
Fr � 1,3 M � 2 M

F5� 0,5 M
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5 Modificacions principals en les fibres químiques

5.1 Viscosa modificada

5.1.1 Fibra modal

Les modificacions principals en les fibres de viscosa volen assolir els objectius següents:

* Augmentar-ne la tenacitat (especialment en humit)
* Imitar les fibres nobles
* Conferir-los propietats especials

Les viscoses de tenacitat alta, extretes del faig i/o de l’eucaliptus, s’anomenen també fibres modals o de
mòdul alt en humit. La primera modal es va descobrir l’any 1960. Les fibres modals es caracteritzen per
un tacte molt suau, que es manté durant les rentades successives de la peça. Si es merceritza una fibra
modal, se n’augmenta l’estabilitat dimensional. La fibra modal, per la seva arrissada, presenta un bon
comportament a filatura, unes bones confortabilitat, voluminositat i elasticitat.

Una fibra modal és una fibra de viscosa modificada en el sentit que s’augmenta la seva resistència al
trencament per tracció, especialment en humit. Segons la ISO, ha d’acomplir que

on 

F : força de trencament en estat condicionatr

M: massa lineal de la fibra, en decitex, i
F : força necessària per produir una allargament del 5 % a la fibra.5

5.1.2 Viscosa bicomponent

Si s’acetila una viscosa s’obté una fibra bicomponent. Té un nucli de viscosa normal, que tenyeix amb
colorants directes, i una escorça acetilada que tenyeix amb colorants dispersos. L’efecte bicolor s’obté
mitjançant aquesta característica.
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5.1.3 Viscosa amb afinitat tintorial diferent

Al mercat existeixen viscoses que tenyeixen amb colorants àcids, en lloc de colorants directes, que són
els habituals en la viscosa, per barrejar amb llana.

També existeixen viscoses modificades que tenyeixen amb colorants bàsics, adequades per a les mescles
íntimes amb fibres acríliques.

5.1.4 Imitació de fibres nobles

Si la viscosa es tracta amb un percentatge petit de caseïna i es dóna un moviment vibratori a la tovera, al
moment d’obtenir la fibra, s’aconsegueixen fibres que tenen escames i que quan es cremen emeten una
flaire semblant a la de la llana.

Al mercat existeixen viscoses amb un índex d’arrissada elevat, estables a les rentades domèstiques, amb
un comportament semblant al de les fibres nobles.

5.1.5 Viscosa amb propietats especials

S’han desenvolupat viscoses amb propietats millorades que han donat lloc a una família nova de fibres
anomenada lyocell. Es tracta de fibres obtingudes a partir d’una mescla viscosa a base de dissolvents
orgànics sense que es formin compostos intermedis. Després de l’extrusió, la cel·lulosa que s‘obté de la
polpa de la fusta procedent de boscos plantats en terres poc fèrtils es precipita en forma de fibra. La fibra
més coneguda d’aquesta nova família és el tencel, fabricada per Courtaulds. La fibra té una tenacitat
elevada en humit (de 35 a 38 cN/tex), un bon allargament al trencament per tracció (15 %), encongiment
petit quan es renta, tacte molt suau, brillantor (semblant a la seda), bon caient i és biodegradable. La corba
càrrega-allargament del tencel és molt propera a la del cotó, i per això resulta escaient per a la mescla
íntima a filatura. El dissolvent orgànic que s’usa a la seva elaboració es recupera gairebé del tot, raó per
la qual és una fibra respectuosa amb el medi ambient. Principalment s’usa per a tovallones, velluts i
texans. Es fabriquen teixits de tencel amb un recobriment de làtex amb una gran acceptació industrial.
El tencel es presenta al mercat en forma de filament continu i de fibra tallada. La fila de tall cotoner és
brillant, d’1,7 decitex i 38 mm de longitud de tall; i la llanera és de 2,4 decitex i de 90 a 110 mm de tall.

El tencel es fibril·la en la rentada aquosa i forma un borrissol superficial sobre la fibra. Aquest fenomen
es redueix notablement si es tracta la fibra amb enzims o amb resines, tot i que en aquest cas el tacte del
tèxtil fabricat varia. 

Si s’afegeix carbonat sòdic al bany àcid de coagulació, en el moment d’obtenir la fibra, es desprenen
gasos que donen lloc a viscoses buides que imiten la fibra de capoc.

Si es modifica la secció transversal de la fibra s’imita la ràfia. Són adequades per a articles de platja.
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Existeix una viscosa de secció plana que imita la fibra de ren. Es tracta d’una fibra molt gruixuda que
s’afegeix en proporcions petites a les mescles de filatura per obtenir efectes especials.

Als últims anys s’han posat de moda els filaments de raió amb secció transversal irregular, que
s’anomenen polsant, i imiten un fil amb gates.

A base de tractaments amb fòsfor, nitrogen o halogen, o bé introduint a la cadena polimèrica un àcid
polisilícic i compostos alumínics, s’obtenen viscoses ininflamables amb un LOY del 35 %. La seva
resistència al foc no s’altera en les rentades aquoses ni en les rentades en sec.

5.2 Diacetat modificat

Les modificacions principals són: els diacetats ignífugs, els diacetats que tenyeixen amb colorants bàsics,
les fibres d’acetat antiestàtiques, les solubles en aigua i les fibres d’acetat desacetilat. Actualment, totes
aquestes modificacions són poc atractives per al dissenyador.

5.3 Poliamida modificada

Les modificacions principals en les fibres de poliamida s’aconsegueixen en variar la secció transversal
(fibres brillants que imiten el moher) o per mitjà de transformacions químiques en el moment d’obtenir-
les. Entre les modificacions químiques principals destaquen les fibres d’aramida.

També existeixen les poliamides imides i les polioxiamides. Aquestes últimes són molt suaus i hidròfiles
(taxa legal de 7).

Les poliamides alicícliques que s’obtenen per condensació del trans-trans-di (4 aminocicloexil) metà amb
un àcid dibàsic alifàtic de 8 a 14 carbonis imiten la seda natural.

5.3.1 Aramida

Nomex

S’obté per la condensació de l’hexametilendiamina i l’àcid tereftàlic.

[OC-Ar-CO-NH-Ar-NH]p

Es tracta d’una poliamida del tipus m-aramida que fabrica Du Pont des de 1967. S’ha desenvolupat el
nomex III, compost pel 95 % de nomex i el 5 % de kevlar. Els més usats tenen 1,7 i 1,9 decitex i 50 mm
de longitud de tall. N’hi ha de diversos colors (cru, verd i blau marí).
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Al mercat es poden trobar multifilaments de 220 i 1.330 decitex, amb 100 i 600 filaments respectivament,
en diverses tonalitats de verd i en color cru.

Una altra varietat de nomex és el delta A, compost pel 98 % de nomex III i un 2 % de poliamida amb
nucli de fibra de carboni. Té propietats ignífugues i antiestàtiques permanents. És d’1,1 i 2,2 decitex i de
55 o 75 mm de longitud de tall. N’hi ha de diversos colors, ja que es tinta en massa amb pigments.
D’altres variants són el nomex delta, el C, l’FP, el K, el T i el TA.

Recentment s’ha desenvolupat el nomex omega, que és un teixit multicompost que té una protecció
excel·lent contra el foc, ja que quan se sotmet a la calor s’expandeix una capa d’aire interior formada
entre dues capes de teixit i augmenta la protecció. Les peces confeccionades amb nomex omega pesen
poc i són menys voluminoses que d’altres peces de protecció de característiques semblants.

Una fibra amb propietats semblants al nomex és la fibra japonesa conex.

Propietats principals del nomex

Les propietats principals del nomex III són:

* Resistència a la calor i a la flama (ignífug). Carbonitza a una temperatura molt alta i es transforma en
una capa superficial de grafit cristal·lí que protegeix de la combustió la part interior de la fibra. A més
de ser una fibra ignífuga, dóna protecció a les persones gràcies a la seva carbonització. S’usa en peces
de protecció constituïdes per fins a set capes de teixit. Considerant que l’aire és un bon aïllant, donen
un resultat millor dos teixits de 200 g/m  que un de 400 g/m2 2.

* No es fon, ni goteja, ni s’adhereix al cos. L’eficàcia de les peces termoprotectores es valora en un
maniquí anomenat thermoman amb 122 sensors tèrmics repartits per tot el cos i controlat per ordinador.
Cada segon recull dades de temperatura i avalua els danys probables ocasionats per les cremades.

* Pràcticament no fa cap flaire mentre es crema.
* No té efectes perjudicials sobre la pell.
* La seva conductivitat elèctrica és extraordinàriament baixa. Es carrega d’electrictat estàtica.
* Conductivitat tèrmica baixa.
* Peces còmodes de portar, permeables a l’aire. Densitat d’1,38 g/cm . Taxa legal de 4,5.3

* No es deforma, resisteix l’abrasió i el trencament per tracció
* Es renta i es planxa amb facilitat. No perd les seves propietats després de les rentades. Es pot rentar a

95°C i en sec.
* Resisteix l’acció dels productes químics. És atacat pels àcids clorhídric i nítric. Exigeix cura amb el

lleixiu. També l’ataquen els àlcalis concentrats.
* Es pot tenyir de colors diversos.
* El greix i la humitat s’hi eliminen fàcilment.
* Resistència a la llum solar baixa.
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Aplicacions principals del nomex

S’aplica en peces de protecció destinades a sectors diversos:

* Per a uniformes militars
* A la indústria metal·lúrgica i als alts forns
* Per al personal de refineries de petroli i assortidors de gasolina
* Per al personal dels aeroports i de la indústria aeronàutica
* Per al personal dels cossos de bombers i de protecció civil
* Per al personal de les indústries d’explosius i d’alt voltatge
* En el transvasament de líquids inflamables i productes químics
* Per a mantes ignífugues per a hospitals, l’exèrcit i conductors de cotxes i de camions
* Per a pilots de ral·lis i provadors de cotxes
* Per a moletons i teixits per a fundes de posts de planxar
* Per a cintes transportadores industrials

Kevlar

Es tracta d’una fibra de p-aramida fabricada per Du Pont. Se’n fabriquen el kevlar 29 i el kevlar 49. La
versió europea del kevlar s’anomena twaron (Akzo).

Propietats principals del kevlar

Les propietats principals del kevlar són:

* És lleuger. Densitat d’1,44 g/cm .3

* És resistent a la flama. Autoextingible. No es fon. Manté les seves propietats normals fins a 180°C. A
partir de 425°C comença a carbonitzar. Emissió de fums baixa.
* Conductivitat elèctrica baixa.
* Resistència a la perforació alta.
* Resisteix l’acció dels productes químics, excepte els àcids forts i el lleixiu.
* Resistència alta a la tracció i a l’esparracament (taula 25). Quan se sotmet a la tracció es trenca
gradualment. El kevlar té una tenacitat de 4.500 cN/tex ja que té un nucli benzènic molt rígid, una gran
simetria a la fórmula estructural i una gran quantitat d’enllaços d’hidrogen entre les cadenes.

Taula 25  Comparació de la resistència a la tracció

Fibra Resistència a la tracció

Kevlar
Carboni 74
Vidre 46

Poliamida 45
Acer 19

100 (patró)
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* És una fibra molt abrasiva. Desgast gran dels òrgans operadors en la maquinària del procés tèxtil.
* La llum ultraviolada del sol l’ataca superficialment. Atac no progressiu. Els cables es recobreixen per

augmentar-ne la durada.
* No es pot tintar per sistemes convencionals. Només es presenta en filaments circulars d’1,7 decitex de

color groc.

Aplicacions principals del kevlar

Les aplicacions principals del kevlar són:

* Per a corretges de transmissió. El kevlar 29 s’allarga un 4 % i el kevlar 49 només un 2,5 %. Una
poliamida convencional s’allarga un 20 %.

* S’usa per a davantals, polaines i guants de seguretat perquè té una resistència gran al fregament i a ser
tallat. Uns guants de kevlar duren sis cops més que uns de cotó.

* Per a armilles antibales.
* Per a cables.
* Per a llantes radials de cotxes i de camions. Substitueix l’acer com a reforç gràcies a la seva lleugeresa.

Com que pesa menys i té menys resistència al rodatge, es consumeix menys combustible. No s’oxida
com l’acer.

* En la fabricació de diversos components de cotxes de competició. En cascs per a pilots.
* Per a components d’avions. Per als bucs de vaixells, càrters de motors, sabates de fre, discs

d’embragatge i junts (com a substitut de l’amiant). Per a coets.
* Per a esquís i raquetes de tennis.

Karvin

És una mescla íntima en filatura amb un 65 % de viscosa ignífuga, un 30 % de nomex i un 5 % de kevlar.

Propietats principals del karvin

Les propietats principals del karvin són:

* Peces lleugeres. Gran confortabilitat.
* Resistència gran a la tracció.
* Resistència alta a l’abrasió.
* Resistència alta a l’esparracament.
* Conductivitat tèrmica baixa.
* Estabilitat dimensional alta.
* Resistència alta als productes químics.
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Aplicacions principals del karvin

Segons el tipus de risc que hagi de suportar la peça, pot substituir el nomex, ja que té propietats molt
semblants.

Kermel

Es tracta d’una poliamida-imida fabricada per Rhône-Poulenc.

Existeixen dos tipus de kermel: el 234 (per a filatura) i el 235 (per a no teixits). Les fibres tenen de 2,2
a 17 decitex. Es tenyeixen en massa.

Propietats principals del kermel

Les propietats principals del kermel són:

* Tacte llanós, més aspre que les aramides anteriors.
* No inflamable. Els vapors de la combustió no són tòxics. Termoestable. No es fon.
* Carbonitza als 400 °C.
* Estabilitat dimensional alta.
* Tacte suau i agradable. Teixits lleugers.
* Manteniment senzill (taxa legal de 3 a 5).
* Resistència alta als agents químics (aproximadament com el polièster).
* Bon aïllant tèrmic.
* En estat humit es redueix a la meitat la seva resistència al trencament per tracció.
* Resistència a l’abrasió menor que el nomex.

Aplicacions principals del kermel

Les aplicacions principals del kermel són:

* Per confeccionar uniformes per a pilots d’avions.
* Per a peces de protecció contra el foc.
* Per a mobles.
* En el tèxtil llar.

5.4 Polièster modificat

Les modificacions principals tenen com a finalitat:
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* Augmentar l’encongiment de la fibra.
* Augmentar-ne la resistència al pilling.
* Modificar-ne l’afinitat tintòria.
* Augmentar-ne l’absorció d’humitat.
* Augmentar-ne la resistència al foc.

Els polièsters d’encongiment alt s’usen per elaborar fils high bulk. Els que s’obtenen per modificació
física, com que la resistència de la fibra disminueix, s’encongeixen entre el 40 i el 50 % mentre que els
modificats químicament, a base de ramificacions permanents, s’encongeixen entre el 10 i el 20 %.

La resistència al pilling s’augmenta considerablement quan es disminueix per mètodes físics i/o químics
la resistència a la tracció de la fibra. Les boles formades es desprenen de la peça.

Quan el polímer es modifica químicament, es pot tintar a temperatura baixa (98°C) sense productes
auxiliars, o bé es pot tintar amb colorants bàsics, de molta utilitat quan el polièster es barreja amb una
altra fibra que tenyeix amb aquesta família de colorants.

L’absorció d’humitat s’augmenta fabricant polièsters amb una estructura microporosa. Aquestes fibres,
com que absorbeixen la suor, fan la sensació de confort. Són molt útils per a peces esportives.

Si s’hi afegeixen components ceràmics, en el moment de l’extrusió, s’obtenen polièsters que reflecteixen
la llum, i en resulten peces menys càlides per al cos humà.

Existeixen diversos polièsters amb un comportament retardant davant la flama, amb valors LOI inferiors
a 30. S’anomenen FR.

5.5 Acrílica modificada

Les modificacions principals tenen com a finalitat:

* Millorar el seu comportament al pilling.
* Millorar-ne l’estabilitat dimensional.
* Millorar el seu comportament davant el foc i l’estabilitat tèrmica.
* Possibilitar-ne la tintura amb colorants àcids i dispersos, cosa que interessa especialment quan es

barreja amb llana o polièster.
* Augmentar la seva hidrofilitat.
* Augmentar-ne la repel·lència a l’aigua i a les taques.
* Millorar el seu comportament antiestàtic.
* Augmentar-ne la resistència davant el foc, alterant tèrmicament el substrat de poliacrilonitril.

Normalment s’anomenen FR. N’existeixen varietats d’1,5 a 30 decitex i longituds de tall diferents. Els
valors LOI estan al voltant de 27.

* Augmentar-ne la resistència a la llum solar a base d’una tintura pigmentària.
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5.6 Clorofibra modificada

5.6.1 Cordelan

Fibra composta un 50 % per alcohol de polivinil i l’altre 50 % per clorur de polivinil, fabricada al Japó
per Teijin.

Propietats principals del cordelan

Les propietats principals del cordelan són:

* No es reblaneix fins als 170°C.
* És estable dimensionalment fins als 110°C.
* Densitat baixa: 1,32g/cm . Peces lleugeres.3

* Absorció d’humitat baixa. Taxa legal del 3 %..
* Retarda la flama. Índex LOI del 30 %.
* Millor comportament tèrmic que les clorofibres.
* Comportament excel·lent davant dels àcids.

Aplicacions principals del cordelan

Les aplicacions principals del cordelan són:

* Per al tèxtil llar.
* Per confeccionar pijames.
* Per a peces de treball ignífugues.

5.7 Fibres per a usos específics

Combinant les propietats de les fibres es poden resoldre problemes específics. Per exemples per evitar
la contaminació a les sales blanques, s’obtenen teixits de polièster a base de multifilaments de polièster
i un 2 % de fibra de carboni. El conjunt que se n’obté té també un comportament antiestàtic excel·lent.
Amb les fibres epitròpiques s’obtenen efectes semblants, i consten d’una ànima de polièster recoberta
d’un copolímer impregnat de partícules de carboni. Com que no té substàncies metàl·liques, no desgasten
els òrgans de les màquines de filatura i teixidura, com passa amb els fils als quals s’incorpora acer
inoxidable. Algunes fibres especials que creen un camp electromagnètic que repel·leix la pols s’usen com
a màscares de protecció.

Existeixen fibres que protegeixen contra els raigs electromagnètics deguts a generadors electrostàtics, que
s’usen en microelectrònica, en hospitals i en sales blanques. S’ha avançat molt en la fabricació de fibres
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antibacterianes a base d’antisèptics inserits químicament. Si s’incorporen zeolites durant l’extrusió del
polímer s’obtenen fils amb propietats antimicrobianes, ja que les zeolites actuen de desodorant. Es tracta
de fibres de polièster modificat. Existeixen també fibres antibactericides de poliamida, d’acrílica, de
viscosa, de polipropilè i de clorofibra. Les seves aplicacions principals són en roba interior, mitjons
inclosos, roba d’hospitals, tovalloles i vestits per als manipuladors d’aliments. Aquests biotèxtils amb
efecte antibacterià resisteixen les successives rentades domèstiques.

Existeixen també al mercat els teixits múltiples fabricats per cobrir objectius específics: gore-tex,
sympatex, porelle, tarka. Estan destinats especialment per a peces transpirables amb un marcat caràcter
totalment impermeable i donen també proteccions elevades contra el vent. El gore-tex treballa amb teixits
microporosos de politetrafluoretilè, el mateix material que s’usa per a les paelles antiadherents; el
sympatex té una membrana de polièster hidrofilitzat; el porelle i el tarka tenen una làmina de poliuretà.
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6 Criteris principals per a la selecció de fibres per projectar fils

Els criteris principals que té presents actualment un dissenyador de fils són:

* la temporada,
* el tipus de teixit que es fabricarà,
* el segment de mercat i
* la viabilitat tècnica del disseny.

6.1 Temporada en què s’utilitza el teixit

Quan es projecta un fil per fabricar un teixit, convé seleccionar les fibres que conserven la calor d’una
manera adient, segons la temporada, entre les que són acceptades d’acord amb els hàbits i el nivell del
mercat de destinació i segons siguin de senyora, de senyor, de nen o de nadó. Les fibres amb un perfil
seccional buit conserven millor la calor i són més adients per a peces d’abric. Normalment, quan
s’augmenta la voluminositat d’una peça, fa augmentar la seva capacitat per conservar la calor. La
hidrofilitat de les fibres augmenta la sensació de confort. El cotó és més fresc que la llana. Les fibres
químiques tenen normalment un tacte fred.

L’absorció d’humitat depèn de l’estructura química de la fibra (número de grups OH) i de la quantitat de
zona amorfa: com més augmenten l’amorfisme i els grups OH, més augmenta el poder d’absorció d’aigua.
Les fibres que absorbeixen més humitat es carreguen menys d’electricitat estàtica; consegüentment, es
taquen menys i milloren la resistència a arrugar-se.

Els hàbits de mercat són decisius a l’hora de seleccionar una fibra. No s’haurien d’utilitzar mai fibres
contraposades als hàbits del mercat. Per exemple, no és convenient d’utilitzar en els teixits de punt
exterior per a senyor percentatges elevats de moher; no s’ha de treballar amb massa alpaca o lli per a
senyora; en les peces infantils cal reduir al màxim els percentatges de fibres animals i de lli. El gran
públic prefereix els texans blaus, el loden l’associa al verd i un teixit de piqué el vol blanc.

6.2 Tipus de teixit que es fabricarà

Quan projectem l’estructura del teixit hem de considerar el pes específic de les fibres que usem, el seu
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poder de cobriment, la brillantor de les seves fibres, la suavitat, la confortabilitat i els hàbits del mercat.
El pes específic influeix molt directament sobre el pes de la peça i la seva confortabilitat. Com més pes
específic té la fibra, més pes té la peça. Per als teixits de punt utilitzem fibres de pes específic baix per
tenir malles ben formades i evitar deformacions. Si ens remetem a les propietats de les fibres veiem que
aquestes s’han anat definint els seus mercats més habituals. Les fibres d’alta densitat s’utilitzen,
preferentment, per als teixits de calada, amb línies més definides, mentre que les de baixa densitat s’usen
per gèneres a de punt que s’adapten millor al cos.

Entenem per birefringència la diferència entre l’índex de refracció en el sentit paral·lel a l’eix de la fibra
i l’índex de refracció en el sentit transversal. Segons el signe i el valor de la birefringència es perceben
els colors. És ben conegut que el color dels fils que es destinen a la fabricació de catifes es determina
col·locant-los en forma de serrell, que és com es percep realment. Una observació de la fibra en sentit
longitudinal donaria diferències visibles en el color. A la taula 26 es donen els índexs de birefringència
d’algunes fibres.

Taula 26  Índexs de birefringència de les fibres

Fibra Birefringència

Cotó +0,048
Lli +0,060
Llana i pèls +0,010
Seda desgomada +0,052
Viscosa estàndard +0,022
Viscosa de mòdul alt +0,039
Diacetat +0,003
Triacetat +0,001
Poliamida +0,050
Polièster +0,165
Acrílica -0,004
Modacrílica +0,004
Poliolefina +0,040
Clorofibra +0,005

El poder de cobriment depen de la voluminositat de les fibres. La brillantor és una noció de caràcter
subjectiu d’una propietat física. En les fibres tenyides, la brillantor natural es reforça amb la lluminositat
del colorant; hi influeixen la seva transparència, la morfologia superficial i la forma de la secció
transversal. La secció més brillant és la triangular, on cada cara actua com un mirall. En els perfils
circulars, la brillantor es disminueix per la reflexió dels raigs de llum que incideixen en totes direccions
(figura 38).

Les fibres més gruixudes donen més nervi al teixit, li donen més cos i una facilitat de recuperació de les
arrugues més gran. La rigidesa d’una fibra influeix també sobre el caient de les peces i sobre com
s’arruguen.
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Fig. 38  Diferents perfils de les fibres

L’arrissada d’una fibra, a més d’influir en la
voluminositat del fil, influeix també d’una manera
molt directa en el tacte dels teixits. Per poder
comparar el tacte de dues matèries, han de tenir el
mateix grau d’humitat. Una llana seca fa la sensació
de ser més aspra que una llana humida. Les peces
confeccionades amb fibres arrissades conserven
millor la calor i, en igualtat de condicions tècniques,
tenen una resistència a l’abrasió millor.

Les fibres amb escames o amb una capa exterior dura
augmenten la vida del fil perquè resisteixen millor
l’abrasió. En les fibres amb conductivitat baixa, els
teixits s’enganxen al cos i poden produir càrregues
elèctriques, al·lèrgies, i provocar una sensació de poc
confort. La confortabilitat implica una combinació
complexa de factors psicològics i fisiològics.
Entenem que la confortabilitat és l’absència de
disconfort, ja que és molt més senzill reconèixer la
incomoditat que la comoditat.

El disconfort fisiològic depèn de com actuen les peces amb el cos i molt especialment amb la pell. Un
teixit pot provocar al·lèrgies, abrasió de la pell, picor i sensació de fred en un primer contacte. El
disconfort termofisiològic apareix quan les peces no acompleixen satisfactòriament la seva funció
reguladora, és a dir, quan la calor retenida no és l’adequada.

El color és un factor important i diferenciador. L’usuari dels tèxtils busca peces que donin al seu cos una
imatge acceptada socialment. 

6.3 Segment de mercat

Els criteris que cal seguir per projectar un fil varien si la peça va destinada a senyores, senyors, nens o
nadons.

El nivell econòmic del mercat de destinació condiciona el preu de les matèries primeres i de la major part
de les mescles inèdites.

6.4 Viabilitat tècnica del disseny

S’han de considerar els criteris següents:
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* No treballar amb fibres difícils de localitzar en el mercat.
* Excloure les mescles que omporten un risc de mal comportament al llarg del procés tèxtil (barreges de

fibres animals i vegetals) i processos de filatura i d’acabat massa laboriosos i costosos.
* Excloure l’originalitat per ella mateixa en les mescles de fibra sense atendre els hàbits del mercat.
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7 Característiques dels fils obtinguts d’acord amb les variables dels   
  processos de filatura i retorciment

En el disseny de fils, determinats objectius de producció es contraposen sovint als objectius del mateix
disseny.

La factibilitat del projecte d’un fil és un compromís entre els objectius de mercat del nou disseny i els
objectius de producció. D’una banda, cal cobrir els paràmetres definits en el disseny del fil i, de l’altra,
la seva producció, en la instal·lació de què es disposa, de la manera més rendible possible. El product
manager ha de disposar el lloc ideal del procés de fabricació per tal d’incorporar l’efecte de fantasia que
satisfaci les propostes dels dissenyadors.

7.1 Principals efectes de fantasia que s’obtenen en la carda

La missió fonamental d’una carda és disgregar les fibres, posar-les paral·leles i agrupar-les a la sortida
de la màquina en forma de cinta. Aquesta operació s’aprofita per netejar les fibres de matèries estranyes
i de neps. Normalment, les cardes de cilindres s’usen en els processos de filatura de la llana pentinada,
del semiestam i de la llana de carda, és a dir, en la filatura de fibres llargues. En la filatura del cotó i de
les fibres químiques de longitud curta s’empra la carda de xapons.

Ens referim preferentment a la carda de cilindres, tot i que alguns efectes es poden reproduir en la carda
de xapons.

Les cardes permeten obtenir una gran varietat d’efectes, segons el tipus de guarnició que s’utilitza, la
velocitat dels seus òrgans, els ajustos principals, els ensimatges que s’usen en la floca, la intensitat del
cardat i les contaminacions possibles de matèries fibroses i no fibroses.

Les cardes dotades de guarnicions rígides tenen, en les mateixes condicions tècniques, un poder de
disgregació més gran que quan treballen amb guarnicions flexibles. Les guarnicions rígides poden
castigar més les fibres, especialment les de resistència dèbil, perquè disminueixen la seva longitud, pel
fet que són més propenses al trencament.

Les guarnicions rígides tendeixen marcadament a expulsar, preferentment, les fibres més gruixudes de
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la mescla, i retenen les fibres més fines en el tambor gran i en els cilindres treballadors.

En les cardes equipades amb guarnicions flexibles, tot i que són més antigues, s’obtenen més fàcilment
els efectes de cardatge (acumulacions de fibres, neps) i es conserven millor els efectes de fantasia
preparats anteriorment.

El galgatge de la carda influeix molt directament en l’aspecte del vel de sortida. Els galgatges inadequats
donen lloc a vels irregulars, dels quals s’obtenen uns fils, també irregulars de massa, anomenats “mal
treballats”. Aquest efecte de “mal treballat” es pot complementar amb velocitats inadequades dels òrgans
principals de carda i amb la inversió del sentit del gir d’alguns cilindres. Aquesta combinació de
desajustos proporciona efectes de “mal treballat” molt diversos.

Els ensimatges que s’apliquen en la floca abans del cardatge regulen les propietats de fricció de les fibres
durant el procés de filatura. Si es treballa amb fórmules d’ensimatge inadequades a les fibres que es
carden, es poden aconseguir efectes vistosos de fantasia. Així, per exemple, si s’apliquen ensimatges
molt cohesionants, s’aconsegueixen vels de carda en què les fibres estan agrupades en grumolls o es
formen molts neps. El percentatge d’humitat i el tipus i la quantitat de lubricant aplicat també permeten
obtenir efectes de cardatge.

L’elecció de la intensitat de disgregació o cardatge és fonamental per al dissenyador. Algunes matèries
es passen diverses vegades per la carda per variar-ne la intensitat del cardatge, i s’aconsegueixen efectes
de fantasia (slubs, fris, neps, acumulats).

A nivell industrial és freqüent associar la intensitat del cardatge a un número. Una llana que ha rebut
una intensitat de cardatge de 2 vol dir que ha passat 2 cops per la carda. En una mescla del 60 % de llana
i del 40 % de polièster, en què la llana es passa 2 cops per la carda i el polièster només un cop, diem que
rep una intensitat de cardatge d’1,6. Escollir la intensitat de cardatge correcta influeix en l’aspecte i en
el tacte del fil. Si s’augmenta la intensitat del cardatge, per exemple, s’obté un fris més petit.

Una altra possibilitat de disseny, en les cardes de cilindres, consisteix a afegir a la mescla un percentatge
de matèries de longitud curta, que no són compatibles amb d’altres fibres molt més llargues (cotó i
llana).

Quan es contamina en la carda matèries com filagarsa tallada, lurex, fris, plomes i d’altres matèries
d’aspecte fibrós s’aconsegueixen efectes de fantasia preuats. La cinta de carda que s’obté així no ha de
tenir més del 10 % d’efecte sobre el total de la fibra suport. L’efecte es pot diluir si en un proper pas de
gill es mescla amb cintes que només estan constituïdes per les fibres del suport.

7.2 Principals efectes de fantasia obtinguts en gills i manuars

La missió fonamental del gill (adequat per a la filatura de les fibres llargues) i del manuar (per a les
fibres curtes) és regularitzar la massa de les cintes de carda per mitjà de doblegaments i estiratges



7 Característiques dels fils obtinguts d’acord amb les variables dels processos de filatura i retorciment 105

successius. El gill es presta més a l’obtenció d’efectes de fantasia que no el manuar. Normalment el
manuar es reserva per diluir efectes o mesclar components, tant colors com matèries.

En els gills i els manuars, quan es dissenya un fil cal tenir en compte l’efecte de barreja, l’efecte de
regularització de la massa de la cinta, els doblegaments, els estiratges, els ecartaments i les pressions
més convenients i les contaminacions possibles de matèries, fibroses i no fibroses.

L’acció mescladora dels gills i els manuars té com a objectiu principal aconseguir l’homogeneïtat
màxima en la mescla de les fibres components al llarg de tota la partida. S’ha d’anar amb molta cura
en el control de les fraccions de la partida, en la mescla de les fraccions i a l’hora de controlar el
gammatge, tant el de les cintes d’alimentació com el de la cinta de sortida. El nombre de passades de
gill o de manuar influeix directament en la qualitat de la mescla.

Quan s’augmenta el nombre de passades de gill o de manuar s’aconsegueix una mescla millor. No s’ha
d’augmentar excessivament el nombre de passades, tant des del punt de vista de la rendibilitat industrial
com per exigències tècniques. A partir de tres passades, contràriament al que es podria pensar, ja no
s’aconsegueix millorar la regularitat de la massa de la cinta.

Quan s’observa que la cinta que es vol mesclar és excessivament compacta, convé fer una o més passades
prèvies per homogeneïtzar-ne la compacitat.

Quan els components d’una mescla tenen resistències a tracció molt diferents, es poden donar
irregularitats de massa degudes al trencament incontrolat de les fibres (especialment en la viscosa). Les
llanes arrissades i les fibres químiques molt arrissades també provoquen irregularitats de massa. Convé
diluir per fases les fibres molt arrissades i afegir-hi ensimatges adients; tanmateix, convé rebaixar la
massa d’alimentació del gill o del manuar. No és convenient disposar mescles amb massa components,
que a més que no aporten res, n’encareixen la fabricació, en dificulten la filatura i augmenten els
problemes de pilling a les peces confeccionades.

Quan es dilueixen fibres sobre un suport, per exemple cintes de fibra curta sobre suports de fibra llarga,
cal controlar que les fibres d’efecte no s’acumulin en zones determinades ja que, normalment, el que
interessa és una distribució regular d’aquestes fibres sobre el suport. Quan es dilueixen cintes integrades
per fibres molt fines convé repartir-les en diverses passades de mescla per tal que fonguin bé.

Si no es vol obtenir cap efecte especial convé repartir durant tot el procés de mescla els doblegaments
i els estiratges necessaris. Quan es fa una dilució convé treballar amb estiratges moderats en el gill o el
manuar.

Convé adequar la velocitat del gill o el manuar a l’efecte de fantasia o a la matèria tractada. Els efectes
de fantasia complicats que repercuteixen en velocitats de treball molt baixes només són rendibles per al
filador si el disseny troba el seu lloc al mercat a un preu competitiu.

Un ecartament excessiu en el gill (distància entre les pintes i els corrons de l’estiratge) o en el manuar
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(distància entre els punts de pinçament respectius dels corrons estiradors) provoca que les fibres surin,
i així es produeixen efectes vistosos. Els ecartaments massa tancats donen lloc a cintes pessigades i
flamejades que originen fils irregulars de massa i donen teixits originals.

També es pot aconseguir un flamejat quan la massa d’alimentació és excessiva o per una cohesió
interfibril·lar inadequada.

Una tensió excessiva de plegatge a la bobina d’un gill pot ser la causa de cintes massa compactes, que
es tractaran amb problemes a la passada del gill següent. Algunes fibres, com el lli i el rami, donen
també cintes molt compactes.

Un dels efectes de fantasia que es poden produir en el gill és el ratinatge, degut al mal estat de les pintes
o quan es disposen llits de pintes inadequades per la matèria que s’ha de tractar, ja sigui pel seu perfil
o per la densitat. Les agulles planes retenen més que les de perfil rodó.

També es poden contaminar en el gill o el manuar fibres en flocs, fris i trossos de fil. El percentatge
d’aquestes contaminacions, per tal d’obtenir efectes vistosos, normalment no ha de superar el 10 %.

Si es reuneixen en un gill cintes de pèl de conill, suportat en llana, amb d’altres cintes de llana,
s’obtenen fils amb efecte de pèl curt.

Igualment, si es reuneixen en un gill cintes amb fibres molt gruixudes i cintes amb fibres molt fines, que
actuïn de suports, s’obtenen fils amb efecte de pèl llarg.

En un gill especial es poden obtenir cintes injectades amb colors diferents i/o matèries diferents.

En el gill és possible d’obtenir cintes estampades en fred. S’estampen al mateix gill, al qual s’acoblen
uns corrons estampadors. Les cintes poden ser de color natural o tintades en colors pàl·lids perquè
contrastin amb el color de l’estampat. En el pas següent del procés es fixa el colorant estampat. Mentre
s’avança en el procés de filatura pels doblegaments i els estiratges, mesclem les fibres, i així obtenim
un efecte anomenat vigoreux, molt preuat en els articles de draperia.

Totes les consideracions que s’han fet en estudiar les cardes de cilindres, referides a l’aplicació
d’ensimatges, són vàlides igualment en el gill o el manuar. Un ensimatge amb una formulació o una dosi
inadequada també pot donar efectes vistosos de fantasia.

7.3 Principals efectes de fantasia obtinguts a la pentinadora

La missió principal d’una pentinadora és eliminar les fibres curtes i els neps i acabar la neteja de
matèries estranyes. Actualment, no és freqüent obtenir fantasies en les pentinadores, a causa de la seva
velocitat i la seva complexitat mecànica.
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Si fes falta, podríem modificar variables diverses en la pentinadora segons el disseny del fil previst:

* la càrrega d’alimentació,
* la densitat (numerat) de la pinta rectilínia i de la pinta circular,
* l’ecartament entre el grup extractor i la mordassa d’alimentació i
* el galgatge dels òrgans principals de la pentinadora.

És important considerar, a nivell de disseny, el pentinament i el repentinament com una sola operació.
Determinats pentinaments amb fibra molt fina no milloren si es repentinen.

Convé tenir molt present la dificultat que presenten algunes fibres quan són pentinades. Aquestes fibres,
com per exemple la viscosa, es pentinen millor mesclades amb llana. La llana és el gran recurs que té
sempre el filador.

Les fibres molt fines han de pentinar-se sempre (llanes, pèls, seda i fibres químiques).

La deixalla de pentinar la llana és molt útil en el disseny de fils de llana de carda. Els articles amb molt
percentatge de deixalla, si es batanen durant l’operació d’acabat del teixit, enfeltren millor, i se
n’obtenen uns tactes molt característiques.

7.4 Principals efectes de fantasia obtinguts a la metxera

L’objectiu principal de la metxera és aprimar la cinta de gill o de manuar, donant-li prou cohesió
interfibril·lar perquè la metxa que s’obtingui es pugui filar a la contínua de filar.

La metxera no dobla, raó per la qual les cintes d’alimentació han de ser regulars. Un estiratge excessiu podria
augmentar aquestes irregularitats, que poden ser molt interessants si responen a la necessitat del disseny. El
preestiratge ha de ser baix si no es vol augmentar la irregularitat de massa de la metxa. S’obtenen bons resultats
quan es reparteix l’estiratge necessari per transformar una cinta en un fil entre la metxera i la contínua.

En la metxera, que pot ser del tipus de torsió o de rotofricció, podem intervenir sobre els ajustaments
principals de la màquina: torsió, fregament, ecartaments, pressions i estiratges. Com més curta és una
fibra, més torsió ha de rebre una metxa. Un excés de torsió provocarà que la metxa “no es fongui” (no
s’estiri bé) a la contínua de filar. El mateix criteri és vàlid a la metxera de rotofricció: les fibres més
curtes o amb menys cohesió necessiten més friccions per metre de metxa.

Quan l’ecartament es regula en el tren d’estiratge s’obtenen metxes amb les fibres ben paral·leles i
regulars de massa, o bé metxes “mal foses”, a causa d’ecartaments inadequats; si l’ecartament està molt
tancat es produeix un pinçament de les fibres més llargues; si l’ecartament està molt obert, un descontrol
de les fibres en l’estiratge.

7.5 Principals efectes de fantasia obtinguts a la contínua de filar

La contínua de filar transforma la metxa en fil a base d’un estiratge i la torsió posterior de les fibres per
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donar al fil la resistència i l’elasticitat que requereix. En la contínua de filar es pot produir una migració
selectiva de les fibres que s’aprofita en la projectació de fils. Quan les fibres són arrossegades cap a
l’interior (nucli) i queden lligades íntimament amb les altres fibres del fil, es té un efecte d’integració.
S’aconsegueix per la combinació de la força centrífuga del corredor i per la tensió de plegatge del fil a
la fusada.

Els efectes d’integració tendeixen a produir-se en:

* les fibres molt fines (arrissades i amb escames);
* les fibres dúctils (amb rigidesa baixa);
* les fibres amb secció circular, bilobular o alguna de semblant, i en
* totes aquelles metxes amb un grau de paral·lelisme interfibril·lar alt.

Són exemples d’efectes d’integració els slubs amb cua llarga, els mini tweeds i el fris produït en la carda.

Determinades fibres queden desintegrades de la massa del filat quan són arrossegades cap a la seva part
exterior, per l’efecte de la força centrífuga de l’anella i també per la torsió. Aquestes fibres o grups de
fibres queden adherits externament al filat per alguns enllaços de fibres fines i, en general, tenen
tendència a desprendre-se’n.

Els efectes de desintegració tendeixen a produir-se en:

* les fibres gruixudes (poc arrissades i amb poques escames);
* les fibres amb cohesió baixa (siliconades o amb contingut alt de greix i el moher);
* les fibres rígides;
* les fibres d’efecte amb el perfil seccional contrastat amb el perfil de les fibres del suport;
* les fibres curtes en suports de fibres llargues, i en
* totes aquelles metxes amb paral·lelisme interfibril·lar baix.

La torsió d’un fil és un element fonamental en la seva projectació. Per la torsió podem variar l’efecte
d’integració i desintegració. Per a un mateix número de fil, com més curtes siguin les fibres, més torsió
han de rebre.

Si el nombre de fibres en secció disminueix (fils més fins o obtinguts amb fibres més gruixudes) s’ha
d’augmentar la torsió. Si la cohesió interfibril·lar en les fibres d’un fil augmenta, la torsió ha de ser
menor. El nivell de torsió està íntimament lligat a la filabilitat. Per sota d’uns límits no es pot obtenir
el fil ja que la tensió de filatura és més gran que la força de cohesió interfibril·lar. Normalment els fils
d’un cap se’ls torsiona en sentit Z, i els de dos caps, en sentit S, entre el 80 i el 85 % de les voltes que
se li han donat a un cap. Així s’aconsegueix esponjar el fil i donar-li suavitat, alhora que té una
resistència al pilling adequada.

En un teixit de crêpe és freqüent d’alternar en l’ordissatge del teixit grups de fils amb torsions en sentit
contrari. S’aconsegueixen efectes vistosos de reflexió de la llum. Si s’alimenta la contínua de filar dotada
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Fig.40  Fil core-spun sense tensióFig. 39  Fil core-spun tensat

del mecanisme sirospun amb dues metxes, una més gruixuda que l’altra, s’obté un fil a dos caps que
s’anomena chiné. Es pot combinar amb un efecte de color.

La tintura del fil en bobina encreuada o en madeixa dóna aspectes ben diferenciats. Els fils tintats en
bobina resulten més xafats. La tintura en madeixa, més cara, fa una sensació de fil voluminós i amb
efecte de pèl.

En una contínua de filar dotada d’un regulador de la tensió es poden obtenir fils core-spun, és a dir, fils
amb un elastà recobert de fibres naturals. Es combina el tacte agradable de les fibres naturals amb
l’elasticitat de l’elastà. Les peces que es confeccionen així tenen més nervi, són més agradables de portar
i més voluminoses.

La figura 39 mostra l’aspecte d’un fil core-spun amb l’elastà sotmès a una tensió (s’estira entre 3 i 4
cops la seva longitud).

Quan es deixa recuperar l’elastà, perquè cessa la tensió a què se sotmet el fil en la seva obtenció,
transforma el seu aspecte (figura 40).

                  
              

7.6 Principals efectes de fantasia obtinguts en la contínua de retòrcer

Les contínues de retòrcer permeten obtenir fils a més d’un cap a base de reunir els fils i retòrcer-los
posteriorment. Normalment, els fils a un cap tenen torsió en el sentit Z, i en retòrcer-los a dos o més caps
se’ls dóna torsió en el sentit contrari S i de l’ordre del 80 % de les voltes que tenia el fil a un cap. Els
sentits de torsió i les voltes per metre de torsió del fil a un cap i a més d’un cap són elements essencials
en el disseny d’un fil. En configuren la rigidesa, el tacte i el caient.

Quan es retorç un cap d’un fil molt prim amb un fil gruixut, s’obté un retorciment amb un efecte
semblant al d’una serreta. S’aconsegueix un efecte semblant quan es tenen dos caps del mateix número
però amb el sentit de torsió diferent. Quan es retorç en un dels sentits, el fil que té torsió i retorsió en el
mateix sentit queda més tibant, mentre que l’altre fil, com que es destorç en sentit contrari a la torsió,
queda fluix sobre el fil anterior i forma una serreta. També es poden obtenir efectes de serreta elaborant
un fil a més d’un cap, on un cap està format per fibra retràctil. En la tintura s’encongirà (del 20 al 40
%, segons els tipus) i la resta de fils quedaran entortolligats sobre aquest fil retràctil que fa d’ànima.
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Fig. 41  Bagueta

Els fils de més d’un cap amb matèria diferent poden obtenir fantasies vistoses a la tintura, ja que cada
component tenyeix amb una família de colorants diferent. Es pot deixar algun cap sense tintar, i
s’obtindrà un torçal. Els retorciments amb lurex (monofilament de cel·lulosa) són adequats per fabricar
vestits de nit, donades les particularitats del lurex (brillantor i aspecte metàl·lic).

El mercat dels fils de fantasia s’ha ampliat, contra tots els pronòstics, als teixits de punt i als de calada,
a més de les seves aplicacions convencionals de fils per cosir a base de ganxets o agulles. El fet d’escollir
una bona fantasia enriqueix molt la qualitat del disseny i li dóna un punt de distinció molt buscat pel
mercat actual.

Les fantasies que es poden obtenir en les contínues especials per fils de fantasia es poden agrupar en tres
grans grups.

* Per acumulació d’un o més fils d’efecte sobre un o més fils d’ànima. Entre les fantasies més conegudes
estan la bagueta, el cargolí, la serreta i els nusos.

* Per introducció de trossos de metxa entre un o més fils d’ànima (gates shang-tung).
* Per un estiratge intermitent de la metxa s’obté un fil irregular de massa anomenat flamé o gates de

filatura. Té una torsió irregular al llarg del fil ja que, com se sap, la torsió s’acumula a les parts més
fines.

Tots aquests efectes de fantasia poden ser continus o intermitents, amb efectes regulars o repartits a
l’atzar al llarg del fil. Es poden superposar en un mateix fil diverses d’aquestes fantasies.

Els fils de fantasia, com que són multicompostos, són gruixuts. Normalment el seu número varia entre
el 3 i el 15 mètric invers.

En una bagueta els fils de l’ànima,
tensats perfectament, passen per les
dues ranures del corró de sortida de la
contínua i, per tant, van a la velocitat
del grup alimentador, ja que, com que
estan introduïts a les ranures, no els
afecta la velocitat del corró de sortida.
Les velocitats d’entrada i de sortida es
regulen per un microprocessador. El
fil d’efecte (que forma el bucle) va
més ràpid que els fils de l’ànima.
Aquesta sobrealimentació (entre el 110 i
el 250 %) del fil d’efecte sobre el
d’ànima defineix la mida del bucle. El
perfil del bucle depèn molt directament
del nervi de la fibra emprada. El moher
dóna bucles molt ben definits pel seu
nervi elevat (figura 41).
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Fig. 42  Fus foradat

Cal lligar totes les fantasies perquè no desaparegui l’efecte per la fricció del
fil durant el tissatge. Es lliguen per retorciment amb un multifilament
continu, normalment de viscosa o de poliamida. També es poden lligar per
retorciment amb una altra fantasia, donant una fantasia múltiple. El fil de
lligada va més ràpid que la fantasia que es vol lligar, ja que passa pel corró
d’alimentació de la contínua de retòrcer, i la fantasia que es vol lligar, a
menor velocitat, passa pel corró de sortida. El sentit del retorciment
normalment és contrari al que s’ha donat en fabricar la fantasia. Una
fantasia també es pot lligar amb una altra fantasia, i es poden obtenir
efectos vistosos. Un cop s’ha obtingut la fantasia volguda, es guarda al
microprocessador el programa que regula la diferència entre les velocitats
i les pertorbacions establertes per reproduir la fantasia en partides
posteriors.

Existeix la possibilitat d’obtenir una fantasia lligada en una sola operació
en la màquina de fus foradat (figura 42). La fantasia ja formada no rep
torsió quan es ferma al fus foradat ja que la molla B gira i la torsió que es
rep d’A a B s’anul·la de B a C. La fantasia es ferma perquè la fusada que
conté el fil de lligadura gira. El fus foradat pot arribar a girar fins a 35.000
voltes per minut.

Un altre model de màquina per obtenir fils de fantasia combina el fus
foradat amb un fus convencional de contínua de filar (figura 43). D’aquesta
manera, la fantasia queda menys subjecta per la lligadura i resulta més
voluminosa. Dos jocs de bosses permeten alimentar dues metxes
simultàniament per enriquir les fantasies.

Les baguetes es poden perxar i constitueixen la base dels teixtits peluts, tant dels de calada com dels de
punt. Una peça amb pèl obtingut a partir d’una bagueta perxada té més qualitat que la que s’obté en
perxar un fil retort directament, ja que el nucli central del fil no s’afebleix. Una bagueta obtinguda amb
un fil molt retort s’anomena cargolí. El bucle circular es transforma en un element autotort d’aspecte
filar. Si es retorcen fils varis, sense sobrealimentar el d’efecte, se n’obtenen torçals. Si cada cap és de
matèria diferent, quan el conjunt retort es tinta s’obtenen efectes vistosos de color.

Una serreta o friset s’obté d’una manera força semblant a una bagueta: el fil d’efecte es disposa sobre
l’ànima per causa d’una sobrealimentació (del 110 al 200 %). De la mateixa manera que a la bagueta,
la relació de les velocitats entre els corrons d’alimentació del fil de l’ànima i els corrons que alimenten
el fil d’efecte defineix el tipus i les característiques estructurals de la serreta. Si s’augmenta la
sobrealimentació convé augmentar la torsió del fil d’efecte (figura 44).

Es pot retòrcer un fil fi amb un fil o més de molt gruixuts, i s’obté una sobrealimentació natural i, per
tant, un efecte de serreta. La reunió i la retorsió de fils amb torsió diferent també dóna efectes vistosos
de fantasia. La reunió de dues serretes dóna una bona imitació de l’astracan.
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Fig. 46  Nusos sense pertorbar

Fig. 45  Nus d’un color Fig. 47  Nusos pertorbats

                          Fig. 43  Fus foradat amb retorciment                                         Fig. 44 Serreta
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Tot i que hi ha diferències importants, des del punt de vista de l’ajustament de la contínua de retòrcer,
es podria dir que un nus o noppé s’aconsegueix sobrealimentant el fil d’efecte sobre els de l’ànima. Atès
el disseny especial dels òrgans de la màquina, el fil d’efecte es disposa totalment sobre el fil o els fils de
l’ànima. Es poden tenir nusos amb geometries diferents d’un color o de diversos colors.

A la figura 45 es mostra la forma més freqüent d’obtenir un nus d’un sol color.

A la figura 46 es mostra l’aspecte dels nusos obtinguts en una contínua de fantasia, sense pertorbador.

Els nusos pertorbats (figura 47) donen una regularitat d’aspecte millor a la peça confeccionada ja que
s’evita la disposició regular dels nusos.

A la figura 48 es mostra el recorregut dels fils per obtenir nusos de dos colors sense fils d’ànima.

A la figura 49 s’il·lustra l’obtenció de nusos de dos colors amb fils d’ànima.

       Fig. 48  Nusos de dos colors sense ànima       
                        Fig. 49  Nusos de dos colors amb ànima

Les gates de filatura o flamé (figura 50) s’aconsegueixen en variar la velocitat d’alimentació de la
contínua de filar amb l’ajut d’un microprocessador. En la carda de cilindres es pot obtenir també un
efecte de gates de filatura si es varia intermitentment la separació entre el volant i el gran tambor. Com
que el gran tambor desprèn les fibres d’una manera intermitent, s’aconsegueixen fils irregulars de massa.

A la màquina open-end també s’obtenen gates de filatura si s’accelera la velocitat d’alimentació o bé si
s’hi acobla un tren estirador que variï intermitentment l’estiratge de la cinta d’alimentació (figura 51).
Aquestes gates, obtingudes en diferents màquines, presenten una tipologia ben diferenciada. El product
manager és qui decideix en quina màquina s’obtenen segons els imperatius de la moda.
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                  Fig. 50 Gates de filatura convencionals                           Fig. 51  Gates de filatura open-end

Una gata shang-tung s’obté mitjançant la inserció intermitent de trossos de metxa entre dos fils d’ànima
(figura 52). La màquina té un tren d’estiratge que estira una metxa i forma un fil a tres caps (el d’efecte
procedent de la metxa estirada i els dos fils de l’ànima). El tren d’estiratge es para a intermitències, tot
contaminant trossos de metxa sense estirar a l’interior del fil múltiple. Tot el cicle es regula per un
microprocessador. En una gata shang-tung es pot separar el tros de metxa contaminat sense trencar el fil.

A la figura 53 es mostra un mouliné de color vermell on el fil verd és l’ànima del fil.  La figura 54
mostra un mouliné de dos colors amb fils d’ànima. A la figura 55 es pot veure un mouliné de dos colors
sense fils d’ànima.

                  Fig. 52  Gates shang-tung                                                Fig. 53  Mouliné d’un color
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        Fig. 54  Mouliné de dos colors amb ànima                     Fig. 55  Mouliné de dos colors sense ànima

Les fantasies anomenades xenilles s’obtenen en màquines especials d’accionament electrònic. Dos fils,
que evolucionen tot formant gasa de volta, lliguen trossos de fil situats transversalment entre les
evolucions dels fils de base (figura 56). Una altra possibilitat és obtenir una bagueta amb un fil d’efecte
molt retort. Després de la lligadura s’obté una fantasia que imita la xenilla, gràcies a la torsió elevada
del fil d’efecte.

En fabricar un teixit amb parells de fils que evolucionen amb gasa de volta i una trama gruixuda s’obté
una xenilla si se separen per tall, al mateix teler, les xenilles formades.

7.7 Efectes de fantasia no convencionals

Es desenvolupen fantasies no convencionals amb bona acceptació al mercat, especialment en els teixits
de punt exterior.

Si es teixeix un teixit de punt tubular de diàmetre molt petit (de 3 a 5 mm) obtingut amb fils molt fins
de colors diferents, a manera de llistes, en màquines de punt de galga adequada, s’obtenen peces molt
vistoses. Convé tenir present que s’entén per fil qualsevol sòlid laminar, de diàmetre petit, que es pugui
teixir. Una cinta plana de polietilè, molt estreta, permet elaborar jerseis amb bona acceptació al mercat.

Es poden incorporar plomes d’ocell, reals o d’imitació amb fibres acríliques, als teixits per tal
d’augmentar-ne  la vistositat, i també trossos de fil de xenilla o simplement trossos de fil afegits en la
carda.
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Fig. 56  Xenilla
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