
 شناسایی انواع الیاف روش

 :شناخت الیاف پنبه طرز

 : آنها عبارت اند از شناخت الیاف پنبه به روشهای مختلفی صورت می گیرد که معمولترین

الیااف پنباه دیادی مای شاود و مای تاواب آنارا باه روبااب  در این روش به کمک میکروسکوپ تاب های طبیعی در : روش میکروسکوپی -۱

 .خوردی باشندتشبیه کرد که تاب 

 

شعله را دور کنیم الیاف به سوختن اداماه مای دهناد و از  الیاف پنبه در تماس با شعله ی آتش می سوزند و چنانچه : روش سوزاندن -۲

وجاود  گذارند . بویی که بر اثر سوختن ایجاد مای شاود شابیه باوی ساوختن کاتاذ اسات و ایان باه علات خود خاکستر بسیار سبک باقی می

شاود کاه کاربن و اکساینب خاصایت ا تاراد دارناد. در  , آب و اکساینب تشاکیم مای پنبه است . ترکیبات سلولز از ساه عنرار کاربن سلولز در

موجا  افازایش  فراوانی کرد زیرا پنبه به را تی مشتعم می شود و به علت گاز هایی که تولید مای کناد نگهداری و منسوجات نخی باید دقت

 .شدت ا تراد می شود

شاود بناا باراین, از ایان محلاول مای تاواب بارای شاناخت پنباه  الیاف پنبه در محلول کوپر آماونیم ششاوایتزر ل ام مای : شییییاییروش  -۳

 .استفادی کرد

 : شناخت الیاف پشم طرز

 .شناسایی استسایر روشها نیز قابم  است . اما با سوزاندب آنها روش شناخت الیاف پشم با روشهای مختلف انجام می گیرد . معمولترین



داد. بهترین عالمت مشخراه, وجاود فلساها در پوساته  با کمک میکرو سکوپ می تواب الیاف پشم را تشخیص: روش میکروسکوپی -۱

میکروساکوپ  که به طور نامنظم در کناار هام قارار گرفتاه اناد . باا قارار دادب یاک لیاف پشام زیار خارجی آب است که شامم الیه شاخی است

لیف را باه شاکم سااقه درخات خرماا و یاا پوسات مااهی  که آب, از گروهی فلس تشکیم شدی است . این فلس ها, بدنه,مشاهدی می کنیم 

بازر  و , طرف باالست . فلس ها در الیاف ظریف, کوچک و تعداد آنها زیاد و بر عکاس در الیااف یاخیم نشاب می دهند که جهت آنها از پایین به

 .اند ت, یخیم ,خشن و براد تر از الیاف ظریفتعداد آنها بیشتر است . به همین عل

می سوزد و کز می کند . خاکستر باقی ماندی سایای باراد و  اگر شعله کبریت را به الیاف پشم نزدیک کنیم ,آهسته : روش سوزاندن -۲

مشاام مای  وخته باهاست و زیر انگشتاب نرم می شود . هنگام سوختن ,بوی مخروصای شابیه پار و ماوی سا گاهی قهوی ای مایم به سیای

 اصام از ساوختن الیااف پشام, تورنسام قرماز رنای را آبای  رسد . ایجاد بوی  اصم ,به علت وجودترکیبات کربن, ازت و گوگرد است . گازهاای

 . چوب برای تشخیص الیاف مخلوط شدی مشکم است, . این روش بسیار دقیق نیست می کند

دقیقاه  ام مای شاوند . در صاورتی کاه الیااف  ۱۸مادت  درصد سود جوشااب در ۵تا ۵/۲ الیاف پشم خالص در محلول : روش شیییایی -۳

 .سود جوشاب  م می شوند پشم خالص باشند تمامی آنها در محلول

 :شناخت الیاف ابریشم طرز

شاکم ساه یالعی باا گوشاه هاای منحنای و قاوس دار ,باه  مقطع عرض الیاف ابریشم در زیر میکوسکوپ, به : میکروسکوپی روش -۱

 .شود صورت جفت چسبیدی یا جدا از هم دیدی می

سوزد و خاکستر سیاهی به جای می گذارد . باویی کاه از الیااف  الیاف ابریشم مانند الیاف پشم ,در برابر شعله می : روش سوزاندن -۲

 .علت نداشتن گوگرد با پشم کمی فرد دارد ابریشم به مشام می رسد ,به

 .درجه  م می شود ۲۵ابریشم در سود سوزآور در  . یدریک ,ابریشم را در خود  م می کندمحلول اسید کلر : روش شیییایی -۳
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