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Włókno tekstylne jest to ciało charakteryzujące się giętkością, cienkością 

i dużą wartością ilorazu jego długości i przekroju poprzecznego, przydatne 

do zastosowań włókienniczych. 

Włókno odcinkowe jest to włókno tekstylne o ograniczonej długości.  

W zależności od rodzaju włókien ich masa liniowa wynosi najczęściej  

od 1,0 do 20 dtex. 

Taśma przędna jest to bardzo długi zespół włókien odcinkowych  

w zasadzie sparalelizowanych i bez skrętu, wykazujący zdolność rozciągania 

w procesie przędzalniczym. Masa liniowa taśm bawełniarskich najczęściej 

waha się od 3 do ktex, a wełniarskich od 5 do 20 ktex. 
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Niedoprzęd jest to bardzo długi zespół włókien odcinkowych  

w zasadzie sparalelizowanych z nieznacznym skrętem, ale wykazującym 

zdolność rozciągania w procesie przędzalniczym. Najczęstsze masy 

liniowe niedoprzędu to 300 - 700 tex. 

Przędza jest to nitka wykonana z włókien odcinkowych, zazwyczaj 

zespolonych skrętem o kierunku skrętu Z lub S. (Masa liniowa przędz 

waha się w szerokich granicach od 4 do 200 tex). Przędzę pojedynczą 

oznacza się podając: masę liniową przędzy, kierunek skrętu i wartość 

liczby skrętu. W systemie uproszczonym podaje się tylko masę liniową 

przędzy. Przykładowe oznaczenie przędzy przedstawia się następująco:  

40 tex Z 660 lub 40 tex. 
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Nitka jest to wyrób tekstylny charakteryzujący się bardzo dużą długością  

i stosunkowo małym przekrojem poprzecznym, składający się z włókien 

odcinkowych i/lub filamentów skręconych ze sobą lub nieskręconych. 

Nitka łączona jest to nitka utworzona z dwu lub większej liczby nitek 

(przędz) nawiniętych wspólnie bez wzajemnego skręcenia, np. nitka łączona 

podwójnie, potrójnie, poczwórnie, pięć razy itd. Oznaczenie: nitki łączone  

o identycznych składowych np. 40 tex S 155 x 2 t0 lub 40 tex x 2 t0  

(t0 - oznacza brak skrętu); nitki łączone o różnych składowych np.  

(25 tex S 420 + 60 tex Z 80) t0 lub (25 tex + 60 tex) t0. 
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Nitka wielokrotna albo nitkowana jest to nitka utworzona przez 

skręcenie ze sobą w jednej operacji dwu lub więcej nitek pojedynczych. 

Przedstawia to rysunek poniżej  Oznaczenie: 34 tex S 600 x 2 Z 400;  

R 69,3 lub 34 tex x 2; R 69,3. (R oznacza masę liniową nitki 

wielokrotnej). W wyniku skręcania przędz pojedynczych wzrasta masa li-

niowa nitki wielokrotnej i to zarówno wskutek łączenia przędz  

jak i skurczu występującego podczas skręcania. Oznaczenie nitki 

wielokrotnej o różnych składowych przedstawia się następująco  np.  

(25 tex S 420 + 60 tex Z 80) S 360; R 89,2 tex lub 25 tex + 60 tex; R 89,2 

tex.  



Nitka skręcana wielostopniowo utworzona jest przez skręcenie  

ze sobą nitek wielokrotnych lub nitek pojedynczych i nitek wielokrotnych. 

Przykłady oznaczeń nitek skręcanych wielostopniowo oraz ich graficzne 

odwzorowanie wg PN-79/P-01700 przedstawiono na rysunkach a i b . 

Nitka przedstawiona na rys. b powstała w wyniku skręcenia nitki 

dwukrotnej oraz jedwabiu (f) wielowłóknowego o liczbie włókien 15 , 

bezskrętowego – t0. 
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Przędza z włókien ciągłych teksturowana jest to jedwab 
modyfikowany. W wyniku operacji mechanicznotermicznych  
lub pneumatycznych znacznie wzrasta wydłużenie jedwabiu  
na rozciąganie oraz rośnie jego objętość. 

Strumień włókien jest pojęciem często stosowanym w procesach 
przędzalniczych. Nazwa ta obejmuje formy przejściowe od pokładu 
włókien do przędzy. Cechą wspólną wszystkich strumieni włókien jest 
stykanie się włókien, co zapewnia im pewną wytrzymałość, przede 
wszystkim w kierunku ułożenia włókien, a więc w kierunku 
wzdłużnym. W przypadku takich strumieni jak pokład włókien  
czy taśma, siły dociskające włókna są bardzo małe i o wytrzymałości  
na rozciąganie decyduje szczepliwość włókien. Niedoprzęd i przędza 
mają znacznie większą wytrzymałość dzięki siłom tarcia występującym 
między włóknami w wyniku działania sił normalnych wywołanych 
skręcaniem. 
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Rodzaje przędz 

Poza ogólnymi nazwami przędz uwzględnionymi w schemacie 

morfologicznym stosuje się poniższe określenia przędz. 

Przędza osnowowa jest przeznaczona na osnowę tkaniny, może być 

pojedyncza lub wielokrotna (nitkowana). Charakteryzuje się dużym 

współczynnikiem skrętu, zapewniającym wysoką wytrzymałość przędzy na 

rozciąganie. 

Przędza wątkowa jest przeznaczona na wątek tkaniny. Charakteryzuje 

się niższym skrętem od przędzy osnowowej. 

Przędza półosnowowa jest to przędza bawełniana o współczynniku 

skrętu pośrednim między przędzą wątkową i osnowową. 
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Przędza dziewiarska charakteryzuje się niskim skrętem 

zapewniającym jej miękkość i puszystość. 

Przędza rdzeniowa składa się z rdzenia, którym jest jedwab  

oraz oplotu z włókien odcinkowych. 

Przędza owijana składa się z rdzenia, którym są włókna odcinkowe  

i oplotu z jedwabiu. 

Przędza jersey jest to cienka przędza wełniana, czesankowa. 

Przędza mohairowa jest to przędza jedwabista i lśniąca, wykonana  

z włosia kozy angorskiej. 

Przędza szewiotowa jest to przędza czesankowa wełniana o twardym 

skręcie, z grubszych wełen charakteryzujących się niewielkim 

skarbikowaniem, ale dużą sprężystością. 
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Przędza wigoniowa (odpadkowa) jest przędzą grubą, wytwarzaną  

z najniższych gatunków bawełny lub ich mieszanek z odpadkami 

przędnymi. 

Przędza merceryzowana jest to przędza bawełniana traktowana 

roztworem sody kaustycznej powodującej zwiększenie połysku przędzy  

i najczęściej wytrzymałości na rozciąganie. 

Przędza parafinowana jest to przędza na którą została naniesiona 

parafina podczas procesu przędzenia lub przewijania w celu zmniejszenia 

współczynnika tarcia do 0,12-0,15. Przędza parafinowana przeznaczana jest 

na cele dziewiarskie. 
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Przędza opalana jest to przędza, pozbawiona nadmiernej włochatości 

przez opalanie niepożądanych końców włókien na powierzchni przędzy 

płomieniem gazowym lub grzejnikiem elektrycznym. 

Przędza stabilizowana jest to przędza, w której przez zabieg 

parowania lub działania powietrza o wysokiej temperaturze wyeliminowano 

działanie momentu skręcającego i tendencję do pętlenia, uzyskując w ten 

sposób skręt zrównoważony. 

Przędza krepowa jest przędzą o skręcie nadkrytycznym, nadającym  

jej tendencję do pętlenia, którą usuwa się przez parowanie. Przędza 

krepowa ma drobnoziarnistą, w charakterystyczny sposób, nierówną 

powierzchnię. Najczęściej są stosowane przędze krepowe z jedwabiu 

ciągłego, w dalszej kolejności z włókien wełnianych i bawełnianych. 



Przędza fantazyjna lub ozdobna jest to przędza z efektami (dwu- lub 

wielokrotna), uzyskana przez różne prowadzenie i różną prędkość wydawania 

jednej lub większej liczby składowych przędz. 

Mulina jest to nitka dwukrotna, powstała w wyniku skręcenia składowych 

o odmiennych barwach, wykonanych z tego samego lub różnego surowca. 

Nici są to najczęściej nitki skręcane wielostopniowo lub nitki rdzeniowe 

poddane różnym operacjom uszlachetniającym takim jak: barwienie, 

merceryzacja, opalanie, nabłyszczanie. Nici wykonywane są również  

z jedwabiu monofilamentowego oraz wielofilamentowego gładkiego  

i teksturowanego. 
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Włóczki są to nitki wielokrotnie skręcane przy niskim skręcie,  

co powoduje, że są puszyste i mają miękki chwyt. Przeznaczone  

są na dzianiny wykonywane ręcznie lub maszynowo. Włóczki mogą być 

wykonywane z wełny, mieszanek wełny z włóknami chemicznymi oraz 

100 % włókien chemicznych odcinkowych. Wytwarzane są również 

włóczki z jedwabiu teksturowanego. W tym przypadku łączy się i skręca 

jedwab teksturowany metodą nibyskrętu lub wykorzystuje się jedwab 

teksturowany metodą pneumatyczną. 

Liniowe wyroby techniczne charakteryzują się znacznie większą 

masą liniową niż stosowane w tkactwie czy dziewiarstwie. Zalicza  

się do nich kordy przeznaczone na opony, transportery i sieci rybackie, 

sznury, sznurki, liny i powrozy. Wyroby powroźnicze mogą być 

produkowane przez skręcanie lub splatanie. 



Systemy przędzenia 
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Systemy bawełniarskie 
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Systemy wełniarskie  



W systemach przędzenia można wyodrębnić  poszczególne etapy. Liczba ich 

zależy od stosowanego systemu. Najwięcej występuje w systemach czesankowych.  

Etapy przędzenia oraz maszyny stosowane w różnych systemach przędzenia 

wykorzystywanych w przędzalniach bawełny i wełny przedstawia tabelka.   
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System konwerterowy 
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Podstawowe operacje technologiczne w różnych systemach przędzenia   



Zadania etapów podanych w tabeli. 

Przygotowanie do zgrzeblenia ma na celu, po otwarciu bel, wstępne 

rozluźnienie, oczyszczenie i wymieszanie włókien. W tym etapie stosuje się 

różne rodzaje maszyn i różną ich liczbę zależną od rodzaju i gatunku 

przerabianych włókien. 

Zgrzeblenie ma na celu rozdzielenie pęczków włókien na włókna 

pojedyncze, wymieszanie ich i oczyszczenie oraz uformowanie taśmy. 

Przygotowanie do czesania ma jako główne zadanie wyprostowanie 

włókien, gdyż w przeciwnym przypadku włókna podczas czesania mogłyby 

być usunięte do wyczesów (odpadków). 

Czesanie to operacja, w której z przerabianych włókien usuwa się 

założony procent włókien najkrótszych, zmniejszając tym samym rozrzut 

długości włókien. 
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Przygotowanie równomiernej taśmy ma na celu zmniejszenie 

nierównomierności masy liniowej taśmy, co uzyskuje się w wyniku 

wielokrotnego łączenia taśm oraz stosowania  

na rozciągarkach regulatorów rozciągu. 

Przygotowanie niedoprzędu ma na celu znaczne pocienienie taśmy 

oraz wzmocnienie cienkiego strumienia włókien w wyniku procesu 

skręcania lub wałkowania. 

Przędzenie to proces, w którym zachodzi dalsze pocienianie strumienia 

włókien (niedoprzędu lub taśmy) do żądanej grubości przędzy i nadawanie 

odpowiedniego skrętu. 

W oddziale końcowym zachodzi uszlachetnienie przędzy i nadawanie jej 

odpowiednich własności. 



Charakterystyka przędz 

Produktem końcowym przędzalń jest przędza, której jakość  

i przeznaczenie zależy od systemu jakim została wykonana. 

Przędze bawełniane czesane wytwarzane systemem 

cienkoprzędnym odznaczają się małą masą liniową, równomiernością, 

dużą gładkością i wytrzymałością. Przeznaczane są do wyrobu 

najcieńszych tkanin (tkaniny bluzkowe, koszulowe, popeliny 

płaszczowe) oraz dzianin, nici do szycia  

i niektórych wyrobów technicznych. 
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Przędze bawełniane zgrzeblone wytwarzane systemem 

średnioprzędnym ze względu na nie stosowanie procesu czesania  

są grubsze, bardziej puszyste, mniej wytrzymałe i mają więcej 

zanieczyszczeń niż przędza z systemu cienkoprzędnego. Przeznaczane  

są na dzianiny bieliźniane, tkaniny pościelowe i ręcznikowe, tkaniny 

odzieżowe np. typu texas oraz wyroby drapane. 

Przędze wełniane czesankowe najczęściej skręca się podwójnie, 

dzięki czemu uzyskuje się większą wytrzymałość, wydłużenie  

i równomierność masy przędzy. Przeznacza sieje na cienkie wyroby 

tkackie i dziewiarskie. 



Przędze wełniane zgrzebne odznaczają się większą grubością  

i włochatością oraz większą nierównomiernością masy liniowej. Przeznacza 

się je na grubsze tkaniny płaszczowe, kostiumowe, sukienkowe, wyroby 

dziewiarskie, dywany i tkaniny techniczne. Tkaniny z przędzy zgrzebnej  

są często poddawane drapaniu w celu wyciągnięcia części włókien  

na powierzchnię. Dzięki tej operacji tkanina zyskuje korzystny wygląd 

zewnętrzny, zwiększa się jej grubość i ciepłochronność. Wydobyte  

na powierzchnię włókna chronią tkaninę przed ścieraniem i zwiększają  

jej odporność na zużycie. Przędze zgrzebne wytwarza się najczęściej  

z mieszanki różnobarwnych składników, dlatego większość 

wyprodukowanych z nich tkanin charakteryzuje  

się efektem melanżu, a niejednolitą barwą. 
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Przędze wełniane półczesankowe mają właściwości pośrednie między 

przędzą czesankową i zgrzebną. Przeznaczane są na tkaniny ubraniowe  

i obiciowe, dywany, koce, tkaniny techniczne, włóczki i wyroby 

dziewiarskie. 

Przędze wytwarzane systemem konwerterowym przędze gładkie 

 z jednorodnych włókien chemicznych wytwarzane są w niewielkich 

ilościach. Systemem konwerterowym wytwarza się najczęściej przędze 

puszyste (anilana puszysta). Ponadto system konwerterowy wykorzystuje 

się do przygotowania taśmy z włókien chemicznych, którą miesza  

się z taśmą wełnianą. 



Lp. Rodzaj przędzy Osnowowa 

 

Wątkowa 

 

Dziewiarska 

 

Krytyczny 

współczynnik 

skrętu αmk  

1. Bawełna: 

czesana (cienkoprzędna) 

zgrzeblona 

(średnioprzędna) 

odpadkowa(wigoniowa) 

 

80 – 130 

105 - 140 

 

80 – 120 

100 – 115 

90 – 120 

 

80 – 110 

80 – 110 

80 – 110 

 

130 – 150   

150 – 170 

 

2.  Wełniana: 

czesankowa 

zgrzebna 

 

75 – 100 

130 - 150 

 

65 – 75 

74 - 124 

 

55 - 65 

 

120 - 140 

Wartość współczynnika skrętu przędzy z przędzarek 

obrączkowych. 

Dla przędz wytwarzanych na przędzarkach rotorowych  stosuje się wyższe 

współczynniki skrętu o 10  do 20%. 
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Lp. Rodzaj przędz Wytrzymałość właściwa 

[cN/tex] 

Wydłużenie [%] 

1 Przędza bawełniana: 

•osnowa średniowłóknista pojedyncza 9,5 - 15,5 5 - 7 

•osnowa długowłóknista pojedyncza 12,5 - 18,0 6 - 8 

•osnowa długowłóknista oraz czesana 20,5 - 23,0 6 - 8 

2 Przędza wełniana czesankowa: 

•osnowa pojedyncza 4,0 - 7,5 6 - 13 

•osnowa dwukrotna 4,5 - 8,0 10 - 17 

•wątkowa pojedyncza 3,5 - 4,5 6 - 13 

•półosnowa pojedyncza 3,0 - 4,0 6 - 13 

•szewiotowa 5,0 - 7,0 6 - 13 

3 Przędza wełniana zgrzebna: 

•pojedyncza 2,0 - 5,0 10 - 40 

•dwukrotna 3,0 - 6,5 10 - 40 

Wartość wytrzymałości na rozciąganie  i wydłużanie różnych 

rodzajów przędz.  
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System USTER®TESTER 

 Nierównomierność grubości należy do podstawowych wskaźników 

jakościowych nitek. Utrzymywanie jej w możliwie niskich przedziałach jest 

ważne zarówno z punktu widzenia wartości technologicznej tzn. przydatności 

przędzy do tkania, dziania itp. jak i z punktu widzenia jakości 

otrzymywanych z niej wyrobów, ich wyglądu zewnętrznego. 

Nierównomierność grubości nitek lub półproduktów przędzalniczych 

powstaje na skutek zgrubień i pocienień zarówno na krótkich jak i długich 

odcinkach.  

 Do pomiaru nierównomierności grubości półproduktów 

przędzalniczych i nitek mogą być stosowane różne metody. Najczęściej 

stosowaną metodą jest metoda elektropojemnościowa. W oparciu  

o tę metodę został zbudowany system pomiarowy USTER®TESTER powstały 

na bazie elektropojemnościowego aparatu USTER, który został 

skonstruowany w roku 1949 przez firmę Uster Technologies AG  

i przeznaczony był do pomiaru nierównomierności rozkładu masy  

w strumieniu włókien, tzn. w półproduktach włókienniczych i nitkach.  
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Opis przyrządu USTER®TESTER 

 System USTER®TESTER 4 jest wielofunkcyjnym systemem 

pomiarowym o budowie modułowej. Moduł CS jest oparty na zasadzie 

elektropojemnościowej i pozwala wyznaczyć wskaźniki charakteryzujące 

nierównomierność grubości strumienia włókien oraz przeprowadzić  

ich analizę. Moduł OM przeznaczony jest do badania średnicy, gęstości 

pozornej i kształtu przekroju porzecznego przędzy. Moduł OH służy  

do badania włochatości przędzy. Moduł OI umożliwi przeprowadzenie 

analizy zanieczyszczeń przędzy. 
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 System USTER®TESTER składa się z kilku urządzeń. Urządzenia 

wchodzące w skład systemu USTER®TESTER 4-SX to: 

•aparat główny, zawierający wymienione powyżej moduły (wszystkie 

bądź wybrane), z transporterem oraz wymiennym podajnikiem przędzy  

(w wersji automatycznej przyrządu), 

•drukarka, 

•rama natykowa, 

•urządzenie odwijające przędze, 

•podajnik taśmy i niedoprzędu, 

•komputer z oprogramowaniem WINDOWS NT oraz specjalnym    

  programem dla USTER TESTER 4. 
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 Głównym modułem systemu USTER®TESTER 4 jest moduł CS 

(skrót od ang. Capacitive/Staple) służący do pomiaru nierównomierności 

rozkładu masy liniowych wyrobów włókienniczych metodą 

elektropojemnościową. Na płycie czołowej na zewnątrz aparatu znajdują 

się kondensatory pomiarowe. Badany strumień włókien w stanie 

naprężonym jest prowadzony pomiędzy okładkami kondensatora 

pomiarowego.  
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Naprężacz przędzy  

Podajnik przędzy 

Kondensatory  
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Moduł CS systemu USTER® TESTER  

 W systemie USTER®TESTER praca modułów przeznaczonych  

do pomiaru i analizy nierównomierności rozkładu masy strumienia 

włókien tzn. taśmy, niedoprzędu bądź przędzy oparta jest na zasadzie 

zmian pojemności elektrycznej kondensatorów. Schematycznie zasadę 

działania aparatu przedstawiono na rysunku.  

 Schemat działania aparatu z wykorzystaniem metody elektropojemnościowej  
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Wskaźniki nierównomierności rozkładu masy w strumieniu włókien 

Nierównomierność grubości strumienia włókien w omawianym 

systemie pomiarowym charakteryzowana jest przy użyciu współczynnika 

zmienności nierównomierności liniowej masy strumienia włókien. 

Chwilowa masa strumienia włókien o nierównej grubości 

T- czas obserwacji, xi- chwilowa wartość masy strumienia włókien, x- średnia 

wartość masy na odcinku zarejestrowanym  czasie T, a- obszar przedstawiający 

różnice pomiędzy wartością chwilową masy i wartością średnią w strumieniu 

włókien (zakreskowany obszar)    
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Wyraz analityczny nierównomierności liniowej masy jest następujący: 

Jeśli nierównomierność liniowa wyrażana jest w procentach, wówczas wzór 

przyjmuje następującą postać: 
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Wyrażenie analityczne współczynnika zmienności masy   

 Jeśli współczynnik zmienności masy podawany jest w procentach, wówczas 

wzór przyjmuje następującą postać: 
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Wyznaczanie wad przędzy - „Imperfections” 
Badanie wad przy użyciu systemu USTER®TESTER jest prowadzone tylko  

dla przędz. W przędzach występują wady (ang. Imperfections), które można 

podzielić na trzy grupy:  

• pocienienia (ang. Thin), 

• pogrubienia (ang. Thick), 

• nopy (ang. Neps). 

Powstawanie błędów może wynikać z jakości surowca, z którego wytwarzana jest 

przędza oraz może zależeć od przebiegu procesu technologicznego. Analiza tych 

błędów pozwala nie tylko na optymalizację procesu technologicznego  

ale i na ocenę jakości wykorzystanego surowca. Pocienienia i pogrubienia, które 

zaliczane są do błędów, charakteryzują się lokalnym odchyleniem od wartości 

średniej masy w przekroju przędzy w granicach –30% lub odpowiednio +35%. 

Wady zaliczane do nopów charakteryzują takie pogrubione miejsca przędzy,  

dla których odchylenia od wartości średniej wynoszą minimum 100%. Poza tym 

pogrubienia różnią się od nopów tym, że pogrubienia występują na dłuższych 

odcinkach w porównaniu z długością nopów. Długość pogrubień jest zbliżona  

do długości włókien, z których wytworzono przędzę. Nopy są wadami 

powstającymi na bardzo krótkich odcinkach przędzy. 
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Histogram wad  
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Diagram rozkładu masy oraz fotografie przędzy z występującymi w niej wadami 
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Odcinek przędzy z występującymi pocienieniami oraz sygnał odpowiadający tym 

pocienieniom 
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 Dla pogrubień w  aparacie USTER®TESTER przewidziano 

poziomy graniczne odchyleń masy w przekroju przędzy od wartości średniej 

o: +35%, +50%,+70%,+100%.  

Odcinek przędzy z występującymi w niej pogrubieniami oraz sygnał odpowiadający 

tym pogrubieniom 
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Odcinek przędzy z występującym w niej nopem oraz odpowiedni sygnał 
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Rodzaj wady Przędzenie  

obrączkowe 

Przędzenie  

rotorowe 

Pocienienia  -50% -50% 

Pogrubienia +50% +50% 

Nopy +200% +280 

Zalecane przez firmę Uster Technologies AG poziomy przy pomiarze wad 

w przędzy wytworzonej systemem obrączkowym i systemem rotorowym 
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Opis wad rejestrowanych przez system USTER®TESTER 

Typ błędu Poziom Definicja wady 

 

Pocienienia 

-60% Rejestrowane są miejsca o wartości masy osiągającej 40% 

wartości średniej lub mniej. Są to wyraźne pocienienia, możliwe 

do rozpoznania na tablicy kontrastowej z odległości kilku 

metrów 

-50% Rejestrowane są miejsca o wartości masy osiągającej 50% 

wartości średniej lub mniej. Pocienienia są dosyć wyraźne, 

możliwe do rozpoznania na tablicy kontrastowej z odległości 

jednego metra 

-40% Rejestrowane są miejsca o wartości masy osiągającej 60% 

wartości średniej lub mniej. Są to małe pocienienia, możliwe do 

rozpoznania na tablicy kontrastowej po dokładnej obserwacji. 

-30% Rejestrowane są miejsca o wartości masy osiągającej 70% 

wartości średniej lub mniej. Pocienienia są bardzo małe, bardzo 

trudne do rozpoznania na tablicy kontrastowej 
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Typ błędu Poziom Definicja wady 

 

Pogrubienia 

+100% Rejestrowane są miejsca o wartości masy osiągającej 200% 

wartości średniej lub więcej. Są to wyraźne pogrubienia 

+70% Rejestrowane są miejsca o wartości masy osiągającej 170% 

wartości średniej lub więcej. Są to dosyć wyraźne pogrubienia, 

możliwe do rozpoznania na tablicy kontrastowej z odległości 

kilku metrów. 

+50% Rejestrowane są miejsca o wartości masy osiągającej 150% 

wartości średniej lub więcej. Pogrubienia są małe, możliwe do 

rozpoznania na tablicy kontrastowej z bardzo bliskiej odległości. 

+35% Rejestrowane są miejsca o wartości masy osiągającej 135% 

wartości średniej lub więcej. Są to małe pogrubienia, możliwe do 

rozpoznania na tablicy kontrastowej po dokładnej obserwacji 
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Typ błędu Poziom Definicja wady 

 

Nopy 

+400% Rejestrowane są miejsca o wartości masy osiągającej 500% 

wartości średniej lub więcej - bardzo duże nopy 

+280% Rejestrowane są miejsca o wartości masy osiągającej 380% 

wartości średniej lub więcej. Są to dosyć duże nopy, możliwe 

do rozpoznania na tablicy kontrastowej z odległości kilku 

metrów. 

+200% Rejestrowane są miejsca o wartości masy osiągającej 300% 

wartości średniej lub więcej. Te nopy są małe, możliwe do 

rozpoznania na tablicy kontrastowej z bardzo bliskiej 

odległości. 

+140% Rejestrowane są miejsca o wartości masy osiągającej 240% 

wartości średniej lub więcej. Są to bardzo małe nopy, 

możliwe do rozpoznania na tablicy kontrastowej po dokładnej 

obserwacji. 
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Wyznaczanie średnicy, gęstości i kształtu przekroju poprzecznego 

przędzy (moduł OM) 
Poza podstawowym modułem elektropojemnościowym w skład systemu 

może wchodzić kilka modułów elektrooptycznych pozwalających na pomiar 

dodatkowych wskaźników charakteryzujących jakość przędz.  Jednym  

z modułów elektrooptycznych wchodzących w skład systemu 

USTER®TESTER jest moduł OM (skrót od ang. Optical Multifunctional) 

przeznaczony do pomiaru średnicy, gęstości pozornej i kształtu przekroju 

porzecznego przędzy.  
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Zasada działania modułu OM 
Elementem aktywnym modułu OM jest czujnik optyczny, który mierzy 

średnicę przędzy w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach, za pomocą 

optycznych przekaźników, zwierciadeł i przetworników umieszczonych z 

dwóch stron badanej próbki, jak to schematycznie przedstawiono na rysunku  

 Układ elementów pomiarowych w czujniku OM  
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Wskaźniki otrzymywane za pomocą modułu OM 
Za pomocą czujnika optycznego OM można otrzymać następujące wskaźniki  

charakteryzujące jakość przędzy: 

•średnią średnicę przędzy wyrażoną w milimetrach dla przebadanego  

  odcinka przędzy, 

•diagram bezwzględnych zmian średnicy przędzy, 

•spektrogram służący do analizy okresowości nierównomierności średnicy  

  przędzy, 

•histogram przedstawiający rozkład odchyleń wartości średnicy od wartości  

  średniej, 

•krzywą zależności współczynnika zmienności średnicy przędzy od długości  

  pola pomiarowego, 

•kształt (stopień eliptyczności) przekroju poprzecznego przędzy  

  w przebadanym odcinku, 

•gęstość pozorną przędzy obliczoną na podstawie nominalnej masy liniowej  

  i pola przekroju poprzecznego przędzy. 
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Zasada pomiaru włochatości  
Zasada działania czujnika OH (skrót od ang. Optical Hairinness). 

Promieniowanie monochromatyczne generowane przez laser oświetla 

włókna odstające od tronu przędzy, które rozpraszają równoległą wiązkę 

światła. Sam trzon przędzy jest ciemny, ponieważ nie przepuszcza światła. 

Światło rozproszone jest skupiane przez system soczewek i poddawane 

detekcji w czujniku optoelektrycznym. Światło to podlega procesom 

refrakcji, dyfrakcji i odbiciu od poszczególnych włókien w wyniku czego 

odstające włókna obserwowane są jako włókna świecące. Wynikowy sygnał 

elektryczny jest proporcjonalny do intensywności światła pochodzącego od 

rozproszenia na włóknach odstających od trzonu przędzy.  
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 Zasada pomiaru włochatości  
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a) - przędza cienka, b) – przędza o średniej grubości, c) -  przędza gruba 

Widoki przędz o różnej grubości zarejestrowane przez przetwornik modułu OH 

a)                                        b)                                     c)     
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Wskaźniki włochatości przędzy 
Wyniki pomiaru włochatości są podawane w postaci liczbowej  

i graficznej. W postaci liczbowej podawana jest średnia włochatość  

H obliczona w przebadanej długości przędzy oraz wartość odchylenia 

standardowego sh włochatości. Włókiennicy w badaniach posługują się 

zazwyczaj wartością współczynnika zmienności. Ponieważ włochatość 

może cechować się dużą zmiennością w jednej partii przędzy,  

jej współczynnik zmienności CVH może znacznie zmieniać się mimo stałej 

wartości odchylenia standardowego. Stąd też w badaniach włochatości 

zdecydowano wyznaczać jedynie odchylenie standardowe.  
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Poza tym w postaci liczbowej podawane są wartości Hmax i Hmin 

przedstawiające największą i najmniejszą wartość włochatości otrzymanej 

dla próbki przędzy o wybranej długości badanego odcinka. Za pomocą 

Hmax/Hmin można oszacować różnice we włochatości wewnątrz 

przebadanego odcinka przędzy. Dla wyznaczania tej wartości proponowane 

są następujące długości badanych odcinków: 1m, 3m, 10m.  

W postaci graficznej podawane są następujące wyniki: 

•diagramy przedstawiające rozkład włochatości na długości przebadanej  

  przędzy.  

•spektrogramy przedstawiające analizę zmian okresowych. spektrogramy  

  mogą być przedstawione pojedynczo dla każdego pomiaru lub dla kilku  

  pomiarów na wykresie zbiorowym. 

•histogramy.  

•wykresy zależności odchylenia standardowego włochatości od długości  

  badanych odcinków. 
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Cząstki zanieczyszczeń i kurzu w porównaniu ze średnicą przędzy bawełnianej  o 

masie liniowej 20 tex   
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Wskaźniki charakteryzujące zanieczyszczenia przędzy 
Za pomocą czujnika OI można otrzymać następujące dane dotyczące 

jakości badanej przędzy: 

•liczbę cząstek zanieczyszczeń w przeliczeniu na kilometr przebadanej  

  przędzy, 

•masę cząstek zanieczyszczeń wyrażoną w gramach w przeliczeniu  

  na kilometr przebadanej przędzy, 

•średnią średnicę cząstek zanieczyszczeń wyrażoną w μm, 

•liczbę cząstek kurzu w przeliczeniu na kilometr przebadanej przędzy, 

•masę cząstek kurzu wyrażoną w gramach w przeliczeniu na kilometr  

  przebadanej przędzy, 

•średnią średnicę cząstek kurzu wyrażoną w μm. 
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Grawimetryczna metoda wyznaczania masy liniowej 
Do wyznaczania masy liniowej metodą grawimetryczną w systemie 

USTER®TESTER jest wykorzystywany specjalny moduł FA (skrót od niem. 

Automatische GarnFeinheitsbestimmung). Podczas badania odcinek przędzy 

o określonej długości jest wycinany, pneumatycznie przenoszony na wagę, 

ważony a następnie usuwany do pojemnika na wykorzystaną przędzę.  

 

Elektropojemnościowa metoda wyznaczania masy liniowej 
Metoda oparta jest na wykorzystaniu liniowej zależności sygnału 

rejestrowanego przez czujnik elektropojemnościowy systemu USTER® 

TESTER od masy strumienia włókien znajdującego się w polu pomiarowym 

czujnika. W systemie jednocześnie prowadzone są obliczenia średniej masy 

strumienia włókien oraz określony jest współczynnik zmienności masy 

liniowej.   


