
 

PRILOGA I 

PRIPRAVA PRESKUSNIH VZORCEV IN PRESKUSNIH PRIMERKOV ZA DOLOČANJE 
SUROVINSKE SESTAVE TEKSTILNIH IZDELKOV 

 

1. PODROČJE UPORABE 

V tej Prilogi so navedeni postopki odvzemanja laboratorijskih preskusnih vzorcev 
ustrezne velikosti (t.j. vzorcev, katerih masa ne presega 100 g) iz laboratorijskih osnovnih 
vzorcev, ki jih je potrebno pred kvantitativno analizo predobdelati, ter postopki za izbiro 
preskusnih primerkov iz laboratorijskih preskusnih vzorcev, ki so bili že predobdelani z 
namenom izločitve nevlaknatih snovi1. 

 

2.  DEFINICIJE 

2.1.  Osnovni vzorec – je tolikšna količina materiala, kolikšna je bila ocenjena na 
osnovi ene serije preskusnih rezultatov; ta količina lahko obsega  
- celotno količino ene pošiljke oblačil;  
- tkanino, stkano iz določenega osnovnega valja;  
- eno pošiljko preje;  
- balo ali skupino bal surovih vlaken. 

2.2.  Laboratorijski osnovni vzorec – je tisti del osnovnega vzorca, ki je odvzet 
kot reprezentativen za celoto, in ki je dan na razpolago laboratoriju. Velikost in narava 
laboratorijskega osnovnega vzorca morata biti takšna, da pokrivata sipanje v osnovnem 
vzorcu in omogočata enostavno rokovanje v laboratoriju2. 

2.3.  Laboratorijski preskusni vzorec – je tisti del laboratorijskega osnovnega 
vzorca, na katerem je izvršena predobdelava za izločitev nevlaknatih snovi in iz katerega so 
vzeti preskusni primerki. Velikost in narava laboratorijskega osnovnega vzorca morata biti 
takšna, da pokrivata sipanje v laboratorijskem osnovnem vzorcu3. 

2.4.  Preskusni primerek – je izbran iz laboratorijskega preskusnega vzorca  in je 
potreben za pridobitev posameznega preskusnega rezultata. 

 

3.  NAČELO 

Laboratorijski preskusni vzorec je izbran tako, da je reprezentativen za 
laboratorijski osnovni vzorec. 

Preskusni primerki se odvzamejo iz laboratorijskega preskusnega vzorca na tak 
način, da je vsak od njih reprezentativen za laboratorijski preskusni vzorec. 

 

4.  VZORČENJE VLAKEN V PROSTEM STANJU 



 

4.1.  Nevzporejena vlakna (bale) – Laboratorijski preskusni vzorec se pridobi z 
naključnim odvzemanjem snopičev iz laboratorijskega osnovnega vzorca. S pomočjo 
laboratorijskega mikalnika4 se temeljito premeša ves laboratorijski preskusni vzorec. 
Koprena ali mešanica, vključno z nevpetimi vlakni in vlakni nabranimi na opremi za mešanje 
(laboratorijskem mikalniku) se predobdela. Skladno z odgovarjajočimi masami, se iz koprene 
ali mešanice, iz nevpetih vlaken in iz vlaken, ki so se nabrala na opremi odvzame preskusni 
primerek. 

Če mikana koprena ostane nespremenjena po predobdelavi (vlakna so 
medsebojno orientirana), se odvzamejo preskusni primerki na način, opisanem v točki 4.2. 
Če so vlakna mikane koprene po predobdelavi medsebojno neorientirana, se vsak preskusni 
primerek zbere z združitvijo 16-tih naključno izvlečenih majhnih snopičev ustrezne, približno 
enake velikosti. 

4.2.  Vzporejena vlakna (mikanke, koprene, prameni, predpreje) – Iz naključno 
izbranih delov laboratorijskega osnovnega vzorca se izreže najmanj 10 presekov mase 
približno 1 g/presek. Tako oblikovani laboratorijski preskusni vzorci se predobdelajo. Po 
predobdelavi se preseki ponovno sestavijo z zlaganjem drug poleg drugega. Preskusni 
primerek se pridobi z rezom skozi vzporejene preseke tako, da je v preskusnem primerku del 
vsakega. 

 

5.  VZORČENJE PREJE 

5.1.  Preja na navitkih ali v partijah – Za pridobitev laboratorijskega osnovnega 
vzorca je potrebno vzorčenje vseh navitkov namenjenih preskušanju. 

Iz vsakega navitka se odvije določeno, neprekinjeno in enako dolžino preje, bodisi 
s pomočjo navijanja predenc na motovilu pri enakem številu obratov5, bodisi na kak drug 
način. Laboratorijski preskusni vzorec se oblikuje tako, da se posamezna predenca zložijo 
glede na dolžino eno ob drugem, pri čemer mora biti zagotovljena enaka odvita dolžina iz 
vsakega navitka v predencu. Laboratorijski preskusni vzorec se predobdela. 

Iz laboratorijskega preskusnega vzorca se odvzame preskusne primerke tako, da 
se izreže snop vlaken enakih dolžin iz predenca, pri čemer je potrebno paziti, da snop 
vsebuje vsa vlakna iz vzorca. 

Če je dolžinska masa (titer) preje t in če je število odvzetih navitkov iz 
laboratorijskega osnovnega vzorca N, potem je za pridobitev preskusnega vzorca mase 10 
g, potrebno iz vsakega navitka odviti 

 

Če je vrednost (N.t) visoka, t. j. več kot 2000, potem se navije večje predence, 
katerega se prereže na dveh mestih tako, da se dobi trak ustrezne mase. Konce vsakega 
vzorca v obliki traka je potrebno pred predobdelavo trdno povezati, preskusne vzorce pa 
nato vzeti z mest stran od povezovalnih trakov. 

5.2.  Preja na snovalnem valju (osnova) – Laboratorijski preskusni vzorec 
vključuje prejo pridobljeno z rezanjem le-te na snovalnem valju. Pri tem se zareže od začetka 
valja proti sredini v dolžini najmanj 20 cm. Vsa prerezana preja razen tiste na koncu valja, ki 
služi za rob in ki se zavrže, sestavlja laboratorijski preskusni vzorec. Dobljeni snop niti se na 



 

enem koncu zveže. Če je vzorec v celoti prevelik za predobdelavo, ga je potrebno razdeliti 
na dva ali več delov, vsakega posebej povezati skupaj za predobdelavo, po ločeni 
predobdelavi pa se te dele zopet združi. Preskusni primerek se odvzame z odrezom 
ustrezne dolžine iz laboratorijskega preskusnega vzorca na mestu, dovolj oddaljenem od 
povezovalnega mesta tako, da vsebuje vse niti osnove. Za osnovo, ki jo sestavlja N niti 
dolžinske mase (titra) t je za preskusni primerek mase 1 g potrebno odrezati dolžino 

 

6.  VZORČENJE PLOSKOVNIH TEKSTILIJ 

6.1.  Vzorčenje iz laboratorijskega osnovnega vzorca, ki vsebuje samo en 
reprezentativni kos blaga 

Od enega vogala do drugega se izreže diagonalni trak in odstrani okrajka. Ta trak 
je laboratorijski preskusni vzorec. Za pridobitev laboratorijskega preskusnega vzorca mase 
‘’x” g mora biti površina traku 

 

površinska masa blaga v g.cm-2.  

Vzorec se predobdela in nato razreže na štiri enake dele (pravokotno na dolžino), 
kateri se zložijo drug na drugega. 

Preskusne primerke se pridobi na kateremkoli delu tega večplastno zloženega 
materiala in sicer z odrezom skozi vse plasti tako, da vsak primerek vsebuje enake dolžine 
vseh plasti. 

Če se vzorči tkanina, naj bo širina laboratorijskega preskusnega vzorca, merjena v 
smeri osnove, vsaj ena ponovitev ponavljajočega se dela (raporta) v vzorcu. Če je v tem 
primeru zaradi zadostitve zahtev laboratorijski preskusni vzorec v enem kosu prevelik za 
predobdelavo, ga je potrebno razrezati na enake kose. Po ločeni predobdelavi je te dele pred 
pridobivanjem preskusnih primerkov potrebno ponovno zložiti drug na drugega, pri čemer je 
potrebno paziti, da ponavljajoči se deli vzorca (raport) ne ležijo drug na drugem.  

6.2.  Vzorčenje iz laboratorijskega osnovnega vzorca, ki ga sestavlja več 
kosov 

Vsak odrezek posebej se obdela na način opisan v točki 6.1, rezultati pa se podajo 
za vsak kos posebej. 

 

7.  VZORČENJE OBLAČILNIH IN OSTALIH KONČNIH IZDELKOV 

Laboratorijski osnovni vzorec je običajno oblačilni ali drug končni izdelek oziroma 
njegov reprezentativni del. 



 

Kadar je smiselno, se ugotavljajo odstotki različnih delov izdelka, ki nimajo enake 
surovinske sestave, da se ugotovi skladnost z 9. členom predpisa o navajanju surovinske 
sestave in o tekstilnih imenih. 

Laboratorijski preskusni vzorec se kot del izdelka izbere tako, da je le-ta 
reprezentativen za izdelek in za katerega sestava je navedena na oznaki v skladu s 
predpisom o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih. Če ima artikel več delov, za 
katere je posamezno predpisana surovinska sestava, potem se izberejo laboratorijski 
preskusni vzorci tako, da so reprezentativni za vsak posamezni del. 

Če artikel, katerega sestavo je potrebno ugotoviti ni enovit, je priporočljivo izbrati 
laboratorijske preskusne vzorce iz vsakega posameznega dela izdelka in določiti relativne 
deleže različnih delov izdelka. 

Sledi izračun odstotkov z upoštevanjem relativnih deležev vzorčenih delov in 
predobdelava laboratorijskih preskusnih vzorcev. 

Izberejo se preskusni primerki, reprezentativni za predobdelane laboratorijske 
preskusne vzorce. 

Opombe: 
1 V nekaterih primerih je potrebno predobdelati posamezni preskusni primerek. 
2 Za konfekcijo in ostale tekstilne izdelke glej poglavje 7. 
3 Glej točko 1. 
4 Namesto laboratorijskega mikalnika se lahko uporabi mešalnik vlaken, lahko pa se vlakna premešajo tudi po 
metodi "snopiči in izvržki". 
5 Če je mogoče navitke namestiti na ustrezni natikalni okvir, se lahko vsi navitki odvijajo istočasno. 


