة أو عرضیة مختلفة المظھر 
لحصول على سلوب اللقى المختلف اوالكثافة، كذلك یؤدى استخدام أ

لحصول على في رباط الدوس یؤدى إلى ا أقالم طولیة، بینما التغییر
األقالم في كال االتجاھین فتكون الحصول على ما ، أقالم عرضیةأ

ً  قى ورباط الدوسعن طریق الل   .معا
   : المختلف سلوب التطریحاستخدام أ -6

سلوب نحصل على تقلیمات طولیة متعددة باختالف وفي ھذا األ
في مشط النسیج وأشھر األقمشة التي ) الباب عدد خیوط(التطریح 

 .أنتجت بھذا النظام ھو قماش رمش العین
  : استخدام الشدد المختلف  -7

خاصة في حالة المختلف على خیوط السداء  یؤدى استخدام الشدد
وذلك  ذات أقالم طولیةإلى انتاج أقمشة استخدام أسطوانتین سداء 

یق التحكم في عدد بالتحكم في مدى قابلیة النسیج للحمات عن طر
، حیث یؤدى زیادة شدد الشدد باستخدام وحدة القیاس/ الخیوط

تقلیل ء إلى عدة السداالسداء إلى زیادة قابلیة اللحمات، ویؤدى زیادة 
  .قابلیة اللحمات

  :استخدام برم الخیوط المختلف  -8
وكذلك عدد البرمات  المختلفالخیوط  برماتجاه  یؤدى استخدام 

سداء أو اللحمة أو من النتاج أقمشة ذات أقالم طولیة إ إلى المختلف
 ً في األقمشة  الحصول على تأثیرات نسجیة مختلفةوكالھما معا

ذات أقالم نتاج أقمشة ھذه العالقات في امكانیة إیستفاد من  ،المنتجة
، وعند استخدام مجموعتي لحمة ذات اتجاھي برم مختلفین طولیة

ل على أقالم في كال الحصویمكن ) مع نفس السداء المقلم(
   .االتجاھین

ال  األقمشةعملیة وضع التصمیم إلنتاج  :أن  نخلص مما سبق

إلى  ، بل یتعدى األمرفقطتتوقف على استخدام التأثیرات اللونیة 
اإلنتاج المختلفة  متغیراتباستخدام  أحادیة اللون إنتاج أقمشة

طولیة أو عرضیة أو  قالمأ جمالیة مختلفة أو للحصول على تأثیرات
 ً  الحیادیة:  أھمھا مما یوفر العدید من الممیزاتببساطة  كالھما معا

باستخدام  لتنفیذسھولة ا االنسجام التام في المظھر،في األلوان و
ارتفاع المظھر  وسائل بسیطة، انخفاض تكلفة التشغیل والتجھیز،

تحویل  إمكانیة ،واستنباط تصمیمات جدیدةوالوظیفي الجمالي 
ً  أقالمذات  ألقمشة الطولیة ذات األقالم األقمشة  طولیة وعرضیة معا
 . تامة بسھولة

 Flexible اإلضافیةاستخدام أسطوانة السداء تأثیر  1-3
Warp Beam ذو الحربة المرنة النسیج ماكینات  في

Flexible Rapier Looms البولي أقمشة خواص  على
  : إستر

كان  والملمسیة السطحیة والمظھریة قمشة متعددة المالمسنتاج أإل
ذو نسیج الماكینات بإلمكانیات التقنیة الحدیثة االستفادة من االبد من 

ع في إنتاج أقمشة البولي وقدرتھا على التنو )الرابیر(الحربة المرنة 
تركب أعلى ( إضافیةسداء  أسطوانةم استخدامن خالل إستر 

في الضیق للخروج من الحیز  )1(شكل  )األسطوانة الرئیسیة
إلحداث  تیح الفرصةیوأرحب إلى نطاق أوسع المواصفات الفنیة 

ابتكار تصمیمات وبالتالي  تغیرات في التصمیمات الناتجة بسھولة
ومن ، واحدةسداء سطوانة إنتاجھا باستخدام أ یصعبأحادیة اللون 
الحصول على أقالم  استخدام أسطوانة السداء اإلضافیة أھم ممیزات

السداء  نقوشات(طولیة من السداء أو نقوشات زخرفیة بسیطة 
أو اختالف شدد الخیوط الموجودة على األسطوانتین وما ) الزائد

أیضا ویمكن ، مختلفةمتعددة ویتبع ذلك من ظھور تأثیرات زخرفیة 
لعدید من األقالم على ا اإلضافیة الحصولالسداء أسطوانة استخدام ب

  :الطولیة منھا 
تركیب ( نوعین من التراكیب النسجیة استخدام ناتجة عنأقالم طولیة  - 1

 ).نسجى مختلف لكل قلم
نمرة مختلفة لكل (استخدام نوعین من نمر الخیوط  أقالم طولیة ناتجة عن - 2

 ).قلم
ة  - 3 الم طولی نأق ة ع ن ناتج وعین م تخدام ن ات اس ات ( البرم م برم قل

 ).وقلم برمات منخفضةعالیة، 
رم یم(ناتجة عن اختالف اتجاھات البرم أقالم طولیة  -4  ،Z ینقلم ب

  .)S وقلم برم شمال
، وقلم خامة قلم خامة(استخدام نوعین من الخامات أقالم طولیة ناتجة عن  - 5

 ).خرىأ
بجانبي  على حاملین) العلویة(اإلضافیة السداء وتثبت أسطوانة 

بإحكام  ضافیةاإل حیث تثبت طرفي األسطوانة )1(شكل  الماكینة
خیوط السداء  رخوھل تحریكھا لحتى یسرولمان بلى  على كراسي

 Electronicاإللكتروني بالقدر المطلوب عن طریق جھاز الرخو 
Let-off System ویتم  ،األسطوانةلمسئول عن إدارة ترس وھو ا

عن طریق لوحة التحكم بشدد السداء باألسطوانة اإلضافیة التحكم 
یكون  أواألسطوانة الرئیسیة شدد مع ثبتة بالماكینة حتى یتناسب الم

  .حسب الحاجة الشدد ف فياختال ھناك

  
 Flexible Warp Beam أسطوانة السداء اإلضافیة) 1(شكل 

  .الحدیثة) الرابیر(بماكینة النسیج ذو الحربة المرنة 
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تشغیل  عندنحصل علیھا  العدید من الممیزاتباإلضافة إلى ھذا 
) الرابیر( الحربة المرنة ذوالنسیج خیوط اللحمة على ماكینات 

 Waterالضغط النفاث للماء ذو الحدیثة مقارنة بماكینات النسیج 
Jet Looms  التعدد في استخدام ألوان من اللحمة تصل إلى منھا

لون، امكانیة تشغیل كافة أنواع الخیوط سواء طبیعیة أو  12
، ألقمشة المنفذةزیادة عروض ا ،صناعیة أو مخلوطة أو زخرفیة

 المرنةالحربة الحربة الصلبة أو ماكینات النسیج ذو عدم احتیاج 
كما في  لخیط اللحمة مسبقةتحضریة إلى وحدات عامة ) الرابیر(

، كما تزود لھواء أو الماءالضغط النفاث ل ذو النسیج ماكینات
الحدیثة بتكنولوجیا ) الرابیر(ماكینات النسیج ذو الحربة المرنة 

  .أجھزة الرخو وطي األقمشة ذات السرعات المتغیرة
 Experimentalالتجارب العملیة واالختبارات المعملیة -2

Work and Testing  :  
  :   Experimental Workالتجارب العملیة 2-1

نتین سداء من األقمشة باستخدام أسطوامختلفة عینات  نتاجتم ا
نوعیة الشعیرات، عدد الشعیرات في (في  مختلفة المواصفات

، اتجاه البرمات، بدون القطاع العرضي، النمرة، عدد البرمات
من خیوط  مختلفة نوعیات استخدام خمسة، مع )مبوشة برمات
 1000، (S,Z)اتجاه المتر في / برمة 1800متغیرة ما بین ال اللحمة
 )ةمبنط( ، ولحمات بدون برمات(S,Z)المتر في اتجاه / برمة

أقمشة بخواص  لحصول علىفي اإلنتاج واالالمحدود لتحقیق التنوع 
حیة والملمسیة تجعلھا العدید من المظاھر السطبھا  جدیدة ومبتكرة

ً باستخدام متغیرات البحث  نزید من الخواص وأكثر جاذبیة وتأثیرا
الصیفیة  الصحیة ألقمشة البولي إستر المستخدمة في المالبس

االستفادة من كذا ومن جانب،  )حریمي - رجالي(أحادیة اللون 
ذو الحربة المرنة نسیج الفي ماكینات الحدیثة لتقنیة اإلمكانیات ا

  .من جانب آخر )الرابیر(
  :المستخدمة النسیج ماكینة مواصفات  2-1-1

  .مواصفات ماكینة النسیج المستخدمة) 1(جدول 
 Dornier Rapier Weaving M/C  نوع ماكینة النسیج

 P1, 2013  مودیل الماكینة
 ألمانیا  بلد المنشأ

  Bilateral Flexible Rapier من الجانبین الحربة المرنة  إمرار خیط اللحمةوسیلة 
  الدقیقة/ حدفة 600~  550  سرعة الماكینة
  سم 190  عرض الماكینة
  سم 180  عرض السداء

  لون حد أقصى 12  جھاز اختیار األلوان
  STAUBLIلكتروني دوبي إ  نوح جھاز الدوبي
  1/1سادة   التركیب النسجي

  درأه 4  الدرأعدد 
  سفلي مقفول  نوع النفس 

  Electronic Let-off Systemإلكتروني   نوع جھاز الرخو
  Take Up Electronically إلكتروني  نوع جھاز الطي

 Warp Flexible ء إضافیة تعلو األسطوانة الرئیسیةبأسطوانة سدا ةمجھز الماكینة
Beam.  

    :واللحمة خیوط السداء كال من مواصفة  2-1-2
  .في األقمشة المنتجة مواصفات كال من خیوط السداء واللحمة) 2(جدول 

  مواصفات األقمشة المنتجة
    مواصفة خیوط السداء

أسطوانة السداء   مواصفة خیوط اللحمة
  األساسیة

أسطوانة السداء 
  اإلضافیة

  FDYبولي إستر  FDYبولي إستر  ITYبولي إستر   نوع الخیوط
  دنییر 150  دنییر 135  دنییر 70  نمرة الخیوط

  96  108  72  عدد الشعیرات

  )ةمبوش(بدون برمات   م/ برمة 2100  المتر/ عدد البرمات
، )(S,Z م/ برمة 1800 لحمة

، ) (S,Zم/ برمة 1000لحمة 
  ).ةمبنط( لحمة بدون برمات

  )ةبنطم( ، بدون برمات(S,Z)  )محلول(بدون برمات  Z  اتجاه البرم
  فتلة في الباب 4  في الباب فتلھ 2  التطریح

  

  )مبوشة(فتلة بدون برمات  4: فتلة مبروم  2  ترتیب خیط السداء
  سم 180  عرض السداء في المشط

  السم/ باب 12  عدة المشط
  السم/ خیط 36  السم/ عدد خیوط
  السم/ لحمة 32~ 28  السم/ عدد لحمات

  
 Fabricالمعملیة لألقمشة المنتجةختبارات االنتائج  2-2

Testing Results  :  
ارات تم إجراء ة االختب ى المعملی ي األقمشة المنتجة عل وزن :  وھ
ة م( األقمش ي   Fabric Weight)ج زان إلكترون تخدام می باس

م  0.001بحساسیة  احة ج ي مس م 20ف م20× س فة  س ا للمواص طبق

ة  یة األمریكی ة ، ُس(ASTM, D3776-1975)القیاس مك األقمش
م( از   Fabric Thickness)مل تخدام جھ  Digitalباس

Thickness Gauge For Textile Structure  یس از یق والجھ
ة طبقا ملم  0.01 -ASTM, D1777)للمواصفة القیاسیة األمریكی

وئي، (1996 اس الض انومیتر( لألقمشة االنعك  Fabric Light )ن
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Test Or Fabric Reflectance Heat  وجي ول م د ط  500عن
انومیتر از ن طة للجھ ة المتوس ي الموج ام  وھ ة الخ ن األقمش ال م لك

ل  ي للمعم و القیاس ي الج زة ف رارة (والمجھ ة ح ، 2± 20درج
  : كاآلتي) 2±% 65ورطوبة نسبیة 

  .نتائج االختبارات المعملیة لألقمشة المنتجة) 3(جدول 
رقم 
 العینة

  االختبارات المعملیة                
  اللحمة نوع خیوط

وزن األقمشة 
 )جم(

ُسمك األقمشة 
  )ملم(

 االنعكاس الضوئي
  )نانومیتر(

 FDY 1800بولي إستر  1-
 (Z)المتر / برمة

 83.50  0.32 12.00 خام

 81.00 0.30  8.90  مجھز

 FDY 1800بولي إستر   2-
 (S)تر مال/ برمة

 83.80  0.35 12.50 خام

  81.70  0.31 9.30  مجھز

 FDY 1000بولي إستر   3-
  (Z) المتر/ برمة

 81.1 0.30  11.50 خام
 79.00  0.28 8.00  مجھز

 FDY 1000بولي إستر   4-
 (S) ترمال/ برمة

 81.90  0.32  12.10 خام
 79.90 0.30 8.35  مجھز

بدون  FDYبولي إستر   5-
  )ةمبنط(برمات 

 80.50  0.28 11.00 خام
 78.00 0.27 7.80  مجھز

  
  :  Results& Discussionالنتائج والمناقشة -3

 ، بدون برماتاتجاه البرمات، عدد البرماتالعالقة بین  -1
كال من أقمشة البولي إستر الخام ووزن  )مبنطة(
 : )جم( ةالمجھزو

 
الخام والمجھزة  ووزن كال من أقمشة البولي إستر) مبنطة(رسم تخطیطي للعالقة بین عدد البرمات، اتجاه البرمات، بدون برمات ) 2(شكل 

  ).جم(
من األقمشة المنتجة أن ) 2(یتضح من الرسم التخطیطي شكل 

ً  أعلى (S)المتر واتجاه برم / برمة 1800 خیوط لحمة ذات  وزنا
المتر / برمة 1800 من خیوط لحمة ذاتمن األقمشة المنتجة  )جم(

 من خیوط لحمة ذاتاألقمشة المنتجة  ، وكذلك(Z)واتجاه برم 
ً  أعلى (S)المتر واتجاه برم / برمة 1000 من األقمشة ) جم( وزنا

 (Z)المتر واتجاه برم / برمة 1000 من خیوط لحمة ذاتالمنتجة 
ویرجع ذلك إلى أن قمشة الخام والمجھزة على حد سواء، لكل من األ

المتر / برمة 1000 ذات المتر أو/ برمة 1800 ذاتخیوط اللحمة 
التام مع خیوط  والتداخل تمیل إلى عدم التعاشق (S)برم  واتجاه

مما ینتج عنھ أقمشة غیر مندمجة . (Z)البرم  اتجاه السداء ذات
یعمل على ووھو ما یزید من وزن األقمشة المنتجة بصورة تامة 

كمیة االحتفاظ ب نتیجة بوضوح 1/1السادة  التركیب النسجي ورظھ
 مما یزید من واللحماتبین الخیوط أو الساكن من الھواء الراكد 

 مقارنة على حد سواء والمجھزة كال من األقمشة الخام وزن
 ذات المتر أو/ برمة 1800 ذات لحمة خیوطمن  باألقمشة المنتجة

إلى التعاشق التام  تمیل والتي (Z)برم  المتر واتجاه/ برمة 1000

مما ینتج عنھ تداخل كبیر  (Z)برم اتجاه الذات  سداءالمع خیوط 
 مندمجة مما ینتج عنھ أقمشةالبعض للخیوط واللحمات مع بعضھما 

ً لكال من األقمشة الخام والمجھزة  وقویة الثبات وبالتالي أقل وزنا
  .على حد سواء) جم(

/ برمة 1800ذات برمات  كما أن األقمشة المنتجة من خیوط لحمة
ً  (S,Z) واتجاه برم المتر من األقمشة المنتجة من ) جم( أعلى وزنا

لكال من  (S,Z) واتجاه برم المتر/ برمة 1000ذات  خیوط لحمة
زیادة  أن ىویرجع ذلك إل ،األقمشة الخام والمجھزة على حد سواء

یقلل من المسافات البینیة بین الشعیرات  وحدة القیاس/ عدد البرمات
 لخیطالحجم النوعي  مما یزید من وبعضھا البعض داخل الخیط

وبالتالي تقل حریة حركة الشعیرات المكونة للخیط وبالتالي اللحمة 
یؤدي  في خیوط اللحمة وحدة القیاس/ زیادة عدد البرماتف األقمشة

كال من خیوط السداء واللحمة في األقمشة المنتجة  التحامإلى زیادة 
 عطي تغطیة أفضلیمما وحدة القیاس / للحماتعدد ازیادة  وبالتالي
وزن كال من األقمشة الخام اد دوبالتالي یز المنتجة لألقمشة

  .على حد سواء) جم(والمجھزة 
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) ةمبنط(لحمة بدون برمات خیوط المنتجة من أن األقمشة  دبینما نج
ً وزنأقل  البرمات  ویرجع ذلك النعدام ،)جم( من النوعین األخریین ا

ن مما )للخیط صغیرحجم نوعي ( في خیط اللحمة افات  یزید م المس
یطالبینیة  بعض داخل الخ ھا ال عیرات وبعض د  بین الش الي تزی وبالت

ام  ویقلحریة حركة الشعیرات المكونة للخیط وبالتالي األقمشة  التح
ي األقمشة المنتجة  ة ف ة وتكال من خیوط السداء واللحم ي تغطی عط

ا/ دد اللحماتع یقلبالتالي و لألقمشةأقل  ن ل لیق وحدة القیاس مم م
مقارنة بالنوعین  الخام أو المجھزة سواء) جم( المنتجة األقمشة وزن

دون صالبة األقمشة تقل ، كما نیخریاأل ة ب وط لحم ن خی المنتجة م
ات  ة(برم ا ) مبنط اءومقاومتھ النوعیین  لالنثن ة ب ریاألمقارن  ،نیخ
ك  ةوذل یط اللحم ي خ ات ف دام البرم تخدامھا  النع ل اس ذلك یفض ل

الي(كملبس صیفي خارجي  ي -رج دیدة ) حریم ام ش ي األی خاصة ف
ادل حراري لخفة الوزن الحرارة  مح بمرور  وبالتالي حدوث تب یس

ان جسمالھواء حامال الرطوبة من  ى  اإلنس ط إل ارجالوس ا  يالخ مم
یولوجیة ة الفس ن الناحی ك م ان وذل ایقات لإلنس  یقلل من حدوث مض

   .بالراحة الملبسیةالمرتدي لھا فیشعر اإلنسان 
محلول باستخدام  الخام أقمشة البولي إستر تجھیزكما نجد أن لعملیة 

ودیوم  ة(ھیدروكسید الص ودا الكاوی ز  )الص ع% 10تركی درج  م الت
ع تثبیت زمن التفاعل °95:  65باالرتفاع بدرجة الحرارة من  ي م م ف

بة دقیقة  15زمن قدرة  زة نس دان األقمشة المجھ ى فق ر عل تأثیر كبی
نسواء كبیرة من الوزن  وط المنتجة م ة ذات خی ة 1800 لحم / برم

ر رم  المت اه ب ة ذات أو (S,Z)واتج وط لحم ن خی ة 1000 م / برم
ات بمن خیوط لحمة  أو (S,Z)واتجاه برم  المتر  )ةمبنط(دون برم

ى من  إزالة مواد البوشویرجع ذلك إلى  ،مقارنة باألقمشة الخام عل
،  وكذا اإلضافیة السداء على األسطوانة المركبة السداء خیوطسطح 

داء  وط الس ن خی ال م ة الغزل لك اء عملی افة أثن ز المض واد التجھی م
ة ورة عام ة بص ا أن  .واللحم ول المعالجة بكم ةمحل ودا الكاوی  الص

تر  %10تركیز  ولي إس لیألقمشة الب ا عم ى  أیض ض عل ین بع تحس
زات الخواص وإكساب األقمشة ا العدید من الممی  دون االضرار بھ

من تخفیض  ،الطبیعي لحریرل إعطاء الملمس الناعم المشابھ:  أھمھا
اف و ،ةشاألقم وزن یح األلی اتفت باغة أو زی واد الص ل م دة تغلغ

یض ل األ التب وان،م ةشقمداخ ر لألل ق كبی ق وعم ى تناس ا یعط  م
اص یة امتص ین خاص اء تحس ي الم ة ف ات  األقمش اب المجموع لغی

ائي بس Hydrophilic Finishالجاذبة للماء  ل الم ويبب التحل  للقل
 ً دا ولي حیث تخلق ثقوب دقیقة ج امیة أقمشة الب ن مس د م تر، تزی  إس

ذا  افةباإلھ ى ض و  إل ر وھ م عنص لأھ ن تقلی حنات م اء  ش الكھرب
تر المتكونة على سطح األقمشة االستاتیكیة ولي إس اف  الب ا ألی لكونھ

حنا ن الش ر م ا الكثی ي طیاتھ ل ف ھ تحم دم تخلیقی البة لع ت الس
  .غیاب المجموعات الجاذبة للماءو امتصاصھا للرطوبة

 عدد البرمات، اتجاه البرمات، بدون برماتالعالقة بین  -2
 ةالمجھزأقمشة البولي إستر الخام وكال من وُسمك  )مبنطة(
 : )ملم(

  
وُسمك كال من أقمشة البولي إستر الخام والمجھزة ) مبنطة(رسم تخطیطي للعالقة بین عدد البرمات، اتجاه البرمات، بدون برمات ) 3(شكل 

).ملم(
األقمشة المنتجة من أن ) 3(یتضح من الرسم التخطیطي شكل 

ً سُ  أعلى (S)المتر واتجاه برم / برمة 1800 ذات لحمةخیوط   مكا
المتر / برمة 1800 ذات لحمةمن األقمشة المنتجة من خیوط ) ملم(

 ذات لحمة، وكذلك األقمشة المنتجة من خیوط (Z)واتجاه برم 
ً سُ  أعلى (S)المتر واتجاه برم / برمة 1000 من األقمشة ) ملم( مكا

 (Z)المتر واتجاه برم / برمة 1000 ذات لحمةالمنتجة من خیوط 
قمشة الخام والمجھزة على حد سواء، ویرجع ذلك إلى أن لكل من األ

المتر / برمة 1000 ذات المتر أو/ برمة 1800 ذاتخیوط اللحمة 
التام مع خیوط والتداخل تمیل إلى عدم التعاشق  (S)برم واتجاه 

 مما ینتج عنھ أقمشة غیر مندمجة (Z)البرم  اتجاه السداء ذات
والتي تحمل بین  مما یزید من ُسمك األقمشة المنتجة بصورة تامة

أو الساكن نتیجة لعدم  كمیة من الھواء الراكد الخیوط واللحمات
كال  زیادة ُسمك مما یؤدي إلىواللحمات التعاشق التام بین الخیوط 

بینما األقمشة  .على حد سواء) ملم(من األقمشة الخام والمجھزة 
 1000 ذات المتر أو/ برمة 1800 المنتجة من خیوط لحمة ذات

تمیل إلى التعاشق التام مع خیوط  (Z)المتر واتجاه برم / برمة
خل كبیر للخیوط مما ینتج عنھ تدا (Z)البرم اتجاه السداء ذات 

مما ینتج عنھ أقمشة مندمجة ورقیقة  البعض اواللحمات مع بعضھ
ً ( القوام م والمجھزة لكال من األقمشة الخا وقویة الثبات )أقل ُسمكا

  .على حد سواء
 المتر/ برمة 1800 ن األقمشة المنتجة من خیوط لحمة ذاتكما أ

ً أعلى سُ  (S,Z) واتجاه برم خیوط من من األقمشة المنتجة ) ملم( مكا
لكال من األقمشة  (S,Z) واتجاه برم المتر/ برمة 1000 ذات لحمة

زیادة عدد  ویرجع ذلك إلى أن ،الخام والمجھزة على حد سواء
یقلل من المسافات البینیة بین الشعیرات  وحدة القیاس/ البرمات

 لخیطالحجم النوعي  مما یزید من وبعضھا البعض داخل الخیط
وبالتالي  لخیطالمكونة ل حریة حركة الشعیرات وبالتالي تقل اللحمة

كما  ،مما یجعل قابلیتھا لالنثناء أقل ما یمكن األقمشةتزداد صالبة 
وحدة القیاس یؤدي إلى زیادة التحام كال من / أن زیادة عدد البرمات

یادة عدد ز خیوط السداء واللحمة في األقمشة المنتجة وبالتالي
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ُسمك  ید منزیوعطي تغطیة أفضل وحدة القیاس مما ی/ اللحمات
/ زیادة عدد البرماتباإلضافة إلى أن  من جانب األقمشة المنتجة
یزید من تشریب الخیط داخل في خیوط اللحمة وحدة القیاس 

وبذلك تكون األقمشة ذو سطح خشن غیر مستوي  المنتجة األقمشة
ً مختلفة  نتیجة لالنكماش العشوائي لخیوط اللحمة والذي یأخذ أشكاال
ویتمیز بخواص جمالیة تتمثل في تغییر الملمس وظھور أشكال غیر 

مك یزید من سُ تصمیم ویعطي امتدادا للمما منتظمة بسطح األقمشة 
یجعل األقمشة  وھو ما ،من جانب آخر) ملم(المنتجة األقمشة 

ً ب المنتجة وبالتالي تـكون أفضل صالحیة  اإلنسان مجسأقل التصاقا
من األقل في ) حریمي - رجالي(ستخدامھا كملبس خارجي صیفي ال

وحدة / كما أن زیادة عدد برمات. وحدة القیاس/ عدد البرمات
المنتجة وبالتالي األقمشة  خیوط اللحمة یعطي الخیط القیاس في

یزید من  مما Elastic Recovery مطاطیة ودرجة رجوعیة عالیة
   .من جانب آخر الخواص الوظیفیة لھذه األقمشة

أقل ) ةمبنط(رمات األقمشة المنتجة من لحمة بدون ببینما نجد أن 
 ً ویرجع ذلك النعدام البرمات في  ،من النوعین األخریین) ملم(ُسمكا

لألقمشة  وتغطیة أقل للخیط حجم نوعي صغیر(خیط اللحمة 
مما یزید من المسافات البینیة بین الشعیرات وبعضھا ) المنتجة

تزید حریة حركة الشعیرات المكونة  بالتاليوالبعض داخل الخیط 
التحام كال من خیوط السداء واللحمة  یقلو للخیط وبالتالي األقمشة

الخام أو  سواء )ملم( ُسمك األقمشةمن  للیقمما  المنتجة في األقمشة
باستخدام محلول  كما نجد أیضا أن لعملیة التجھیز .المجھزة

تأثیر واضح على  %10) الصودا الكاویة(ھیدروكسید الصودیوم 
ً  فاألقمشة الخام أعلىك األقمشة مسُ  من األقمشة المجھزة،  سمكا

ھیدروكسید  التجھیز باستخدام محلولعملیة ویرجع ذلك إلى أن 
م °95:  65من ودرجة حرارة % 10 )الصودا الكاویة( الصودیوم

كل إزالة  عمل علىدقیقة  15مع تثبیت زمن التفاعل في زمن قدرة 
المركبة على و) بدون برمات محلولة( مواد البوش من خیوط السداء

مما یخفض  De-sizing عرف بـفیما یأسطوانة السداء اإلضافیة 
مقارنة باألقمشة واكسابھا ملمس ناعم األقمشة المجھزة ُسمك  من

  .الخام
 عدد البرمات، اتجاه البرمات، بدون برماتالعالقة بین  -3

أقمشة البولي إستر كال من الضوئي ل واالنعكاس )مبنطة(
 : )نانومیتر( ةالمجھزالخام و

  
 

  
واالنعكاس الضوئي لكال من أقمشة البولي إستر ) مبنطة(رسم تخطیطي للعالقة بین عدد البرمات، اتجاه البرمات، بدون برمات ) 4(شكل 

  ). نانومیتر(الخام والمجھزة 
األقمشة المنتجة من أن ) 4(یتضح من الرسم التخطیطي شكل 

كثر ھي األ (S)المتر واتجاه برم / برمة 1800 ذات لحمةخیوط 
 ً  ذات لحمةمن األقمشة المنتجة من خیوط  )نانومیتر( للضوء انعكاسا
، وكذلك األقمشة المنتجة من (Z)المتر واتجاه برم / برمة 1800
كثر ھي األ (S)المتر واتجاه برم / برمة 1000 ذات لحمةخیوط 
 ً  ذات لحمةمن األقمشة المنتجة من خیوط ) نانومیتر(للضوء  انعكاسا
لكل من األقمشة الخام  (Z)المتر واتجاه برم / برمة 1000

خیوط اللحمة ذات  والمجھزة على حد سواء، ویرجع ذلك إلى أن
 (Z)المتر واتجاه برم / برمة 1000المتر أو ذات / برمة 1800

مما  (Z) ذات اتجاه البرم خیوط السداء تمیل إلى التعاشق التام مع
بالتالي ا البعض وممع بعضھواللحمات للخیوط  كبیر تداخل یعطي

ً تكون األقمشة الناتجة ذات  ً  سطحا غیر خشن سطح أي  متداخال
 عنمما یجعل الضوء ینعكس في اتجاھات متعددة ومتفرقة  مستوي
/ برمة 1000المتر أو ذات / برمة 1800خیوط اللحمة ذات  تعاشق

والذي  (Z) ذات اتجاه البرم خیوط السداءمع   (S)المتر واتجاه برم 
في  فالموجة الضوئیة. ینتج عنھ أقمشة غیر مندمجة بصورة تامة

 مع خیوط اللحمة (Z) ذات اتجاه البرم حالة تعاشق خیوط السداء
 المتر واتجاه برم/ برمة 1000المتر أو ذات / برمة 1800ذات 
(Z) المستوي السطح غیر في اتجاھات متفرقة نتیجة ھذا تتشتت 

كما أن انكسار  والذي یحمل تداخالت كثیرة تتمثل في تغیر الملمس
الضوء على ھذه األسطح غیر المستویة یكون في زوایا واتجاھات 

تبعا لزوایا  لمعان متفاوتةختلفة مما یمیزھا بخواص ذات درجات م
بمظھریة متغیرة  تبدو األقمشة المنتجةسقوط الضوء علیھا ل

یر الزوایا التي تعكس سقوط الضوء علیھا نتیجة ومتجددة مع تغ
 ،سطح األقمشةیات التي تظھر على اعملیة تتبع العین للثنلتشتت 

 نسوجة من خیوط لحمة ذاتیفضل استخدام األقمشة الم ولذلك
  .الصیفیة للسیدات قمشةاألفي  (S) برم اتجاهو المتر/ برمة 1800

/ برمة 1800برمات كما أن األقمشة المنتجة من خیوط لحمة ذات 
ً للضوءھي األ (S,Z) واتجاه برم المتر من  )نانومیتر( كثر انعكاسا

واتجاه  المتر/ برمة 1000األقمشة المنتجة من خیوط لحمة ذات 
 ،لكال من األقمشة الخام والمجھزة على حد سواء (S,Z) برم

 (S,Z)واتجاه برم  المتر/ برمة 1800 إلى أن البرماتویرجع ذلك 
داخل  المسافات البینیة بین الشعیرات وبعضھا البعضتقلل من 

حریة  وبالتالي تقلاللحمة خیط لخیط مما یزید من الحجم النوعي لا
، كما أن من جانب وبالتالي األقمشة حركة الشعیرات داخل الخیط

وحدة القیاس یؤدي إلى زیادة التحام كال من / زیادة عدد البرمات
ي األقمشة المنتجة وبالتالي زیادة عدد خیوط السداء واللحمة ف

وحدة القیاس مما یعطي تغطیة أفضل لألقمشة المنتجة / اللحمات
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ً للضوء من األقمشة المنتجة من  )نانومیتر( ویجعلھا أكثر انعكاسا
من جانب  (S,Z) واتجاه برم المتر/ برمة 1000خیوط لحمة ذات 

  .آخر
) مبنطة(بدون برمات لحمة  خیوط من المنتجةاألقمشة  بینما نجد أن
ً أقل انعكاس ً ضوئی ا األخریین، ویرجع ذلك من النوعین ) نانومیتر( ا

حجم نوعي صغیر للخیط وتغطیة (النعدام البرمات في خیط اللحمة 
مما یزید من المسافات البینیة بین الشعیرات ) أقل لألقمشة المنتجة

الشعیرات وبعضھا البعض داخل الخیط وبالتالي تزید حریة حركة 
التحام كال من خیوط  ویقل المنتجة المكونة للخیط وبالتالي األقمشة

قدر كبیر من نفاذ إلى  یؤدي السداء واللحمة في األقمشة مما
كما أن األقمشة الخام  .دون أن تنعكس خاللھاالموجات الضوئیة 

ً ھي األ ویرجع ذلك إلى للضوء من مثیالتھا المجھزة،  كثر انعكاسا
في الحصول على كبیر تأثیر  البوش في األقمشة الخام لھامواد أن 

ً  سطح مستوي وبالتالي زیادة االنعكاس  ،المنتجةألقمشة ل تماما
  .الخام الضوئي لألقمشة

4Research Results 
في  نوعیات مختلفة من خیوط اللحمة الستخدامكان ما سبق فقد م

باستخدام ، و)مبنطة(برمات ، بدون اتجاه البرمات عدد البرمات،
نوعیة الشعیرات، عدد (أسطوانتین سداء مختلفة المواصفات في 

الشعیرات في القطاع العرضي، النمرة، عدد البرمات، اتجاه 
التغیر  على تأثیر معنوي واضح )البرمات، بدون برمات مبوشة

قمشة البولي أل الجمالیة والوظیفیة والصحیة خواصالكال من في 
  : كاآلتي  على حد سواء الخام والمجھزة إستر

متغیرات خیوط البولي إستر المستمرة سواء لخیوط السداء  -1
ً من الركائز الرئیسیة لجذب  أو خیوط اللحمة أو كالھما معا

، من جانبقمشة المنتجة وتسویق األ عنصر المستھلك
أحادیة اللون في المالبس الصیفیة الملبسیة وتحقیق الراحة 

 .من جانب آخر) حریمي -رجالي(
ال جمالیة متنوعة ومتغیرة تتمتع األقمشة المنتجة بتأثیرات  -2

قمشة وكذا ملمس متغیر عن األ ،على سطح االقمشة نھائیة
ناتجة عن التنوع في  التقلیدیة ذات الملمس والمظھر الواحد

نوعیة شعیرات خیوط البولي إستر، وعدد الشعیرات في 
البرمات، وعدد البرمات، بدون القطاع العرضي، اتجاه 

مما یزید من  خیوط السداء، مبنطة، وترتیب محلول برمات
الصحیة والوظیفیة لألقمشة المنتجة الجمالیة والخواص 

 ً باستخدام أسالیب تصمیمیة ویجعلھا أكثر جاذبیة وتأثیرا
 .بسیطة

 Flexible Warpاستخدام أسطوانة السداء اإلضافیة  -3
Beam ظھور تأثیر األقالم الطولیة أكبر األثر في  لكان لھ

 عالیةناتجة عن استخدام خیوط والفي األقمشة المنتجة 
على أسطوانة السداء الرئیسیة، وخیوط محلولة  اتالبرم

على أسطوانة السداء اإلضافیة، مع ) مبوشة(بدون برمات 
ومن  ،خیوط السداء في أبواب المشط تطریحاختالف ترتیب 

ً  كال من األقمشةھذه  تجمعثم   .خواص الُسمك والوزن معا
للبرم في كال من خیوط السداء واللحمة والمتمثل في عدد  -4

، مبنط )محلول(البرمات، واتجاه البرمات، بدون برمات 
باإلضافة إلى نوعیة شعیرات خیوط البولي إستر، كذا عدد 
الشعیرات في القطاع العرضي للخیط أثر واضح على 

ط وتأثیرھا على االستخدام النھائي تركیب وسلوك الخیو
 والصحي المظھر الجماليكال من الملمس ووكذا  ،لألقمشة
 .المنتجة لألقمشة

في ألیاف البولي إستر  وحدة القیاس/ اتالبرم عدد زیادة -5
 األقمشة ووزن ُسمك یزید كال من) خیوط اللحمة(المستمرة 

ً للضوء أیضا  تھاصالب ید منزیكما  ،ویجعلھا أكثر انعكاسا
اشق وبالتالي األقمشة المنتجة مما یجعل قابلیتھا لالنثناء والتع

 ُسمك كال من أقل وبالتالي یزداد مع خیوط السداء في األقمشة

وحدة / ألقمشة وانعكاس الضوء بزیادة عدد البرماتا ووزن
 .القیاس

/ برمة1800لحمة ذات خیوط األقمشة المنتجة باستخدام  -6
ً ، )ملم(أكثر ُسمكا  (S)المتر واتجاه برم  ، )جم( وأكبر وزنا

ً للضوء  من مثیالتھا المنتجة بنفس ) نانومیتر(وأكثر انعكاسا
 األقمشة المنتجة باستخدام، و(Z)عدد البرمات واتجاه برم 

أكثر  (S)المتر واتجاه برم / برمة1000لحمة ذات  خیوط
ً ، )ملم(ُسمكا  ً للضوء ،)جم( وأكبر وزنا  وأكثر انعكاسا

البرمات واتجاه  عدد من مثیالتھا المنتجة بنفس )یترنانوم(
مة بدون لحخیوط األقمشة المنتجة باستخدام ، (Z)برم 

ً ) مبنطة(برمات  ً ، )ملم(أقل ُسمكا وأقل  ،)جم( وأقل وزنا
ً للضوء من مثیالتھا المنتجة باستخدام  )نانومیتر( انعكاسا

 /برمة 1000المتر أو ذات / برمة 1800لحمة ذات برمات 
 .(S,Z)واتجاه برم  المتر

خیوط اللحمة یؤدي برم توافق اتجاه برم خیوط السداء مع  -7
إلى حدوث تماسك وتداخل كبیر بین كال من خیوط السداء 
واللحمة وتكون األقمشة الناتجة رقیقة القوام وقوي الثبات 

ً وزنوأقل ُسمكا بالتالي و خیوط  برماتجاه ، أما اختالف ا
التام  یؤدى إلى عدم حدوث التداخل السداء مع خیوط اللحمة

بین كال من خیوط السداء واللحمة وتكون األقمشة الناتجة 
ً ویظھر بالتالي وبصورة تامة غیر مندمجة  ً ووزنا أكثر سمكا

 .بشكل واضح التركیب النسجي بھا
ً وأقمشة البولي إستر خاصة تصمیم األقمشة -8 توقف یال  عموما

والزخارف الفنیة فقط لجذب على إحداث التأثیرات اللونیة 
االنتباه وتحقیق األثارة البصریة، بل یتعدى األمر إلى إنتاج 
أقمشة أحادیة اللون باستخدام متغیرات كال من خیوط السداء 

ي أبواب مشط النسیج واللحمة، وكذلك اختالف التطریح ف
بأسلوب بسیط  وصحیة وجمالیة تأثیرات ملمسیةإلحداث 
ألثارة البصریة في األقمشة المنتجة یحقق التنوع واوجذاب 

ممكنھ  أعلى اقتصادیةمن جانب وبتكلفة أقل ما یمكن لتحقیق 
 .من جانب آخر

البولي إستر باستخدام محلول ھیدروكسید  تجھیز أقمشة -9
ً ) الصودا الكاویة% (10الصودیوم  لھ تأثیر واضح تماما

العدید من الممیزات والخواص  المجھزة على إكساب األقمشة
داء األ لى تحسینالیجابیة دون االضرار بھا مما یؤدى إا

 البولي إستر أقمشةب مقارنة الوظیفي والصحي والجمالي
بدون عملیات بصورة نھائیة والتي یستحیل استخدامھا  الخام

 .التجھیز
الحدیثة ) الرابیر(تتمتع ماكینات النسیج ذو الحربة المرنة  -10

بإمكانیات تقنیة كثیرة ومتعددة بمقارنة بماكینات ذو الضغط 
النفاث للماء في إنتاج أقمشة البولي إستر المستمرة منھا 
استخدام أسطوانة السداء اإلضافیة مما یتیح الفرصة إلحداث 
تغیرات في التصمیمات الناتجة بسھولة ویساعد على ابتكار 

یستحیل إنتاجھا باستخدام  تصمیمات أحادیة اللون یصعب أو
لحمة مختلفة،  12أسطوانة سداء واحدة، مع إمكانیة استخدام 

كما أنھا تتمتع أیضا بتكنولوجیا أجھزة الرخو والطي المتغیرة 
السرعة والتي یمكن من خاللھا التحكم في زیادة سرعة 
أجھزة الرخو والطي أو خفضھا ومن ثم الحصول على 

) اختالف كثافات اللحمة(لمنتجة تأثیرات عرضیة باألقمشة ا
خاصة مع استخدام أسطوانة السداء اإلضافیة مما یثري كال 
 من الخصائص الجمالیة واإلنتاجیة لألقمشة المنتجة بسھولة

 .تامة
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