
ব�োনো কোপড়ে যুক্তরোড্রের তুলোর স্োয়িত্ব

সুয�ধো মূল্ো়িন
কটন কাউন্সিল ইন্ারন্াশনাললর পক্ষ থেলক গলেষণার থবেতপত্র

গলেষণা কলরলেন ড. ইযান্িযা এলল�াগান্ি ও থডন্িড স্ালসা
চূডান্ত প্রন্তলেদন, ২০১৭

আরও জানতে, আপনার স্ানীয় সিসিআই প্রসেসনসির িতগে য�াগাত�াগ করুন। অঞ্চল অনু�ায়ী প্রসেসনসিতের 
োসলকা যেখতে এখাতন সলিক করুন।

http://cottonusa.org/bn/staff


ড. ইযান্িযা এলল�াগান্ি ও থডন্িড স্ালসা এন্শযার একটি সুতা কাটার কারখানায 
২০১৬ সাললর শরলত পরীক্ষা-ন্নরীক্ষা চালান। উচ্চ �ালনর কম্বড ন্রং স্ান ো 
ন্চরুন্নকৃত থগাল ঘূণ্ণন সুতা রপ্ান্নর চান্িদা থ�টালত কারখানাটি েড পন্রসলর 
সম্প্রসারণ করন্েল। একই সলগে এই সম্প্রসারলণ থকান থদলশর তুলা তালদর ে্েিার 
করা উন্চত থসটি ন্নর্ণারণ করন্েল। 

পরীক্ষার কালির অংশ ন্িলসলে, ন্তন ররলনর তুলার ন�ুনা ে্েিার কলর ২০’এস 
এনই ও ২৬’এস এনই ন্চরুন্নকৃত থগাল ঘূণ্ণন সূতা থেলক একই রক� থদখলত থরেইি 
ও নীল ন্সলগেল-থিরন্স থোনা কাপড ততন্র িয। ন�ুনা ততন্র িলযন্েল ন্তনটি তুলা 
ন্দলয: (ক) ১০০% যুক্তরাল্রের তুলা (খ) ১০০% িারতীয তুলা (শংকর-৬) এেং 
একটি ন্�শ্রণ ১/৩ িালগ অল্রেলীয, পান্কস্ান্ন ও উিলেক তুলা।

পটভূযম 



যন়িন্ত্রণ প্রযরি়িো

ন্েন্িন্ন তুলার �লর্ তুলনা থযন সঠিকিালে করা িয এিন্ ন্তন তুলার 
ন্�শ্রলণই থ�ৌন্লক আঁশ অনুপালতর গড �ান ঠিক রাখলত কল�ার ে্েস্া 
থনওযা িয। প্রন্তষ্ালনর পরীক্ষাগালর োকা এইচন্িআই ও এএফআইএ  
ে্েস্া ে্েিার কলর সে তুলার গঁাট পরীক্ষা করা িয। 

ন্তনটি তুলার ন্�শ্রণই (পন্রন্শষ্ট-১ এ প্রদরশশিত) এইচন্িআই আঁশ তেন্শষ্ট্ 
(োযু উপন্স্ন্ত, তদঘ্ণ্,শন্ক্ত)অনুযাযী কায্ণত একই রক� ন্েল। উৎপাদন 
ও সংরক্ষণ ে্েস্ার কারলণ অলনক প্রিান্েত িওযা অন্ান্ আঁশ (এটিও 
পন্রন্শষ্ট-১ এ প্রদরশশিত) ন্কেুটা ন্িন্নতা প্রদশ্ণন করললও সারারণিালে এলক 
অলন্র কাোকান্েই ন্েল এেং শুরু উৎলসর কারলণ তুলার �ান অনুযাযী 
দক্ষতার পাে্ণক্ ন্নন্চিত িওযার িন্ যলেষ্ট ন্েল



যন়িন্ত্রণ প্রযরি়িো

পন্রন্শষ্ট-২ এ উললেন্খত প্রন্রিযা অনুযাযী সে পরীক্ষা�ূলক ন্নরীক্ষা 
চালালনা িয। রাপগুললা ন্েল:

১. চরিাকার গঁাট থতালা যন্ত্র  
২. এন্সিল্া থখালা-পূে্ণ ও পন্রষ্ারক অংশ  
৩. েহু�ান্ত্রক-ন্�শ্রণ যন্ত্র 
৪. এলন্িএস 
৫. অন্ত পন্রষ্ার ও থখালার অংশ 
৬. সংকীণ্ণ রেিণ ে্েস্া 
৭. আঁচডালনা যন্ত্র 
৮. থরেকার ড্রলরে� 
৯. ইউন্নল্াপ ও ন্চরুন্ন যন্ত্র
১০. ন্চরুন্ন প্রন্রিযার উন্ছিষ্ট

পরীক্ষকলদর �লত, এই ন্নযন্ত্রলণর �লর্ (আঁলশর �ান ও প্রন্রিযা) থরলখ 
একটি থদলশর তুলার ন্েন্িন্ন ররলনর �লর্কার পাে্ণলক্র থচলয ন্েন্িন্ন 
উৎস থদলশর তুলার �লর্কার পাে্ণক্ থোঝা যায।



ন্েন্িন্ন ররলনর তুলা থেলক ততন্র সুতা ে্েিার কলর সুতা কাটার কারখানার েুনন পরীক্ষায 
ন্তনটি ন্সলগেল-থিরন্স থোনা কাপড ততন্র করা িয। কাপডগুললার থ�ৌন্লক গ�লনর 
ন্স্ন্ত�াপ ন্নলচ থদওযা িললা।

১০০% যুক্তরোড্রের 
তুলো

১০০% ভোরতী়ি 
তুলো 

অড্রেলী়ি/
উজড�ক/
পোযকস্োযন তুলো

কাপলডর ওিন (রো�/স্কযার ন্�টার) 171.2 171.3 171.2

কাপলডর পুরুত্ব (ন্�ন্ল ন্�টার) 0.73 0.727 0.73

ওলযলস/ইন্চি 28 28 27

থকাস্ণ/ইন্চি 42 42 41

১০০% যুক্তরোড্রের 
তুলো

১০০% ভোরতী়ি 
তুলো 

অড্রেলী়ি/
উজড�ক/
পোযকস্োযন তুলো

কাপলডর ওিন (রো�/স্কযার ন্�টার) 191 191.3 191

কাপলডর পুরুত্ব (ন্�ন্ল ন্�টার) 0.8 0.79 0.8

ওলযলস/ইন্চি 50 50 50

থকাস্ণ/ইন্চি 36 37 37

১০০% যুক্তরোড্রের 
তুলো

১০০% ভোরতী়ি 
তুলো 

অড্রেলী়ি/
উজড�ক/
পোযকস্োযন তুলো

137 136.8 136.8

0.62 0.62 0.63

28.1 27.9 28.3

40 39.7 40.1

১০০% যুক্তরোড্রের 
তুলো

১০০% ভোরতী়ি 
তুলো 

অড্রেলী়ি/
উজড�ক/
পোযকস্োযন তুলো

160 159.5 160

0.7 0.7 0.7

38 38.1 38

35 34.9 35.3

থরেইি থোনা (২০’এস এনই)

নীল থোনা (২০’এস এনই)

থরেইি থোনা (২৬’এস এনই)

নীল থোনা (২৬’এস এনই)

ন�ুনাগুললার �লর্ তুলার আঁলশর তেন্শষ্ট্ ও কাপলডর গ�লনর ন্স্ন্ত�াপ অত্ন্ত 
কাোকান্ে িওযায পরীক্ষকরা অত্ন্ত সন্তুষ্ট িন। কারণ এর ফলল অন্ থকালনা 
ন্িন্নতায নয শুরু তুলার উৎস থদশ থিলদই তারা ফলাফল পাওযার আশা কলরন।

প্রোপ্ত তথ্- যতনটি তুলো বথডক ব�োনো কোপ়ে ততযর



কাপলডর ঘষ্ণণ থরারী পরীক্ষা করলত এএসটিএ� ন্ড৩৮৮৪ ন্িন্তিক পদ্ধন্ত 
ে্েিার করা িয। এই পদ্ধন্তলত কাপলডর ন�ুনাগুললালক ন্নরদশিষ্ট সংখ্ক োলরর 
(এলক্ষলত্র ২০০ োর) িন্ ঘষ্ণলণর সম্ুখীন করা িয। ঘষ্ণলণ ন�ুনাগুললার ওিন 
িারালনার ন্েষযটি এএটিন্সন্স৯৩ ন্িন্তিলত �াপা িয। ওিন যত ক� িারালে 
কাপডটি ততই ঘষ্ণণলরারী েলল গণ্ িলে। ন্নলচ উললেন্খত ফলাফলল থদখা যায, 
যুক্তরাল্রের তুলার কাপড রারাোন্িকিালেই অন্ান্ তুলার ততন্র কাপলডর 
ঘষ্ণণ থরারী ক্ষ�তার থচলয িাললা ফল কলরলে। 

১০০% যুক্তরোড্রের তুলো ১০০% ভোরতী়ি তুলো অড্রেলী়ি/উজড�ক/
পোযকস্োযন তুলো

থরেইি ২০’এস 24.2 27.6 26.0

থরেইি ২৬’এস 22.0 26.3 25.0

নীল ২০’এস 26.0 30.6 30.0

নীল ২৬’এস 26.0 28.7 29.0

কাপলডর ঘষ্ণণ থরারী ক্ষ�তা 
(২০০ ঘুণ্ণন, ওিন িারালনা ন্�ন্লরোল�)

িারতীয অেো অল্রেলীয/উিলেক/পান্কস্ান্ন তুলার থচলয যুক্তরাল্রের তুলায 
ততন্র কাপড ফাটলত ৪% থেন্শ চাপ প্রলযািন িয। আর এটি আলরকোর প্র�াণ 
কলর যুক্তরাল্রের তুলায ততন্র কাপড থেন্শ থটকসই ও স্াযী। 

স্োয়িত্ব পযরমোপ- কোপড়ের ঘর্ষণ ও ফোটোডরোধী শযক্ত



কাপলডর ফাটা থরারী শন্ক্তর পরীক্ষার িন্ ে্েহৃত ন্বিতীয পদ্ধন্তটি 
ন্েল থগালক ফাটালনা পদ্ধন্ত (এএসটিএ�৩৭৮৬)। আর ফাটালনার 
শন্ক্তর পন্র�াপ িয েললর একলক (পাউন্ড)। থগালক ফাটালনার পদ্ধন্তটি 
প্রলযালগর ফলাফল ন্নলচ থদওযা িললা। 

১০০% যুক্তরোড্রের তুলো ১০০% ভোরতী়ি তুলো অড্রেলী়ি/উজড�ক/
পোযকস্োযন তুলো

থরেইি ২০’এস 133 127.1 125

থরেইি ২৬’এস 110 107.1 108

নীল ২০’এস 143 138.2 140

নীল ২৬’এস 121 116.8 114

ফাটালরারী শন্ক্ত- থগালক ফাটালনার েল, পাউন্ড 

িারতীয অেো অল্রেলীয/উিলেক/পান্কস্ান্ন তুলার থচলয যুক্তরাল্রের তুলায ততন্র 
কাপড ফাটলত ৫% থেন্শ পাউন্ড েল প্রলযািন িয। আর এটি আলরকোর প্র�াণ কলর 
যুক্তরাল্রের তুলায ততন্র কাপড থেন্শ থটকসই ও স্াযী।

কোপড়ের ফোটো বরোধী শযক্ত



উপসংহোর 

অলনক কাপড প্রস্তুতকারী যা িালনন কারখানার �লর্কার পরীক্ষায তাই প্র�াণ 
িয। অন্লকালনা তুলা থেলক ততন্র কাপলডর থচলয যুক্তরাল্রের তুলায ততন্র কাপড 
থেন্শ থটকসই ও দীঘ্ণস্াযী। এর �ালন িললা তারা থিাক্তালদর থেন্শ �ূল্ প্রদান কলর।



পযরযশষ্ট ১



এমআইএক্স সূক্ষতো (এমআইযস.) আঁডশর শযক্ত  
(এফএস, গ্োম/বটক্স) সম্প্রসোরণ (এফই%)

ওজন অনুপোডত 
�ৃহদোংডশ সুতোর পযরমোণ 
(ইউএইচএমএল, ইযচি)

১০০% যুক্তরা্রে 4.3 27.8 6.8 1.09

১০০% িারত 4.4 27.8 6.5 1.09

অল্রেন্লযা/উিলেক/পান্কস্ান 4.3 28 7.0 1.09

সমরূপতো (এলইউ%) রং আরযি রং প্োসয� �োডজ অংশ (%) আর্্ষতো (%)

১০০% যুক্তরা্রে 81.7 80.0 8.7 0.50 8.0

১০০% িারত 81.7 77.3 9.3 0.55 8.8

অল্রেন্লযা/উিলেক/পান্কস্ান 81.6 80.3 8.8 0.58 8.6

ধূলো (গণনো/গ্োম) �স্তুর জন্ যভস 
(যভএফএম%)

উযছিডষ্টর আকোর 
(এমইউ) পযরপক্কতোর অনুপোত অপযরপক্ক আঁশ 

(আইএফযস)

১০০% যুক্তরা্রে 176.0 1.47 388 0.93 7

১০০% িারত 335.3 1.75 482 0.89 8

অল্রেন্লযা/উিলেক/পান্কস্ান 335.3 1.73 412 0.90 8

এমআইএক্স
ওজন অনুযো়িী 
আঁশ অনুপোত 
(এসএফযসিযলিউ%)

সংখ্ো অনুযো়িী 
আঁশ অনুপোত 
(এসএফযসএন%)

উযছিষ্ট/গ্োম �ীজো�ৃত উযছিষ্ট/গ্োম 
(গণনো/গ্োম) �জ্ষ ্ (গণনো/গ্োম)

১০০% যুক্তরা্রে 9.7 23.7 228.8 18.7 44.8

১০০% িারত 9.4 24.8 162.7 18.5 71.8

অল্রেন্লযা/উিলেক/পান্কস্ান 10.2 26.0 227.8 23.5 76.7

থটন্েল ১. ন্তনটি ন্�শ্রলনর কাপলডর থ�ৌন্লক উপাদালনর গড �ান

থটন্েল ২. ন্তনটি ন্�শ্রলনর কাপলডর থ�ৌন্লক উপাদালন এইচন্িআই ও এএফআইএ স �ান



পযরযশষ্ট ২



পরীক্ষোমূলক যনরীক্ষো়ি প্রযরি়িো সোযর �্�হোর হ়ি 

পরীক্ষা�ূলক ন্নরীক্ষাগুললা থয প্রন্রিযা সান্রলয করা িলযলে থসটি থদওযা িলযলে ন্চত্র-৪ এ। এই সান্রলত ন্েল 
ন্নলচ উললেন্খত প্রন্রিযাগুললা:  

১. চরিাকার গঁাট থতালা যন্ত্র- ক� সংখ্ক গঁালটর ন্�শ্রলনর িন্ এটি আদশ্ণ (২০ গঁাট পয্ণন্ত) এেং এর 
গন্তও তুলনা�ূলক ক� ৮০০থকন্ি/ঘণ্া। িারতীয, পান্কস্ান্ন ও উিলেক তুলার গঁাট ন্তনটি ন্িন্ন ন্িন্ন 
কলক্ষ থখালা িয এেং প্রন্রিযা আলগই দনূ্ষতগুললা োদ ন্দলত সােরালন পয্ণলেক্ষণ করা িয। কারখানার 
থলাকলদর অনুলরালরর �ার্ল� এটি করা িয। 

২. এন্সিল্া থখালা-পূে্ণ ও পন্রষ্ারক অংশ (আরএন)- এটি িললা একান্রক িাতযুক্ত ন্�শ্রণযন্ত্র, যা িান্র 
েি্ণ ্ অংশলক সন্রলয ন্নলত পালর। গঁাট থতালা যলন্ত্রর পরই এটি চালালনা িয। 

৩. েহু�ান্ত্রক-ন্�শ্রণ যন্ত্র- এই যলন্ত্র োলক ৮ টি ন্�শ্রণ প্রলকাষ্ এেং থখালা সান্রলত এটি আলরকটি 
ন্�শ্রলণর সুলযাগ কলর থদয। এই ন্�শ্রণ যলন্ত্রর কাি িললা ন্েন্িন্ন গঁালটর তুলার গুছিগুললালক ন্�শ্রলণ 
আডাআন্ডিালে রাখা। 

৪. এলন্িএস-এটি ঘনীিূত করার অংশ, যা োযু প্রোলির �ার্ল� উপাদানলক থটলন থনয এেং পরেতীতী  রালপর 
িন্ উপাদানলক োতাস থেলক আলাদা কলর। এই অংশ থেলক থনওযা ন�ুনা তুলার ন্�শ্রলণর স�ঘনত্ব 
ন্নলদ্ণ শ কলর।  

৫. অন্ত পন্রষ্ার ও থখালার অংশ (আরএসটি)- এই রালপ, তুলা আরও িাললািালে থখালা িন্ প্রস্তুত। 
এোডা এখালন তুলালক পন্রষ্ার (আরও থোট গুলছি)করা িয। এই রালপ পাওযা যায আঁলশর ক্ষয (আঁলশ 
ওিন অনুপাত) এেং আঁশ থেলক সৃষ্ট উন্ছিষ্ট।

৬. সংকীণ্ণ রেিণ ে্েস্া- এটি িটিল এক প্রন্রিযা, থযখালন আঁচডালনা যলন্ত্র থদওযার িন্ আঁলশর �াদরু 
ততন্র িয। ন্নরেন্ছিন্ন আঁচডালনা ন্নন্চিত করলত আঁশ উচ্চ িালর একরূপ িওযা উন্চত। 

৭. আঁচডালনা যন্ত্র- এটিই সম্ভেত পুলরা প্রন্রিযা সান্রর সেলচলয গুরুত্বপূণ্ণ যন্ত্র। এটি তুলা িাললািালে থখালা 
ও পন্রষ্ার িয এেং অত্ন্ত পাতলা আঁলশর িাল ততন্র িয, যালক পন্রণত করা িয কাড্ণ  স্াইিার ো 
পাকিীন স্লর। আঁচডালনার পর থনওযা ন�ুনায েি্ণ ্, রূলার উপাদন ও রো�প্রন্ত উন্ছিষ্ট উললেখলযাগ্িালে 
কল� যায। তলে এই প্রন্রিযা আঁলশর ক্ষন্ত (অন্নোয্ণ)িয, আর এর �ার্ল�ই েলি্ণ ্ ওিন আঁশ 
অনুপালতর ন্েষযটি ন্নর্ণারন করা যায।  

৮. থরেকার ড্রলরে�- এই প্রন্রিযায কাড্ণ  স্াইিালরর ডােন্লং ও ড্রন্যং ঘলট। খসডা থসটিং উপযুক্ত িলল 
এএফআইএস  আঁশ তেন্শলষ্ট্র ওপর এর সা�ান্ প্রিাে োকা উন্চত। 

৯. ইউন্নল্াপ ও ন্চরুন্ন যন্ত্র: থযলিতু এই পরীক্ষায আঁচডালনা সুতা ততন্র িলযলে, তাই আ�রা এ�ন একটি 
আঁচডালনা পদ্ধন্ত ে্েিার কলরন্ে, যা সারারণত অন্ প্রন্রিযার থচলয �সৃণ, উন্নত�ালনর, শন্ক্তশালী ও 
থেন্শ একরূপ িয।সারারণত থেন্শ একরূপতা ও �ানসম্পন্ন তুলার আঁশ থেলক উন্নত�ালনর সুতা ও থোনা 
কাপড ততন্রলত আঁচডালনার এই পদ্ধন্ত ে্েিার িয। আঁচডালনার �ূল লক্ষ্ িললা: (ক) আঁলশ ওিন 
অনুপাত দরূ করা (খ) অেন্শষ্ট েি্ণ ্ ও উন্ছিষ্ট সরালনা এেং (গ) স�রূপ ন্চরুন্নকৃত স্াইিালরর িন্ 
আরও থসািা ও স�ান্তরাল আঁশ উৎপাদন। 

 তুলার আঁলশর তেন্শলষ্ট্র ওপর প্রন্রিযা সান্রর পুলরা প্রিাে �ূল্াযলনর থক্ষলত্র এলকই সেলচলয গুরুত্বপূণ্ণ 
প্রন্রিযা েলল �লন করা িয। ন্চরুন্নর লক্ষ্ অরিশিত িয দইু রালপর প্রন্রিযায (১) ন্চরুন্নর প্রস্তুন্ত (২) 
ন্চরুন্ন যন্ত্র। ন্চরুন্নর প্রস্তুন্ত প্রন্রিযার লক্ষ্ িললা ন্চরুন্ন প্রন্রিযার িন্ উপলযাগী কলর স�রূপ আঁশ 
িঁাি করা। যন্ত্র ঠিকিালে রাখা িলল এএফআইএস  আঁশ তেন্শলষ্ট্র ওপর এর সা�ান্ প্রিাে োকা 
উন্চত। আঁশলক থসািা রাখলত ন্চরুন্ন যন্ত্র ন্নখুঁত রি� অনুযাযী কাি কলর। একই সলগে এটি আঁলশ 
ওিন অনুপাত, কু্ষদ্র েি্ণ ্ কণা ও উন্ছিষ্ট দরূ কলর। ন্চরুন্নকৃত স্াইিার আঁচডালনা স্াইিার থেলক 
অলনকটাই ন্িন্ন িয। কারণ এলত োলক আরও থসািা ও স�ান্তরাল আঁশ। আঁচডালনা স্াইিালরর থচলয 
ন্চরুন্নকৃত স্াইিালরর আটলক যাওযার প্রেণতা উললেখলযাগ্ িালর কল� যায। আঁচডালনা স্াইিার থেলক 
উৎপন্ন সুতার থচলয ন্চরুন্নকৃত স্াইিার থেলক উৎপন্ন সুতা থেন্শ শন্ক্তশালী ও আরও একরূপ িয। তাই, 
ন্চরুন্নকৃত স্াইিার সংরেি কলর থসখালন এএফআইএস তেন্শষ্টগুললা পরীক্ষা করা িরুন্র ন্েল। 

১০. ন্চরুন্ন প্রন্রিযার উন্ছিষ্ট- ন্চরুন্ন প্রন্রিযার ফলল উললেখলযাগ্ পন্র�াণ েি্ণ ্ উপাদান িয, যালক সারারণত 
েলা িয কম্বার নলযল ো ন্চরুন্নকৃত প্রন্রিযার উন্ছিষ্ট। থেশন্কেু তে্ িানলত এটি ন্নলয �ূল্াযন িরুন্র 
ন্েল। এর �ার্ল� িানা যায, েি্ণ ্ ও রূলার পন্র�াণ,আঁলশ ওিন অনুপাত ও উন্ছিষ্ট সম্পলক্ণ । এোডাও 
পাওযা যায পুণে্েিারলযাগ্ আঁলশর পন্র�াণ (০.৬ ইন্চির থচলয েড আঁশ)।


