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لھ  ، الذي موّ CFC/ICAC/33التوحید المعیاري التجاري الختبار القطن بواسطة األجھزة ھذا اإلصدار نتاج مشروع 

ه في تم تأسیسھا في إطار منظمة األمم المتحدة، مقرّ  حكومیة دولیة مؤسسة مالیةالصندوق المشترك للسلع األساسیة، و ھو 
"، و ذلك بناء على   ACPالسلع الزراعیة كافة  برنامج ن طرف االتحاد األوروبي في إطار "أمستردام في ھولندا، و م

 .(ICAC)طلب اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن 
الصندوق المشترك للسلع األساسیة و / أو  آراء بالضرورة، ولیست، المؤلفین آراء ھي الوثیقة ھذه في الواردةإن اآلراء 

إن األوصاف المستخدمة في ھذا التقریر و طریقة عرض    اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن./ أو االتحاد األوروبي و 
اللجنة الصندوق المشترك للسلع األساسیة و / أو االتحاد األوروبي و / أو المواد ال تنطوي ضمنا على التعبیر عن آراء 

الوضع المشروع ألیة دولة، أو أقالیم، أو مدینة أو منطقة أو االستشاریة الدولیة للقطن مھما كانت ھذه اآلراء فیما یتعلق ب
 سلطاتھا، أو فیما یتعلق برسم تخومھا أو حدودھا.
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 ـةـاجـبـدیـال .1

أساسا متنامیا لتجارة  ذلك و أصبحالمعاییر الموحدة  اتذز الفحص المكثف جھاب على نحو واسع الیوملقطن ااختبار یتم 
 القیاسي التجاريالتوحید  حولللقطن للجنة االستشاریة الدولیة  عملال ھدف فریقالقطن عوضا عن التصنیف الیدوي.  إن 

طة األجھزة من أجل ) ھو تیسیر االختبار بواس CSITC المتخصص عملال یقفر(  الختبار القطن بواسطة األجھزة
متشابھة من كافة المختبرات فإنھ من الھام أن یتم الحصول على نتائج اختبارات موثوق بھا و  لذلك،االستخدام التجاري.  

 المعنیة من كافة أنحاء العالم.
الجلسة العمومیة الذي وقع عند انعقاد  --االختبار باألجھزة  فيأفضل الممارسات  --أكدت نتائج االجتماع الجانبي السادس 

مدینة كیب تاون بأفریقیا الجنوبیة أنھ من الضروري في  )ICAC(االستشاریة الدولیة للقطن    الستین للجنة  الثامنة و
بدءا  تجاري،اختبار ألیاف القطن بواسطة األجھزة بشكل تصمیم دلیل شامل و مقبول عالمیا، یغطي أفضل الممارسات في 

 البیانات. رإصدامن سحب العینات و حتى 
 زةـطة األجھـطن بواسـالختبار الق جاريـاسي التـالقیوحید ـالت حول CSITC المتخصص لـعمال یقفرق ـد وافـو ق

) على العمل سویا على ITMF( النسیج صنّـعيـُـلمالتحاد الدولي ) لICCTM( المجلس الدولي ألسالیب اختبار القطنو
، )AMS( إدارة خدمة التسویق الزراعين وزارة الزراعة األمریكیة، ثلین علھام، و ذلك بالشراكة مع ممھذا الموضوع ا

 الصندوق المشترك للسلع األساسیةالممول من طرف   CFC/ICAC/33ھذا و قد كان المشروع مع مصنعي األجھزة.  و
 الصلة.و الكتساب بعض المعرفة ذات   للخطوط التوجیھیة ھذهألوروبیة بمثابة إطار لتنمیة ومن المفوضیة ا

 من: تشغیليمعلومات في دلیل  ھذه الخطوط التوجیھیةدمج ت
 

  ASTMمنھج االختبار المعیاري للجمعیة األمریكیة لالختبار و المواد  •

  ITMF HVI الفحص المكثفجھزة أل دلیل المستخدم •

  HVIالفحص المكثف أجھزة الختبار  USDA وزارة الزراعة األمریكیةل الخطوط التوجیھیة •

 الشركات المـُصنّـِعة تعلیمات •

 .ةمعرفو آخر ما تم التوصل إلیھ من   CSITC المتخصص العمل فریقوكذلك التوصیات الصادرة عن  •
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 ةــدمـقـالم .2

من الھام معرفة نوع األلیاف من أجل اإلنتاج، و التجارة، و معالجة القطن، بما یشمل التنبؤ باألداء بعد المعالجة و جودة 
، و كثیر بشكل سریع و بفردھا القطنمن باالت بالة  لقیاس أھم سمات كلتبار بواسطة األجھزة فرصة ح االخالمنتوج.  یتی
نتائج االختبارات عند التبادل التجاري بالقطن.  عندما یقع تبادل القطن تجاریا حول العالم، یجب أن یتم  تشملمن البلدان 

لوب المعیاري و على نفس المستوى، دون أي اعتبار للمكان الذي الحصول على نتائج االختبارات و التعبیر عنھا بنفس األس
 وقع فیھ االختبار حول العالم.

 وفقا لمنھج معیاري یشمل الخطوات التالیة:  ھا، یجب اختبارمعیاريالعینات بشكل  سحببعد 

القیـاسیـة وإجراءات باستخدام مقایـیـس المعایرة الفیزیائیـة الموافـق علیھا و المعـایرة  - المعیاريالتوحیـد  •
 االختبار

 للتأكد من صالحیة مستویات االختباراستعمال المناھج الموافق علیھا   -التحقق  •
o  ما بین المختبرات التجاربسلسلة 
o أھلیة األجھزة قیاس (ASTM D7410) 
o  المختبر داخل فيالتـحقـق 

 
، یمكن تعریف اختبار القطن (CSITC)ھزة بالنسبة ألھداف التوحید القیاسي التجاري الختبار القطن بواسطة األج

 بواسطة األجھزة كما یلي:

تعریفھا ) و على میزان عادي، و ألي من الخصائص التالیة أو أكثر كما تم ASTM D5867طبقا لمنھج موحد ( •
 ، یكون االختبار:  CSITCعمل الموصى بھا حالیا من قبل فریق  و  ASTM D5867 في
o میكرونیر 
o قوة الشد 
o طول عند الربیع األعلى، انتظام األطوالمتوسط ال 
o ) انعكاسیة اللونRd( یة) و االصفرار+b( 

 توفره حالیا وزارة الزراعة األمریكیةالمعایرة بالمواد النمطیة العالمیة كما  •
في مختبرات  التجربةالتي یمكن أن تكون مرفقة بإعادة  ،CSITC سلسلة تجاربرنة و فحص األجھزة في مقا •

 أخرى.
  ع جھاز محدد، أو طراز، أو تكنولوجیا، و ال یتوقف على سرعة الجھاز في االختبار.ـّ صنـُ عریف محصورا بملیس الت

التي تم ذكرھا  الثابتة) CSITC(/ برامترات  التعامِ لمُ خصائص أخرى إضافة  بقیاس أجھزة االختبار تقومعادة ما 
إضافة   و تعداد جسیمات الشوائب و االستطالة. تشمل مساحة الشوائب   ASTM D 5867أعاله.  فضال عن ذلك فإن 

لھذه فمن الممكن أن تشمل األجھزة قیاسات خصائص أخرى مثل مؤشر األلیاف القصیرة، درجة النضج، درجات 
 . CSPتعداد متانة المنتوج ئب، واللون، درجات الشوا

خصیصا الختبار أنواع  موجھ CSITCھزة لتوحید القیاسي التجاري الختبار القطن بواسطة األجل الخطوط التوجیھیةإن 
  الخطوط التوجیھیة ھذهقطن.  على الرغم من ذلك، فإن من اإلنتاج العالمي لل % 95الذي یمثل أكثر من قطن أبالند 

 یغطي اختبار القطن فائق النعومة  في أجزاء المعایرة و االختبار.
 

 مـُدخالتھا المختلفة، و یمكن تصنیفھ عند اختبار عینات القطنیمكن التعریف بأن أي مـُخرج أو أثر لعملیة ما ھو دالة ل
 التالي:على النحو 

 مواد اختبار •
 العینات، التكییف، معالجة العینة) سحب(أنظر األجزاء: 

  البیئة •
 (أنظر األجزاء: بیئة المختبر، الظروف الجویة، التكییف)

 طریقة االختبار •
 (أنظر األجزاء: المعایرة، االختبار)
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  زةاألجھ •
 االختبار، خدمة األجھزة، الصیانة) األجزاء: أجھزة(أنظر 

  نلموظفوا •
 (أنظر الجزء: الموظفون)

  اإلدارة •
 (أنظر األجزاء: إدارة المختبر، معالجة العینات، تسجیل البیانات)

ائج القطن في الحصول على نت فحصھو تغطیة كافة المـُدخالت من أجل مساعدة مختبرات  الخطوط التوجیھیةھدف 
لفة االختبار كاعتبار ثانوي.  سیتم تفصیل مختلف المدخالت في األجزاء دقیقة، أخذا التركیز على تك تجارب

 المبینة أدناه. 
یسھل فھمھ، فكل موضوع في   إرشاديات تحتاج في نفس الوقت دلیالبما أن الموضوع معقد جدا و حیث أن المختبر

 النص منقسم إلى : 

  رحـــش •
    الموضوع بھدف فھم 

  الشروط  •
   (مشار إلیھا في خانة)  التي ینبغي استیفاؤھا 

 توصیاتال •
  (مشار إلیھا كـ "توصیات")  لتحسین مدى إمكانیة االعتماد على االختبار 

 معلومات أوفى •
   للتوصل إلى فھم أعمق 
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 الوثائق األساسیة الضروریة .3

 :  إجراء التجارببرات ألغراض اإلشارة إلى الوثائق التالیة من قبل المخت ینبغي
    الجمعیة األمریكیة لالختبار و المواد النسخة األخیرة من كتابASTM D 5867   طرق االختبار المعیاریة لقیاس"

 )2012القطن بواسطة أجھزة الفحص المكثف" (النسخة الحالیة: الخصائص الفیزیائیة أللیاف 
  (األجھزة) ام الجھازالستخدالمصنّعة  أدلّة) الشركات( دلیل 
  ASTM D 1776   " 2008(النسخة الحالیة: "  اختبارھاتكییف المنسوجات و الممارسة في  ( 
 ASTM D7410  2007: "الممارسة المعیاریة لتأھیل أجھزة تصنیف القطن بغرض تسویق القطن" (النسخة الحالیة ،

 )2012مجددا في  اموافق علیھ

 ما یلي:ل، فمن المستحسن أن یكون ھناك إمكانیة الحصول على آخر اإلصدارات أعاله ق ذكره):   فضال عما سبالتوصیات(

• ISO/IEC 17025  "2005مختبرات الفحص و المعایرة" (النسخة  لكفاءةالعامة  المتطلبات( 
ء على (بنا  HVIوزارة الزراعة األمریكیة لالختبار بواسطة جھاز الفحص المكثف لأللیاف الخطوط التوجیھیة ل  •

 ) 2005نسخة یونیو/ حزیران 
• ISO 139   2005األجواء القیاسیة للتكییف و االختبار" (نسخة  -"المنسوجات + Amd. 1: 2011 ( 
: "تصنیف   USDA AMS إدارة خدمة التسویق الزراعي -لوزارة الزراعة األمریكیة  566الدلیل الزراعي  •

 )2001القطن" (النسخة 
 

 ائق في أحدث اإلصداراتیتم االحتفاظ بكافة الوث
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 التـعـریـفـات .4

 بالعینات ذات الصلةالتعریفات 

سدادة  على سبیل المثالفي عملیة قیاس واحدة بواسطة الجھاز ( بالفعلاأللیاف التي یتم اختبارھا عینة االختبار:  •
 )beard )، خصلة واحدة من األلیافMicronaire plug( میكرونیر

 لعینة (أي قسم منھا)محدد من ا فرعیة: جزءعینات  •
عینات من جانبي البالة.  یتم دمج القسمین لتكوین  یتم اتخاذعندما واحدة بالة نصف ): عینة من جانبقسم (أو  •

 عینة بالة.
 تمثل بالة واحدة. بالة: عینةعینة  •
 .المنتوج النھائي من ألیاف القطنبالة تم أخذھا أثناء عملیة الحلج من  حلیج: عینةعینة  •
 سبیل المثال من المستودع. الحلج، علىبالة تم أخذھا بعد انتھاء  : عینةضبطعینة  •
 عینات أخرى: عینات ال تمثل بالة واحدة بالتحدید. •

 تعریفات تتعلق باالختبار

كرونیر می الجھاز ( على سبیل المثال سدادة في وحدة واحدة من القیاس: قیاس واحد على عینة واحدة •
)Micronaire plug( دة من األلیاف)، خصلة واح beard( 

نتیجة لل دة أو أكثر من الجھاز لنتیجة واحدة (سطر واحدمن القیاسات على عینة واحدة في وحدة واح اختبار: مزیج •
 تقریر الجھاز). في

 نتیجة لعینة واحدة. معدل للتوصل إلى بالعدید من االختبارات القیام : تكرارالتجاربعدد  •
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 الختبار القطن )CSITC(شروط  .5

ھو تیسیر االختبار  CSITC ري الختبار القطن بواسطة األجھزةلتوحید القیاسي التجاالمتخصص ل عملالإن ھدف فریق 
بشكل  ذلكویتحقق نتائج االختبار بواسطة األجھزة.  في بواسطة األجھزة لالستعمال التجاري و ذلك بخلق الشعور بالثقة 

 .عملیة شفافة تماما ن طریقع مختلف المتطلبات رئیسي من خالل الموافقة على
لتوحید القیاسي التجاري الختبار القطن بواسطة األجھزة المتخصص لعمل التم تحدید الشروط التالیة من طرف فریق 

CSITC  

 لتوحید القیاسي التجاري الختبار القطن بواسطة األجھزةفریق العمل المتخصص لطرف في الوقت الحالي، تم التأكید من 
CSITC ج االختبارات المتعلقة بالخصائص الست التالیة موثوق بھا بما یكفي لألغراض التجاریةأن نتائ 

  میكرونیر بالوحدات 
   رام/ تكسقوة الشد بالغ 
    الطول عند الربیع األعلىUHML  بالمللیمتر أو بعشر البوصة 
  مؤشر االنتظام UI   % بالنسبة المئویة 
   انعكاسیة اللونRd   اتبالوحد 

   لون االصفرار + ب+b    بالوحدات 
 

 العینات سحب
  كبسمالالحلج /  ماكینة العینات میكانیكیا عند سحب 
   رامغ 200عینات ال تقل عن 

   رقم البالة)جماكینة الحلتعریف العینات بشكل واضح (ھویة ، 

 من العینات من كافة الباالت. %100إلى تحقیق أخذ  ): السعيالتوصیات(
 إلضافة إلى ذلك، من الممكن ذكر المصدر على البطاقة الملصقة.با
 

 یسمح القیام بالمعایرة باستعمال أدوات المعایرة التالیة
   المستخدمة في اختبار القطن الفحص المكثف لأللیاف أجھزة بواسطة القطن العالمیة لمعایرةالمقاییس (U-HVI-

CCS)  استعمال معاییر وزارة  فیتم  1األنواع فائقة النعومة والقوة.  بالنسبة الختبار الطولبرامترات  / لمـُعامـِالتو ذلك
 .11للتیلة فائقة الطول مثلما ھو مشار إلیھ في الفصل  USDA الزراعة األمریكیة

   الفحص المكثف لأللیاف أجھزة بواسطة القطنمیكرونیر  العالمیة لمعایرةالمقاییس  استخدامیجب HVI  المستخدمة في
 القطن. میكرونیر اختبار
   أدوات وزارة الزراعة األمریكیةUSDA   لمعایرة اللون و الشوائب للـRd  /+b   و لنسبة مساحة الشوائب وعدد

 الجسیمات
    یمكن طلبھا  إدارة خدمة التسویق الزراعي -الزراعة األمریكیة  لدى وزارةأدوات المعایرة التي سبق ذكرھا متوفرة)

 عي األجھزة.ـّ صنـُ ) أو من مالتوحید القیاسي www.ams.usda.gov/cotton     من

 الزراعة األمریكیةاستخدام فوھات معایرة وفقا لـوزارة بالنسبة ألنواع محددة من األجھزة و من العمالء، یمكن كبدیل لذلك 
نبغي یوھذا   الصلة.اإلجراءات ذات  ذلك بإتباعیتم  ، ومعایرة المیكرونیراألمریكیة ل الزراعة القطن بوزارةة معایرة و غرف

في الخطوط  (ICAC)اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن التي اختارتھا "فائقة النعومة"  استعمال الكلماتبالنسبة لھذا النوع من القطن، فسوف یتم   1 
 . G. Barbadenseأو ج. باربادنسي    Pimaالتوجیھیة ھذه.  في أحیان أخرى یشار إلیھا بالتیلة فائقة الطول أو بیما 

                                                 

http://www.ams.usda.gov/cotton
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إدارة خدمة التسویق  -وزارة الزراعة األمریكیة في إعداد الجھاز لھذا الغرض (اتصل ب 4.0رقم  تـُـستخدم الفوھةأال 
 للحصول على معلومات إضافیة).  USDA-AMS الزراعي

  ASTM D5867  قا لـیتم إجراء االختبار طب

إطارا مالئما لضمان ظروف اختبار و إدارة المختبر بشكل مناسب.     ISO 17025 مواصفة األیزو ): تـُـشّكـلالتوصیات(
 أو على األقل إتباع شروطھا الفنیة.   ISO 17025مواصفة األیزو اعتماد الحصول على تـُـشجع المختبرات على و

تم دمجھا مع االختبار  أیضاوتم دمجھا مع المعایرات المذكورة  كـماتم ذكره أعاله   حسبما CSITC تم تعریف خصائص  
 طبقا لمنھج االختبار المعیاري المذكور.

 

   CSITCالدولیة  الخاصة بــ التجارب سلسلةمن الضروري المشاركة في 

نتائج اختبارات على المستوى   CSITCالخاصة بــ التجاربفي جولة  دقةالمعینة و تقییم ال  CSITCیضمن التقید بشروط 
 . CSITC الذي تعترف بھ

لتوحید القیاسي التجاري الختبار القطن بواسطة فریق العمل المتخصص لمن تقاریر  أوفى معلوماتیمكن الحصول على 
ل .  ھناك تفاصی icac.orgو كذلك   csitc.orgمعلومات على الموقع االلكتروني د أیضا.  و توج CSITC األجھزة

 إضافیة حول كل من المواضیع في الجزء المخصص أدناه.
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 العینات اختیار .6

ماكینة الحلیج ("عینات ماكینة الحلیج")  دیجري ذلك عن أن ) و یمكنتكوینھاأثناء  في البالة (أو تكوین یتم سحب العینات بعد
 ج.أو في المستودع ("عینات قیاسیة").  من المفضل أن یقع سحب العینات عند الحل

لكي یكون من الممكن تغطیة نافذة قیاس اللون بأكملھا.  و یجب أن  مم 300إلى  150ینبغي أن یكون عرض العینة حوالي 
 غرام على أقل تقدیر. 200یكون الوزن 

مكان الحلج ب تعریف في عینة ذات جھتین)، و یذكر نجزأیالتـُعّرف كل عینة ببطاقة (قسیمة) یتم وضعھا داخل العینة (بین 
 و رقم البالة. على األقل أو المستودع

 
 )التوصیات(

"قاطعات القوالب" أو المناشیر اآللیة في  ضغط الباالتل میكانیكیة آالت بقاطعاتیتم سحب العینات میكانیكیا ( •
 المستودعات).

  ) عند ماكینة الحلجتكوینھاالبالة (أو في أثناء  تكوینیتم سحب العینات في مرحلة  •
 بذلك "عینة ذات جزأین" لكل بالة مكونین بالةجھتي كل سحب العینات من  •
   التجاوز المسموح بھ تجاریا.لتلبیة عدد العینات المالئم من كل بالة بھدف تمثیل جودة البالة و  أخذكبدیل لذلك،  •

ص الغطاء قثم قم بوسط البالة.   من قربالرفع شریط عریض أو اثنین من القیاسیة، قم ب العینات ةحال في )التوصیات(
من المحتمل أن تكون السكاكین عند مكبس الباالت في معمل الحلج قد اخترقت للكشف عن سطح القطن المشكل في بالة.  

ثم  ومسبقا في المكان الذي ثـُـقب  كمد یدقم بالبالة.  و إال فمن الممكن استعمال المناشیر اآللیة في المستودع لقص البالة.  
سحب من داخل البالة و أخرج قطعة (طبقة) كبیرة من القطن تزن قم بال القطن و بحركة لفّ أصابعك بین طبقات  إدخال

أن الطبقة الخارجیة من القطن بغرام.  و ینبغي تكرار ذلك من الناحیة األخرى من البالة.  عند أخذ العینة، تأكد  100حوالي 
 سخة.قد نـُـزعت في البدایة، ألنھ من المحتمل أن تكون ھذه الطبقة مت

).  كبدیل عن ذلك، یجوز وضع خطة ألخذ العینات یتفق علیھا المزود و الشاري % 100أي خذ عینات من كل الباالت (
 ویطبقانھا.

 في عدة باالت. حساب المعدل للوحدة النمطیةإذا كان القطن بذرة متسقا في وحدة قطن بذرة، یمكن عندئذ األخذ في االعتبار 
العینات و العبوات تحدید ھویةینات فورا بعد أخذ العینات دون أي نوع آخر من المعالجة.  یجب الع تعبئة ) یجبالتوصیات(

.  یجب تغلیف العینات في رزم تحتوي على ، و رقم البالة lot اللوطاختیاري للرسالة / بشكل  الحلیج، اإلشارةوفقا لمعمل 
بأغطیة خاصة بالقطن، أو بغطاء  أو عینات بورق سمیك،عینة في الرزمة الواحدة.  ینبغي تغلیف ال 100ما ال یزید عن 

 بالستیكي مقوى.  ال یجوز تغلیف عینات منفردة في أكیاس من البالستیك.
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 بـیـئـة المخـتـبـر .7

 الكھرباء .7.1

 و الموظفین. المالئمة لألجھزةلضمان التشغیل و الحمایة  ذات أھمیةللطاقة مصدر متسق و موثوق بھ  وجود یعتبر

 شرت  في بطاقة البیانات الفنیة.األجھزة كما نـُ  فات مـُصنّـعمواص اتبع

 أن تتم حمایة المعدات في المختبر بقاطع منفصل للتیار الكھربائي. ) یجبالتوصیات(
 ./ الفولطیة الجھد العابریكون مستقال عن  خط كھربائي لالستعمال توفر ) ینبغيالتوصیات(

 االختبار مثلما حدده مـُـصنّـع األجھزة ألجھزة (UPS)یتوجب وجود تیار كھربائي ال ینقطع 

مایة حاسوب الجھاز.  أما ھو ح  یكون الحد األدنى من الشروط   (UPS)فیما یخص تیار كھربائي ال ینقطع  )التوصیات(
ا یسمح الكافیة بم بالقوة (UPS)فیصبح الجھاز محمیا بأكملھ.  یجب أن یكون التیاركافیة    (UPS)قوة التیار إذا كانت 

 آمن.  تعتبر عشر دقائق وقتا ضروریا. الحاسوب بشكلبإطفاء 
" للحصول  AVR=  / الفولطیة تنظیم آلي للجھد"" أو على "خطـّ تفاعلي (UPS)مل التیار ت) ینبغي أن یشتوصیاتال(

رتفاع غیر عادي (ا زائد لھزیادة / ارتفاع  و )فجأة / الفولطیة (انخفاض الجھدخفیف / قلیلحمایة قصوى ضد جھد على 
 ).قصیرةلفترات 

تیار كھربائي العمل في المختبر باستقاللیة عن الشبكة، و لكن وجود  للطوارئ بمواصلةتسمح مولدات الكھرباء المستعملة 
في حال یتوجب مواصلة االختبار باستعمال مولد كھربائي للطوارئ، یجب أن یغطي   ضروریا. یبقى (UPS)ال ینقطع 

 فترة إلى حین بدء عمل مولد الكھرباء.ال (UPS)التیار 

بقیت االختبار فقط إذا كان مكیف الھواء ال زال یعمل و إذا ب یتواصل القیام الكھربائي أنمن الھام جدا في حال انقطاع التیار 
 الجویة في الحدود المسموح بھا. الظروف

 

  الھواء المضغوط .7.2

  تحتاج األجھزة

 المـُـصنـّعضغط ھواء في حدود المدى الذي حدده  •
 مالئم فلتربواسطة  -ھواء نظیف  •
 بھ وعاء لشفط  الماء واالحتفاظ / للھواءبواسطة مجفف مالئم  -ھواء جاف  •
 من الزیت خال مضغوطھواء  •
 من المكبسحجم كاف من الھواء  •
  أنابیب ھواء واسعة بما فیھ الكفایة •

 یانات الفنیة الخاصة بھا.ورقة البفي  ةمنشور يع الجھاز مثلما ھمـُصـنّ   اتـّبع مواصفات

 عتبار عدد األجھزة و ھامش سالمة.األخذ باالمصدر الھواء، سوف یتم بھدف تحدید 
 

بأن كل من األجھزة تحصل دوما على الضغط  التأكدفي حال وجود عدة أجھزة تستعمل مصدر ھواء مشترك، یجب 
 .في نفس الوقت تعملوالتدفق المطلوبین، حتى إن كانت كافة األجھزة 
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  الـمـكـان .7.3

 توفر مكان كاف للجھاز، المـُـشغّـل و العینات.ییجب أن 
  ):   التوصیات(

سم في كل اتجاه إلفساح المجال لصیانة  70بالنسبة للجھاز، و فضال عن الجھاز نفسھ، یجب توفیر ما ال یقل عن  •
 الجھاز.

و تشغیلھ إضافة إلى تناول العینات التي یجري  ي لنقل الجھازكافال مكانال أن یتوفرفیجب  للمـُـشغّـل،أما بالنسبة  •
 اختبارھا.

 موضوع تكییف العینات. تتناولذلك في األقسام التي  النظر فيضروریا لتكییف العینات.  یتم  كذلك یعتبر المكان •
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 / التكییف المحیطةالظروف  .8

 الحرارة القیاسیة، الرطوبة القیاسیة و المراقبة / التسجیل .8.1

یعاد و منھجیة التكییف، ینبغي أن  لتي تم قیاسھا (خاصة القوة) تتأثر بمحتوى القطن من النداوةحیث أن الخصائص ا
              للعینات مستوى من النداوة یكون في توازن مع الظروف الجویة الموافق علیھا و ذلك قبل وأثناء االختبار.

"الممارسة المعیاریة    ASTM D 1776 ذات الصلة ھي للجمعیة األمریكیة لالختبار و الموادإن الممارسة المعیاریة 
 لتكییف المنسوجات و اختبارھا.  الختبار القطن".

   1 -/+ 21  إن مدى الحرارة المسموح بھ محدد عند°C (70 +/- 2°F) 

    2 -/+ 65  المسموح بھ محدد عندإن مدى الرطوبة النسبیة% RH 

ألن المعایرة  (RH%65)أكثر أھمیة من الھدف نفسھ   (RH%2-/+)لرطوبة لالمطلوب ھدف الیعتبر نطاق التسامح حول 
الطفیفة في محتوى الرطوبة النسبیة المطلق، و لكنھ ال یمكن أن یعوض  لقطن تستطیع التعویض عن التغیراتمع مقاییس ا

 عن التغیرات على المدى القصیر التي تكون أقصر من فرق الزمن بین عملیتي المعایرة.
 لالختبار، بالنسبة الجو القیاسي لتكییف و اختبار المنسوجات.    ISO139كبدیل لذلك، یمكن تطبیق ): یاتالتوص(

یقین عند العدم نسبة ناقص  C°2-/+درجة مئویة، مع نطاق سماح  20تحدد الحرارة المعیاریة المسموح بھا عند  •
 .  C°1-/+ یتجاوزأي، عملیا یـُسمـح بنطاق امتثال ال  -  بالمجس القیاس

 مجّساتناقص عدم یقین    RH %4 -/+مع نطاق سماح    RH %65تحدد الرطوبة النسبیة القیاسیة عند  •
 .   RH %2 -/+یتجاوز أي، عملیا یـُسمـح بنطاق امتثال ال  -االستشعار عند القیاس 

 

م في األسبوع في أثناء موسم تصنیف أیا 7ساعة في الیوم،  24یجب أن یكون المختبر مكیفا وفقا للظروف المبینة أعاله مدّة 
 القطن أو عند القیام باالختبار بشكل مستمر.

 إرجاعیحب إیقاف األجھزة عن العمل، و بھ،نطاق الـتـفـاوت المسمـوح  من األوقاتإذا تجاوزت الظروف في أي وقـت 
 حیحیة.التص.  ینبغي الحفاظ على سجالت االنحرافات و اإلجراءات الطبیعي إلى وضعھا الظروف

 

  .مستقلةاستشعار  مـِجـَساتمن الضروري مراقبة الحرارة و الرطوبة بشكل دائم باستخدام 

، حرار میكانیكيـِ م -رطابـِ أو بواسطة م،  )logger( للتسجیلمن الممكن القیام بالمراقبة إما باستعمال جھاز إلكتروني 
ثبات، كما یجب أن یكون حساسیة كافیة و  سّ ـَ یكون للمـِجبتسجیل الحرارة و الرطوبة یدویا من وقت إلى آخر.  یجب أن و

 مالئما للكشف عن تقلبات قصیرة المدى و تسجیلھا.
 

  من وقت إلى آخر و المصادقة على ذلك من طرف ھیئة خارجیة. معایرة المجّساتیجب 
 
  یفضل جھاز مراقبة إلكتروني.  یجب أن یتم القیاس كل دقیقتین على األقل.): التوصیات(
 

 بیانات الحرارة و الرطوبة و توثیقھا للتمكن من تتبعھا. على فضال عن المراقبة، ینبغي الحفاظ 

لتحقق ، أو جھاز قیاس مماثل، بھدف االشفطبواسطة  تھویتھاستعمال جھاز قیاس رطوبة الجو، و یتم  یمكن): التوصیات(
 من الرطوبة النسبیة المسجلة و تفادي انحرافات نظامیة.

للموافقة،   للحرارة / الرطوبة لألوساط المتحركةأیة معلومات حول الفترة الزمنیة   ASTM D 1776ال یعطي  في حین
 تقلبات المدى القصیر. استبعادمدّة ال تزید عن الساعة للمعدل المتحرك من أجل    ISO 139یحدد
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لفترة قصوى تتراوح لكل ِمـجــّس المناخ نات لبیا األوساط المتحركةالمفید تطبیق  القطن، منألیاف  ): الختبارالتوصیات(
ینبغي التحقق من القراءات الفردیة بشكل متكرر للكشف عن أیة تقلبات  دقائق.  بالرغم من ذلك ةعشر خمس من خمس إلى

یجب أن یكون الھدف اإلجمالي ھو تفادي التقلبات قصیرة المدى، األمر الذي یجعلھا مسئولة عن غالبیة  قصیرة المدى.  
  تغییرات قیاس القطن، وكذلك االنحرافات على مدى فترات طویلة. 

 سّ ـَ وضع مـِـج  ISO 139المختبر، تشترط المواقع فيتلف أن الحرارة و الرطوبة قد تتغیران في مخ ) حیثالتوصیات(
 1،5یتراوح بین  قریبة من وسط الغرفة على ارتفاع أماكنفي  یكون موقع الِمـجّسات.  من المفضل عموما أن متر 50لكل 
 متر من األرض. 2،5إلى 

 

ات على مقربة من الجھاز و كذلك على ات في موقعین على األقل.   یكون أفضل مكان للمـِـجسّ یجب استعمـال المـِـجسّ 
 مقربة من العینات.

 

ھي محددة لكل من مثلما  المحیطةیصبح من الممكن التأكد إذا كانت الظروف  بعد الحصول على بیانات الحرارة و الرطوبة
 اختبار العینات و تكییفھا.  ینبغي إجراء اختبار العینات فقط عندما

    نطاق التفاوت المسموح بھ  المحیطةال تتجاوز الظروف 

   و عندما لم تتجاوز نطاق التفاوت المسموح بھ أثناء التكییف 

 

 المبـنـى / تصـمـیـم المختبر .8.2

لنطاق المسموح بھ، من الضروري إیجاد الحل األمثل لمبنى المختبر.  أھم العوامل بھدف الحفاظ على حال المختبر ضمن ا
 و البخار، ویجب التخفیف من تأثیرھا.اإلشعاع  نقل التي تؤثر على ظروف المختبر ھي الحرارة الخارجیة / 

 ):   التوصیات(

تفادي الجدران  ھكذا یتمو ، یتم الحصول على أفضل عزل بإحاطة المختبر المكیف و غرف التكییف بغرف أخرى •
 الخارجیة.  یجب على األقل أال یكون ھناك بابا یؤدي للخارج.

ال توفر النوافذ عادة عزال جیدا بل أنھا تسمح باإلشعاع المباشر و نتیجة لھذا تسمح للحرارة بالنفاذ،  و لذلك یجب  •
 تفادیھا نھائیا.

لمباشرة. و یمكن تحقیق ذلك بوضع مـِظالت عریضة الجدران، یجب تفادي أشعة الشمس ا حرارةمن  للتخفیف •
على الجانبین الشرقي و الغربي من المبنى.  في األماكن البعیدة عن خط االستواء، یجب حمایة المبنى من شمس 

 الظھر.
ستثمار اال أن تساعد حواجز الحرارة الجیدة و األبخرة (العازل) في الحفاظ على الظروف الجویة في المختبر.  أي •

المحیطة ظروف الالمواد العازلة سوف یخفف التكالیف الیومیة للطاقة و سوف یضفي االستقرار على  وضع يف
 المختبر. في 

 یجب توفیر العزل لألرضیة و السقف كذلك. •
المطلوب و تكالیف الطاقة یومیا.  لھذا السبب،  اقة استیعاب نظام التحكم بالھواءیؤثر قیاس / حجم الغرفة على ط •

 ي أن تكون مساحة الغرفة أو ارتفاعھا أكثر مما ھو ضروري.ال ینبغ

، یجب أن یتم إبقاء استبدال الھواء مع الغرف األخرى عند أدنى مستوى.  المحیطةبھدف تفادي التغیر السریع للظروف 
یؤدي  ھواء على كل بابلا یمنع تسّرب حاجزوضع  بشدة متر مربع)، نوصي 150بالنسبة للمختبرات الصغیرة (أقل من 

 إلى مناطق غیر مكّیفة.  بالنسبة لكافة المختبرات، یجب أن تغلق األبواب بشكل أوتوماتیكي. 

 یخفف ضغط الھواء اإلیجابي في المختبر على التأثیرات الخارجیة.):   التوصیات(
 إن وجود غرفة تكییف مسبق، لتكییف العینات،  لیس أساسیا.  

حتى تصبح تكییف العینات بھدف تكون غرفة تكییف مسبق مالئمة رغم ذلك  بالنسبة للعینات الرطبة نسبیا، ربما •
 % 50لذلك، یجب إبقاء الرطوبة النسبیة في غرفة التكییف المسبق عند حد أقصاه  دون استخدام فرن.   شبھ جافة

RH طوبة نسبیة.ر 
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ست أساسیة، إال أنھا یمكن أن لعینات اآلتیة من ظروف جافة نسبیة، و رغم أن غرفة التكییف المسبق لیبالنسبة ل •
 تكون مفیدة.  یجب أن تتمتع الغرفة برطوبة نسبیة مماثلة أو أقل بقلیل من رطوبة غرفة االختبار.

لدقة المطلوبة لغرفة التكییف المسبق أقل، أن تكون اعندما یتوفر الوقت الكافي للتكییف في غرفة االختبار، یمكن  •
 االقتصاد في النفقات. و بذلك یتم 

 

 الھواء المحیط  و تصمیمھإدارة نظام  .8.3

لتحقـیق ظروف مناخیة دقـیـقة، یجب ضبـط الحرارة و الرطوبة النسبـیة على حد سواء.  نظرا ألن الحرارة و الرطوبة 
 بشكل مستقل.  طھمالق في الھواء، فلیس من الممكن ضبالمط النسبیة في الھواء تتفاعالن بالنسبة لمحتوى النداوة

 

، یتوجب استعمال نظام ، و عوضا عن استعمال جھاز فردي لقیاس الحرارة و الرطوبةكییف العینات و اختبارھابالنسبة لت
منـدمـج، ویـُسّمـى ال AMS الـمندمج إلدارة الھواء ألجل ضبط حرارة الھواء المحیـط  و رطوبـتھ بشكل متـزامن ( یـُسّمـى 

 .")HVAC -- أحیانا "نظام تدفئـة،و تھـویـة، و تكییف الھواء

 تحكم مترابط:المندمج من المكونات التالیة مع  AMS یتكون نظام

 نظام تبرید •
 نظام تدفئة •
 نظام ترطیب بواسطة البخار •
 نظام تجفیف (اختیاري) •
 و مقیاس عیاري / مـُنـِظـّم  و نظام سیطرة / تنظیم، بما في ذلك مـِـجـّسات نظام تحكم •
 مكونات تدفق الھواء •
 توزیع الھواء •

التأثیر الكافي   AMSسعة كافیة بما یسمح لمكونات الـ المندمج   AMSقیق أحوال مستقرة، یجب أن یكون لـلــ لتح
 تجانس جید للھواء بما یتیح السیطرة علیھ.و

مصمم تحدیدا للمختبر أو الغرفة التي سیتم تكییفھا بھدف تحقیق األحوال المناخیة  المندمج  AMSیجب أن یكون نظام 
 و من أجل تفادي التقلبات.  یجب تقوم بذلك شركة ذات خبرة و تحمل رخصة لذلك.المستقرة 

  یشمل أساس التصمیم:

لة المبلولة) (على یلة الجافة و البصیبیانات التوزیع التاریخي للحرارة في الخارج و الرطوبة (أو حرارة البص •
 مدى فترة االختبار ذات الصلة)

 الحرارة األدنى (على مدى فترة االختبار ذات الصلة) الحرارة القصوى الیومیة المعتادة و •
 (على مدى فترة االختبار ذات الصلة) الشدیدةمستویات الحرارة و الرطوبة  •
 التصمیم العام للمبنى، موضع الغرفة (الغرف) التي سوف یتم تكییفھا •
 أحجام الغرف •
 السقفخلیة، الجدران الخارجیة، األرض ون الدابناء الجدران / العزل: المواد، السـُـمـك و القیاسات / عزل الجدرا •
 بناء السطوح / العزل •
  النوافذ، التظلیل، األبواب، حاجز للھواء •
 لطاقةلاألجھزة المستعملة و استھالكھا  •
 الھواء الذي تم تكییفھ للغرفة أي نظام یستخدم •
 القیمة األدنى للھواء النقي في الدقیقة، سرعة الھواء القصوى المقبولة •
  اص، األضواء، مصادر أخرى للحرارةاألشخ •
 ة) و محتوى الرطوبة فیھالعینلیومي لوزن اال( كمیة المواد الممتصة للرطوبة •

 )British Standard 4194(للحصول على معلومات أوفى، أنظر على سبیل المثال في المعیار البریطاني 
 الحفاظ على ظروف مستقرة في غرفة االختبار بھدف توزیع الھواء المكیف بشكل متساوٍ  )  من الھام جداالتوصیات(

من الممكن استعمال    .للتنفیس فتحات .  من الممكن القیام بذلك، على سبیل المثال، بوضع قنوات تھویة مالئمة معبأكملھا
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العینات،  ء تـُخـِل بالقیاسات (مثال المیزان)،  أو تلوثأجھزة تھویة إضافیة.  یجب الحرص على أال یكون ھناك تیارات ھوا
 أو تنثر الغبار.

 )  یجب أن تكون نسبة استبدال الھواء في كامل الغرفة نسبة استبدال واحد لكل أربعة دقائق.التوصیات(
 .یجب تزوید الغرف  بھواء نقي كافٍ  إضافة إلى المحافظة على ظروف جویة مستقرة، )  التوصیات(
 

 قل وفقا لمواصفات الشركة المصنعة .تم تركیبھ على األأي نظام تكییف  و خدمة یجب صیانة

 یعتبر السجل أداة ال غنى عنھا لحفظ كافة المعلومات ذات العالقة بالصیانة و الخدمة.
 

 للعینات الخاملالتكییف  .8.4

الختبار في الجو من أجل ا توازن النداوة، فإن الشرط الوحید ھو جعل عینات المختبر تصل إلى ASTM D 5867 وفقا لــ
  % 8،25و  6،75 نسبة یتراوح بین النداوةالمنسوجات. ینبغي أن تـُـظھر عینات القطن المكیف محتوى من  ارالمحدد الختب

 2،3النداوةعلى أساس وزن جاف ألقطان األبالند عندما تصل إلى توازن 

 رغم تعریضھا لنفس الجو المعیاري. النداوةمحتوى مختلف من  ،لألسف ،أظھرت مختلف أنواع القطن

التي تحتاج إلى تكییف مسبق إلى محتوى  الندیّةالجاف.  و یجب أن یتم إیصال العینات  الجانبكییف العینات من ینبغي ت
 منخفض نسبیا في جو جاف. نداوة

في غرفة مكیفة مسبقا تكون الرطوبة  درجة مئویة أو  50حرارتھ  تتجاوز):  من الممكن إنجاز ذلك في فرن ال (التوصیات
 .% 50فیھا ال تزید عن 

 

 متوازنة. نداوةإلى  العینات التي ال تحتاج إلى تكییف مـُسبقیتم إیصال 
 

من .  )ASTM D 5867(  أي ظرف من الظروف فيساعة  12ال یجوز أن یكون الوقت المخصص للتكییف أقل من 
 ).ITMFساعة على أقل تقدیر ( 48و  24المستحسن أن یتم تكییف العینات لمدة تتراوح بین 

إلى ما كانت علیھ، یجب أن یصل  أعیدت الظروف من ثمّ  حیث دث تتجاوز الظروف في أثنائھ ما ھو مسموح بھ وبعد أي ح
 المكیف قبل استئناف االختبار بالجھاز. النداوةالقطن إلى محتوى 

 ):  من أجل ضمان الحد األدنى من الوقت، یجب تسجیل الوقت الذي بدأ عنده التكییف. (التوصیات
 

ساعة على أقل تقدیر و ذلك لضمان  72الـتكـیـیـف لـمـدة  مكانف قطن المعایرة و عینات االختبار في نـفس ینبغي تكیی
  .للنداوةتوازن متسق 

 

مفتوحة في المختبر المكیف.  ال یجوز تكییف العینات في أكیاس أو  و ھيیجب تخزین العینات، بما في ذلك مواد المعایرة، 
غطیة.  ینبغي وضع العینات في طبقة واحدة.  یجب أن یتمكن الھواء من النفاذ إلى العینات من أغلفة أو أي نوع آخر من األ

 كافة النواحي.

تفضل األرفف السلكیة  و . أن یكون ھواء مدفوعا بقوة یتحرك فوق سطح العیناتمن المفضل للھواء الذي ):  (التوصیات
 أرفف شبكیة. علىا یتم تخزینھا عندم سالل شبك بالستیكیة یمكن استعمالو ؛  المفتوحة

أوسع حول العینات بما یسمح بنفاذ الھواء  مجالتاح ی التعبئة، یجب أن غالف فوق):  عندما یتم وضع العینات (التوصیات
 بشكل كاف.

 یمكن لقطن غیر ناضج أن یستوعب نفس القدر من النداوة مقارنة بقطن ناضج ال   2 
 بمحتوى أقل بقلیل من النداوة عادة barbadenseالنعومة / تتكیّف األقطان فائقة    3 
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 )Usterتخزین العینات من أجل تكییفھا ( كیفیةصور: 

 
بالنسبة لقطن أبالند، ینبغي أال في عینات القطن.   النداوة ى من الھام القیام بعملیات فحص منتظم لمحتو ):  (التوصیات

(على األساس الجاف) و ال ینبغي أن یتغیر بأكثر من نسبة  % 8،25إلى  6،75 تتراوح من نسبة النداوةیتجاوز محتوى 
إذا لم یتم تحقیق   للعینات الخارجة عن النطاق . أن یتاح وقت تكییف إضافين المعایرة.  یجب اقطأمئویة واحدة من نسبة 

 أنھا استثنائیة. تشیر إلىلى العینة عإشارة وضع النطاق، یجب عندئذ 
باستخدام طریقة "الفرن الجاف" أو أجھزة قیاس الرطوبة (مثل نموذج  النداوة):   یجب قیاس محتوى (التوصیات

 قا لطریقة الفرن الجاف. حصرا طب یتم معایرتھا التي أو ما یوازیھ)،  Strandberg Model 200Dستراندبرغ  
 

 التكییف السریع أو النشط للعینات .8.5

عینات  نداوةإلى توازن في  : الوصول النشط للتكییف نفس الشروط المطلوبة الخامل تعتبر الشروط المطلوبة للتكییف
 ).ASTM D 1776(جات ار في جو المالئم عند اختبار المنسوبالمختبر  بھدف القیام  باالخت

یمكن أن تحل محل التكییف  تبرات مجھزة بوحدات تكییف سریع ومخ في لعینات القطنالنشط السریع أو یتم التكییف 
 . الخامل

 
 

  ال یمكن أن یحل نظام التكییف السریع محل التكییف بالمختبر.غیر أنھ 

المحیط.  عادة ما سحب الھواء المكیف من خالل القطن حتى یتحقق التوازن مع الجو بمبدأ نظام التكییف السریع  یتسم
 تستغرق فترة التكییف مدة تقل عن الساعة الواحدة.  یعتمد ذلك على:

 على نسبة تدفق الھواء •
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 العوائق التي تواجھ تدفق الھواء (العینات الملقاة  فوق أغلفة العینات) •
 توازنفي حالة العینة  نداوةالحالیة للعینة و  النداوةالتفاضلیة بین  النداوة •
مقارنة بالجانب األقل مرتفعا  النداوة فیھیكون محتوى  من الجانب الذيأكثر بطئا (یكون التكییف  اه التكییفاتج •

 ).نداوة

ینبغي أن یكون قادرا  لذانظام تكییف المختبر.  استیعاب المكیف السریع سوف یزید الطلب على قدرة استخدام : إنمالحظة
 فیماساعة یمكن أن تتحقق اآلن  24التي تقع عادة في فترة  النداوة خفاضاننسبة  . إنالنداوةمن  كّم أھم بكثیر ستخراجاعلى 

 دقیقة. 15یقارب 
 

  .دقیقة 15ء من خالل العینات لمدة ال تقل عن التكییف السریع، یجب دفع الھواالقیام بعندما 

 التوصل إلى تحقیق توازن النداوةیتم  یجب أخذ االحتیاط الالزم لكي ینفذ الھواء إلى األجزاء الداخلیة من العینات أیضا حتى
 لكل القطن.

 

 عـة.الجھة الـمـُصـنـِّ  تعلیماتإتباع یجب 
 

  النداوة المالئم.توازن محتوى  إلىقد تم الـتوصل ھ في العینات بشكل دوري للتحقق من أن النداوةفحص محتوى  ینبغي
على أساس الوزن  % 8،25و  6،25 نسبةوح بیـن یـترا النداوةـیـّف محتوى من طن المكـینات القـأن تـُـظھـِـر ع یجب

 .النداوةالجاف لألقطان أبالند عندما یتحقق توازن 

 

 األجھزة واسطة ب النداوةتصحیح مستوى  .8.6

 محل تكییف المختبر و تكییف العینات. النداوةمستوى لتصحیح ال یمكن أن یحل أي 
 

 أیة سمة تم قیاسھا.على  النداوةفي ھذه المرحلة ال یمكن تطبیق تصحیح لمستوى 
و لذلك  النداوةد تم تطبیق تصحیح مستوى ـیجب اإلبالغ عنھ مع النتائج على أنھ قف ،النداوةتصحیح لمستوى  وقعإذا  و لكن،

 . CSITCفإن النتائج لیست مطابقة لشروط 

 



Guideline for Standardized Instrument Testing of Cotton 

 من أجل االختبار المعیاري للقطن بواسطة األجھزة الخطوط التوجیھیة
Version: 2.0 (issued 2014-03-18) p. 21 / 43 
 

 

 معالجة العینات في المختبر .9

ي وقت، و أنھ یمكن تخصیص كافة المعلومات ذات الصلة التعرف على أیة عینة في أ لھ یضمن المختبر بأنھ یمكن أنیجب 
 إلى ھذه العینة .

 

تلف أو ضیاع أو اإلضرار بعینات االختبار أثناء التخزین و المعالجة و اإلعداد كما یجب الحفاظ على  حدوث یجب تجنب
 العینة. سالمة

 

  ):  (التوصیات

عن الظروف المحددة یجب أن یتم تدوین أو  معتادالأمور غیر اعتیادیة أو انحراف عن  فیھ تجري في أي وقت •
  .ذلك

 البعض. مع بعضھا (الرساالت) اللوطاتمجموعات العینات / یجب أن یتم إبقاء  •
أثر ھذه  تتبعیجب تدوین و تخزین ظروف االختبار، و النتائج، و تفاصیل التخزین.  یجب أن یكون من الممكن  •

 دیة.البیانات إلى حد الوصول إلى العینة الما
 .مرة أخرى  االختبار الحتمال إجراءینبغي االحتفاظ بالعینات لمدة معینة  •

 اللوطاتبمجموعة العینات / وثیق ذات الصلة، ھي بواسطة استمارة تسجیل ترفق تال كل لتعریف، بما یشمللأفضل طریقة 
 .  (الرساالت)
ة معالجة العینة بشكل مفصل كي یكون من الممكن ):  بھدف ممارسة و فعالیة أفضل،  یجب أن یتم تنظیم عملی(التوصیات

 في المختبر. العالقةفي كل وقت من طرف العاملین ذوي  تتبعھا
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 )SITCاألجھزة المعیاریة الختبار القطن (  .10

  عـــام .10.1

 یقع ھذا(  HVIبأجھزة لقیاس حجم كبیر أو  إلیھا یـُشاركثیرا ما ، و )SITCجھزة المعیاریة الختبار القطن (األ إن
أن تقیس على األقل باستطاعتھا  ،"SITCبـ "، لذا سوف تسمى من اآلن فصاعدا )Usterأوستر  تحت حمایةاالختصار 

.  تتكون األجھزة عادة من 5و التي تم التعریف بھا في الجزء   CSITCالخصائص الست التي یوصي بھا فریق عمل 
 الوحدات النمطیة التالیة:

 وحدة المیكرونیر النمطیة •
 المتانة النمطیةالطول / وحدة  •
  /الشوائب النمطیة وحدة اللون •
 )عینات من األلیاف سحبإضافة إلى األدوات المساندة (على سبیل المثال المیزان، جھاز  •

  مـُـصنّع أجھزة محدد أو نموذج ما، و ال یعتمد على سرعة الجھاز في االختبار.ال یقتصر ما سبق أعاله على 
 مبنیة على التجربة باألجھزة التالیة: الخطوط التوجیھیة ھذه الواردة في  إن التوصیات و المالحظات

• Uster HVI 1000, HVI Spectrum, HVI 900 types 
• Premier ART, ART2 and HFT types 

على األجھزة التي تعمل ذاتیا كذلك ما دامت كانت مصممة لتقدیم الخصائص التي حددھا  الخطوط التوجیھیة ھذه نطبق ت
 .   CSITC المتخصص عملال فریق

ال یمكن استعمال جھاز لتصنیف القطن ما لم یكن من الممكن معایرتھ ضمن نطاق التفاوت الذي یسمح بھ المـُـصنـّـِـع و ذلك 
 أیة ألیاف. خاصیاتلقیاس 

 یبین الجدول أدناه نتائج االختبار باألجھزة، و الشكل، و االختصار كما ورد من الجھاز مباشرة.
 

 االختصار الشكل ة االختبارنتیج

 X.XX Mic .  میكرونیر1

 X.XX Mat .  مؤشر النضج2

 X.XXX (in) .  الطول عند الربیع األعلى 3

(mm) XX.XX 

UHML 

 XX.X UI .  مؤشر االنتظام4

 XX.X SFI .  مؤشر األلیاف القصیرة5

 XX.X Str المتانة.  6

 XX.X Elg .  االستطالة7

 XX.X Rd .  درجة االنعكاس8

 XX.X +b .  درجة االصفرار9

 XX-X C Grade . درجة اللون10

 XXX Tr Cnt . تعداد الشوائب11

 XX.XX Tr Area . مساحة الشوائب12

 XX Tr ID . درجة الشوائب 13
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 إعداد الجھاز / الصیانة .10.2

 الموسم)بدایة و نھایة  (على سبیل المثال، ةمستمر فحص األجھزة بشكل دقیق في بدایة و نھایة كل فترة اختبار یجب
 

من المحتمل أن تؤثر التعدیالت  إذ أنھقم بتركیب و استعمال آخر البرمجیات التي یوفرھا الـمـُـصنـّـِع في أسرع وقت ممكن 
 على نتائج االختبارات.

 مرة في السنة. في بدء كل موسم اختبار على األقل أوجراء صیانة األجھزة إیجب ):  (التوصیات
،  بما في ذلك األدوات المساندة لھا، للتأكد من أنھا تفي بمواصفات المختبر ھاقبل تشغیل المعدات ): یجب فحص(التوصیات

 و أنھا تمتثل للمواصفات القیاسیة ذات الصلة.
ارسات الموحدة مم"ال  ASTM D 7410): یجب أن یكون الجھاز مؤھال في بدایة كل موسم اختبار طبقا لـ التوصیات(

تتوفر مادة التحقق في تأھیل األجھزة المستعملة في تصنیف القطن بھدف تسویقھ".  الخاصة ب
cotton.standards@usda.gov    /www.ams.usda.gov/cnstandards ینبغي الحفاظ على سجالت نتائج  .

 التحقق السنویة.
 

 فیما یخص الصیانة، اتبع إجراءات مـُصـنـّـِع الجھاز حسب ما ھو منشور في التعلیمات. 

 ):   إجراء الصیانة وفقا لخطة موضوعة خصیصا للجھاز بالتحدید و وفقا لقائمة تدقیق.(التوصیات
ألجھزة المعیاریة لانیكي شامل وفقا لجدول مواعید منتظم، خاصة بالنسبة من المفضل القیام بفحص میك):  (التوصیات

 ا كبیرا من االختبار یومیا.) التي تعالج كمّ  SITCالختبار القطن (
النتائج المنحرفة من خالل نافذة لون مخدوشة.  یجب فحص ذلك  للون / الشوائب الوحدة النمطیة تـُـظھر):  (التوصیات

 صورة الكامیرا. إلىقة بیضاء فوقھا ثم النظر بشكل متكرر، بوضع ور
 ):  استعمل سجال لتدوین كافة األحداث التي یمكن أن تساعد في الكشف عن المشاكل أو حلھا.(التوصیات

 إجراءات تصحیحیة / تعدیالت / تحدیث. ةإعادة فحص كل جھاز للتأكد من أنھ یعمل جیدا و بدقة بعد القیام بأی یجب

.  )ASTM 7410إلجراءات التصحیحیة الرئیسیة، یجب القیام بعملیات إعادة التأھیل ذات الصلة (نسبة ل):  بال(التوصیات
 یجب الحفاظ على السجالت المتعلقة باإلجراءات التصحیحیة و عملیة التحقق الالحقة.

 

 التشغیل / االختبار .10.3

 منیتكون كل اختبار (= سطر النتیجة) على األقل، ما لم یـُعّرف خالف ذلك، 
  قیاس المیكرونیر =  نموذج واحد 
  خصلتین= نموذجین /   متانةلقیاس طول / انتظام مؤشر /  مشطان 
  األلوان للـ  قراءتینRd    و+b نموذجین اثنین   = 

 

ن ما لم یتم التعریف بخالف ذلك، یتم إنجاز اختبار واحد لكل عینة قط ، ورساالت) ( لوطاتلكي تتكون عینات البالة في 
أبالند.  في حالة القطن فائق النعومة أو القطن المحلوج بواسطة اسطوانات أو القطن غیر المتجانس، یجب مضاعفة عدد 

 االختبارات أو عدد القیاسات لكل اختبار.

لنسبة  ):  یجب على عدد القیاسات لكل اختبار أو عدد االختبارات لكل عینة  أن یـُمـّكن تحقیق نتائج مقبولة طبقا(التوصیات
 ).12السماح المعترف بھ دولیا (أنظر القسم 

mailto:cotton.standards@usda.gov
mailto:cotton.standards@usda.gov
http://www.ams.usda.gov/cnstandards
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لتطبیقھا و قواعد تحدید قواعد تكرار االختبارات یجب بھدف التعرف على النتائج الشاردة و معالجتھا، ):  (التوصیات 
عتبات أو  ت)الرساال( اللوطات .  یمكن أن یكون ذلك على سبیل المثال حدود علىمعدلھااستبدال نتائج االختبار أو إیجاد و

  .التباین
 

 فحص الجھاز من حیث حالتھ و أدائھ في بدایة كل مناوبة على األقل طبقا لتعلیمات الجھة المـُصنِّعة. یجب

 حالة الجھاز: ھي األشیاء التي ینبغي فحصھامن 

  عــام •
o (مثال نظافتھ، رواسب القطن، أصوات غیر مألوفة) حالة الجھاز 
o (فارغ) صندوق الفضالت 
o يالمصاف 

 وحدة الطول / القوة •
o متجانس على المشط) ل، توزیع القطن بشكالتمشیط جھازفة، كسوة العینات (مثال النظا جھاز سحب 
o سنانغیاب األ األمشاط (مثال( 
o (مثال النظافة، شعیرات منحنیة ) الفرشاة 
o (مثال سطح أملس، نظافة ) الملزم 
o الضغط عند المالزم 
o المتانةعند وحدة الطول /  فراغال 

 للون / الشوائب  لوحدة النمطیةا •
o (مثال النظافة، الخدوش ) نافذة اللون 
o لوحة ال ضغط 
o الضوء / اإلنارة مصباح 

 وحدة المیكرونیر •
o المیزان 
o النظافة 

 
 یجب فحص المنطقة المحیطة في بدایة كل یوم یـُجرى فیھ اختبار.

  الطاقة الكھربائیة 
   ماء فارغة مصفاة، نظیفالھواء المضغوط (مثال ضغط كافي، فلتر( 
  نظام إدارة الھواء 
  (الحالیة و في أثناء فترة التكییف) الظروف المحیطة 

 
ساعة في الیوم / سبعة أیام في األسبوع في أثناء فترة االختبار، و إال  on "24یجب أن یبقى الجھاز في وضع تشغیل "

 رة و االختبار.فیجب تسخین الجھاز لفترة كافیة من الوقت قبل البدء بالمعای
 

 یجب أن یتم أداء االختبارات طبقا لتعلیمات الـجھة المـُصنِّـعة.
 عند البدء باالختبار ینبغي على المـُشغـِّـلین أن یقوموا في أثناء االختبار و بشكل دوري: 

   الحالیة المحیطةبفحص الظروف 
   11بفحص المعایرة ( أنظر الجزء( 
  بتنظیم مكان عملھم 
  نظیم  اإلمدادات من العیناتبت 

 

 وحدة المیكرونیر النمطیة .10.3.1
القطن الخام المحددة مسبقا في مكان القیاس و یتم ضغطھا.  تُـستخدم طریقة ضغط الھواء بشكل متواصل  من یتم وضع كتلة

 من أجل القیاس.
ز الختباره.  بالنسبة لعینة ذات یـُؤخذ نموذجا من عینة البالة و یوضع ھذا النموذج في حیّز قیاس المیكرونیر في الجھا

 حصتین، یمكن أخذ النموذج من أي  من الحصتین أو یمكن أن یكون مزیجا من كّمین متساویین من كل حصة.
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 من الوحدة. 100/1یتم تدوین المیكرونیر إلى أقرب  بالنسبة لعینة البالة،

 
 أو أوراق كبیرة، یدویا من العینة قبل االختبار. لتقاويا، الشوائب، مثل قطع كبیرة من أیة جسیمات كبیرة غریبةة یجب إزال

 دة.وكرات المعقالكتل الكثیفة من األلیاف أو الفش ألیاف نموذج االختبار إلقصاء ـنـتـُ 

  ):  (التوصیات

إتباع حجم العینة الموصى بھا على النحو المحدد من قبل الشركة المصنعة للجھاز بشكل صارم خالل  ینبغي •
 االختبار.

 .للجزأین، یجب أن یكون نموذج المیكرونیر ممثال جزأینذا كانت البالة تتكون من إ •
وفقا لمواصفات الشركة  قد تمت صیانتھ تكونأن بشكل مالئم و  قد تمت معایرتھیجب أن یكون میزان العینة  •

 .ـّـِعـةنـصـالمُ 
 .التي تم وزنھاد أي من المواد ـقـفـیجب اتخاذ إجراءات الحذر لئال تُ  •
 .إدخالھابغي أن تكون كثافة العینة منتظمة بقدر اإلمكان.  ال "تدس" أصبعك في وسط العینة عند ین •
 وذلك یجب تفادي االضطرابات التي یسببھا الھواء الخارجي حول وحدة المیكرونیر النمطیة و حول المیزان  •

 بشكل صارم.

 النمطیة المتانةوحدة الطول /  .10.3.2
.  توزیع أطوال القطن الذي تم قیاسھ من غیر مبرومةخصلة تظام طول ألیاف القطن في تـُستمـد مقاییس الطول و مؤشر ان

 قمتھاإلى  من قاعدتھا غیر المبرومةمسح الخصلة یتم   . غیر مبرومةلتشكیل خصلة تـُلتقط األلیاف عشوائیا حسب أطوالھا 
 باستعمال غیر المبرومةى أساس قطع الخصلة ) علالمتانةیتم قیاس القوة الالزمة للقطع (  لتشكیل توزیع طول األلیاف.

 .بوصة) 8/1مم ( 3،2مسافة ملزمة ب
للعینة.  في حالة القطن الفائق  جزءنموذجا من كل  تناول،  جزأینبالة ذات  المأخوذ من من قطن األبالند في حال عینات

 .  جزءنموذجین من كل  تناولالنعومة أو القطن المحلوج بواسطة اسطوانات، 
 

من بوصة،  و یتم تسجیل  1000/1من مم أو  100/1یتم تسجیل الطول عند الربیع األعلى إلى أقرب  سبة لعینة البالة،بالن
 من غرام قوة لكل وحدة تكس. 10/1و یتم تسجیل القوة إلى أقرب  وحدة،من ال 10/1مؤشر انتظام األطوال إلى أقرب 

 ):   (التوصیات

بشكل صارم خالل االختبار، مثلما ھو محدد من  ـبعامـُـتـّ  ھ ألخذ العیناتالعینة الموصى ب ینبغي أن یكون حجم •
 قبل الشركة المـُصنّعة للجھاز.

 عند إعداد النموذج بشكل شبھ أوتوماتیكي •
o  یمكن أن تتأثر كمیة األلیاف في الخصلة بالضغط على العینة و كذلك بعدد اللفات.  یجب أن تكون التقنیة

ج في أثناء االختبار أقرب ما یكون للتقنیة المستخدمة أثناء المعایرة و الفحص.  المستعملة إلعداد النموذ
 .)sample drum( عرض طبلة العینةبحیث تنتشر بالتساوي على یجب وضع العینة 

o .كن حذرا كي ال تـُظھر الخصلة فجوات واسعة دون ألیاف 
o خر.انتبھ كي ال تختلف كمیة األلیاف كثیرا في الخصلة من مشط إلى آ 
o  العینات سحب على آلة الموضوعة التمشیطماكینة بتنظیف كسوة  من وقت إلى آخرقم . 
o  التمشیطاحذر أال تتضرر كسوة ماكینة . 

 إعداد العینة أوتوماتیكیا •
 راقب نظافة كسوة ماكینة التمشیط. •
 األسنان. غیاب افحص األمشاط  تكرارا للكشف عن أشیاء مثل •
 الفرشاة عند كل اختبار.تأكد أنھ تم تنظیف األمشاط  ب •
 راقب الفرشاة حتى تتفادى وجود ألیاف عالقة بھا. •
 افحص قوة المـَلزمة بصورة روتینیة بحثا عن أوساخ / جسیمات / ألیاف ملتصقة. •
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 للون / الشوائب  الوحدة النمطیة .10.3.3
بقوة ال تقل و ذلك سطحة مساحة ملساء ممثلة لعینة من القطن في منطقة قیاس اللون و یتم كبسھا حتى تصبح میتم  وضع 

 كغم لكل سنتمتر مربع.   0،6عن 
   كل جزء من العینة. جزأین، یتم قیاسفي حالة عینات من بالة ذات 

 
یجب أن یكون سطح كل عینة فرعیة عریض بما یكفي لتغطیة مساحة القیاس بالجھاز و بالُسمك الكافي لیكون كثیفا (أي أنھ 

ملیمتر  50من المطلوب أن یكون الُسمك األدنى غیر المضغوط لكل عینة فرعیة ھو  ال یسمح للضوء باختراق العینة). 
 سنتیمتر مربع . 100والقیاس األدنى لمساحتھا ھو 

 
 من الوحدة. 10/1إلى أقرب   b+بالنسبة لعینة من بالة و اصفرارھا   Rdاالنعكاسیة یتم تسجیل 

من الوحدة،   100/1عشرّي ألقرب للمساحة (الشوائب) المبینة بشكل  یتم تسجیل النسبة المئویة  بالنسبة لعینة من بالة،
 تعداد الجسیمات إلى أقرب رقم صحیح.تسجیل و

  ):   (التوصیات

مواصفات الشركة المـُصنّـِعة ل طبقاحجم العینة الموصى بھ بشكل صارم في أثناء االختبار  تباعإیجب أن یتم  •
 للجھاز.

ة النافذة بأكملھا لكل عملیة قیاس.  یمكن التأكد من ذلك بواسطة شاشة المراقبة اتخذ االحتیاطات الالزمة بتغطی •
 كذلك.

(أي أنھا ال تسمح للضوء باختراق العینة).   الُسمك حتى تكون كثیفة ینبغي أن تكون العینة بمستوى كاف من •
 وینبغي أن تكون كثافة العینة متجانسة.

 أملس  یـُقدر بأنھا ممثلة للون، و ذلك بتجنب أیة كتل أو طیات.قم باختیار عینة من المختبر تكون ذات سطح  •
 قم بفحص نافذة اللون بتكرار للتأكد من النظافة و عدم وجود خدوش. •
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     المعایرة .11

 مقایـیـس المعایرة .11.1

 المعایرة التالیة فقط: أدواتالمعایرة باستخدام  یجوز
   ص المكثف (ـبواسطة أجھزة الفح غي استعمال المقاییس العالمیة لمعایرة القطنـینبU-HVI-CCSلمعامالت  ) بالنسبة
فمن المستحسن استخدام مقیاس  كافـة أنـواع األبالندختبار .  بالنسبـة الو المتانةلـطول، و مؤشـر االنتـظام، ا برامترات/ 

ف فائقة النعومة، من المفضل بالنسبة الختبار األصنا   .طویل/ قوي األبالند جنبا إلى جنب مقیاس قصیر/ ضعیف األبالند
 . الطول فائقةتیلة للقطن ذات  طویل/ قوي مقیاسقصیر/ ضعیف جنبا إلى جنب   األبالنداستخدام مقیاس 

    میكرونیر قطن واحد قطن بواسطة أجھزة الفحص المكثف للمیكرونیر:  میكرونیر الالمقاییس العالمیة لمعایرة
.  یجب أن تغطي )فتحة الفوھة معایرةل الزراعة األمریكیة و أسلوب وزارةمنخفض و میكرونیر قطن واحد مرتفع (أ

 على األقل. 1،5 بینھاالمعاییر مجموعة كاملة من األقطان التي یجري اختبارھا و تحتاج أن یكون  فرق المیكرونیر 
    االنعكاسیة مواد لمعایرة اللون و الشوائب إلیجادRd  /+b   مریكیة  و لنسبة مساحة الشوائب وزارة الزراعة األوفقا ل

   و تعداد الجسیمات.
    إدارة خدمة التسویق الزراعي (یتم  -یمكن الحصول على مواد المعایرة المذكورة أعاله من وزارة الزراعة األمریكیة

 یاري).    التوحید المع  www.ams.usda.gov/cotton   الطلب من  

) التي توفرھا وزارة ICCSالمعاییر الدولیة لمعایرة القطن تقدم مقاییس معایرة القطن بالمیكرونیر فقط ():   (التوصیات
و ھذه مفضلة لفحص معایرة المیكرونیر و لكن الزراعة األمریكیة خیارا مكونا من ستة أقطان في نطاق المیكرونیر.  

 رة.ینبغي أل یتم استعمالھا للمعای
[ ] 

):   بالنسبة الختبار األنواع فائقة النعومة من المستحسن استخدام المقیاس أبالند القصیر/ ضعیف ممزوجا (التوصیات
 الطویل/ القوي.  ELSالطول  ةبمقیاس التیلة فائق

 4): تكون القیم التقریبیة الختبار أقطان المعایرة: (وزارة الزراعة األمریكیة
 

 الختبار أقطان أبالند

 القوة  میكرونیر

 غرام/ تكس

 مؤشر االنتظام

%  

الربیع األعلى   الطول عند
UHML بالبوصة ، 

 

 أبالند قصیر التیلة 1.01أقل من  81 - 77 26 - 22 4.4 - 3.6

 أبالند طویل التیلة 1.22 - 1.13 90 - 83 26 - 22 4.4 - 3.6

 ELSل الختبار األقطان فائقة النعومة / ذات التیلة فائقة الطو

 القوة  میكرونیر

 غرام/ تكس

 مؤشر االنتظام

%  

الربیع األعلى   الطول عند
UHML بالبوصة ، 

 

 أبالند قصیر التیلة 1.01أقل من  81 - 77 26 - 22 4.4 - 3.6

3.6 - 4.4 37 +  84 - 90 1.30 +  ELS   تیلة طویلة 
 

 قطن المعایرة مستوى المیكرونیر

 منخفضمیكرونیر  میك تقریبا 2.6

 میكرونیر مرتفع میك تقریبا 5.5
 

 4   ELS  ال ینبغي استعمال التیلة القصیرة بعد اآلن. 
                                                 

http://www.ams.usda.gov/cotton
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یمكن طلب االنحراف المعیاري لقیم أقطان المعایرة العالمیة من وزارة الزراعة األمریكیة.  تعطي الجداول التالیة أمثلة 
التي تم ) و ھي عموما ممثلة لكافة أقطان المعایرة النسیجصنّـعي ـُـلماالتحاد الدولي  ITMFلالنحراف المعیاري (نموذجیة 

أعلى بشكل  الحصول علیھا من وزارة الزراعة األمریكیة.  یمكن أن تكون التغیرات بالنسبة لمعاییر للتیلة فائقة الطول 
 .نطاق التفاوت المسموح بھ / القیاسعدم الیقین بالنسبة ل بحسابملحوظ.  یسمح ھذا الجدول 

 
 

 )HVI( ة الفحص المكثفأمثلة عن المقاییس العالمیة لمعایرة القطن بواسطة أجھز

 الخصائص
 قویة -طویلة  ضعیفة  -قصیرة 

االنحراف  المعینةالقیم 
االنحراف  المعینةالقیم  المعیاري

 المعیاري
 0.08 4.32 0.08 4.04 المیكرونیر

 0.94 33.9 0.74 23.2 قوة الشد (غ/تكس)
الطول عند الربیع األعلى  

UHML(إنش) 0.012 1.167 0.012 0.975 

 UI   (%) 79.8 0.64 84.0 0.71 ؤشر االنتظامم
 

ألقطان المعایرة لقیاس الطول و القوة یجب االلتزام بھا.  ال یمكن استخدام أقطان المعایرة بھدف  مدة صالحیة ھناك 
 المعایرة بعد انتھاء ھذه المدة.

  فرط")یجب استبدال أقطان المعایرة إذا تم استخدامھا بشكل فائق التكرار ("استخدام م

 استبدال أقطان المعایرة إذا كان ھناك أي احتمال باختالطھا مع أقطان أخرى.  یجب

النظر عن تاریخ انتھاء ):   كلما تم استعمال أقطان المعایرة، كلما توجب استبدالھا في وقت أبكر، بغض (التوصیات
تخدام الدائم، ینبغي رغم ذلك استبدال أقطان حیتھا.  ینبغي النظر في االستبدال مرة كل سنة.  أما في حال عدم االسصال

 المعایرة بعد انتھاء مدة الصالحیة أو، إذا لم یكن ھناك تاریخ مبین، بعد مدة ال تتجاوز األربع سنوات.

یجب تكییف أقطان المعایرة في نفس المختبر و تحت نفس الظروف التي تخضع لھا العینات التي سیتم اختبارھا.  یجب أن 
(على أساس جاف) بعد أن یتم التكییف بشكل تام.  ینبغي أن یتم االحتفاظ  %8.25و   6.75وى الرطوبة  بین یتراوح محت

 .على الدوامف ـّ وه مكیجّ  یكون في مكان

یجب أن یكون سطح بالط األلوان نظیفا لضمان معایرة دقیقة.  إحدى الوسائل لتنظیف البالط ھي رش مادة ):   (التوصیات
ئلة و غیر كاشطة على سطح البالط، ثم المسح بواسطة قماش نظیف أو مندیل ورق.  ال ینبغي استعمال تنظیف مخففة سا

 قاسیة.، أو على مواد تنظیف أخرى كاشطة أو مواد التنظیف التي تحتوي على مادة تبییض

ینون)مصباح متوھج أو إ یتالءم بالط األلوان مع مختلف أنواع أجھزة قیاس اللون / مصادر الضوء (مثل .  ضاءة بالزَّ
مجموعة بالط  استخدام مع ھذا الجھاز.  ال تحاول أبدا  SITCینبغي أن یبقى البالط المعین للجھاز المعیاري الختبار القطن 

غیر الذي تم تعیینھ لجھازك، أو،عندما تطلب بالطا جدیدا، أختر بشكل صارم طاقم بالط یتواءم مع نوع جھاز قیاس اللون/ 
 ).HVI 1000 USTER" لــ  X2ھازك.  یـُرمـّـز نوع بالط اللون برقمھ التسلسلي (مثل "مصدر اللون لج

 

 یجب إرجاع بالط اللون لوزارة الزراعة األمریكیة كل سنتین إلعادة التقییم و ذلك لضمان معایرة دقیقة لجھاز قیاس اللون.

على األقل لضمان استمراریة االختبار عندما  یجب أن یكون لدى المختبرات مجموعتین من بالط األلوان):  (التوصیات
 تصبح أحدى المجموعتین غیر متوفرة لالستخدام.

باستعمال قطن  و الشوائبأقطان خاصة للفحص عند المعایرة للتحقق من قیاسات اللون وزارة الزراعة األمریكیة  تعرض
تشمل صنادیق درجات اللون   ا من القطن.نوع 12إلى  6.  بالنسبة للون، یتوفر صندوق لفحص اللون، یتكون من فعلي

تاریخ انتھاء الصالحیة بسبب التغیر الطبیعي للون القطن على مرور الزمن.  من الضروري االنتباه إلى ضرورة استعمال 
 صنادیق درجات اللون في غضون السنة الواحدة المحددة لصالحیتھم.

نسبة المساحة  و تعداد القیم  زجاج معالتحت  مـُثبّـتةمن القطن،  عینة 12أو  6بالنسبة للفضالت، تتوفر مجموعة مكونة من 
 المعمول بھا.
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 مواد الفحص الداخلي .11.2

الفائدة  فضال عن المعاییر العالمیة للمعایرة، ھناك خیار الستخدام مواد للفحص الداخلي للتحقق من مستویات االختبار.  و
مشابھة للتي یتم اختبارھا المعایرة و القدرة على استعمال أقطان  لمقاییساالستھالك المخفض  من الفحوصات الداخلیة ھي

 عامة للتأكد من صحة االختبار.
 

 االختبار، و لكن لیس للمعایرة. للتأكد من صحةیمكن استعمال مواد المعیار الداخلي 

 
.  بشدة  المناشیربالقطن المحلوج ب یوصىمنخفضة التغیرات.   HVIقیم ذات  مـُنّظماختر باالت متجانسة، و قطن  •

 .تحضیرلفحص نظیفا و دون أي المستعمل ل قطنالیجب أن یكون 
 البالة ممثلة لنوع المواد العام الذي یتم اختباره بشكل روتیني. خصائصیجب أن تكون   •
القـوي  و األخرى من  -تكـون إحداھـما من القطن الطویل  -یـُفضـل في الواقـع بالتـان عوضا عـن بالـة واحدة  •

 و الضعیف نسبیا. -لقطن القصیر ا
نموذج لكل عینة؛  و تؤخذ  X عینة و 60إیجاد المتوسط و االنحراف المعیاري و ذلك باختبار ما ال یقل عن  •

نفس التي سیتم استخدامھا إلجراء اختبار التحقق   Xالعینات من جھات متعددة من البالة.  ینبغي أن تكون قیمة  
 الروتیني.

ذه االختبارات في وقت یـُـعرف عنده بأن جمیع النظم، بما فیھا التكییف، تعمل بشكل صحیح.  یجب أن تـُـجرى ھ •
یجب االحتراس خالل االختبار، ساعة قبل إجراء االختبار.   48من المحبذ أن یتم تكییف العینات لمدة ال تقل عن 

 فالجھاز یخضع بانتظام للتدقیق بالمواد العالمیة الموحدة.
معایرة.  في أقصى تقدیر، لاالنحراف المعیاري للمقاییس العالمیة لب حراف المعیاري المـُتحّصل علیھنقارن بین اال •

الذي تم الحصول علیھ بكثیر االنحراف المعیاري الخاص بالمقاییس  ینبغي أال یتجاوز االنحراف المعیاري
عایرة باستعمال المقاییس العالمیة نطاق التسامح المعمول بھ عند فحوصات المإن فالعالمیة للمعایرة.  بذلك، 

 للمعایرة یمكن تطبیقھ أیضا للمقاییس الداخلیة.
 

المواد العالمیة فحص األدوات كذلك بتكرار باستعمال ):  عند استعمال مواد الفحص الداخلیة، یجب (التوصیات
 الموحدة.

 المعایرة / فحص المعایرة .11.3

و ذلك باستعمال البرمجیات الداخلیة لضبط االختالفات في بعض األمور تساھم المعایرة في دقة مستویات اختبار األجھزة 
ي لك على مستوى محدد في الحقیقة یتم ضبط نتائج األجھزةمثل التأثیرات المیكانیكیة، و الكھربائیة، و رطوبة القطن.  

 المعدات في حالة تشغیل ىعل ظاحفللیست المعایرة بدیال ل  متفق علیھ دولیا. ما ھو تكون على مستوى قیاس مضبوط حسب
 مضبوط.بشكل مالئم و و السیطرة علیھا لحفاظ على ظروف مناخیةجیدة أو ا

ألجھزة قد تم ضبطھا بشكل یصل إلى مستوى قیاس معین.  ل المعامالت / البرامتراتأن  تعني المعایرة في ھذه الوثیقة إن
في العادة، فإن برمجیة اآللة تجمع بین فحص التحقق منھ.   محدد قد تمّ  لمعایرة فیعني أن االمتثال لمستوى قیاسفحص ا أما

 المعایرة ومعایرة أوتوماتیكیة في حال انحراف نطاق التسامح إلى خارج المستوى المتوقع.

 یجب أن تتم عملیات المعایرة طبقا لتعلیمات الجھة المـُصنّـِعة لكل واحدة من عملیات قیاس خاصیات األلیاف.
 

ـِذت بشكل فـّ نـُ الفحص الدقیق ھذه قد  ات المعایرة على أساس "حسب الحاجة"، نظرا ألن إجراءات یمكن أن تتم عملی
 كامل.

 على سبیل المثال، في حالة:

 انحرافات عن المستوى المتوقع لدى عملیة فحص المعایرة. •
د المقارنة فیما بین علیھا (مثال في أثناء عملیات الفحص المستقلة أو عن یتم العثوراالنحرافات المتسقة التي  •

 المختبرات).
 تغییر مواد المعایرة •
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 التغییرات في إعداد األجھزة المیكانیكي •
 اإلصالح / الصیانة التصحیحیة •
 التغییرات في بیئة المختبر •
 :5أنماط نطاق التسامح توجد في الجدول أدناه.  تحدیدا لجھازمح للمعایرة بنوع انطاق التسا یتعلق

 

الطول عند الربیع  القوة غ/تكس میكرونیر الجھازنوع 
  UHML األعلى

 إنش/ مم

  UI مؤشر االنتظام
% 

HVI 1000 
HVI 900 

HVI Spectrum 
± 0,1 ± 1,0 ± 0,013 / 

0.33mm ± 1,0 

Premier ART  
Premier ART 2  

Premier HFT 
±0,1 ±1,0 ± 0,013 / 

0.33mm ±1,0 

 
 (التوصیات)

وحدة میكرونیر من  0.1-المیكرونیر بین +/ ات المستعمل لمعایرة قراءة ینبغي أن یكون متوسط میكرونیر العین •
 القیم المحددة للمعاییر.

و ینبغي أن یكون متوسط نتائج االختبارات التي أجریت على العینات الختبار قیم الطول، وانتظام مؤشر الطول،  •
 و القوة، بین   

o /+-0.013    / مم عند الربیع األعلى  0.33بوصةUHML 
o /+- 1%  UI ؤشر االنتظام م 
o /+- 1 قوة شد  تكسغم 

التي تم من القیم  0.4-یقرب +/ إلى مامعایرة مقیاس اللون ل b+و االصفرار  Rdاالنعكاسیة  یجب أن تكون قیم •
 لون.المقیاس من  بالطة كلل إقرارھا

مساحة بالط الشوائب الذي تم بالمائة من  0.05-تحتاج المعایرة المقبولة لمقیاس الشوائب معایرة في ما یقرب +/ •
 إقراره

 

 عملیات فحص المعایرة بشكل متكرر لضمان دقة البیانات. یجب إجراء
     .بالنسبة للمیكرونیر و الطول / القوة، على األقل في البدایة، في الوسط و في آخر كل مناوبة 
     ي جھاز القیاس.  إذا تم استعمال مصابیح التردد على نظام الضوء المستعمل فعتمد بالنسبة للون/ الشوائب، ی

بالنسبة للضوء الكشاف، من الممكن تزامن متوھجة، یجب أن یتم إجراء فحص المعایرة كل ساعتین على أقل تقدیر.  
 فحص المعایرة مع الفحوصات المخصصة لوحدات الجھاز األخرى.

 

 ي لكل من األجھزة في المختبر.  ینبغي تدارسیجب الحفاظ على سجالت المعایرة و نتائج فحص المعایرة بشكل منھج
 النتائج بحثا أن أنماط.

 
)  عند القیام بعملیات فحص المعایرة على عینات القطن بشكل مستقل عن المعایرة، فإن التوصیات الخاصة توصیات(

 بنطاق التسامح (بناء على متوسط االختبارات األربع) ھي:  
 وحدة 0.10 -+/میكرونیر  •
 /تكس غم 1.5 -+/قوة ال •
 بوصة  0.015 -+/ الطول •
 وحدة 1 -انتظام الطول +/ •

 .یمكن إدراج نطاق التسامح في برمجیات أجھزة القیاس.  ال یجوز تغییرھا إال بعد أن تشیر الجھة المـُـصنّـِعة بالموافقة على ذلك.5
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 وحدة Rd  /+- 1.0 االنعكاسیة •
  وحدة b   /+- 0.5االصفراریة + •
 % 0.1 -مساحة الشوائب +/ •
 جسیمة 5 -تعداد الجسیمات +/ •

شغّـِل، وعلیھ فیجب أن المـُ  العامل حسبأن یكون حساسا  عند استعمال األجھزة شبھ األوتوماتیكیة یمكن لمستوى االختبار
 المـُشغّـِل. العامل تتم معایرة / فحص ھذه األجھزة عندما یتغیّر

 الث أسالیب إلجراء فحوص المعایرة:ھناك ما ال یقل عن ث
استخدام قائمة البرمجیة الخاصة بالمـُصنّـِع إلجراء المعایرة الداخلیة/ فحص المعایرة الروتیني.  یجب البدء أ)   

وحدات الجھاز. سوف یشمل اإلجراء الروتیني اختبار مواد المعایرة ذات الصلة، وسوف یكشف عن بذلك لكل من 
التي تفوق نطاق التسامح المسموح بھ للمعایرة ("فاشل").   االنحرافاتالمطابقة  مع مستوى المقیاس ("ناجح") أو 

رافات.  بھذا األسلوب یكون من السھل بناء على القیاسات، یقوم النظام باحتساب معایرة جدیدة في حال وقوع انح
 یع الكشف عن االنحرافات البسیطةالقیام بفحص المعایرة، و لكن ذلك یعتمد على مواد المعایرة العالمیة و ال تستط

 .ولكن المتسقة
  .تادالمعاختبار النظام  في نسق.  یتم اختبار عینات قطن مالئمة اختبار النظام في نسقباختبار مستقل ب)   القیام 

إذا كان االنحراف بین  الموضوعة لعینات القطن ھذه.یتوجب على المستخدم أن یقارن نتائج االختبارات مع النتائج 
 تتم، یتعین عند ذلك القیام بأنشطة متابعة مثل التي المعطاةالحدود  تجاوزیالنتائج المـُختبرة و النتائج الموضوعة 

ن من الكشف عن انحرافات بسیطة ستعمال مواد الفحص الداخلیة و یـُمكّ یسمح ھذا األسلوب ا  بالنسبة للمعایرة.
إنما متسقة.  إال أنھ، وبما أنھ ینبغي المباشرة بكل خطوة یدویا، یكون ذلك مناسبا فقط للمستخدمین من ذوي الخلفیة و

 الجیدة في مجال تفسیر البیانات.
الكشف عن االنحرافات المستمرة، سوف تساعد على التي یتم تسجیل نتائج االختبارات فیھا  الضبطإن خرائط 

   المفاجئة. التبایناتاالتجاھات، أو و

 
 ]أوستر[  ضبط: خریطة الشكل

 
 
 
 

عند القیام باختبارات مستقلة فقط عند اختبار النظام، یجب أن یكون عدد القیاسات لكل عینة مساویا  أو أعلى من 
او من القیاسات، یمكن تطبیق نطاق التسامح للمعایرة على االختبار. أما بعدد متسعدد القیاسات في نسق المعایرة.  

و ینبغي أن یكون رقم األقطان اثنین على   بعدد مختلف من القیاسات، یمكن تكییف نطاق التسامح بناء على ذلك.
 األقل، مغطیا بذلك النطاق المعتاد للخصائص.
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 انب استخدام روتین المعایرة الداخلیة/ فحص المعایرة مع المواد.  إلى جالجمع بین الطریقة أ) و الطریقة ب)ج)   
القیاسیة العالمیة، من الممكن القیام باختبارات مستقلة إضافیة في اختبارات النظام على نفس األقطان أو أقطان 

لمالئم أن یكون تسمح بدمج مزایا المنھجین.  في ھذه الحالة، من ا الشدیدةھذه المنھجیة .  الواحد أخرى خالل الیوم
 ھناك عدد أقل من االختبارات لكل عینة و عینة واحدة فقط لالختبارات المستقلة.

 

 األسباب المحتملة لھذه االنحرافات قبل المعایرة. على عند التحقق من انحرافات نطاق التسامح، یجب التعرف
 

أن تعمل كافة األجھزة على نفس المستوى استنادا إذا كان المختبر یـُشغّـِل عدة أجھزة، یجب عندئذ اعتماد إجراء یضمن ب
 إلى فحوص المعایرة.
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 أوجھ عدم التیقن قیاس /رقابلیة البیانات على التغی   .12

  إمكانیة استخدامھا ألغراض تجاریة أو علمیة.بھدف  إلعادة اإلنتاجیجب أن تكون نتائج البیانات قابلة قدر اإلمكان 
 6باختیار  (CSITC)التوحید القیاسي التجاري الختبار القطن بواسطة األجھزة ة قام فریق العمل المتخصص في منظم

 خصائص تؤھلھا لتكون موثوق بھا بما یكفي لألغراض التجاریة

• )Micمیكرونیر ( 
• )Strالقوة ( 
 ) و یذكر بالمللیمتر أو بعـُشر البوصةUHMLالطول ( •
 )UIاالنتظام ( •
 Rdانعكاسیة اللون  •
 b+صـُفرة اللون  •

 
 .CSITCتجارب سلسلة الحصول على بیانات مالئمة بالنسبة للخصائص الست ھذه من  یمكن

 
عینة من قطن  112لحوالي  2013-4إلى    CSITC 1-2007التجارب  سلسلةتم استخراج البیانات التالیة من مجموعة 

.  للحصول على ھذه 112ت الـ و كل النتائج المعطاة ھي معدالت العینا جھازا مشاركا. 106األبالند األمریكي و بمعدل 
اختبارا لكل عینة.  تم  30أیام متتالیة باستعمال كل جھاز، أي بما مجموعھ  5اختبارات على مدار  6النتائج، تم إجراء 

 لخوارزمیة كرابمن الحسابات وفقا  الشاردةالقیم استبعاد 
 

 األجھزة في داخلاالختالفات 
 عینة مماثلة:  على  االنحرافات المعیاریة لجمیع األجھزة المشاركة بوسیطاألجھزة  في داخلیتم تعریف االختالفات 

 التغیرھذا  األیام؛ یشملمن  یوم اختبارات في كل 6بإجراء بعد أیام مختلفة  بینالجھاز  في داخل االختالف وسیط •
 .التغیرآخر و كذلك قابلیة العینة على  ویوم  بینالتباین أكثر ما یكون 

أكثر ما یكون قابلیة  التغیرعلى نفس العینة في نفس الیوم؛ یشمل ھذا  تستة اختباراس الجھاز بین بنف التغیر وسیط •
 بین یوم و آخر. التغیرو التقلبات على المدى القصیر، و لكن لیس  على التغیرالعینة 

فضال  على التغیر قابلیة العینة التغیر اشمل ھذیاختبارا على نفس العینة؛  30بین في نفس الجھاز  التغیر وسیط •
 بین یوم و آخر. على التغیرعن التقلبات على المدى القصیر و القابلیة 

 

 التغیرات ضمن الجھاز
 عینة من قطن األبالند األمریكي) 112لالنحراف المعیاري ضمن الجھاز لـ الوسیط(معدل 

درجة 
 االصفرار

+b  

درجة 
 االنعكاس

 Rd 

مؤشر 
 االنتظام  

UI 

الطول عند 
 األعلىالربیع 

UHML قوة الشد 
 المیكرونیر

Mic الخصائص 

 بالبوصة %  
 غ/تكس

g/tx  الوحدة 

 بین مختلف األیام 0.027 0.40 0.0059 0.29 0.24 0.12

 بین كل اختبار منفرد في الیوم الواحد 0.039 0.58 0.0101 0.51 0.24 0.11

 أیام 5اختبارا على مدى  30بین  0.048 0.70 0.0116 0.58 0.35 0.17
 
شف عن ھنا من أجل الك الواردةنفس الجھاز بالمعدالت  التغیرات ضمنبمقارنة القیام كل مختبر  على ) یتعینالتوصیات(

 التأثیرات التي تقلل من قابلیة تكرار بیاناتھ.
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 فیما بین األجھزة التغیرات
كافة األجھزة المشاركة.  یـُجرى ھذا التقییم بعد معیاریة فیما بین نتائج انحرافات بفیما بین األجھزة  التغیراتیتم تعریف 

 .القیم الشاردةحذف 

 اختبار.  یعكس ذلك االنحرافات النظامیة بین األجھزة/ المختبرات. 30التغیرات فیما بین األجھزة بناء على  •

 اختبارات. 6التغیرات فیما بین األجھزة بناء على  •

في الممارسة التجاریة ذلك التغیرات الفعلیة منفردة.  یعكس  التغیرات فیما بین األجھزة بناء على اختبارات •
 .تم القیام باختبار واحد فقط لكل عینةیو عادة ما الیومیة، 

 

 التغیرات فیما بین األجھزة
 عینة من قطن األبالند األمریكي) 112(معدل االنحراف المعیاري فیما بین األجھزة لـ

 درجة
 صفراراال 

+b 

درجة 
 االنعكاس

RD 

ؤشر م
 االنتظام

UI 

الطول عند 
 الربیع األعلى

UHML 

قوة 
 الشد

 المیكرونیر
Mic 

 الخصائص

 بالبوصة %  
 غ/تكس
g/tex  الوحدة 

 اختبارا لكل جھاز 30اعتمادا على  0.071 0.99 0.0118 0.53 1.03 0.36
 اختبارات لكل جھاز 6اعتمادا على  0.076 1.08 0.0134 0.62 1.05 0.38
 اعتمادا على اختبار واحد 0.086 1.24 0.0169 0.81 1.08 0.41

 
األخذ بعین االعتبار  ال بد منیمكن أن تؤخذ االختالفات فیما بین األجھزة كأساس لتثبیت حدود التبادل التجاري.  لذلك، 

البالة. على عینات مختلفة من نفس  في مـُختبرین مختلفینفي المحاكم بناء على اختبارات تـُجرى  التقاضيوجود خطر 
باإلضافة إلى ذلك، من المھم أن ندرك أن التغیرات المعطاة تستند على عینات قطن األبالند األمریكي فقط ال غیر.  

أخرى، قد یكون ھناك تغیرات مختلفة مثال على أساس النوعیة، اإلنتاج، الحصاد، أو صول قطان من أبالنسبة لأل
 الحلیج.

التجارب فیما بین المختبرات، من المھم بالنسبة  سلسلةت التي ُوجدت في فضال عن استعمال التغیرا )توصیاتال(
لمعامل اختبار القطن األخذ بعین االعتبار قیاس عدم الیقین المحیط بمناھج االختبار استنادا على تأثیراتھا األساسیة.  

 ختبارات و بتقدیر مغزاھم.فلیس من الممكن تخفیض عدم الیقین بشكل نظامي إال من خالل معرفة التأثیرات على اال
 التغیرات األولیة فیما بین األجھزة على الخصائص األخرى

تكون التغیرات فیما بین  ،بواسطة األجھزة المعیاریة الختبار القطن التي تم قیاسھا بالنسبة للخصائص األخرى
 إن  لالستخدامات التجاریة. (CSITC) من قبل فریق عمل یتم اعتبارھالم  ، بحیث أنھمرتفعة بشكل ملحوظاألجھزة 

 2009-4 تجارب القطن ببریمن من سلسلة في الجدول التالي، استنادا إلى مبینة فیما بین األجھزة طیةاالختالفات النم
 عینات). 8( 2010-4 إلى CSITC  3-2010تجارب  سلسلة و )عینات 5( 2001-1 إلى

 
 بین األجھزةفیما التغیرات 

مؤشر األلیاف 
 القصیرة

 (أ)
 تعداد الشوائب

 (أ)

مساحة 
 الشوائب

 (أ)
 االستطالة

 الخصائص (ب)

 الوحدة % % - -

 معدل االنحراف المعیاري 1.05 0.042 6.4 1.8
 متوسط معامل االختالف 17 23 33 19

 
تجارب القطن ببریمن سلسلة(ب) =  استنادا إلى           )CSITC( سلسلة التجارب(أ) = استنادا إلى  
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 إعادة اإلنتاج القدرة على من الفحص للتأكد/ تجاربال سلسلة   .13

  .سلسلة منتظمة من التجاربفي  فیما بینھا ینبغي أن تشارك المختبرات

ینبغي استخدام نتائج سلسلة   .الدولیة ضروریة للتداول التجاري بالقطن CSITC تجارب سلسلةتعتبر المشاركة في 
 نتائج التجارب التي جرت فیما بین المختبرات. معدل تخفیض للكشف عن االنحرافات النظامیة و التجارب

ھي أكثر برامج  (CSITC) للقطن اآللیة لالختبارات التجاریة المقاییس بتوحید الدولیة الخاصة التجاربإن سلسلة 
جراء ھذه .  و یتم إ(SITC)ألجھزة ذات المعاییر الموحدة الختبار القطن التجارب الدولیة المعروضة شموال بالنسبة ل

: التسجیلمرة.   30كل عینة  یتم اختبارعینات قطن، و  4باستعمال  فیھا مرات في السنة، كل مرة 4 التجارب
csitc.org  :التسجیل  .csitcsecretariat@icac.org. 

 )التوصیات(

 تحسینھا.  یتمج تقییم خصائص الجھاز بغرض تحدید أي من الوحدات / القیاسات یجب أن مقارنة نتائ •
وإلدخال تحسینات  نحرافاتاألسباب المحتملة لال من أجل العثور على قیاس لكل التشخیصیة الرسوم البیانیة تحلیل •

 دقة.ال على
 الزمن. مرور على مدى البیاناتتغیرات  تحسینبھدف  و جداول الدقةالتشخیصیة  الرسوم البیانیة تحلیل •
 تحلیل نتائج سلسلة التجارب الالحقة من أجل العثور على المیول و االتجاھات. •
 مع نتائج برامج سلسلة تجارب أخرى. (CSITC)التجارب مقارنة  نتائج سلسلة  •
  نتائج سلسلة التجارب وإجراءات المتابعة ذات الصلة.توثیق  •

 
 للمشاركة: بھدف التالیة باالعتبارالتجارب ، فمن الممكن أخذ سلسلة (CSITC)التجارب فضال عن سلسلة 

على عینتین  ةشھریال ارة الزراعة األمریكیة  بالمقارناتلوز )Check Test( تشیك تست HVIیسمح برنامج  •
 . vcotton.standards@usda.goمن القطن.  جھة االتصال:  

االختبار  المعیاري للقطن تتیح إمكانیة مقارنة نتائج  كماالقطن بالمشاركة مجانا،  لتجاربتسمح سلسلة بریمن  •
بنتائج مختبرات أخرى إضافة إلى مقارنتھا بمختلف طرق اختبار القطن.  جھة  (SITC) بواسطة األجھزة

 .  ieling@faserinstitut.dedrاالتصال:  
باستخدام األقطان المزروعة محلیا.  للمزید من  في المختبر اإلقلیمیة بالمقارناتالتجارب تسمح سلسلة   •

   csitc.orgالمعلومات:  
 

ائج األجھزة بناء على نتائج سلسلة التجارب القیام بمقارنات بین نت ینبغيعندما یتواجد أكثر من جھاز واحد في مختبر ما، 
 فضال عن االعتماد على اختبارات محددة تم القیام بھا بھدف المقارنة.

الفحص للتأكد من ) ال تتیح سلسلة التجارب التحقق الیومي من دقة نتائج الجھاز. بھدف التحقق الیومي، یوصى بتوصیات(
إلى مختبر مستقل  یومیا المجموعة  العینات ممثلة لجمیع نموذجیة ة فرعیةمجموع یتم إرسال  .القدرة على إعادة اإلنتاج

 مقارنةو من ثم تتم  ،دقّة / صحة أفضل التي توفر األسالیب باستخدام ثم یعاد اختبارھا ،القدرة على إعادة اإلنتاجللتأكد من 
.النتائج

mailto:csitc.org
mailto:csitc.org
mailto:csitcsecretariat@icac.org
mailto:cotton.standards@usda.gov
mailto:drieling@faserinstitut.de
http://www.csitc.org/
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 غیر الدوري برنامجال)  USDA AMS( إدارة خدمة التسویق الزراعي -وزارة الزراعة األمریكیة تعرض  •
 ، إلعادة اختبار عینات فردیة ترسل لھا من طرف أي مختبر.) Checklotتشیك لوت (

وذلك  لفحص القدرة على إعادة اإلنتاجبرنامجا  للدول المحیطة في بعض المناطق، تقدم المراكز الفنیة اإلقلیمیة •
 .(CSITC)قطن بواسطة األجھزة التوحید القیاسي التجاري الختبار التحت إشراف منظمة 

في حال كان بإمكان فحص القدرة على إعادة اإلنتاج إلجراء  ختبرات أن تعین مختبرا مستقال آخرایمكن للم •
 المختبر المـُعیّـن أن یـُثبت

o  خطوط   بأنھ یفي بشروطCSITC  التوجیھیة ھذه. 
o  مستوى أفضل من الصحة/ الدقةو أنھ یقدم. 
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 التصدیر // تقدیم التقاریر البیانات  تسجیل   .14

 .فقدان البیانات لتجنب وآمن مكان بعیدو وضعھا في  للجھاز الثابت على القرص التي یتم حفظھا البیانات یجب أن یتم نسخ

 )التوصیات(

 .او تطبیقھ لتخزین البیانات دوریا روتین تطویرینبغي  •
على الوسائط اإلعالمیة األخرى طریقة  أفضلب ناتالبیا لنقل الشركة المصنعة تعلیمات دلیل اتباع المستحسنمن  •

 ، الخ)USB الذاكرة أصبع(القرص، والكابالت، و المناسب  نسقو ذلك بال
التصدیر المناسب من  نسققاعدة بیانات المختبر باختیار للجھاز إلى  ویمكن تیسیر النقل من القرص الصلب •

 اتبع دلیل إرشادات الشركة المصنعة ؛الجھاز
 الصلب القرصمن المستحسن تنظیف  بشكل سنوي، الشركة المصنعة التي تقوم بھازیارة الصیانة  في أثناء •

 بالمواسمالمتعلقة  القدیمةقاعدة بیانات خارجیة لتخزین البیانات  یتم استعمالللجھاز من البیانات القدیمة طالما 
 السابقة.

  )التوصیات(
كما تكون  المعملیةالمعلومات الضروریة تكون خاصة بنتائج االختبارات قاعدة بیانات لتجمیع كافة  من المستحسن اختیار

.  ینبغي أن تكون قاعدة البیانات الخاصة بنتائج االختبارات المعملیة الجھازفي  ذاكرة البیانات حفظمكان  مستقلة عن
نمطیة أو تقدیم إحدى النتائج إلى مثل إیجاد معدل الوحدة المصممة بشكل یفي بالشروط المطلوبة الستخدام بیانات االختبار، 

 العمیل.
 

 .فقدان البیانات لتجنب وآمن بعید إلى مكان بشكل دائم قاعدة البیانات نسخ یجب
 .ذاكرة البیانات في الجھاز إلى قاعدة البیانات مكان حفظ من نسخ البیانات باستمرارلإجراء  وضع ینبغي

 
 اختبارھا، یجب أن تـُخزن قاعدة البیانات: بھدف تتبع جمیع المعلومات الخاصة بأي عینة یتم

 معلومات ذات الصلة بتاریخ العینةجمیع ال 
 األصل •
 المحلج حیث تمت المعالجة •
 اسم العمیل / المـُزّود •
  نوع العینة (من المحلج أو عینة ضبط) •

 ر العیناتجمیع المعلومات ذات الصلة بالطریقة المـُطبقة و/ أو اإلعدادات المـُطبقة للقیام باختبا 
 اسم الجھاز المستعمل و نوعھ •
 عدد االختبارات على كل عینة من كل وحدة نمطیة للجھاز •
  إذا كان االختبار قد تم على جزء من العینة أو على مجموعة عینات مـُمثلة)، الطریقة المطبقة ( •
 الجھاز تشغیلنیین و عّمال أسماء الف •

 ینات مثل:بشروط اختبار الع جمیع المعلومات ذات الصلة 

 ، ونتائجانتھاء الصالحیة ، وتواریخالمواد المرجعیة أسماء( العینةھذه  اختبار في حین الجھاز معایرة •
 المعایرة) عملیات التحقق من

 الرطوبة النسبیة ظروفو الحرارةدرجة  •
 مالحظات إضافیة •

 جمیع المعلومات ذات الصلة باختبار العینات 
 النتائج •
 لة عینة منخفضة أو أقطان متسخة على سبیل المثال)مالحظات (فیما یتعلق بكت •
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عادة ما یتم تقدیم التقاریر اعتمادا على قاعدة البیانات الخاصة بنتائج االختبارات المعملیة؛ یجب أن یتم احترام القواعد 
أفضل و ذلك بھدف تواصل  10.1رد في الجزء وكما  التنسیقفضال عن المختصرات و   ISO 17025المبینة في أیزو 

 بین أصحاب المصالح المھتمین بالقطن.
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 االستخدام التجاري للبیانات   .15

بسرعة عالیة، و ذلك لكي  تحقق االختبارفي تحقیق نتائج دقیقة و قابلة للتكرار على أجھزة  ھدف الرئیسي لھذا الدلیلیتمثل ال
الصحیح، لیس في أثناء الغزل فحسب، و إنما  دقیق بھدف ضمان األداء لمن تقییم المواد الخام بشك القطن جھة غزلتمكن ت

 التشطیب.الصباغة و  یشملخالل دورة كاملة من عملیة تحویل المنسوجات القطنیة، بما 
ـبائع، ھزة، و التي یمكن أن تساعد الـددھا األجـقا للخصائص التي تحـمین القطن وفـب التجاري في تثـالجان یر أن ھناك ـغ
، و صاحب معمل الغزل، للتفاوض بشأن السعر في سیاق القیمة اإلجمالیة في ھلك النھائيتمسالمزارع أو المحلج، و الو

 السوق في وقت معین.
، یتم استخدام البیانات الناتجة عن اختبار بالة حیث أن القطن الموضوع في معمل الغزل یتكون من عدد كبیر من الباالت

في نفس  / البرامترات توزیع المحدد مسبقا للخصائص أو المعلماتال یتم تحقیقواحدة لتحقیق متوسط المزیج، في حین 
 .اآلونة

من ناحیة اإلنتاج، و حیث أن القطن منتج طبیعي، فإنھ من شبھ المستحیل أن یكون لكل بالة نفس الخصائص المطابقة، 
إضافة إلى ذلك، فإن مثل ھذه   بعض االختالفات الطفیفة من بالة إلى أخرى. في أثناء عملیة االختبار فبالتالي سوف تحدث

 دقة فياالختالفات الطفیفة سوف تصبح واضحة  في مختبرات معامل الغزل، غیر أنھ ال ینبغي أن یعتبر ذلك عیبا أو عدم 
ھذا االستخدام   " أو نطاق النتائج التي تم االتفاق علیھا مسبقا بین المشتري و البائع.التجاري" التسامح، و إنما مجال الجھاز

و لكن دون أجھزة دقیقة و   جاري لجمعیات القطن.ـبادل التـھ في قواعد التـعریف بـات، أو "التسامح"، تم التـبیانـجاري للـتال
عامل الغزل و ـیرات أو مجاالت التسامح، و بذلك یمس بجودة مـطاق ھذه التغـتسمح بالتكرار فإن القطن سوف یقع خارج ن

 العوائد المالیة على البائع.
المناسبة و ذلك من أجل  الحدود ضمنالباالت و القیاسات غیر األكیدة باالعتبار في في داخل التغیرات المفترضة  أخذیجب 

 ضمان التبادل التجاري السلیم بالقطن.
یمكن، على سبیل المثال، أن یؤخذ ھذا باالعتبار عندما فضال عن ذلك فإن خصائص القطن تختلف من بالة إلى أخرى.  

لبیع، و لیس اعتمادا على المطروحة لللرساالت / اللوطات یعات استنادا إلى المعدالت و االختالفات المسموح بھا تحقق المب
 الرساالت / اللوطاتمعدالت واختالفات  حولاتفاق ممكن تحقیق لخلفیات اإلحصائیة، من النظرا ل  نتائج بالة واحدة.

 بكثیر من نتائج االختبارات الفردیة.نطاق التسامح أقل  فیھ كونبشكل ی المطروحة للبیع
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 الموظفون .16

 عند اختبار القطن بواسطة األجھزة، یجب التعریف بكافة المھام ذات الصلة بالجودة و إدراجھا

قاریر االختبارات، وصیانة األجھزة، ـتشمل المھام ذات الصلة بالجودة المعایرة، و االختبار، و الفحص، و اإلمضاء على ت
 لمھام. لكل من ا لخ.  یجب أن تـُحدد جھة االختصاصو المشتریات ا

 

تم التي كل شخص لھ عالقة باختبار القطن بواسطة األجھزة الكفاءة التي تسمح لھ القیام بالمھام  لدى كونیجب أن ت
 و ذات الصلة بالجودة. ابھ  تكلیفھ

 أو المھارات التي تم إثباتھا، حسبما ھو مطلوب.و/  یمكن إضفاء الكفاءة  عن طریق التعلیم المناسب، و التدریب، و الخبرة،
  ) من المستحسن أن یحتفظ المختبر بالسجالت ذات الصلة بالكفاءة / التدریب.التوصیات(
 

 ینبغي تحدید ممثل عن المختبر یتمتع بالمسئولیة و السلطة الضروریتین.

  یقوم باالختبارات. اكفؤا رئیسیشخصا  ھناك أن یكونمن اإللزامي 

 الذین یعملوا في مجال االختبار عن طریق األجھزة:  االعتیادیینن الموظفون یكو

 شخص رئیسي كفؤ یقوم باالختبارات رئیس للمختبر /  •

 ألجھزةامـُشغّـلو  •

 موظفون مساعدون •

 فنیو صیانة األجھزة •
 )التوصیات(

 و ذلك ظفین الرئیسیین على األقلمن المستحسن أال یتم التدریب في الداخل فقط و إنما توفیر التدریب الخارجي للمو
 لتأھیلھم.

ینبغي أن یتم تدریب المـُشغّـلین للعمل في كافة المواضع / الوحدات النمطیة لجھاز االختبار كما یجب أن یعملوا دوریا 
ة في إعداد استخدام التكنولوجیات السلیمبالتناوب.  و یجب أیضا أن یكونوا قادرین على أداء المعایرة، و تناول العینات، و 

 العینات و اختبارھا، و التعرف على خلل األجھزة و أخطائھا. 
 مع معامل اختبار القطن األخرى. للمعرفةمن المفید للحفاظ على الخبرة الفنیة و تحسینھا أن یقع تبادل 

 

كلیف).  ال یمكن إال (جدول الت بالجودة مھمة ذات الصلة للقیام بكلیجب إعداد الوثائق التي تحدد أمر التكلیف لكل شخص 
 / أو أن یقوم بإنجاز ھذه المھمة. بھذه المھمة أن یـُكّلف ذات صلة بالجودة بمھمة تخویلھ للقیامللشخص الذي تم 

 )التوصیات(
المخّولین متواجد ألداء  األكفاء و من الموظفین عدد كافي یكون ھناك على الدوام یجب على إدارة المختبر أن تضمن بأن

 لوبة.المھام المط
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  إدارة المختبر   .17

اختبار  أداءأثناء، وبعد  مستعملة قبل و یجب على إدارة المختبر أن توثق و تبرھن كیفیة ضمانھا بأن كافة الوسائل متوفرة و
 .عمیلھاعینات القطن و كذلك تقدیم التقاریر ذات العالقة وفقا للجودة التي یتوقعھا 

 

ذات الصلة بكافة االختبارات، ینبغي تحدید ھویة العینة بشكل مالئم لكي یكون تتبع إلى جانب التوثیق المطابق للمعلومات 
 كافة المعلومات ممكنا.

  )التوصیات(
  یجب على المختبر: 

أن ینشئ وسیلة تعریف بالعینة و الحفاظ عیھا من حین جمعھا و إلى حد التخلص منھا فضال عن إیجاد طریقة  •
ي تم جمعھا في نظام یقوم بتخزین المعلومات األصلیة، والبیانات المشتقة عنھا، و لضمان أمن و سریة المعلومات الت

 أیة معلومات تیسر أي بحث للتتبع السھل للمعلومات. 

تحلیل االختبار المطلوب  لتحقیقأن یكون قد حدد الموظفین على مستوى اإلدارة و الفنیین المدربین جیدا واختارھم  •
 العمیل. طالب بھایطبقا للجودة التي 

 تطویر و تطبیق اإلجراءات الھادفة الختیار و شراء الخدمات و المواد التي تؤثر على جودة االختبارات. •

إیجاد و تطبیق سیاسات ینبغي تنفیذھا عندما ال یتطابق أي وجھ من أوجھ عمل المختبر أو نتائج عملھ مع الشروط  •
وصفا شامال لكیفیة تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة و/ أو  و یجب أن تشمل ھذه السیاسات  المتفق عیھا مع العمیل.

 التدابیر الوقائیة.
 الشروط المطابقة.  ISO 17025یحدد 
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 سوف یتم إدراجھا في إصدار الحق  إضافیة  مواضیع   .18

 أجھزة اختبار أخرى •
 الشروط و األنظمة إلیجاد متوسط الوحدة •
 على الباالت بطاقات الصقةالتوصیات الخاصة بوضع  •
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 شكر و تقدیر    .19

لذا، فإن المحررین یودون تقدیم الشكر لكافة  بالتعاون بین المحررین و عدد من المساھمین.   الخطوط التوجیھیةتم تطویر 
، و آندرو Philipp Lehne، و فیلیب الھني    Lawrance Hunterالمساھمین و بشكل خاص السادة لورانس ھانتر 

 Anja، و آنجا شلیت Mona Qaud، و منى كود Greg Parleكریغ بارل  ، و Andrew Macdonaldماكدونالد 
Schleth  و رالف شولتز  ،Ralph Schulzé  و مارینوس فان در سلویز ،Marinus van der Sluijs  .و في ،

 و شركاتھم و/ منظماتھم.  V. Srinivasanسرینیفاسان 
 

النسیج صنّـعي ـُـلماالتحاد الدولي و )ICAC( اریة الدولیة للقطنللجنة االستشھذا و یود المحررون التعبیر عن امتنانھم 
)ITMF(  تقدیم الشكر للجان  .  من الواجب كذلكاو نشرھ هھذ الخطوط التوجیھیةللتشجیع الذي قدموه من أجل إنجاز

 بشكل تجاري التوحید المعیاري الختبار القطن بواسطة األجھزةعمل حول الفریق و االجتماعات لدعمھم:   المعنیة  
)CSITC للجنة االستشاریة الدولیة للقطن ()، الجلسات الفرعیةICAC و مجلس ،(ITMF   الدولي ألسالیب اختبار القطن

(ICCTM)  . 
 كجزء من الدراسة وأجریتالتوجیھیة ھذه ممكنا.   الخطوطیرغب المحررون تقدیم شكرھم للممولین الذین جعلوا إنجاز 

، الذي قام  )CSITCوحید المعیاري الختبار القطن بواسطة األجھزة بشكل تجاري (الت  CFC/ICAC/33  مشروع
)، وھو مؤسسة حكومیة مالیة تم تأسیسھا في إطار منظمة األمم CFCالصندوق المشترك للسلع األساسیة (بتمویلھ كل من 

و المحیط  يدول أفریقیا و البحر الكاریببرنامج لكافة االتحاد األوروبي في إطار "والمتحدة و مقرھا في أمستردام، ھولندا، 
) بواشنطن في الوالیات المتحدة، و قد تم التنفیذ ICACتحت رعایة اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن ( )ACP( الھادئ" 

 ) بألمانیا.Faserinstitut Bremen  )FIBREإنستیتوت بریمن رمن طرف فاز
و الروسیة، و البرتغالیة، جیھیة باللغات العربیة، و الصینیة، والفرنسیة، التو الخطوطباإلضافة للغة االنكلیزیة، تتوفر 

 Cotton) قطن إنكوربوریتد (ICACللجنة االستشاریة الدولیة للقطن ( في ھذا الصدد واإلسبانیة، و نقدم شكرنا الخاص
Incorporated  ( ) و أبراباABRAPA(  .لما قدموه من مساعدة في توفیر النسخ المترجمة 
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