
 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

DOI: 

االستفادة من اإلمكانيات التكنولوجية الحديثة لماكينات النسيج الالمكوكية على الجانب 

 الجمالي ألقمشة السيدات المنتجة من ألياف البولي استر عالية البرمات.

 رحمه سليمان حسن/ د.أ

 حلوان جامعة التطبيقية الفنون بكلية والتريكو والنسيج الغزل بقسم المتفرغ التصميم أستاذ

 درغام السعيد محمد/ د.أ

 حلوان جامعة التطبيقية الفنون بكلية والتريكو والنسيج الغزل بقسم النسيج آالت أستاذ

 بكر هللا عبد إيهاب/ م
 م8002 – التطبيقية الفنون في الماجستير درجة على حاصل -حر ونسيج غزل مهندس

amrohamdy221@hotmail.com 

 -ملخص البحث :

أو المبارد أو األطالس، وال  1/1ال ٌتوقف تصمٌم المنسوجات عند اختٌار التراكٌب والتعاشقات النسٌجٌة البسٌطة السادة 

تتوقف كذلك على استخدام التأثٌرات اللونٌة فً إنتاج الزخارف، بل ٌتعدى األمر ذلك إلى إنتاج أقمشة ذات لون واحد 

حصول على تأثٌرات أقالم أو زخارف بلون واحد، مما ٌمثل أو ٌوفر العدٌد من ٌستخدم فٌها نظرٌات اإلنتاج المختلفة لل

الممٌزات، ولألقمشة ذات األقالم ممٌزات أو أهمٌة خاصة ال تتوافر فً غٌرها من األقمشة حٌث أن هذه األقمشة تستخدم 

بسط اإلمكانٌات مما ٌؤدى لزٌادة كأقمشة قمصان أو أقمشة مفروشات مما ٌعمل على االرتقاء بالمظهر الجمالً لألقمشة بأ

القوة الشرائٌة لها، هذا وتتعدد الطرق التقنٌة إلنتاج األقمشة المقلمة وازدادت فً الفترة األخٌرة وانتشرت فً األسواق 

المصرٌة وأصبحت شدٌدة التنافس فٌه والذي دفع الباحث لعمل دراسات تسهم فً إثراء إنتاج هذه النوعٌة من األقمشة، حٌث 

وذلك باالستفادة من التقنٌات التكنولوجٌة الحدٌثة بأنوال النسٌج الالمكوكٌة والتً تتمثل فً إنتاج ثالث إنتاج عشرة عٌنات  تم

عٌنات باستخدام أسطوانة سداء إضافٌة، وثالث عٌنات باستخدام جهاز اختٌار األلوان، وأربعة عٌنات باستخدام التحكم فً 

طً، أدى ذلك إلى إمكانٌة إنتاج بعض المتغٌرات الجمالٌة الخاصة بأقمشة السٌدات من التغٌر فً سرعة وإٌقاف جهاز ال

( مما Over beamخالل الحصول على تقلٌمات طولٌة متنوعة من السداء عن طرٌق استخدام أسطوانة السداء اإلضافٌة )

 Color)م جهاز اختٌار األلوان )، وتقلٌمات عرضٌة نتٌجة استخداالحصول على أقمشة ذات مستوٌات ملمسٌة متعددةأدى 

Selector حٌث ٌتم استخدام وذلك باستخدام لحمات زخرفٌة مع استخدام أنواع مختلفة من خٌوط البولً استر المستمرة و

( Cramming Motion) التحكم فً التغٌر فً سرعة وإٌقاف جهاز الطًالكثافات المختلفة والمتنوعة وذلك عن طرٌق 

حٌث ٌتم استخدام لحمات ذات تخانات  ،ٌقاف لجهاز الطً اختالف فً الكثافات للحمات التصمٌمحٌث ٌنتج عن هذا اإل

للحصول على أقالم عرضٌة ذات ارتفاعات وانخفاضات وبالتالً أدت كل هذه  مختلفة بكثافات مختلفة للتصمٌم الواحد

 مما ٌزٌد من انتشار هذه النوعٌة من األقمشة.  المتغٌرات الى زٌادة القٌمة الجمالٌة والزخرفٌة لهذه النوعٌة من األقمشة

الخٌوووط  -خٌوووط مسووحوبة جزئٌووا   -شووعٌرات البووولً إسووتر  –أقمشووة السووٌدات  –األنوووال الالمكوكٌووة  :الكلمااات الدالااة 

 .خٌوط الفٌدان –خٌوط ناتجة من خلط نوعٌن من الخٌوط  -الخٌوط المسحوبة بشكل كلى  -المسحوبة المشكلة 
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