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Fig. 21  Seda natural

4.10 Seda

El cuc (bombyx mori) produeix dos filaments de fibroïna (fibra de seda) separats per una matèria
gelatinosa anomenada sericina.

Quan fa 40 dies que la papallona ha dipositat els ous, de color gris obscur, surt l’eruga. Quan han passat
uns dies ja ha aparegut el capoll de seda dins del qual es desenvolupa una crisàlide (als 16 dies apareix
una papallona blanca que s’ha d’ofegar per tal de no destruir els filaments). L’ofegament es realitza
actualment per raigs �. Les papallones que no s’ofeguen originen un nou cicle de producció de seda.

El cuc va filant amb impulsos petits i interminents i constitueix el bri de seda amb dos filaments prims
units entre ells (figura 21).

Els cucs mascles generen un 30 % de seda més que les femelles. Els mascles es distingeixen de les
femelles per mitjà de la irradiació dels ous amb emissions �: els ous mascles queden blancs; els de les
femelles es tornen negres. Per obtenir 1 kg de seda filada es necessiten 12 kg de capoll fresc. La longitud
del bri de seda d’un capoll és d’uns 800 m i la seva finor va de 2 a 5 deniers (de 2,2 a 5,5 decitex).

La secció transversal d’un filament de seda posa de manifest l’existència de dos brins de fibroïna units
per una substància gelatinosa anomenada sericina (figura 22).

La fibroïna és un aminoàcid molt cristal·lí i, per tant, els colorants no la penetren tan fàcilment com la
tintura de la llana. La seda no té enllaços disulfur com la llana. El grau de polimerització de la fibroïna
varia entre 400 i 500. La sericina és una escleroproteïna que es dissol amb aigua bullint a pressió i se
separa de la fibroïna.

La seda, tal com s’obté del capoll, s’anomena seda crua o greja. Si s’elimina la sericina s’aconsegueix
tenir solts els dos filaments de fibroïna, i es guanya una gran suavitat i lluentor; la seda que s’obté així
s’anomena seda desgomada (figura 23). És freqüent tractar la seda desgomada per compensar la pèrdua
de pes que es produeix en eliminar la sericina. Es coneix com a carda de la seda.
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Fig. 22  Filaments de seda natural crua Fig. 23 Seda desgomada

El grau de la seda el constitueixen la uniformitat del lot, la presentació de la bobina, la regularitat de la
massa, la neteja, la resistència i l’allargament al trencament per tracció. La seda més cotitzada és la blanca
(japonesa, xinesa i francesa). L’espanyola és més groguenca.

Els fils de seda es numeren donant una certa tolerància per causa de la forma especial d’obtenir-los (es
tracta d’un debanatge simultani de diversos capolls). És freqüent trobar sedes al comerç del 13/15, el
16/18, el 32/34, el 60/80 o el 120/180 per als fils més gruixuts. La numeració emprada és el sistema
deniers, que correspon al pes en grams de 9.000 m de seda. Així, en una seda de 13/15 deniers, la més
fina, 9.000 m d’aquesta seda tenen una massa d’entre 13 i 15 g. Amb la seda es prepara la bourrette, que
consisteix a aglutinar les fibres, formant boles petites, que es contaminen en els fils durant el procés de
filatura.

La seda natural del bomyx mori és molt resistent al trencament per tracció i té una recuperació elàstica
bona, tot i que és inferior a la de la llana. El seu comportament dinamomètric la fa més semblant a les
fibres sintètiques (poliamides) que a les naturals. La seda té una taxa legal d’humitat elevada (11) i un
pes específic proper al de la llana. Es descompon als 170°C i, per tant, la temperatura màxima de
planxada no ha de superar els 150°C. És molt sensible als àcids concentrats i als àlcalis. Resisteix menys
els àcids que la llana, però més els àlcalis. Resisteix bé els dissolvents orgànics emprats en la rentada en
sec. Les rentades alcalines poden fer malbé la seda, perquè redueixen la resistència al trencament per
tracció. Els articles de seda groguegen i també perden molta resistència quan s’exposen a la llum solar.
Té una resistència a l’abrasió baixa. Cal tenir molta cura amb el tractament amb l’hipoclorit sòdic (lleixiu)
per blanquejar la seda, ja que descompon ràpidament la fibroïna. Tenyeix amb els mateixos colorants
emprats per la llana, a més dels colorants bàsics, els directes i els naftols.

La mescla de seda amb pèls nobles, especialment amb pèl fi de camell, dóna resultats excel·lents. Per
abaratir-ne el cost es pot barrejar amb microfibres i/o amb fibres siliconades que tenen un tacte molt suau.
Hi ha d’altres bombícids que també produeixen seda: l’antheraea mylitta (s’alimenta de fulles d’alzina
i produeix la seda tussah) (figura 24), el bombyx cinthia i el bombyx atlas. Aquestes sedes són menys
preuades que les procedents del bombyx mori.

La tussah és més resistent als àcids i als àlcalis forts que la seda del bombyx mori, tot i que té menys
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Fig. 24  Seda tussah

tenacitat. Els altres tipus de seda es debanen amb dificultat,
i per això s’empren en forma de borra.

En la indústria tèxtil sedera existeixen alguns noms
característics: organdí, granadina, trama, crêppe, shappe i
tussah. Per organdí s’entén un fil format per dos o més caps
de seda crua retorçuda amb unes 600 voltes per metre en el
sentit Z i retorciments en sentit S, amb 500 o 600 voltes per
metre. El número d’aquests fils d’organdí varia entre 17/19
i 26/30 deniers. Quan té torsions molt altes (fins a 2.000
voltes per metre) s’anomena granadina.

Per un fil de trama s’entén el que està format per dos o més
caps de seda crua amb 150 voltes per metre de torsió en
sentit S. La gamma industrial de números és molt similar a la de l’organdí. Els fils amb les
característiques dels fils de trama però amb torsions molt elevades (fins a 3.500 voltes per metre) es
coneixen com a crêppe. Els fils de shappe s’han obtingut amb deixalles de seda, tallades i preparades per
a la seva filatura. Normalment s’obtenen fils molt fins (més del 100 mètric invers). Els fils de seda natural
gruixuts i irregulars es coneixen en la indústria com a tussah. Generalment no es carreguen. El seu
número habitual al mercat és de 120/160 deniers. En el comerç tèxtil s’anomena sedalina els fils del cotó
merceritzat, d’aspecte semblant a la seda natural.

El Japó, que és el primer país productor de seda natural del món, també és el primer productor de seda
sintètica. Es tracta de polímers obtinguts per síntesi, del tipus acrílic (caseïna i poliacrilonitril), poliamida
i polièster caustificat amb modificacions químiques que els fan assemblar-se molt a la seda natural. Les
microfibres actuals imiten força bé la seda natural. Per abaratir el preu de cost és freqüent barrejar la seda
amb fibra acrílica molt fina, de manera que conserva un tacte molt suau i calent.

4.11 Característiques princi pals de les fibres químiques

Les fibres químiques fabricades per l’home, de la mateixa manera que les naturals, són polímers tèxtils
formats per grans macromol·lècules normalment en una disposició lineal. Les macromol·lècules s’agrupen
per donar lloc a les fibril·les, i el seu agrupament constitueix la fibra tèxtil.

Els polímers s’obtenen a partir de fer reaccionar uns compostos químics anomenats monòmers. Per
semblança amb un tren diríem que el monòmer és un vagó i el polímer és la unió dels vagons. Aquest
monòmers es poden unir per dos mecanismes químics ben diferenciats: per addició i per condensació. En
l’addició, el polímer que en resulta té la mateixa composició química centesimal que el monòmer inicial.
En la polimerització per condensació, la composició centesimal del polímer és diferent de la dels
monòmers, ja que es desprèn (es condensa) aigua, anhídric carbònic o àcid clorhídric. En són exemples
la poliamida i el polièster.



Projectació de fils66

Les fibres químiques es poden obtenir a partir d’un sol monòmer o a partir de diversos monòmers. En el
polímer que en resulta hi ha una unitat estructural que es repeteix n vegades. En el cas de la poliamida
6,6 la unitat repetida és

[OC - (CH )  - CO - NH - (CH )  - NH]2 4 2 6 n

El valor n correspon a l’índex de polimerització de la fibra. El cotó té un índex de polimerització al
voltant dels 10.000, mentre que el de la majoria de les fibres sintètiques no passa de 500.

El pes molecular d’una fibra depèn de la unitat repetida i de l’índex de polimerització n. El pes molecular
de les fibres naturals varia des de 100.000 fins a 500.000, mentre que per a una poliamida o per a un
polièster no se superen els 25.000. En les acríliques el pes molecular pot arribar a 120.000 i en la
poliolefina s’assoleixen valors de 250.000.

És freqüent trobar un comportament diferencial a la filatura entre partides de fibres químiques, tissatge,
tintura, estampat i/o acabat, raó per la qual els productors de fibres recomanen no barrejar partides, és a
dir, tractar-les per separat. El fonament d’aquesta recomanació es basa en la proporció diferent de
catalitzadors, de productes intermedis de la síntesi, estabilitzadors tèrmics, agents precipitadors,
fotoestabilitzadors, ensimatges i desenllustradors que hi poden haver entre partides diferents.

La copolimerització permet modificar l’estructura i les propietats de les macromolècules perquè a la
cadena polimèrica s’incorporen unitats estructurals diferents de les de l’homopolímer. Aquesta
incorporació provoca una alteració de la regularitat estructural i redueix la cristal·linitat. En són exemples
la copolimerització del clorur de vinil i l’acetat de vinil o el clorur de vinil copolimeritzat amb
l’acrilonitril. L’homopolímer policlorur de vinilidè es descompon abans de fondre, però la
copolimerització del monòmer amb clorur de vinil permet obtenir un copolímer filat per fusió. Alguns
exemples de copolímers són:

* Poliamida que es pot tintar amb famílies diferents de colorants (afegint-hi grups sulfònics, tenyeixen
   amb colorants bàsics)
* Poliamida termoresistent
* Polièster que tenyeix amb colorants bàsics
* Polièster de pilling baix
* Polièster d’encongiment elevat
* Acrílica que es pot tintar amb més facilitat amb colorants dispersos i/o bàsics
* Acrílica amb afinitat per als colorants àcids
* Teflon FEP (copolímer del tetrafluoretilè i perfluorpropilè)

A partir del polímer o del copolímer preparat es passa a la seva extrusió a través d’unes fileres que tenen
forats de grandària i perfil diferents, segons la fibra que es vol obtenir. D’aquesta manera s’obtenen els
monofilaments i els cables de fibres químiques.

La forma del forat de sortida de la filera (figures 25 i 26) no és l’únic factor que condiciona la forma de
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Fig. 25  Detall d’una filera per obtenir fibres químiques

la secció transversal de la fibra.
A la filatura per fusió de la
poliamida 6,6, per exemple, en
què l’orifici és circular, els
filaments també tenen forma
circular. Això és degut a la gran
velocitat de solidificació de la
vena líquida. En canvi, en els
sistemes de filatura en sec i en
humit hi ha poliamides que
surten de la filera amb perfil
circular i, un cop s’ha evaporat
el dissolvent, adquireixen un
perfil trilobat. S’aconsegueixen
variacions de la secció
transversal canviant la velocitat
d’evaporació del dissolvent. Si
es varia la velocitat de
coagulació de les venes líquides,
es comunica als filaments una
arrissada, que s’associa amb
seccions de forma simètrica.

L’extrusió es pot realitzar en sec, en humit o per fusió. En l’extrusió o filatura de les fibres químiques
en sec, el polímer o el copolímer es dissol en dissolvents orgànics per facilitar-ne el pas a través dels
forats de la filera. En la filatura en humit, els filaments extruïts obtenen consistència perquè es coagulen
a la sortida de la filera en un bany de coagulació. Finalment, en la filatura per fusió, es fonen els chips
de polímer o copolímer i s’extrudeixen quan estan en forma de massa pastosa.

El monofilament s’assembla a un filferro. S’extrudeix un sol filament. Normalment, s’aconsegueix el
mateix gruix de filament a base de diversos filaments molt més fins. El conjunt que s’obté així s’anomena
multifilament. És molt més flexible que el monofilament i té molta més aplicació en el disseny de peces
de vestir. Per evitar el trencament dels multifilaments, es poden tòrcer per donar-los una protecció més
gran enfront de les enganxades durant el procés tèxtil.

Aquests multifilaments també es poden estirar a la sortida de la filera per augmentar-ne la cristal·linitat.
Quan s’augmenta l’orientació molecular (cristal·linitat) disminueix la facilitat de penetració dels reactius,
ja que penetren per la part amorfa. Les regions cristal·lines són les més favorables per a les unions
intermoleculars. Un excés de cristal·linitat dóna lloc a fibres rígides i trencadisses. Per rigidesa s’entén
la no-capacitat de les macromolècules per experimentar un canvi de configuració. Quan s’augmenta
l’orientació molecular (cristal·linitat) disminueixen les probabilitats de canvi i s’obtenen fibres més
rígides. A la figura 27 es mostren quatre lauegrames (diagrames obtinguts per raigs X) que corresponen
a un cotó, una seda, una fibra química sense estirar i una altra d’estirada.
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Fig. 26  Relació entre el perfil de la filera i la secció de la fibra
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Cotó Seda natural

Fibra química sense estirar Fibra química estirada en sortir de la tovera

 

Fig. 27  Diagrames de cristal·linitat d’algunes fibres
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1 Filaments sense texturar
2 Filaments texturats

Fig. 28 Filaments texturats

El lli té les macromolècules més paral·leles a l’eix de la fibra que el cotó, és a dir, té una cristal·linitat
major. Per aquest motiu, la tenacitat del lli és molt superior a la del cotó però, en canvi, el seu gran ordre
molecular li confereix un allargament al trencament per tracció molt baix. El cotó, com que és més amorf
que el lli, tenyeix amb més facilitat perquè les parts amorfes, desendreçades, faciliten la tintura. El cotó
merceritzat, amb una estructura molecular més desendreçada que el cotó sense merceritzar, tenyeix també
més fàcilment. La viscosa, que és la fibra cel·lulòsica més amorfa, és la més facil de tenyir. Un teixit que
ha disminuït la seva cristal·linitat per tractament tèrmic s’encongeix més a la planxada i a la rentada, ja
que la part amorfa, que és la més reactiva, li ha augmentat.

Els multifilaments poc estirats es coneixen amb el nom de LOY (low oriented yarn). Se’n fabriquen al
voltant de 1.800 metres per minut. Els mitjanament estirats, que s’obtenen a la velocitat més gran, són
els MOY (middle oriented yarn). Els segueixen els més estirats, POY (preoriented yarn), que s’estiren
un 1,3 per a la poliamida i un 1,7 per al polièster, i els HOY (high oriented yarn), que s’obtenen a 4.500
metres per minut.

Per millorar l’aplicació tèxtil (tacte, menys brillantor,
aspecte, elasticitat) dels multifilaments, especialment els de
polièster i poliamida, se’ls dóna una texturació que
consisteix a desorganitzar-ne l’orientació entrellaçant els
monofilaments entre ells (figura 28). Es parteix d’un POY.
Després de la texturació els multifilaments es poden tòrcer
(amb 500/600 voltes per metre) a fi d’augmentar-ne la
resistència al desfibrament.

Existeixen diversos mètodes per texturar, i els més extesos
en la indústria són els de falsa torsió i texturització per aire.
Les màquines de texturar de falsa torsió d’un sol forn
obtenen fils d’alta elasticitat i molt voluminosos (FT,

strech). S’empren per a les mitges, els mitjons, la roba
interior i peces elàstiques en general. Si es treballa amb dos
forns s’obtenen texturacions fixades (FTF, set) amb menys
elasticitat i volum (figura 29).

Una texturació a un cap es pot designar com 78/68/1. Els primers dígits indiquen el número en decitex,
els dígits següents la quantitat de filaments, i l’1 que és a un cap. Es fabriquen texturacions amb dos caps,
un en cada sentit de torsió, per obtenir fils estabilitzats que no virin els teixits. Les texturacions per aire
turbulent presenten una arrissada més irregular i elasticitat baixa. S’empren per a fils de cosir i tapisseries
d’automòbils. N’és un exemple és el 78/68/2. El fil resultant seria del 156 decitex, amb 136 filaments.
Al mercat existeixen multifilaments texturats amb gates, que s’obtenen de sobrealimentar els filaments
d’efecte.
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Alta elasticitat (FT) Elasticitat reduïda (FTF)

1. Filaments sense texturar
4. Primer forn per predisposar els filaments al desordre
8. Element desordenador (texturat)
10. Segon forn per fixar l’estructura desordenada
14. Bovines de multifilament texturat

Fig. 29  Detall d’una màquina de texturar



Projectació de fils72

Per mitjà d’un tanglejat s’aconsegueixen també efectes propers als texturats. Entenem per tangle donar
als multifilaments una mena de punts de soldadura (entrellaçat). Es realitza en màquines semblants a les
de texturar, dotades amb un jet d’aire. Amb el tangle s’evita el torciment posterior a la texturació.

Un multifilament es pot imitar a base de fibril·lar una làmina plana i estreta. Es fabrica una làmina amb
el material requerit i es talla en làmines estretes d’amplada constant que es fibril·len per mitjà d’un
cilindre amb agulles (figura 30).

Amb toveres d’extrusió dobles s’obtenen filaments bicomponents que reuneixen les bones propietats
físiques i químiques dels dos components (figura 31).

             Fig. 30  Màquines de filar cintes planes                                  Fig. 31  Filaments bicomponents

 Els bicomponents han estat el punt de partida de les microfibres. S’extrudeixen diversos components i
en un acabat posterior es dissol el component que aglutina els microfilaments. Hi ha una marcada
tendència cap als microfilaments (42 decitex/46 filaments o 167 decitex/200 filaments). Si el carboni n’és
un component, apareixen les fibres que es carreguen poc d’estàtica, que resulten invisibles als raigs
infrarojos i que tenen, segons la propaganda comercial d’alguns fabricants de roba femenina, propietats
antiestàtiques.

La reunió de milers de filaments a la sortida de la filera dóna lloc al cable (tow), que és el punt de partida
dels flocs de fibres discontínues que permeten obtenir fils de fibres discontínues. Un cop s’ha obtingut
el cable, se l’arrissa i se’l tracta amb productes químics (ensimatge o avivatge) per millorar-ne el
comportament a filatura per transformar les fibres en fils. Els cables es transformen en fibres per una
tallada o una esquinçada. Segons la longitud de les fibres es tenen fibres químiques aptes per la filatura
de fibres curtes (cotó) o per la filatura de fibres llargues (llana). Els diagrames de longitud de les fibres
químiques tallades tenen normalment una uniformitat de longitud entre les fibres més gran que quan
s’esquinça el cable. Al mercat també existeixen fibres químiques discontínues, que s’obtenen per la
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Fig. 32  Fibra de viscosa

tallada d’un cable, amb variacions de longitud importants. S’anomenen diagrames de tall variat. Per cada
tipus de filatura i per cada aplicació específica se selecciona el diagrama fibrós més adequat.

Viscosa

La fibra de viscosa s’obté a partir de la cel·lulosa dels avets, de l’eucaliptus i del bambú, que s’extreu pel
procés del bisulfit. Si es macera posteriorment es transforma en àlcali-cel·lulosa i si es tracta amb sulfur
de carboni, en xantat de cel·lulosa. Aquesta massa, dissolta amb sosa càustica i filtrada, es deixa madurar
per recuperar-ne la cel·lulosa, que s’extrusiona en fileres dotades amb bombes potents. Després de
l’extrusió, la matèria es passa per un bany de coagulació per solidificar els filaments.

Normalment, els multifilaments de viscosa varien des dels 55 fins als 660 decitex, en les versions mat,
semimat, micromat i brillant (figura 32). Excepcionalment, per a usos tècnics, es pot arribar als 3.600
decitex. Existeixen al mercat fibres de viscosa tenyides en massa, a les quals s’afegeix el colorant a la
fibra que s’extrusiona. La finor de les fibres de viscosa és molt variable, en funció del tipus de filatura
a què van destinades. Es fabriquen fibres des d’1,3 decitex fins a 56 decitex, amb longituds de tall
variables, des de 28 fins a 150 mm. Com passa amb els multifilaments, també es troben fibres de viscosa
discontínues mats, semimats i brillants.

La fibra de viscosa té un comportament molt semblant al del cotó davant de la combustió i dels agents
atmosfèrics. Les solucions d’àlcali concentrades inflen la fibra i li fan perdre resistència. La taxa legal
és de 13, molt superior a la del cotó (8,5) i per tant, absorbeix aigua més fàcilment i les peces de viscosa
triguen més a assecar-se.

La viscosa té una tenacitat baixa i un allargament al trencament per tracció alt. Per predir el seu
comportament a la filatura, especialment a les cardes, convé saber-ne la resistència al llaç i al nus, que
es donen en percentatge sobre la resistència al trencament per tracció. És interessant especialment en un
mitjà humit, ja que aquestes resistències poden ser molt baixes. La resistència a l’abrasió és baixa.
Resisteix la llum solar sense degradar-se, excepte en exposicions molt prolongades. És menys sensible
als fongs que el cotó. Té un pes específic elevat (1,52), situat entre la fibra de cotó i la de lli.
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Els teixits de viscosa s’arruguen molt perquè són fibres de resiliència baixa. Els teixits es poden rentar
sense que les arrugues es fixin, que desapareixen quan es planxa. Les temperatures elevades de planxada,
superiors als 175°C, farien perdre resistència a la fibra. Es descomponen a partir dels 195°C.

És atacada pels oxidants energètics. Es pot blanquejar a casa amb hipoclorit sense cap problema. Els
articles de viscosa s’encongeixen força. Resisteix bé les rentades en sec.

La viscosa tenyeix amb colorants directes, bàsics, pigmentaris, naftols, sulfurosos i reactius. El
mecanisme de tintura de la viscosa amb colorants directes és per mitjà de ponts d’hidrogen, és a dir, el
colorant es fixa a la fibra per unions d’hidrogen entre dos àtoms d’oxigen, un de la fibra i un altre del
colorant, suficientment propers.

La viscosa crema amb facilitat i desprèn una flaire característica de paper cremat. L’arna no l’ataca però
sí que ho fan els fongs.

Diacetat i triacetat de cel·lulosa

La pasta de viscosa que s’obté per acetilació es precipita immediatament en aigua, sense la maduració que
la solubilitat en acetona confereix al diacetat.

Quan es fila en sec s’utilitza una mescla de clorur de metilè i metanol com a dissolvent. Normalment, per
aquest mètode s’obtenen filaments continus. A la filatura en humit s’utilitza una solució acètica adequada
per a les fibres discontínues (figura 33).

Fig. 33  Fibra d’acetat



4 Descripció de les principals fibres tèxtils 75

Són fibres que es caracteritzen pel seu tacte i el seu caient. Com ja s’ha dit anteriorment, es diferencien
en la quantitat de grups OH acetilats. Un diacetat de cel·lulosa té entre el 74 i el 92 % de grups OH
acetilats.

El grau de polimerització del diacetat està al voltant dels 400. És per aquesta característica que el diacetat,
amb bastants grups OH, tenyeix amb colorants directes mitjançant ponts d’hidrogen, mentre que el triacetat
ha de tenyir amb colorants dispersos perquè, com que té molt pocs OH, el colorant no s’hi fixa gaire i les
tintures no són sòlides. També es poden tenyir amb d’altres famílies de colorants amb mecanismes de tintures
diferents (naftols, reactius i dispersos). És per aquest motiu que el triacetat té una taxa d’humitat menor (7)
que el diacetat (9). La quantitat més gran de grups OH facilita que l’aigua es fixi a la fibra. La seva taxa legal
elevada fa que les fibres triguin a assecar-se però donin sensació de confortabilitat.

Els acetats de cel·lulosa són molt poc resistents a l’abrasió i la seva resistència a la llum solar és
moderada. Resisteixen les arnes i els fongs.

El triacetat té un pes específic menor (1,30) que el diacetat (1,33 g/cm ). Té un grau de polimerització al3

voltant dels 500. El diacetat comença a estovar-se als 185°C, raó per la qual no convé superar aquesta
temperatura en el seu tractament industrial i en la planxada domèstica. Es fon als 240°C. Crema a poc a
poc. El triacetat de cel·lulosa resisteix temperatures molt més altes. Els acetats es descomposen amb els
àcids minerals concentrats. Els àlcalis forts saponifiquen la cel·lulosa i en descomponen la fibra. No s’ha
de superar mai els 85°C de temperatura en el diacetat si el pH del bany és superior a 9.

Les dues fibres absorbeixen bé els oxidants i els reductors. Són fibres amb poc encongiment durant la
rentada, molt inferior que el de la fibra de viscosa Els teixits s’arruguen per la seva poca resiliència.

Són fibres termoplàstiques que suporten bé les termofixacions i les texturitzacions. Són fibres ideals per
tenir prisatges i ratlles permanents. El triacetat resisteix millor l’acció dels raigs solars, sense degradar-se.
Convé rentar aquestes fibres en sec amb percloroetilè. Els acetats es fonen quan se’ls acosta a la flama.
En retirar la flama continuen cremant i fonent-se, i formen una bola dura de color negre.

Els acetats de cel·lulosa presenten un bon comportament bactericida i això fa que s’usin als hospitals, per
manipular aliments, per a samarretes d’esport i per a mitjons.

Aquestes fibres es presenten en forma de fibra tallada o de filament continu. Normalment, les fibres
tallades varien la seva finor de 2 a 6 decitex i tenen longituds de tall de 40 i 50 mm.

Els multifilaments, entre 20 i 40 filaments, varien des del 50 fins al 235 decitex, en versions mats,
semimats i brillants.

Poliamida

Van ser descobertes per Du Pont als Estats Units l’any 1935.
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Fig. 34  Fibra de poliamida

En les cadenes moleculars de les poliamides se succeeixen els grups amida, un 85 % dels quals estan units
a radicals lineals o cíclics.

Entre els tipus de poliamida diferents que existeixen destaquen la poliamida 6,6, que s’obté per
condensació de l’hexametilendiamina i l’àcid adípic; la poliamida 6, que s’obté de la cuprolactama; la
poliamida 6,10, que s’obté per la condensació de l’1,6 hexanodiamina i l’àcid decanodiòdic; la poliamida
11, que s’obté de l’àcid omega-undecanoic i les poliamides aromàtiques. Existeixen també poliamides
del tipus 6,12 i la poliamida 12 (figura 34).

Les propietats físiques i químiques de les famílies de poliamida són molt semblants les unes de les altres.
No es podreixen, resisteixen els fongs i no les ataquen els insectes. S’encongeixen en rentar-les i
resisteixen les temperatures altes durant la rentada. Tenen una resiliència elevada i els teixits no
s’arruguen. Cal planxar-les amb un drap humit a temperatures a l’entorn dels 130°C. Són fibres ideals
per texturitzar i termofixar. El punt de fusió és de 250°C per a la poliamida 6,6, de 215°C per a la
poliamida 6 i de 190°C per a la poliamida 11.

Els flocs de poliamida tenen una taxa legal de 6,25, molt superior a la del polièster i les fibres acríliques,
però força inferior a la de les fibres naturals i artificials. Les característiques fonamentals de la poliamida
són la seva resistència elevada a l’abrasió i al trencament per tracció (la més resistent és la poliamida 6,6).
Es barreja íntimament a filatura amb fibres naturals per millorar-ne el comportament. Es carrega molt
d’electricitat estàtica. Resisteix poc les exposicions prolongades a la llum solar.

Les poliamides 6,6 tenen un pes específic baix (1,14 g/cm ) i, per tant, les peces resulten lleugeres. El pes3

específic de la poliamida 6 és 1,13 i el de la poliamida 11 és 1,04 g/cm .3

Es fonen quan s’acosten a la flama. Cremen a poc a poc i formen una bola grisa o de color cafè que
s’autoextingeix. Desprenen una flaire a api durant la combustió. Les poliamides són sensibles als àcids,
als àlcalis concentrats i als oxidants. El clorit sòdic produeix una degradació a la fibra més important com
més alcalí és el pH del bany de blanqueig. Cal anar amb precaució en el blanqueig domèstic i en
l’industrial (aigua oxigenada, hipoclorit). Resisteixen bé els dissolvents orgànics que s’usen per a la
rentada en sec. Tenyeixen amb colorants àcids, reactius, al crom, dispersos i metal·litzats en tintura àcida
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Fig. 35  Fibra de polièster

o neutra, depenent de la solidesa de la tintura que s’exigeix. El punt de transició vítria es troba entre els
40 i els 50°C i, per tant, són fàcils de tenyir. Al mercat existeixen microfibres de poliamida.

Les poliamides aromàtiques, especialment l’anomenada quiana, que s’obté per condensació del bispara-
aminociclohexilmetà i l’àcid duodecanoic, s’utilitza com a fibra de substitució de la seda. La seva densitat
és 1,03 g/cm  i la taxa legal és 2,2. Resisteix bé els raigs ultraviolats del sol. Tenyeix amb colorants3

dispersos.

Es fabriquen monofilaments de poliamida amb diàmetres variables entre 0,08 i 3 mm, especialment
destinats a usos tècnics, sobretot teixits per a filtres.

Els POY texturats de poliamida varien des dels 8 als 400 decitex. Existeixen també al mercat
multifilaments gruixuts de fins a 2.800 decitex. Són habituals els de 22 decitex amb 3 o 7 filaments, els
de 33 decitex amb 10 filaments, els de 44 decitex amb 10 o 13 filaments, els de 78 decitex amb 17, 23,
24 o 34 filaments, els de 110 decitex amb 34 filaments, els de 150 decitex amb 34 filaments i els de 220
decitex amb 34 filaments. S’usen molt els microfilaments de poliamida de 78 decitex amb 68 filaments
i els de 156 decitex amb 136 filaments.

Les fibres tallades varien des d’1,5 decitex a 22 decitex, segons el procés de filatura al qual van
destinades. Les fibres amb perfil circular poden ser brillants o semimats, mentre que les de perfil trilobat
es fabriquen brillants.

Polièster

Fou descobert l’any 1941 per ICI al Regne Unit. Pel seu baix cost, és la fibra sintètica més estesa al
mercat (figura 35).

Una fibra de polièster conté com a mínim el 85 % d’èster d’un diol i de l’àcid tereftàlic. El polièster
s’obté a partir d’una reacció de transesterificació del dimetiltereftalat amb l’etilenglicol. El polièster, que
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Fig. 36  Oligòmers en el polièster

és un polietilentereftalat, té per fórmula:

-[CO- -COO(CH )-O]2 n

Al mercat existeixen d’altres èsters fibrosos que no són del tipus del polietilentereftalat.

Les fibres de polièster tenen una taxa legal d’humitat baixa (1,5) i això les fa molt vàlides per barrejar-les
amb les fibres naturals i millorar-ne el comportament, especialment la facilitat d’assecatge. Tenen una
bona resistència a l’abrasió, només superada per la polioamida i per la poliolefina, i una bona resistència
a la llum solar i als agents atmosfèrics. El seu pes específic és semblant al de la llana i menor que el del
cotó.

Els àcids forts concentrats i els àlcalis a temperatures altes ataquen la fibra. S’encongeix poc quan es
renta. Per la seva resiliència elevada, les arrugues desapareixen quan les peces es pengen en un mitjà
humit. Té una estabilitat dimensional elevada. És una fibra molt termoplàstica amb memòria tèrmica.
Permet el termofixament i la texturització. Durant la combustió, fon a 150°C i s’encongeix. Crema a poc
a poc i forma una bola dura de color negre que s’autoextingeix. És un gran aïllant tèrmic. Té una
resistència excel·lent enfront dels hipoclorits, dels oxidants, dels reductors i dels dissolvents orgànics que
s’usen a la rentada en sec. També resisteix bé les arnes, els bacteris i els fongs.

Tenyeix amb colorants dispersos, azoics i tina. La fibra té un punt de transició de segon ordre de 70°C.
A partir d’aquest punt les fibres milloren la seva aptitud per la tintura. La tintura amb colorants dispersos
es fa normalment a temperatura elevada, amb l’ajut d’uns productes auxiliars anomenats transportadors,
ja que resulta molt hidrofòbica a causa de la seva cristal·linitat elevada i del seu anell benzènic. Per la
seva estructura química no té caràcter iònic, i cal excloure aquest mecanisme de tintura. A la figura 36
es mostren partícules d’oligòmers dipositades a la superfície de la fibra.

Un polièster modificat amb grups sulfònics tenyeix més facilment que el no ramificat, ja que la
ramificació actua com a cunya i obre les cadenes, per impediment estèric, i s’aconsegueix una penetració
més gran del colorant.
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Es fabriquen monofilaments de polièster des de les 20 fins a les 1.800 micres per a usos tècnics,
especialment teixits per feltres. Els multifilaments més habituals al mercat són els de 50 decitex amb 24
o 36 filaments; microfibres de 67 decitex amb 72 filaments; de 72 decitex amb 22, 24, 36 o 48 filaments;
de 100 decitex amb 32 o 36 filaments; de 145 decitex amb 44 filaments; de 167 decitex amb 30, 32, 34,
36, 44, 48, 64, 68 o 72 filaments; de 220 decitex amb 44 filaments; de 290 decitex amb 88 filaments i de
340 decitex amb 60, 64, 68 o 96 filaments. Les fibres tallades de polièster varien la finor entre 1,2 i 44
decitex, segons el tipus de filatura a què van destinades. En la filatura del cotó és freqüent que siguin de
l’1,2 al 3,3 decitex, amb longituds de tall variables des dels 38 fins als 80 mm. En la filatura del sistema
estam són freqüents les fibres de 3,3 a 7 decitex. Existeixen fibres semimats i brillants, a més d’algunes
tintades en massa i en blanc òptic.

Acrílica

S’obté a partir del polipropilè, de l’acetilè o de l’etilè, tractats amb amoni o amb àcid cianhídric. El seu
punt de fusió elevat fa inviable la filatura per fusió. Es poden obtenir per filatura en sec i en humit. Les
fibres acríliques per via seca són més brillants i, normalment, tenen un tacte més suau.

Les fibres acríliques estan formades per macromolècules lineals que contenen com a mínim el 85 %
d’acriloniril a la seva cadena. Una acrílica conté del 5 al 15 % de productes de rebliment que s’anomenen
comonòmers, per augmentar la seva zona amorfa. Aquests varien en el caràcter químic i en el percentatge;
d’aquesta manera, les acríliques són més diferents entre productores que els polièsters. Els comonòmers,
en reduir la zona cristal·lina de la fibra, rebaixen el punt de transició vítria de 105°C a 60°C, cosa fonamental
en les operacions de tintura. En la filatura en humit de les acríliques s’augmenta el contingut de comonòmers
i normalment també s’augmenta l’estiratge a la sortida de la filera.

Si contenen entre el 50 i el 85 % d’acrilonitril s’anomenen modacríliques. Tenen un bon comportament
davant del foc, bona resiliència, encongiment alt, característica especialment interessant per aconseguir
efectes especials, i no són afectades pels microorganismes ni pels pol·luents atmosfèrics (SO , NO  i ozó).2 2

Algunes modacríliques, a les quals s’incorpora un 30 % de caseïna en la solució d’acrilonitril, imiten la
seda natural. Una altra varietat similar a les acríliques són les fibres dinitríliques, la fórmula estructural
de les quals és

[CH =CHCN]2 n

Han de tenir com a mínim un 50 % de vinilidendinitril i la resta ha de superar fins el 85 % d’acetat de
vinil. Són difícils de dissoldre i de tintar per la seva gran regularitat.

Les fibres d’acrilonitril (acríliques) tenen un caràcter iònic marcat degut al grup sulfat o sulfonat terminal.

CH -CH-CH -CH-SO Na2 2 3

                          
            CN         CN

En mitjà aquós es té
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Fig. 37  Fibra acrílica

-CH -CH-CH -CH-SO  + Na2 2 3
- +

                       
         CN         CN

Es diposita sodi i la fibra s’uneix amb el colorant, amb caràcter catiònic, per electrovalència.

Les fibres acríliques s’encongeixen poc en les rentades domèstiques. Tenen resiliència elevada, i les peces
s’arruguen poc. No són termoplàstiques i, per tant, no es poden texturitzar ni termofixar.

Els tèxtils s’assequen ràpidament perquè absorbeixen poca humitat (taxa legal de 2).

El seu pes específic és baix (1,16 g/cm ) i són molt lleugeres. Són fibres de tacte calent i molt suau, molt3

semblants a la llana. Les acríliques es caracteritzen per la seva voluminositat elevada.

Les fibres acríliques tenen una resistència discreta a desgastar-se per abrasió i una resistència gran a la
llum solar i als agents atmosfèrics. Les acríliques plastifiquen a partir dels 250°C. Es descomponen a
partir dels 330°C.

Quan s’acosten a la flama cremen i es fonen, i formen una bola negra trencadissa. Algunes modacríliques
es fonen (190°C) i cremen molt a poc a poc, i s’apaguen quan se separen de la flama. Durant la combustió
produeixen un fum blanc i una bola negra trencadissa. A les modacríliques es millora la resistència als
productes químics en general, tot i que resulten una mica més sensibles a la llum solar.

Les fibres acríliques són atacades pels àcids forts concentrats, per àlcalis a temperatures altes i per
l’hipoclorit (lleixiu). Resisteixen bé davant dels dissolvents orgànics de la rentada en sec dels productes
fabricats.

Tot i que poden tintar amb colorants diferents, els més escaients són els catiònics, els dispersos i els de
complex metàl·lic.

El perfil seccional (circular, en forma de mongeta, de cacauet) permet identificar fàcilment les acríliques
(figura 37).
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Les finors i les longituds de tall de les fibres acríliques són molt variables i depenen, essencialment, del
procés de filatura a què van destinades. Les acríliques varien la finor, normalment, des d’1,3 decitex fins
a 19 decitex, amb longituds de tall variables entre 32 i 150 mm. En la filatura del cotó són freqüents finors
entre 1,5 decitex i 3 decitex, però poden arribar fins a 5,5 decitex. Les fibres més fines es tallen
normalment a 38 mm, i les gruixudes poden arribar fins als 80 mm. Per filar aquestes fibres convé tenir
les màquines adequades per aquestes llargàries. Una fibra fina d’1,7 decitex permet obtenir fils al voltant
del 100 mètric invers. Amb les fibres més gruixudes només s’arriba al 30 mètric invers. Per obtenir un
fil acrílic per sistemes convencionals de filatura del cotó es necessiten 55 fibres en secció com a mínim.

La major part de les fibres acríliques s’empren en gènere de punt i exterior. La finor més normal és al
voltant de 3,3 decitex. S’han desenvolupat acríliques d’1,8 i 2,2 decitex amb una gran suavitat per al punt
exterior de galga fina. Són ideals per barrejar-les amb angora, caixmir o lambswool. També s’han
desenvolupat les acríliques bimixtes a base d’obtenir flocs amb dues finors diferents mesclades ja des de
l’extrusió. S’aconsegueixen mescles més homogènies que no mesclant a filatura. Per al punt interior es
treballa amb 2,2 decitex, tant amb el tipus estàndard com amb l’òptic. En el tèxtil llar són freqüents les
fibres de 3,3 a 9 decitex, però poden arribar a 19 decitex.

Tots els tipus es poden presentar en forma brillant, mat o semimat.

Existeixen tipus especials de fibres acríliques, com les bicomponents, les tintades en massa i les
d’encongiment alt. Amb acríliques bicomponents s’obtenen teixits de punt amb les malles molt nítides,
amb baix  pilling i amb una estabilitat dimensional gran. Amb les acríliques tintades en massa es millora
molt la solidesa de les tintures i la igualació del color al llarg de tota la partida.

Els fils fixats de fibra acrílica tenen encongiments residuals en aigua bullent del 2 al 5 %, mentre que un
acrílic HB (high bulk) s’encongeix del 20 al 24 % en provocar una retracció del fil. Existeixen també
acríliques d’encongiment menor (13 %) i d’altres amb encongiments molt alts (poden arribar al 40 %).

Tot i que actualment existeixen al mercat microfibres de diverses famílies químiques, les microfibres
acríliques són les més desenvolupades. Les primeres microfibres de polièster ja tenen més de 50 anys.
Comunament s’entén per microfibra tota fibra o filament amb un títol inferior a 1 decitex, en el context
europeu, i inferior a 1,1 decitex (1 denier) als Estats Units. Realment caldria anomenar fibres de títol alt
les fibres amb aquestes finors, i reservar el terme microfibres per a les finors inferiors a 0,3 decitex.
Aquestes microfibres es poden obtenir per dissolució química, distorsió mecànica o falsa torsió.
S’apliquen principalment en la fabricació d’articles que imiten la seda natural, cuirs artificials, peces
d’abric i en aplicacions biològiques (artèries artificials, separadors de cèl·lules de sang, retenidors
d’enzims). Les finures més habituals són la 0,8 i la 0,9 decitex preparades per a les filatures llaneres i
cotoneres.

Les microfibres tintades en massa eviten els problemes de la cinètica més gran d’absorció del colorant
i la solidesa menor de les tintures i s’aconsegueixen lots amb els colors més igualats. Les seves
aplicacions principals són en la camiseria, la llenceria i els teixits elàstics. Es barregen amb fibres de
lyocell o amb viscosa i donen resultats excel·lents.
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Els teixits que s’obtenen amb microfibres tenen una voluminositat i una flexibilitat més grans, un tacte
agradable, s’arruguen menys i milloren el caient de les peces. Augmenta també el poder de cobertura del
teixit i l’aïllament tèrmic. D’altra banda, normalment la resistència a l’abrasió disminueix.

Un fil que es fabrica amb microfibra té més superfície específica, i convindria adequar les formes
d’encolatge i de tintura per obtenir resultats òptims. Convé tenir present que els filaments més fins queden
més clars i els gruixuts més foscos en les mateixes condicions de tintura.

En esmerilar els teixits de microfibres es poden aconseguir acabats molt preuats pel mercat.

Elastà

La lycra, fabricada per Du Pont, és un poliuretà segmentat a base d’un eter polibutilènic que actua com
una molla entre els grups funcionals de poliuretà. La seva densitat és d’1,12 g/cm  i té una taxa legal de3

1,3. El seu punt de fusió és al voltant dels 230°C.

La lycra és atacada per la llum solar, per l’hipoclorit (lleixiu) i pel clor de les piscines. Du Pont ha
desenvolupat recentment el tipus de lycra T269B, que és més resistent a l’aigua de les piscines. Els àcids
forts també la degraden. Té una bona resistència davant dels dissolvents orgànics que s’usen a la rentada
en sec. Tenyeix amb colorants dispersos, reactius, àcids i/o colorants al crom.

La lycra és més forta i dura més que el cautxú, té un poder de retenció tres cops més alt i pesa un 30 %
menys.

Els fils de lycra es fabriquen en els tipus anomenats blanc mat, brillant i transparent, amb finors del
filament entre 11 i 1.880 decitex.

Els percentatges de lycra que es poden incorporar als teixits són molt variables. Només amb un 2 % ja
es millora força la retenció de la forma del teixit i les seves prestacions. En peces d’esport i cotilleria es
poden arribar a percentatges del 40 %. Contribueix que les peces no s’arruguin i ofereix al dissenyador
de teixits moltes possibilitats de disseny dimensional.

Poliolefina

Convé diferenciar el polipropilè del polietilè. Ha de contenir com a mínim el 85 % d’etilè o propilè.

El polietilè està format per macromolècules lineals saturades d’hidrocarbonis alifàtics no substituïts. Té
una estructura del tipus [CH -CH ]. Té una taxa legal del 0 %, no es pot podrir i té una resistència gran2 2

a l’abrasió i als productes químics en general. La llum solar l’ataca. Té una resiliència elevada, així els
articles s’arruguen poc. El seu pes específic és de 0,92 g/cm , cosa que la fa la fibra més lleugera i3

voluminosa. S’encongeix molt poc en les rentades domèstiques. Les fibres estan tenyides en massa, i per
això tenen una solidesa elevada.
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La fibra de polietilè s’encongeix a partir dels 70°C i es fon als 135°C. Requereix ser tractada amb cura
quan es planxa i amb els dissolvents orgànics. No l’ataquen els microorganismes ni els insectes. El
polipropilè està constituït per macromolècules lineals saturades d’hidrocarburs alifàtics, on un àtom de
carboni té una ramificació metílica en disposició isotàctica. La seva fórmula és

[CH -CH]2 n

           
          CH3

Per la seva naturalesa química no genera problemes al·lèrgics. Té bona resistència a l’abrasió, i en aquest
aspecte només la supera la poliamida.

La seva taxa legal és molt propera al zero (0,1) i la fa també una fibra molt lleugera. El seu pes específic
és de 0,91 g/cm .3

La fibra de polipropilè s’encongeix a partir dels 70°C i es fon als 135°C. Té bona conductivitat tèrmica
i el seu grau d’aïllament tèrmic és el més baix de totes les fibres tèxtils. Exigeix anar amb cura a l’hora
de planxar i amb els dissolvents orgànics. El polipropilè és menys estable a la llum solar que el polietilè.

Al mercat és freqüent trobar multifilaments d’entre 230 i 1.100 decitex.  Són habituals els 230 decitex
amb 30 filaments o els 460 decitex amb 60 filaments. Excepcionalment es pot arribar als 8.000 decitex.

Les fibres tallades de polipropilè varien la finor d’1,5 a 15 decitex, amb longituds de tall de 40 a 120 mm.

Clorofibra

Les clorofibres són macromolècules lineals la cadena de les quals conté més del 50 % de clorur de vinil
o vinildè.

Es van descobrir l’any 1949 en dissoldre el clorur de polivinil en disulfur de carboni i acetona, extrudint
i evaporant aleshores el dissolvent (filatura en sec). Posteriorment, el dissolvent s’ha substituït per una
mescla de ciclohexanona, aigua i etanol. Al mercat existeixen clorofibres filades en humit, on l’acetona
o la dimetilformamida s’usen com a dissolvents.

Les clorofibres o fibres de clorur de vinil [CH -CHCl]  no tenen grups polars ni OH a la seva estructura2 n

i per això tenyeixen amb colorants dispersos. També es poden tenyir amb colorants bàsics i
premetal·litzats. Tenen un tacte molt agradable. Aquestes fibres s’encongeixen poc a la rentada domèstica.
La seva resiliència elevada fa que les arrugues es recuperin ràpidament. Tenen resistència gran a la llum
solar i als agents atmosfèrics en general, als microorganismes, als àcids i als àlcalis. Són atacades per
alguns dissolvents orgànics. No són termoplàstiques, ja que no es poden termofixar ni texturitzar. Es
descomponen a 180°C. Tenen una resistència bona a l’abrasió i a la tracció. Tenen una taxa legal del 0 %
i una densitat d’1,38 g/cm .3
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Són fibres ininflamables pel clor de la molècula. No es fonen. Es retrauen en contacte amb la flama.
Tenen un LOI (limiting oxygen index) superior a 35. Quan se supera el valor de 25, les fibres ja es
consideren retardants a la flama. La llana té un LOI de 26, la poliamida i el polièster el tenen de 22, i en
la resta de fibres és al voltant dels 18.

Tenen més poder aïllant tèrmic que les fibres naturals. Existeixen fibres de retracció alta (55 %), que
resulten adequades per a fils de voluminositat alta. Aquestes fibres retràctils poden tenyir a 60°C sense
l’ajut de transportadors.

Les clorofibres es carreguen negativament i neutralitzen les càrregues positives del cos humà. Per aquesta
raó se’ls atribueixen propietats curatives d’algunes malalties (reuma).

Les finors de les clorofibres varien des de 2,2 a 24 decitex, amb longituds de tall de 40 a 130 mm, segons el
tipus de filatura a què van destinades. Les fibres de 2,2 a 5,6 decitex es destinen a la filatura del cotó, de 40
a 60 mm de longitud de tall. A la filatura del sistema estam es destinen les de 2,8 a 4,6 decitex, de 90 a 110
mm de longitud de tall. Les fibres més gruixudes i més llargues serveixen per al procés de semipentinat i per
a la llana de carda. Es fabriquen monofilaments de 900 a 1.300 decitex i multifilaments de 110 a 160 decitex.

Materials compostos o composites

Són materials formats per dos o més constituents, que es combinen a nivell macroscòpic per donar lloc
a un producte nou. Els constituents es distingeixen físicament i es poden separar mecànicament. Es
dispersa un component en un suport format per diversos constituents. Antigament els israelites ja
fabricaven atova per mitjà de la palla i l’argila. Els fenicis, i posteriorment els venecians, reforçaven les
seves embarcacions amb fibra de vidre.

Existeixen composites naturals com ara les estructures òssies del cos humà, les dents i la fusta dels arbres.

La major part dels composites s’han fabricat per millorar les condicions mecàniques, com ara la tenacitat,
la rigidesa i el comportament a temperatures elevades. Els composites de fibra contínua són els més
importants. Els composites fibrosos es poden subdividir en unidireccionals o amb orientació en direccions
diferents. Els composites laminats híbrids són composites multicapa fabricats amb materials diferents (una
capa pot ser de fibra de vidre-epoxi i l’altra de carboni-epoxi). Entre els híbrids també es troben
multicapes amb niu d’abella formant sandvitxos.

Els composites particulars no són fibrosos i tenen una mida petita tret dels cóps o plaquetes. Les
dimensions del reforç determinen la capacitat de contribució a les propietats del composite. En general,
les partícules no són molt eficaces per aconseguir augmentar la resistència de la matriu, tot i que
substàncies del tipus del cautxú a l’interior de les matrius polimèriques trencadisses en milloren la
resistència al trencament. L’aplicació preferent està en els particulats metàl·lics i en les ceràmiques. Els
composites de plaquetes o cóps, per exemple la mica, tenen aplicacions elèctriques com a aïllants, mentre
que les plaquetes de plata s’utilitzen quan fa falta una bona conductivitat elèctrica.
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Exemples de materials compostos:

* Polímers tèxtils reforçats amb fibra de vidre o amb fibres de carboni, ceràmiques o amb filaments   
metàl·lics. Tenen un comportament antiestàtic excel·lent, adequat per a peces de vestir de persones   
d’edat avançada, per a tapisseries d’automòbils i per a roba de protecció personal.
* Formigons armats amb varetes i fibres. Resulten elàstics. El monument a Colom, a Barcelona, ha aplicat
aquests formigons elàstics.
* Fibres de grafit reforçades amb resines epoxi, per disminuir el pes dels automòbils.
* Pulmons d’acer, pròtesis per al genoll (fibra de carboni-fibra de vidre i resina epoxi).
* Carcasses de micròfons (resina de poliamida reforçada amb fibra de carboni). Minimitza la distorsió  del
so.
* Plaques de circuits electrònics amb estabilitat dimensional elevada (resina de poliamida reforçada amb
   fibra de vidre).
* Termoplàstics emmotllables per injecció, especialment per eliminar interferències electromagnètiques
   i de radiofreqüència (poliamida 6,6, tereftalat de polibutilè i policarbonat).
* Antenes parabòliques (carboni-alumini).

Característiques comparades de les princi pals fibres

A les taules de la 18 a la 24 s’indiquen les característiques principals de les fibres d’una manera
comparada.

Taula 18 Taxes legals d’humitat de les principals fibres tèxtils (1)

Fibra Taxa Fibra Taxa
legal legal

Cotó 8,50 Diacetat 9,00
Cotó merceritzat 10,50 Triacetat 7,00
Lli 12,00 Floca de poliamida 6 i 6,6 6,25
Jute 13,75 Mono i multifilaments de poliamida 6 i 6,6 5,75
Floca de llana rentada 17,00 Floca de polièster 1,50
Fils de llana pentinada i pèls 18,25 Mono i multifilaments de polièster 3,00
Fils de llana cardada i pèls 17,00 Floca acrílica 2,00
Seda 11,00 Floca de poliolefina 0,00
Viscosa 13,00 Floca de clorur de polivinil 2,00

(1) Segons els països poden variar notablement.
Entenem per taxa legal la quantitat d’aigua que legalment podem afegir a una fibra totalment seca.
Així, per exemple, per a un cotó amb taxa legal de 8,5 tindrem que a 100 kg de cotó sec se li poden
afegir 8,5 kg d’aigua i facturar legalment 108,5 kg. L’aigua ja la reté la fibra pel seu propi poder
d’absorció.

L’aigua actua de plastificant en els teixits. Per aquest motiu una planxada en humit aconsegueix els
mateixos efectes que una planxada amb calor seca a més temperatura.



(2) Càrrega específica de trencament


Resistència (cN)
Títol fibra (tex)
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Taula 19  Resistència a l’abrasió de les principals Taula 20  Resistència a la llum solar de les
fibres tèxtils principals fibres tèxtils

Poliamida + + + +  + + + + + + Acrílica + + + + + + + + + + +
Poliolefina + + + + + + + + + Polièster + + + + + + + + + +
Polièster + + + + + + + + Lli + + + + + + + + +

Lli + + + + + + + Cotó + + + + + + + +
Llana + + + + + + Viscosa + + + + + + +

Acrílica + + + + + Triacetat + + + + + +
Cotó + + + + Diacetat + + + + +
Seda + + + Poliolefina + + + +

Viscosa + + Poliamida + + +
Acetat + Llana + +

Seda +

Taula 21  Comportament dinamomètric de les principals fibres tèxtils (1)

Fibres Tenacitat (2) Allargament (%)

Normal (3) En humit Normal (3) En humit

Cotó 30 45 7 10
Lli 45 55 2 3
Llana 12 10 25 35
Seda 40 35 20 30
Viscosa (4) 18 13 20 25
Diacetat 10 10 25 30
Triacetat 12 12 25 30
Poliamida (4) 50 45 30 35
Polièster (4) 35 35 30 30
Acrílica 25 22 30 35
Poliolefina (4) 40 45 20 20
Clorur de polivinil 40 40 25 25

(1)  Valors habituals

cN: centinewton 1 cN = 1,02 g

(3) Valorada a 20°C i 65 % d’humitat relativa de l’aire

(4) En els d’alta densitat és molt superior

Una fibra amb un mòdul d’elasticitat baix s’allarga amb poc esforç. El mòdul d’elasticitat influeix sobre el tacte, el
nervi i el caient del teixit. S’hauria de saber el mòdul en sec, el mòdul en humit i el mòdul quan la fibra es tracta amb
els dissolvents orgànics que s’usen a la rentada, per predir-ne el comportament a l’ús.

Entenem per fluència la lenta extensió de la fibra quan està sotmesa a un allargament constant.

El punt de fluència influeix sobre la capacitat d’arrugament dels teixits.

Taula 22  Pesos específics de les principals fibres tèxtils
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Fibra Pes específic (1)

Cotó 1,55
Lli, jute i cànem 1,50
Llana 1,32
Seda 1,30
Viscosa 1,52
Acetat 1,33
Triacetat 1,30
Poliamida (2) 1,14
Polièster (3) 1,30
Acrílica 1,16
Poliolefina (4) 0,91
Clorofibra 1,38

(1) El pes específic és la relació entre la massa de la fibra i la d’un volum igual d’aigua a 4°C. La densitat és el 
      pes en grams d’un centímetre cúbic de fibres.
(2) Variable de 1,10 a 1,38 segons el tipus
(3) Molt variable (de 1,22 a 1,38)
(4) Variable de 0,90 a 0,95 segons el tipus

Taula 23  Propietats tèrmiques de les principals fibres tèxtils

Fibra Punt de reblaniment(°C) Punt de fusió (°C) Temperatura de
planxada (°C)

Cotó - - - - - - 220
Lli - - - - - - 230
Llana - - - - - - 150
Seda - - - - - - 150
Viscosa - - - - - - 175
Diacetat 185 240 175
Triacetat 250 295 240
Poliamida 6,6 (1) - - - 250 130
Polièster 240 250 165
Acrílica 220 - - - 170
Poliolefina 125 135 70
Clorur de polivinil (2) 180 - - - 150

(1) La poliamida 6 es fon a 215°C i la poliamida 11 a 190°C.
(2) Alguns tipus de clorofibres es fonen als 190°C.

Existeixen d’altres propietats tèrmiques que convé conèixer quan es dissenya un fil. Són a la taula 24.

Taula 24  Altres característiques tèrmiques de les fibres
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Fibra Conductivitat tèrmica Calor específica (3) Q (4)
(1)

Cotó 70 1,21
Lli 46
Llana 55 1,36 55
Seda 50 1,38 113
Viscosa 1,26 69
Diacetat 230 106
Triacetat 34
Poliamida 250 1,47
Polièster 140 1,34 31
Acrílica 5
Poliolefina (2) 120 7
Clorur de polivinil 160

(1) Els valors indiquen conductivitats tèrmiques mesurades en miliwatts per metre i grau kelvin. L’aire
en repòs té una conductivitat tèrmica de 25. Quan augmenta la humitat percentual la conductivitat
tèrmica augmenta exponencialment.

(2) Correspon al polietilè. Per al polipropilè s’assoleixen valors de 340.
(3) Depèn molt de la temperatura i de la humitat que tingui la fibra.
(4) Calor absorbida o emesa per la fibra. S’expressa en joules /  gram.


	c2: © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. 
	c: © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. Són rigorosament prohibides, sense l'autorització escrita dels titulars del copyright, sota les sancions establertes a la llei, la reproducció total o parcial d'aquesta  obra per qualsevol procediment, inclosos la reprografia i el tractament informàtic, i la distribució d'exemplars mitjançant lloguer o préstec públics.


