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 روشهاي نمونه برداري از الياف مختلف براي آزمايش

  

  

  

 چاپ اول

 
 

 نموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرا

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در 

ها را تعيين و  ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده

تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري 

 :اعالم نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از
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انجام تحقيقات بمنظور  –تانداردهاي ملي )تعيين، تدوين و نشر اس

تدوين استاندارد باال بردن كيفيت كاالهاي داخلي، كمك به بهبود 

 -روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور 

 –نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري  –ترويج استانداردهاي ملي 

دارد اجباري و جلوگيري كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول استان

از صدور كاالهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با 

كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي 

كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف 

مرغوب كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نا

خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف 

مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته  –كنندگان 

ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون  –بندي و ترابري كاالهاي مختلف 

آزمايش و تطبيق نمونه كاالها با استانداردهاي  –وسايل سنجش 

م مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه مربوط، اعال

 هاي الزم(.

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا 

در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و 

صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص 

 .قرار ميدهد كشور را مورد توجه

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و 

باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت 

ها و در نتيجه  مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه

 .موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها ميشود

 
 

  

 هتهيه كنند

 شكميسيون استاندارد روشهاي نمونه برداري از الياف مختلف براي آزماي

  

 سرئي
 دمحمعلي -سياه كاله  دكتر نساجي تكنيك تهران استاد پلي

  

 ءاعضا
 دمحمعلي -اريسيان  مهندس نساجي پشمبافي ايران برك
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 آذر -ديوشلي  ليسانس فيزيك تكنيك تهران سرپرست آزمايشگاه نساجي پلي

 سيددمحم -طبري  سيدي مهندس نساجي وزارت صنايع و معادن

 پرويز -كباري    شركت فرش

  

 ردبي
 اله رحمت -رضائي    كارشناس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 
 

 بفهرست مطال

  
 برداري از الياف مختلف استاندارد روشهاي نمونه

 مقدمه

 هدف و دامنه كاربرد

 ها واژه

 برداري از الياف گياهي ) غير از پنبه ( روشهاي نمونه

 برداري از الياف پنبه روشهاي نمونه

 برداري از الياف مصنوعي روش نمونه

 برداري از الياف پشم نمونه

 پيوست الف

 
 

  

 يبسمه تعال

 رپيشگفتا

برداري از الياف مختلف براي آزمايش كه  استاندارد روشهاي نمونه 

بوسيله كميسيون فني استاندارد الياف تهيه و تدوين شده و در 

 تصويب گرديد 2534/3/28 پانزدهمين جلسه كميته ملي پوشاك مورخ

. پس از تائيد شوراي عالي استاندارد و باستناد ماده يك ) قانون مواد 

الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

گردد  ( بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي1349 مصوب آذر ماه

. 

براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع و  

ستانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد علوم ا

itechpolym
er.com

http://standard.isiri.gov.ir/StandardFiles/1208.htm#BookMark0
http://standard.isiri.gov.ir/StandardFiles/1208.htm#BookMark1
http://standard.isiri.gov.ir/StandardFiles/1208.htm#BookMark1
http://standard.isiri.gov.ir/StandardFiles/1208.htm#BookMark2
http://standard.isiri.gov.ir/StandardFiles/1208.htm#BookMark2
http://standard.isiri.gov.ir/StandardFiles/1208.htm#BookMark3
http://standard.isiri.gov.ir/StandardFiles/1208.htm#BookMark4
http://standard.isiri.gov.ir/StandardFiles/1208.htm#BookMark5
http://standard.isiri.gov.ir/StandardFiles/1208.htm#BookMark6
http://standard.isiri.gov.ir/StandardFiles/1208.htm#BookMark7
http://standard.isiri.gov.ir/StandardFiles/1208.htm#BookMark8
http://standard.isiri.gov.ir/StandardFiles/1208.htm#BookMark8
https://www.itechpolymer.com


تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا 

تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني 

 .مربوط مورد توجه واقع خواهد شد 

د همواره از آخرين بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران باي 

 .چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود 

در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به  

المقدور ميان روشهاي معمول در اين  نيازمنديهاي خاص ايران حتي

كشور و استاندارد و روشهاي متداول در كشورهاي ديگر هماهنگي 

 .ايجاد شود 

ات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم لذا با بررسي امكان 

 :استاندارد حاضر با استفاده از منابع زير تهيه گرديد 

 .منابع مورد استفاده در تدوين اين استاندارد  

 ISO recommendation R 1130 

Method of fiber sampling for testing 

  

  

  

  

برداري از الياف  استاندارد روشهاي نمونه  

 شبراي آزماي مختلف

  

 همقدم  
برداري از الياف يك روش مشخص كه در تمام شرايط و  براي نمونه 

برداري از يك  حاالت مناسب و عملي باشد وجود ندارد زيرا مثال نمونه

برداري نكات و مسائل خاصي است كه كامال با نكات و  عدل پنبه

برداري از يك بوبين نخ مطرح است تفاوت دارد و  در نمونه مسائلي كه

برداري از مثال تار  هر دوي اين مسائل با اشكاالتي كه در نمونه

 .كند  عنكبوت ماشين كارد وجود دارد فرق مي

اگر الياف در يك محموله كامال مخلوط شده باشند و الياف مختلف در  

نمونه جهت آزمون از  آن به صورت تصادفي پخش شده باشد برداشتن

پذير است ولي اگر الياف موجود  كليه قسمتهاي محموله براحتي امكان

در يك محموله كامال مخلوط نشده باشند و يا اين موضوع براي 

بردار معلوم نباشد در اين صورت برداشتن نمونه فقط از يك  نمونه

قسمت محموله و آزمون آن ممكنست نتيجه مطلوب ندهد و نتيجه 
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اي با خواص كلي محموله تفاوت داشته  له از آزمون چنين نمونهحاص

باشد . بنابراين در اين استاندارد فقط روشهاي خاصي جهت 

شود اين روشها  برداري از الياف انتخاب و توضيح داده مي نمونه

اند كه در مسائلي كه معموال جهت تعيين خواص  طوري انتخاب شده

 .اند  را داشته آيد بهترين نتيجه الياف پيش مي

در اين استاندارد از بحث در مورد روشهائيكه براي تحقيقات علمي  

رود و يا روشهاي خاصي كه مثال براي انتخاب نمونه پشم از  بكار مي

پشمي كه از يك گوسفند چيده شده است و يا انتخاب پنبه از روش ) 

 .الياف پنبه متصل به تخم پنبه ( خودداري شده است 

 دو دامنه كاربر ـ هدف 1  
اين استاندارد چند روش را جهت تهيه نمونه از الياف براي آزمون  

دهد هدف و دامنه كاربرد هر روش در ابتداي آن روش ذكر  شرح مي

 .شده است 

توان تعداد  باشد كه از آن مي اي مي پيوست اين استاندارد ضميمه 

 .مود آزمونه را با توجه به درجه اطمينان مورد نياز حساب ن

 اه ـ واژه 2  
 :در اين استاندارد اصطالحات زير بكار رفته است  

 تك ليف -2-1 
1

 : 

گيري ويژگيهاي آن مورد  به هر يك از الياف مورد آزمون كه اندازه 

 .شود  نظر است گفته مي

 مجموعه -2-2 
2

 : 

گيري ويژگيهاي آن مورد نظر است  به مجموعه تك ليفهائيكه اندازه 

 .د شو گفته مي

 بندي ناحيه -2-3 
3

 : 

اگر قسمتهاي مختلف مجموعه اليافي كه بايد مورد آزمون قرار گيرد  

هاي  از نظر خواص مورد نظر با يكديگر تفاوت داشته باشند , نمونه

كوچكي از هر يك از قسمتهاي آن به صورت تصادفي و نسبت به حجم 

اراي خواص گردد بطوريكه جمع نمونه انتخابي د هر قسمت انتخاب مي

 .گويند  بندي مي كل مجموعه گردد . اين عمل را ناحيه

 نمونه آزمونه -2-4 
4

 : 

رود داراي خواص مشابه خواص كل محموله  ايكه انتظار مي نمونه 

شود براي انجام اغلب  بوده و براي آزمون به آزمايشگاه فرستاده مي

گرم باشد كافي خواهد  50 تا 25 آزمونها مقدار نمونه آزمونه اگر حدود

اي آزمونها ممكنست احتياج به مقدار بيشتري  بود البته براي انجام پاره
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باشد كه در اين صورت بايد باندازه كافي نمونه آزمونه هي انتخاب 

 .گردد 

 آزمونه -2-5 
5

 : 

شود كه براي انجام يك آزمون  بآن قسمت از نمونه آزمونه گفته مي 

 .گردد  انتخاب مي

 نمونه كامل -2-6 
6

 : 

ايكه در آن تمام الياف محموله شانس مساوي براي قرار گرفتن  نمونه 

 .در آن نمونه خواهند داشت 

 نمونه بر اساس تغييرات طول -2-7 
7

 

نمونه آزمايشگاهي كه شانس قرار گرفتن هر تك ليف از مجموعه  

 .الياف در آن برابر با طول نسبي آن ليف باشد 

برداري از الياف گياهي ) غير از  هـ روشهاي نمون 3  

 8 پنبه (
ـ چون اين الياف در مراحل اوليه ريسندگي ابتدا شكسته  1 يادآوري 

برداري براي تعيين  شود لذا نمونه سپس ريسندگي و تبديل به نخ مي

هاي شكسته شده و يا نخ انجام شود ) نمونه  طول الياف آنها بايد از فتيله

 (ه اوليه انتخاب گردد .نبايد از الياف عمل نشد

 ددامنه كاربر -3-1 

الياف گياهي ) غير از پنبه ( را معموال براي تعيين درجه ظرافت و  

دهند و روشي كه براي  استحكام آنها مورد آزمون قرار مي

گردد بسته به نوع الياف فرق دارد مثال روش  برداري انتخاب مي نمونه

 انتخاب نمونه از الياف كتان
9

 انهو شاهد 
10

با روش انتخاب نمونه از  

 الياف چتائي
11

 و كنف 
12

متفاوت است در اين استاندارد دو روش  

 .شود  برداري از اين نوع الياف شرح داده مي براي نمونه

روش الف ـ انتخاب نمونه از عدل يا مجموعه الياف كتان و شاهدانه  

 .خام و يا مجموعه الياف دسته شده 

اي از الياف خام چتائي و  روش ب ـ انتخاب نمونه از عدل يا مجموعه 

 .كنف 

 تاصطالحا -3-2 

 رشته -3-2-1 
13

ـ به هر يك از اليافي كه از خيساندن شاخه چتائي در  

 .شود  آيد گفته مي آب بدست مي

 كالف -3-2-2 
14

هاي چتائي كه بآنها تاب داده  اي از رشته ـ مجموعه 

 .باشد  ه عدل شدن ميو تا شده و آماد
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 بقچه -3-2-3 
15

اي از الياف كتان كه با دو گره يا بيشتر  ـ مجموعه 

 .باشند  اند و آماده عدل شدن مي بيكديگر بسته شده

 بسته -3-2-4 
16

ـ يك بقچه كوچك از الياف كتان يا كتان بريده شده كه  

) بتوان آن را در دست گرفت يا يك بقچه از چتائي مانند يك كالف 

( ولي كوچكتر از آن كه معموال داراي يك تا دو كيلوگرم 2-2-3 بند

 .باشد  وزن مي

 فبرداري از مجموعه اليا نمونه -3-3 

شود  هاي كوچك انتخاب مي از قسمتهائي مختلف كل نمونه ابتدا نمونه 

هاي كوچكتري تبديل  و سپس هر يك از آنها را نصف كرده تا باندازه

مونه كه داراي خواص كل نمونه باشد از آنها شوند و باالخره يك آز

 دگرد انتخاب مي

 فروش ال -3-4 

تعداد بيست بقچه از الياف به طور تصادفي از عدل يا مجموعه الياف  

شود  شود . سپس از هر يك از آنها به بسته كوچك گرفته مي انتخاب مي

هاي كوچك را از وسط گرفته و بدو نيمه تبديل  هر يك از اين بسته

شود و نيم ديگر مجددا به دو نيمه  شود نيمي از آن دور انداخته مي مي

شود تا نمونه باندازه كافي  شود اين عمل آنقدر تكرار مي تقسيم مي

كوچك گردد بايد توجه شود كه در موقع قسمت كردن نمونه سر و ته 

هاي كوچك حاصله  الياف همگي در يك جهت قرار گرفته باشند نمونه

شود بطوريكه سر الياف در يك جهت قرا  قرار داده مي همگي روي هم

گرفته باشند مجموعه اين نمونه حاصله براي آزمايش به آزمايشگاه 

 .شود  فرستاده مي

 بروش  -3-5 

كالف از چتائي به طور تصادفي از مجموعه الياف انتخاب  50 حدود 

شود از هر كالف يك ) رشته ( جدا و هر رشته خود به سه قسمت )  مي

شود و هر قسمت با قسمتهاي مشابه كه  سر , وسط و انتها ( تقسيم مي

شود تا  هاي ديگر گرفته شده روي يكديگر قرار داده مي از رشته

سپس الياف بهم چسبيده موجود در هر  هاي مركب بدست آيد مجموعه

هاي فوق را با شانه كردن و يا وسيله ديگر از آن خارج  يك از مجموعه

 .نمايند  مي

هاي  برا تشخيص ظرافت و قدرت هر ليف از چند محل از مجموعه 

و وزن چند   ميليمتر 30 هاي كوچك به طول تقريبي مركب فوق دسته

شوند تا يك آزمونه  گرم جدا نموده و روي يكديگر قرار داده مي ميلي

 .گرم جهت آزمون معموال كافي است  25 اي با وزن بدست آيد . نمونه
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 هبرداري از الياف پنب ـ روشهاي نمونه 4  
 ددامنه كاربر -4-1 

در اين قسمت از اين استاندارد روشهائي براي تهيه نمونه كامل از  

ذكر شده  5-4 و 2-4 گردد . روشهائي را كه در بند الياف پنبه ارائه مي

 .توان براي مجموعه الياف پنبه بهر شكل كه باشد بكار برد  است مي

توان براي  ذكر شده است مي -3-6-4 و 1-6-4 از روشهائيكه در بند 

 اي ريسيده شده باشند استفاده نمود تمام اليافي كه با روش ريسندگي پنبه

. 

 هگيري از يك مجموعه كوچك پنبه خام يا مخلوط شد نمونه -4-2 

اي باشد  كيلوگرم الياف خام پنبه 5 اگر محموله مورد آزمون كمتر از 

ابتدا آن را روي سطح صافي قرار داده و به يك اليه نازك و يكنواخت 

كنند و سپس از اين اليه حدود يكصد تكه ) در  و پهن تبديل مي

ر ديگري داده نشده باشد ( كوچك به صورت تصادفي صورتيكه دستو

براي آزمون به آزمايشگاه     آزمونه     از الياف انتخاب و بعنوان

گرم  0/5 تا 0/25 شود وزن هر تكه وزن هر تكه حدود فرستاده مي

كيلوگرم بيشتر باشد آن را به چند  5 باشد . اگر وزن كل محموله از مي

هاي  بعد از هر يك از اين بخشها تكه كنند و بخش مساوي تقسيم مي

شود بطوريكه تعداد كل آنها از يكصد عدد  كوچكي از الياف برداشته مي

 .بيشتر باشد 

 هبرداري از يك عدل پنب نمونه -4-3 

هاي پنبه و حتي  نكات عمومي : در بيشتر عدلها , اليه -4-3-1 

ه باشند , قسمتهاي مختلف هر اليه با يكديگر ممكن است اختالف داشت

ها و نسبت بين اين ضرايب بر  ضرايب تغييرات در هر اليه و بين اليه

حسب نوع پنبه و ويژگيهائي كه پيدا نمودن آنها مورد نظر است تفاوت 

 .خواهد داشت 

 :روش كار  -4-3-2 

توان از ده اليه پنبه كه ضخامت آنها  اگر عدل پنبه باز باشد , مي 

تقريبا يكسان باشد ده تكه به صورت شانس انتخاب كرده و براي 

آزمون به آزمايشگاه فرستاد اگر عدل پنبه باز نباشد بترتيب زير بايد از 

 :برداري كرد  آن نمونه

ل كه عمود بر توان از طرفين عد هاي مورد نياز را مي تعداد تكه 

هاي پنبه باشد انتخاب نموده و براي اين كار بايد سعي كرد كه تكه  اليه

 .هاي متعدد و بطور شانسي برداشته شده باشد  پنبه انتخاب شده از اليه
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ها نبايد از قسمتهاي كثيف و آلوده عدل برداشته  ـ نمونه 2 يادآوري 

 .شود 

 لبرداري از چند عد نمونه -4-4 

دمه : روش دقيق انتخاب نمونه بستگي به نوع آزمونها مق -4-4-1 

 .مورد نظر و احتمال تفاوتهائيكه بين عدلها موجود است دارد 

روش كار ـ در صورتيكه دستور خاص ديگري در دست  -4-4-2 

 .نباشد ارزش زير بايد استفاده شود 

الف ـ در حالتي كه تعداد عدلها از ده عدد بيشتر باشد و تفاوتهاي  

رود  اقعي بين كل عدلها از حدود دقتي كه از نتيجه آزمون انتظار ميو

برداري به ترتيب زير انجام  خيلي بيشتر نباشد در اين صورت نمونه

 .شود  مي

شود ) در صورتيكه  به طور تصادفي ده درصد كل عدلها انتخاب مي 

شود ( و سپس  عدل باشد ده عدل انتخاب مي 100 تعداد عدلها كمتر از

هر يك از عدلهاي انتخاب شده حداقل يكصد تكه كوچك انتخاب  از

هاي آن  هائيكه از هر عدل و اليه شود بهتر است سعي شود تعداد تكه مي

 .شود مساوي باشند  برداشته مي

ب ـ در حاالت ديگر حداقل يكصد تكه نمونه از عدلها به طور مساوي  

 .گردد  از هر عدل و هر اليه آن انتخاب مي

ـ غالبا در كارخانجات پنبه باز كردن عدلها و برداشتن  3 ورييادآ 

از آن امري مشكل و غير عملي است , در  -4-4 نمونه مطابق بند

هاي يك  جائيكه تجربه نشان داده باشد كه اختالف الياف پنبه در اليه

عدل خيلي كمتر از اختالف احتمالي الياف از عدلهاي مختلف است 

يا دو اليه از عدل براي بيشتر مقاصد تجارتي ) برداشتن نمونه از يك 

باشد و در چنين حاالتي انتخاب  مثال براي تعيين ظرافت پنبه ( كافي مي

دو دسته الياف از طرفين يك عدل با وزن و سطح مساوي كافي خواهد 

و سطح رويه آن  150 بود وزن هر دسته الياف حداقل

 .ميليمتر بايد باشد  150*120 حداقل

نتخاب يك دسته الياف از يك طرف عدل كه داراي سطح و وزن حتي ا 

مساوي با دو دسته فوق باشد در صورتيكه طرفين معامله موافق باشند 

 .از نظر اين استاندارد كافي است 

 يا هاي پنبه نمونه برداري از فرآورده -4-5 

فتيله و نيمچه نخ : در صورتيكه محموله شامل تعداد زيادي  -4-5-1 

اند باشد براي انتخاب  يا بوبين كه همگي با يك روش تهيه شدهقوطي 

بوبين  4 قوطي يا 4 آزمونه نسبتا دقيق كافي خواهد بود كه حداقل از

 .هائي به طور تصادفي انتخاب گردد  نمونه
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عدد باشد از هر يك از آنها  4 اگر تعداد قوطي يا بوبينها كمتر از 

 .گردد  هائي به طور مساوي انتخاب مي نمونه

شود كه فتيله در آن قرار دارد و  ـ قوطي به ظرفي گفته مي 4 يادآوري 

اي است كه نيمچه نخ بدور آن پيچيده شده  بوبين عبارت از استوانه

 .است 

 :نخ  -4-5-2 

براي انتخاب نمونه از يك محموله بزرگ نخ چهار دوك يا بوبين به  

گردد و براي آزمون به آزمايشگاه فرستاده  طور تصادفي انتخاب مي

 .شود  مي

اگر كل محموله كمتر از چهار دوك يا بوبين بود از تمام آنها  

 .گردد  گيري مي نمونه

 :پارچه  -4-5-3 

شود .  و براي آزمون انتخاب مي نخ از پارچه بيرون كشيده 4 حداقل 

نخهاي تار از نقاطي كه تقريبا با فواصل مساوي در عرض پارچه 

باشد  16 شود و چنانچه تعداد نخهاي انتخابي اند انتخاب مي قرار گرفته

تر خواهد بود . نخ پود را بايد از نقاط مختلف پارچه  نتيجه آزمون دقيق

نخ يك ماسوره دوبار نمونه االمكان سعي شود از  انتخاب كرد و حتي

 .انتخاب نشود 

ـ نمونه الياف مورد آزمون با باز كردن تاب نخهائيكه  5 يادآوري 

شود و بايد سعي شود موقع باز كردن  برداري شده انتخاب مي نمونه

تاب الياف ريز و شكسته نشود و هيچوقت از الياف ابتداي نخ كه قبال 

 .بريده شده است انتخاب نشود 

 يبرداري از الياف مصنوع روش نمونه ـ 5  
دامنه كاربرد ـ اين روش براي انتخاب يك نمونه تصادفي ارائه  -5-1 

بندي  گردد و براي بيشتر الياف مصنوعي كه به صورت عدل بسته مي

هاي الياف مصنوعي غيرمعمولي و  اند قابل استفاده است . نمونه شده

ه باشند احتياج به روش اليافيكه از ضايعات الياف يكسره تهيه شد

 .شوند  برداري دارند و شامل اين استاندارد نمي خاصي براي نمونه

 .برداري شود  تعداد عدلهائيكه بايد نمونه -5-2 

عدل بيشتر نباشد از تمام آنها  5 اگر مجموعه محموله الياف از 

عدل  5 عدل باشد از 25 تا 5 شود و اگر تعداد عدلها برداري مي نمونه

شود و اگر تعداد عدلها بيش  برداري مي ه طور تصادفي نمونهآن ب

 .برداري شود  باشد بايد از ده عدل آن به طور تصادفي نمونه 25 از

 .تهيه آزمونه كه داراي خواص كل كاال باشد  -5-3 
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از هر عدل چهار دسته الياف كه هر يك حدود ده گرم وزن داشته باشد  

از ناحيه خارجي عدل و دو دسته ديگر گردد دو دسته از آن  انتخاب مي

 آن از ناحيه داخلي عدل
17

شود اين چهار دسته به طور  انتخاب مي 

 .شود  جداگانه در محلي قرار داده مي

گرم انتخاب و هر يك  0/1 اي برابر با هاي فوق تكه از هر يك از دسته 

ايكه بدين  شود , شانزده نمونه گرمي تقسيم مي ميلي 25 به چهار قسمت

شود , از  ترتيب از يك عدل بدست آمده است به طور جداگانه چيده مي

نمونه انتخابي  16 نمونه انتخاب روي 16 عدل بعدي به همين ترتيب

شود اينكار براي ساير عدلهائي كه بايد از آنها  قبلي قرار داده مي

آيد كه  نمونه بدست مي 16 يابد و باالخره ميبرداري شود ادامه  نمونه

باشد سپس  گرم الياف از هر عدل مي ميلي 25 هر يك حاوي حدود

هاي باال بايد  آزمونه به ترتيب زير با جفت كردن و نصف كردن نمونه

نمونه با هم جفت و سپس  16 انتخاب گردد اولين و دومين نمونه از

نصف ديگر نگهداري  شود و شود نصف كنار گذارده مي نصف مي

نمونه دو به دو با يكديگر جفت و  16 شود اين عمل تكرار تا هر مي

شود بدين ترتيب  سپس بدو قسمت شده و يك قسمت آن نگهداري مي

ماند اين هشت نمونه را مطابق دستور باال دو بدو  هشت نمونه باقي مي

شود و نصف هر كدام نگهداري و نصف  روهم قرار داده و نصف مي

شود بهمين ترتيب اين عمل تكرار تا باالخره يك  يگر كنار گذارده ميد

 .ماند كه براي آزمون به آزمايشگاه فرستاده خواهد شد  نمونه باقي مي

ها الياف  بايد دقت شود كه در موقع مخلوط كردن و نصف كردن نمونه 

 .شكسته يا كشيده نشود 

 مبرداري از الياف پش ـ نمونه 6  
برداري از الياف پشم  كاربرد ـ روشي كه جهت نمونهدامنه  -6-1 

گيري  شود به طريق تصادفي بوده و مخصوصا براي اندازه ارائه مي

 .باشد  طول الياف مناسب مي

رود و  شود براي الياف پشم بكار مي ذكر مي -2-6 روشي كه در بند 

 شود براي تمام اليافيكه با روش ذكر مي -4-6 و -3-6 روشي كه در بند

 .شوند مناسب است  پشمي و يا فاستوني تبديل به نخ مي

 بندي برداري از الياف باز ـ روش ناحيه نمونه -6-2 
18

 

مقدمه : در اين روش دو حالت عموم توضيح داده شده است  -6-2-1 

توان با اين دو روش  هاي متوسط را تقريبا مي ها باندازه و بيشتر نمونه

 .گيري كرد  وش ( نمونه) با دادن جزئي تغييرات در ر
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برداري از يك توده الياف پشم ناشور مانند يك كيسه يا  نمونه -6-2-2 

باشد كه از تعداد زيادي  كيلو پشم مي 350 يك عدل پشم معموال داراي

پشم از قسمتهاي مختلف پوست گوسفند يا بعضي از آن قسمتها تشكيل 

 .شده است 

توان  كليه تغييراتي را كه ممكنست در طول الياف پشم مشاهده شود مي 

 :بشرح زير بيان نمود 

الف ـ تغييراتي كه در طول الياف پشم حاصله از تمام بدن يك گوسفند  

) بيده ( و يا قسمتهائي از آن موجود است اين نوع تغييرات طولي را 

 .نامند  تغييرات در داخل ناحيه مي

ب ـ تغييراتي كه در طول الياف پشم حاصله از گوسفندهاي مختلف )  

بيده ( و يا قسمتهائي از آن موجود است اين نوع تغييرات طول الياف 

 .نامند  پشم را تغييرات مابين ناحيه مي

ايكه  بديهي است كه الياف پشم يكنواخت نيستند و براي انتخاب نمونه 

آن را از بين كليه الياف انتخاب داراي خواص كلي الياف باشد بايد 

توان در حاليكه الياف پشم به سمت دستگاههاي باز  نمود نتيجتا مي

 .گيري كرد  شود از آن نمونه كننده هدايت مي

 اه پ ـ انتخاب تعداد ناحيه 

 خطاي استاندارد 
19

 σ از N شود  ليف بطريق زير بيان مي: 

 
 :كه در آن  

 σ د= خطاي استاندار 

 N ن= تعداد كل الياف مورد آزمو 

 
20

 V2 اه = درجه تغييرات باقيمانده در داخل ناحيه 

 Vz 
21

 اه = درجه تغييرات مابين ناحيه 

 n اه = تعداد ناحيه 

كه معموال   بدين ترتيب متوسط الياف در هر ناحيه برابر است با 

 .تواند يك عدد كسري باشد  مي

مربوط  Vz و Vr گيري متوسط طول الياف , اگر مقادير براي اندازه 

به الياف مورد نظر در دست باشد , از جدول شماره يك ضميمه 

را كه خطاي استاندارد آن برابر مقداري  n و N توان مقدار تقريبي مي

 .كه مورد نظر است باشد بدست آورد 
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از جدول يك را  n و N در دست نباشد , مقادير Vz و Vr اگر مقادير 

يرند اين مقادير برابر گ كه زير آن خط كشيده شده است بكار مي

مقاديري كه معموال براي الياف پشم كه در صنعت مورد استفاده قرار 

 .باشد  گيرد مي مي

بايد بخاطر داشت كه زماني كه صرف  n و N گيري در اندازه 

شود  بندي كامل شده است مي گيري يك ليف پس از اينكه ناحيه اندازه

ا كردن يك ناحيه الزم خيلي كمتر از زماني خواهد بود كه جهت جد

 .است 

 :ها  ت ـ انتخاب ناحيه 

شود به وسائل بسيار ساده نياز دارد ,  روشي كه توضيح داده مي 

توان جهت تسريع در امر انجام  وسائل مكانيكي مانند تسمه نقاله را مي

 .آزمون بكار گرفت 

ه ها و تعداد الياف تصميم گرفته شد يك جعب وقتي در مورد تعداد ناحيه 

يا وسيله ديگر كه ظرفيت نيم كيلوگرم پشم را داشته باشد انتخاب 

كيلوگرم  Q * 0/5 گردد , اگر مقدار كل الياف پشم موجود برابر با مي

الذكر را از آن پر نمود , مقدار  مرتبه جعبه فوق Q باشد يعني بتوان

شود (  را محاسبه نمائيد ) نزديكترين عدد صحيح انتخاب مي  عددي

 .بناميد  P و نتيجه را

برداري به ترتيب زير انتخاب  هاي مورد نياز را براي نمونه ناحيه 

 :نمائيد 

جعبه را از الياف پشم پر كنيد و سپس آن را در محل ديگري خالي  

نمائيد و اين كار را ادامه دهيد تا تمام پشمي كه بايد مورد آزمون قرار 

بگيرد از محلي به محل ديگر منتقل شده ولي اوليه جعبه پشم را جدا 

و ......... را كنار اولين  3P و 2P و P نگهداريد و سپس جعبه شماره

ه به ترتيب بريزيد بدين ترتيب هر يك از اين دسته الياف پشم نيم جعب

 .دهد  كيلوئي يك ناحيه را تشكيل مي

 :ها  برداري از ناحيه ت ـ نمونه 

هر يك از دسته پشمهاي نيم كيلوئي را به دو قسمت تقسيم كرده و  

قسمت طرف چپ آن را دور ريخته و قسمت سمت راست را مجددا به 

ريزند و اين كار  كنند و نيمه طرف چپ آن را دور مي مي دو نيمه تقسيم

ماند آن طور كه با چشم  دهند تا مقدار اليافيكه باقي مي را آنقدر ادامه مي

گردد , اين الياف را روي يك ميز با   قابل قضاوت باشد برابر با
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پوشش مخمل بگذاريد و روي آن را با يك صفحه شفاف مانند شيشه 

ها كه در نسبت قبلي بدست آمد انجام  بپوشانيد اين عمل براي تمام ناحيه

 هائيكه روي ميز قرار داده شده است شود بدين ترتيب تعداد نمونه مي

نمونه خواهد بود كه جهت جلوگيري از هرگونه شك و  n برابر با

ها به آزمايشگاه فرستاده شده و مورد آزمون  ترديد بايد تمام اين نمونه

 .قرار گيرند 

 مبرداري از الياف پشم با وزنها ك نمونه -6-2-3 

ايكه وزن آن بيش از چند  برداري از محموله اين روش براي نمونه 

 .د مناسب است كيلوگرم نباش

اند را كنار يكديگر و به  هاي الياف كه به يكديگر چسبيده الف ـ تكه 

طور موازي روي يك ميز قرار دهيد و سعي شود تا جائيكه امكان دارد 

هاي  توان تكه تعداد الياف در طول ميز يكسان باشد , براي اين كار مي

 .بزرگتر را با رديفهاي كوتاهتري روي ميز قرار داد 

( و تعداد كل Nب ـ از جدول يك ضميمه تعداد كل الياف مورد نياز ) 

 .( را پيدا نمائيد nها ) ناحيه

نقطه كه بفواصل نسبتا مساوي  n دسته الياف ) ناحيه ( از n پ ـ تعداد 

 .شود  اند برداشته مي روي ميز قرار گرفته

 ( تا3-2-2-6 شود ) مطابق بند هر دسته بدسته كوچكتري تقسيم مي 

 .مقدار الياف در هر ناحيه به مقدار مورد نياز برسد 

 يبرداري تصادف برداري از فتيله ـ روش نمونه نمونه -6-3 

مقدمه : اين روش براي اليافيكه با روش پشمي و يا فاستوني  -6-3-1 

 اند مثل فتيله بدون تاب , فتيله ماشين كارد , تاپس عمل شده
22

و يا هر  

برداري باز نمود  احتي تاب آن را براي نمونهاي كه بتوان بر فتيله

 .مناسب است 

 :وسائل كار  -6-3-2 

يك گيره براي كشيدن الياف از فتيله مورد نياز است , و براي اين كار  

ميليمتر استفاده نمود . در صورت لزوم  150 از گيره كاغذ به عرض

بايد لبه صاف گيره را با سوهان با قسمت خميده آن موازي نمود , 

توان به لبه گيره يك اليه چرم چسبانيد تا تك ليفهاي پشم را براحتي  مي

 .نگهدارد 

 :روش كار  -6-3-3 

فتيله پشم را محكم با دست راست از نزديك يك سر آزاد آن نگهداريد  

متر فتيله را محكم بگيريد و  ميلي 300 با دست چپ در فاصله حدودو 

سپس بآرامي با دور كردن دو دست از هم فتيله را به دو قسمت تقسيم 

نمائيد قسمتي را كه در دست راست مانده است دور بريزيد و قسمت 
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دست چپ را ) قسمت بزرگتر ( مطابق شكل يك روي دو ميز كوچك با 

اند بگذاريد بطوريكه طرفي از  ر هم قرار گرفتهپوشش مخملي كه كنا

فتيله كه در عمل قبل جدا شده بود نزديك لبه يكي از ميزها قرار بگيرد 

) يك شيشه سنگين وزن يا يك صفحه شفاف را نزديك لبه ديگر ميز 

توان  روي فتيله قرار دهيد تا فتيله حركت نكند بجاي دو ميز كوچك مي

 .مود از يك ميز بزرگ استفاده ن

اند دو  هاي آن را با يك اليه از چرم پوشانيده ايكه لبه با استفاده از گيره 

 ميليمتر از سر فتيله الياف را گرفته و خارج نمائيد
23

و اين كار را تا  

 ايكه برابر با بزرگترين طول الياف پشم است ادامه دهيد فاصله
24

از آن  

طول آنها نشان دهنده طول به بعد چنانچه از سر فتيله الياف كشيده شود 

 دالياف پشم مورد آزمون خواه
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نمود از ده فتيله مختلف  نقطه انتخاب  بود و آزمونه را بايد از اين 

بدين ترتيب ده نمونه بگيريد و يكي از آنها را به طور تصادفي انتخاب 
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نمائيد نمونه انتخابي را روي يك صفحه كوچك مخملي قرار دهيد و 

روي آن يك صفحه شفاف بگذاريد و مطابق دستور مربوطه طول 

 .گيري نمائيد  الياف را در آن اندازه

 ز نخبرداري ا نمونه -6-4 
25

 

مقدمه : اين روش براي نخهائيكه با روش پشمي و يا فاستوني  -6-4-1 

 .باشد  اند مناسب مي تهيه شده

 :روش كار  -6-4-2 

اي از نخ به طول تقريبي سه برابر بزرگترين طول ليف موجود  قطعه 

در آن نخ را انتخاب نمائيد تاب آن را با دست باز نموده و در وسط يك 

اي آن را بپوشانيد  مخملي قرار دهيد و يا يك صفحه شيشهميز با پوشش 

( باندازه پنج ميليمتر نخ خارج از شيشه باقي گذارده و 2 ) مطابق شكل

بقيه آن را ببريد اليافي را كه از شيشه خارج خستند يكي يكي به وسيله 

موچين خارج نمائيد تا كليه اليافيكه خارج از شيشه هستند تمام شوند 

اي را چند ميليمتر به  گويند صفحه شيشه مي Squaring ااين روش ر

عقب ببريد تا نوك مقداري از الياف از زير آن خارج شود سپس اين 

الياف را يكي يكي به وسيله موچين گرفته و از زير شيشه خارج نمائيد 

, طول آنها را مطابق دستور مربوطه اندازه بگيريد اين عمل را ادامه 

گيري شود , در هر صورت  ليف پشم اندازه 50 دهيد تا حداقل طول

دهيد تمام اليافي كه از زير آن  هميشه وقتي شيشه را به عقب حركت مي

بيرون آمده است را بايد با موچين خارج نمائيد و باقيمانده نخ را دور 

بيندازيد و سپس نمونه ديگري از نخ را انتخاب نمائيد و عمليات فوق 

يد تعداد مورد نياز از الياف را براي را در مورد آن تكرار كن

گيري طول ) مطابق دستور آزمون مربوطه ( با تكرار عمل فوق  اندازه

گردد بدست  هاي جديد نخ كه به صورت تصادفي انتخاب مي از نمونه

 .آوريد 

 هتعداد الياف موجود در سطح مقطع فتيل -6-5 

اتي در مورد گيري مفيد خواهد بود كه اطالع بعضي مواقع در نمونه 

تعداد متوسط نوك الياف كه در واحد طول فتيله موجود است ) تراكم 

توان از چگالي خطي ,  نوك الياف ( را بدست آورد . اين مقدار را مي

فتيله , طول متوسط الياف و متوسط مربع قطر ريشه پشم محاسبه نمود 

. 

 :متوسط تعداد الياف موجود در سطح مقطع فتيله برابر است با  
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 :كه در آن  

 W باشد  = چگالي خطي فتيله بر حسب كيلو تكس ) گرم در متر ( مي

. 

 d  متوسط مربع قطر الياف در جهت ريشه بر حسب ميكرون است =. 

 L  طول متوسط الياف بر حسب سانتيمتر است =. 

 فپيوست ال  

 اتشخيص تعداد آزمونه 
هائيكه بايد مورد آزمون قرار بگيرد به اختالفاتيكه در  تعداد نمونه 

ر آزمونه موجود است و دقت مورد نياز از نتايج آزمون بستگي دارد د

ها ,  گيري بطريقه تصادفي متوسط اندازه حاصله از آزمون نمونه نمونه

 هدرصد در فاصل 90 با احتمال

 
 :مجموعه محموله قرار خواهد گرفت كه در آن از از  

 C  ضريب تغييرات موجود در موضوع مورد آزمون است =. 

 n (گيرد  ها است ) اليافي كه مورد آزمون قرار مي = تعداد آزمونه 

 حدود مورد اطمينان از اشتباهات  مقدار 
26

است . اغلب  

توان از رقم ) حدود  هائيكه بايد مورد آزمون قرار بگيرد را مي نمونه

 .مورد اطمينان از اشتباهات ( محاسبه نمود 

( داده شده است , از 2بعضي از مقادير موجود در جدول ) 

توان براي بدست آوردن تعداد الياف مورد آزمون به ازاي  مي 3 جدول

 .مقدار حدود مورد اطمينان از اشتباهات مورد نياز استفاده نمود 
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اي به صورت تاپس  مثال : متوسط قدرت الياف پشم موجود در نمونه 

درصد ) حدود مورد اطمينان از اشتباهات ( بدست  10 خواهيم تا را مي

 .آوريم 

شود كه مقدار ضريب تغييرات براي تاپس پشم  مشاهده مي 2 از جدول 

درصد ) حدود  10 براي 3 درصد است و از روي جدول 50 برابر با

درصد ضريب تغييرات تعداد  50 مورد اطمينان از اشتباهات ( و

عدد  100 ه مقدار آن در اين صورتآيد ك الياف مورد آزمون بدست مي

گيري  نمونه -4-6 باشد ) تاپسي كه به وسيله روش مذكور در بند مي

دهد كه تماما براي تعيين قدرت ليف آزمون  ليف مي 113 شده است

 (شده است .

در مورد محموله غيريكنواخت با تغييرات متوسط نمونه تا حدي  

حدي بستگي به تغييرات ) بستگي به تغييرات ) مابين ناحيه ( و تا 

توان  داخل ناحيه ( دارد و در اين صورت از فرمول ساده فوق نمي

اي نسبتا زياد باشد . بهتر است  استفاده كرد اگر تغييرات مابين ناحيه

هاي زيادي انتخاب شود و از هر ناحيه فقط تعداد كمي  تعداد ناحيه

يرات در داخل نمونه انتخاب و مورد آزمون قرار گيرد ولي اگر تغي

توان بعنوان يك محموله  ناحيه نسبتا بزرگ باشد , محموله را مي

 .يكنواخت تلقي نمود 

شود از  گيري بطريق تصادفي انجام گيرد پيشنهاد مي هرگاه نمونه 

 .جدول اعداد تصادفي استفاده شود 
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 2 جدول شماره 

 فدرصد تقريبي ضريب تغييرات جهت چند خاصيت از الياف مختل 
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هاي تصادفي است مگر غير  داده شده در اين جدول براي نمونهاعداد  

از آن ذكر شده باشد و لزوما اعداد تقريبي بوده و ممكن است بمقدار 

 .قابل توجهي بر يك يك محموله تا محموله ديگر تفاوت داشته باشد 

 
ـ براي پشم مقادير ضريب تغييرات كه در اين جدول داده  1 يادآوري 

شده است فاكتور دقيقي نسبت در حقيقت آزمونهائي كه در 

هاي مختلف در كشورهاي گوناگون بعمل آمده است نشان  آزمايشگاه

داده است كه نتايج حاصله از آزمونهاي فيزيكي الياف پشم مانند نيروي 
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گر برابر نبوده و در هر مرتبه نتايج پارگي , كشش تا حد پارگي با يكدي

 .گوناگون بدست آمده است 
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1- Individual 

2- Zoning 

3- Population 

4- laboratory sample 

5- test sfeeimen 

6- nvmencal sample 

7- length based sample 

8- Bast fibers 

9- Flax 

10- Hemp 

11- Jute 

12- Kenaf 

13- Reed 

14- Head 

15- Bunch 

16- Strick 

هر عدل داراي ناحيه داخلي و ناحيه خارجي است ناحيه داخلي  -17

هائي برابر  عدلي است فرضي در داخل عدل اصلي كه داراي اندازه

باشد و بنابراين حجم ناحيه  هاي عدل اصلي مي درصد اندازه 80 با

 دبرابر با نصف حجم تمام عدل خواهد بو داخلي

18- Method of zoning 

19- Standard error 

20- Residual variance within zones 

21- Variance between zones 

 Tops فتيله شانه شده = -22

توانند خطوطي بفاصله دو  افراديكه در اين كار تجربه ندارند مي -23

متر از يكديگر روي يك كاغذ كشيده و آن را زير فتيله بعنوان  ميلي

 دراهنما قرار دهن
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ميكرون  22 بزرگترين طول الياف پشم با ظرافت -24

 تميليمتر اس 200 حدود

ناميده  Squaring شود روش روشي كه در اين استاندارد ارائه مي -25

 دشو مي

26- Confidenc limits of error 
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