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با رطوبت مشخص قرار مي گيرند، بسته به ميزان الياف نساجي بسته به نوع ساختار خود وقتي در محيط 

جذب .دند كرد تا اينكه به تعادل با محيط برسنجذب يا دفع رطوبت خواهرطوبتي كه دارند با سرعت كاهنده،

،قابليت رطوبت باعث تغيير در خواص فيزيكي الياف مي گردد،در اثر رطوبت برخي از الياف متورم مي شوند

از نظر تجارتي در موقع .ص اصطكاكي ، خواص الكتريكي و غيره هم تغيير مي نمايدنفوذ، قابليت انعطاف ،خوا

  .خريد و فروش وزن آب موجود در الياف بايد تعيين گردد تا قيمت مواد به طريق صحيح ارزيابي شود

بايد توجه كرد كه رطوبت ودرجه حرارت محيط بر روي آزمايش  در هنگام اندازه گيري رطوبت بازيافتي

استاندارد رطوبت و حرارت در آزمايشگاه هاي هر كشور تعيين شده است ،در ايران . ر تاثير مي گزاردبسيا

  . تعيين شده است ۲۰و درجه حرارت % ۶۵شرايط استاندارد با رطوبت نسبي 

يكي از . روش هاي مختلفي براي خشك كردن كاالهاي نساجي به منظور تعيين رطوبت بازيافتي وجود دارد

ها قرار دادن الياف در مقابل اجسام جذب كننده آب مثل پنتا اكسيد فسفر در يك مخزن در دماي اين راه

اگرچه اين روش بسيار دقيق مي باشد، اما براي خشك كردن يك نمونه بايد مدت زمان زيادي .محيط است

  .اين روش به صرفه نيستصرف شود، در نتيجه 

در اين روش نمونه را در داخل دستگاه قرار داده . روش ديگر قرار دادن نمونه مورد نظر در دستگاه آون است

بعد از خشك كردن نمونه در آون رطوبت باقيمانده در آن رطوبت .مي رسانيم ۱۱۰و دما را معموال به 

اگرچه اين روش در اندازه گيري رطوبت بازيافتي بسيار معمول است اما بايد توجه  .بازيافتي ناميده مي شود

  .كرد كه نمي توانيم رطوبت نسبي محيط را به صفر برسانيم

قرار دهيم عالوه برآب بعضي از مواد ديگر موجود در نمونه  ۱۱۰ته وقتي نمونه را در آون با دماي بال

ج شود، كه اين باعث خطا در اندازه گيري مي شود و رطوبت بازيافتي همچون روغن ها نيز ممكن از كاال خار

 . اندازه گيري شده از رطوبت بازيافتي حقيقي بيشتر خواهد بود


