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8 Consideracions sobre els fils obtinguts en els nous sistemes de filatura

8.1 Generalitats

Escollir el procés de filatura més convenient per obtenir el fil dissenyat és missió del product manager.
Algunes propietats de la peça depenen del procés escollit (open-end o fricció, filatura per aire, sirospun,
parafil, plyfil, repco, dref, filatura convencional). Els fils open-end són més regulars d’aspecte, més
voluminosos, més rígids que els que s’obtenen en contínues d’anells i són menys propensos al pilling.
Els fils que s’obtenen en filatura per fricció tenen una estructura més semblant als fils convencionals que
els open-end i produeixen teixits més suaus, tot i que s’arruguen una mica més. Els fils parafil tenen una
gran voluminositat, i donen tactes molt suaus als teixits i n’augmenten considerablement el límit de
filabilitat. En alguns casos poden substituir els fils retorts. Amb fils plyfil i sirospun s’obtenen excel·lents
resultats en els fils fins, a dos caps, de tall llaner.

8.2 Filatura repco

Es tracta d’un sistema de filatura per autotorsió emprat en la filatura de fibres llargues (llana, fibres
químiques i les seves mescles) per a draperia i també per a gèneres de punt. No és recomanable d’obtenir
per aquest sistema fils més prims del 2/40 mètric. La màquina repco, que obté directament fils a dos
caps, permet eliminar el reunit, el retorciment i el bobinatge posterior. Es basa en la tendència a
l’autotorsió en el sentit contrari a la torsió primària donada, que tenen dos fils amb el mateix sentit de
torsió quan es deixen lliures (figura 57).

La màquina repco consta d’una fileta per a 8 bobines, un tren d’estiratge i uns corrons de rotofricció.
Surten de la màquina quatre bobines de fil a dos caps. A la màquina de filar repco el fil ST (self twist)
es forma per la inserció de torsions alternes S i Z a la metxa estirada, quan passa per dos corrons de
rotofricció que es desplacen al llarg dels seus eixos, tot originant un cicle de fregament de 22 cm. Quan
es posen en contacte dues metxes contigües estirades i tortes, produeixen la distorsió i la unió dels dos
caps per autotorsió.

El procés d’unió continua fins que les forces de rotofricció individuals de cada fil i les del conjunt estan
en equilibri. El fil a dos caps té 11 cm de torsió Z, una zona petita sense torsió i una altra zona d’11 cm
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Fig. 57  Descripció del sistema repco

amb torsió S, a causa del sistema d’autotorsió. Aquests fils, tal com s’obtenen a la màquina de filar
repco, s’anomenen ST (self twist).

Aquest fil ST té poca aplicació industrial, ja que l’aspecte dels teixits no és convenient perquè es marca
un efecte moireé degut a les zones de torsió nul·la. Perquè el teixit sigui més estable se li dóna un
retorciment posterior en retorcedores convencionals i s’obté el fil STT (self twist twist) d’aplicació
industrial tant en la fabricació de teixits de calada com en la de teixits de punt.

Es fabriquen fils repco amb una sola metxa que s’estira i s’autotorç amb un filament, per autotòrcer-lo
posteriorment amb un altre filament. En resulten fils repco molt fins, adequats per als teixits de galga fina.

Els avantatges principals del sistema de filatura repco enfront del convencional de contínua d’anells són:

* Velocitat de producció al voltant dels 220 m per minut.
* Reducció de la superfície ocupada per les màquines, de la potència consumida, del temps necessari

per treure’n les mudades i de les operacions de manteniment.
* Disminució dels trencaments, de la deixalla i de la mà d’obra respecte a la filatura per anells.
* Procés de filatura més curt, amb les implicacions que això comporta per als costos.

8.3 Filatura sirospun

Consisteix a reunir dues metxes a la sortida del tren d’estiratge de la contínua de filar en una única
fusada per obtenir fils a dos caps, amb torsió en el mateix sentit en cada cap. Un detector de trencaments,
molt sensible, evita l’existència de trossos de fil a un cap. Les contínues de filar convencionals, tant les
de fibres curtes com les de fibres llargues, s’adapten fàcilment al sistema sirospun (figura 58). Per aquest
mètode es redueixen els trencaments de fils a la contínua de filar perquè la tensió de filatura la suporten
els dos caps.
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Fig. 58  Descripció del sistema sirospun

Fig. 59  Estructura d’un fil parafil

S’obtenen bons resultats per la llana i mescles de llana amb
polièster. Les fibres acríliques són més problemàtiques. La
rendibilitat màxima es dóna en l’obtenció de fils del 2/60 al
2/80 mètric. Els fils sirospun són menys pelosos i més
rodons que els convencionals, perquè tenen la torsió i la
retorsió en el mateix sentit. Resisteixen més el desgast
per abrasió. Els coeficients de torsió que es recomanen
són una mica superiors als que s’empren en la filatura
convencional de la llana pentinada. En el capítol dels
inconvenients direm que els teixits presenten un tacte i
un caient lleugerament diferenciats dels que es fabriquen
a la contínua de filar. Com s’ha indicat, la torsió i la
retorsió van en el mateix sentit, fet que limita les
possibilitats de creació d’articles. Un altre inconvenient
és que els nusos al fil són de dos caps i, com que és un
fil desequilibrat, hi ha una tendència més gran al cargolí
i a tenir malles deformades als teixits de punt.

8.4 Filatura parafil

Els fils paral·lels es diferencien dels fils d’anells o de
rotor pel fet que les fibres tallades no estan sotmeses a
cap torsió. El conjunt de fibres paral·leles se subjecta per
mitjà d’un multifilament que les envolta en forma
d’espiral i els confereix resistència al trencament. El
multifilament es pot cargolar en sentit S o Z (figura 59).

El sistema parafil (figura 60) és adequat per a fils
gruixuts i mitjans (no més fins del 40 mètric). Consta
d’un tren d’estiratge, que pot estirar fins a 180 vegades
per aprimar convenientment una cinta de gill o de
manuar, i un fus foradat molt semblant al que s’ha
descrit en el capítol referent a l’obtenció de fantasies en
les contínues de retòrcer. La velocitat d’obtenció del fil
pot arribar als 220 metres per minut. La producció
d’aquesta màquina és unes 4,5 vegades superior a la de
la contínua de filar convencional.

El coeficient de torsió K de l’embolcall se situa en el mateix ordre que en la contínua d’anells. Quan
augmenta la K, augmenta la resistència del fil fins a valors de K=140; després decreix. El nivell de torsió
influeix en el tacte dels teixits. 
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Fig. 60  Descripció del sistema parafil

La longitud de la fibra no influeix sobre el procés d’embolcall,
únicament determina la classe i l’execució del tren d’estiratge
que s’ha d’aplicar. Existeix un sistema parafil per a la filatura de
fibres de tall cotoner i un altre per a la filatura de fibres llargues
de tall llaner.

Els avantatges principals dels fils paral·lels parafil són:

* El tacte dels teixits és més suau.
* La voluminositat és més gran.
* En alguns casos poden substituir els fils retorts.
* S’augmenta considerablement el límit de filabilitat.

8.5 Filatura plyfil

És un sistema de filatura que permet obtenir directament fils a
dos caps. Un mecanisme amb aire comprimit entortolliga les
fibres estirades que provenen d’una metxa. Dos fils que es
formen així, es reuneixen i es doblen sobre una bobina. Convé
donar a aquest fil un retorciment posterior a les màquines
convencionals de retòrcer ja que té una resistència feble.

Cobreix tota la gamma de fils de la filatura de l’estam (del 2/40
al 2/120 Nm). Es poden treballar fibres  fins i tot de 200 mm de
longitud (figura 61). Un tren d’estiratge aprima la cinta (pot
estirar-la fins a 350 vegades) per convertir-la en fil, un cop ha
passat per una cambra d’aire que recargola les fibres i li dóna una
cohesió mínima perquè es pugui plegar en una bobina a velocitats
al voltant de 200 metres per minut.

Existeix una altra versió del plyfil adequada per a la filatura de
fibres curtes fins als 90 mm. La màquina plyfil pot estirar fins a 350 vegades i, per tant, en alguns casos,
es poden filar directament fibres de manuar. Els millors resultats industrials es donen en l’elaboració
de fils fins. Per causa dels girs en la direcció contrària que es produeixen durant el procés de retorciment
d’un fil convencional, aquest queda pràcticament sense torsió. Per contrarestar aquest efecte, es necessita
una torsió elevada en el retorciment d’aquests fils, cosa que fa que la seva producció sigui baixa.

Com que el nucli dels fils durant el procés de filatura en el sistema plyfil no rep cap torsió, quan s’empra
aquest sistema es pot reduir el grau de torsió del retorciment just fins al punt en què el nucli mantingui
encara la seva resistència. La velocitat de retorciment d’un fil plyfil s’augmenta un 30 o un 40 %
respecte al retorciment convencional.
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8.6 Filatura open-end

Sistema desenvolupat especialment per a la filatura de fibres curtes. Una cinta de fibres és disgregada
per un corró amb guarnició que gira prop de 8.000 voltes per minut, i es condensa posteriorment en un
rotor (figura 62). La velocitat del rotor pot assolir les 120.000 voltes per minut.

   
   

     Fig. 61 Descripció del sistema plyfil                            Fig. 62  Descripció del sistema open-end

Un 40 % de la producció mundial de fils open-end correspon actualment a fils de cotó i un altre 40 %
a fils de mescla de cotó i polièster. La resta correspon, preferentment, a fils de fibra acrílica pura o
mesclada amb cotó. La filatura open-end és adequada per a fils gruixuts i mitjans (fins al 40 de cotó
anglès). Un fil open-end necessita 100 fibres com a mínim en la seva secció transversal.

L’estructura dels fils és diferent de la d’un fil obtingut en una contínua de filar d’anells, fet que s’ha de
tenir molt present en el disseny d’un teixit. En resulten fils amb enfeixats, és a dir, amb fibres que
envolten i lliguen el nucli central del fil. A la taula 27 s’indiquen les aplicacions principals dels fils
open-end.
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Taula 27  Principals aplicacions dels fils open-end

Article Comentaris

Teixits militars No sempre compleixen les especificacions
Roba de treball Bons resultats
Roba de llit Bons resultats
Teixits per a mobiliari Resultats excel·lents
Denim (texans)
Teixits estampats
Tricots de punt
Camiseria i jocs de taula
Teixits perxats
Roba interior
Sportwear

Bons resultats
Resultats excel·lents
Poden donar tactes del fil no convenients
Poc indicats
Requereixen experiència
Cal anar amb compte. Tactes no convenients
Bons resultats

A la taula 28 es fa un estudi comparatiu entre les propietats principals dels teixits convencionals i els
que es fabriquen amb fils open-end de característiques semblants.

Taula 28 Estudi comparatiu entre els teixits convencionals i els obtinguts amb fils open-end de característiques
anàlogues

Propietat del teixit Comparació

Regularitat d’aspecte
Resistència i allargament al trencament
Voluminositat
Tacte i rigidesa
Mat
Resistència a l’abrasió
Pilling
Poder de recuperació
Vellositat
Comportament al perxat
Arrugues

Els fils open-end són més homogenis
Menys trencaments als telers
Millorada en l’open-end
Els fils open-end són més aspres i més rígids
Els fils open-end són més mats
Més elevada en open-end
Millor pilling en open-end
Lleugerament inferior en open-end
Menor en open-end
Precaució en els fils open-end
Del mateix ordre

8.7 Filatura per fricció

Sistema de filatura basat en disgregar les fibres d’una cinta, d’una manera molt semblant al sistema
open-end, i condensar-les per la fricció amb dos corrons metàl·lics (figura 63).

És un sistema adequat per al cotó i les fibres químiques que no superin els 40 mm de longitud,
preferentment el polièster, l’acrílic i la viscosa. La finor de les fibres químiques és d’1,3 a 1,5 decitex.
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Fig. 63  Descripció del sistema per fricció

Com a avantatges dels fils obtinguts per fricció destaquen:

* Absència de fibres envoltants (enfeixats). Són semblants als
fils en contínua.

* Teixits amb una regularitat d’aspecte més gran (menys neps al
fil).

* Fil més voluminós que l’open-end, raó per la qual els teixits
tenen gran poder de cobriment.

* Teixits més suaus que els que es fabriquen amb fils open-end.
* Més resistència de les costures que en els fils que es fabriquen

en contínua d’anells.
* Fils més nets de tabac.
* Més afinitat tintorial que els fils d’anells i els open-end.

Els inconvenients principals dels fils que s’obtenen per fricció
són:

* Resistència menor al trencament per tracció que els fils de
contínua d’anells.

* Menys resistència a l’abrasió que els fils de contínua.
* Els teixits s’arruguen més.

8.8 Filatura per aire

Una cinta de fibres és estirada en un tren d’estiratge
convencional i el conjunt de fibres que en surt s’entortolliga per
un sistema basat en la rotació dels dos elements de filatura dotats
d’aire, en condicions tecnològiques molt controlades.

Aquest sistema és adequat per als cotons i les fibres químiques i
les seves mescles, fins als 50 mm de longitud.

Segons el tipus de fibra, la seva finor i la seva longitud, es poden obtenir fils més o menys fins (fins al
60 cotó anglès), amb estructura simple o múltiple (figura 64).

Els avantatges principals dels fils que es fabriquen pel sistema de filatura per aire són

* Més regularitat de massa que els fils de contínua d’anells, com als fils open-end.
* La mateixa resistència al trencament i a l’allargament que el fil de contínua d’anells.
* Pilling millor i més resistència a l’abrasió.

Com a inconvenient cal destacar que s’obtenen teixits amb un tacte més dur.
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Fig. 64  Descripció del sistema per aire
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9 Fonaments de colorimetria

9.1 Teoria de la llum

La llum és una radiació electromagnètica capaç d’estimular l’òrgan visual humà. Aquesta estimulació es
produeix quan les longituds d’ona estan compreses entre els 400 i els 780 nanòmetres (1 nanòmetre = 10-9

metres). La llum es propaga a 300.000 quilòmetres per segon. L’emissió i/o la reflexió d’un raig de llum
d’un cos és captada per la retina humana, i així es defineix el color corresponent. Cadascun dels colors
es deu a una radiació monocromàtica d’una longitud d’ona determinada.

Les fonts naturals de llum emeten simultàniament un conjunt de radiacions monocromàtiques de longituds
d’ona diferents. Quan es barregen totes, anul·len qualsevol vestigi de color, perquè les seves propietats
cromàtiques es neutralitzen mútuament i donen lloc a la llum blanca o acromàtica. La llum blanca és una
mica més blavosa que la llum del dia. A la taula 29 s’indiquen, aproximadament, els límits dels sis colors
fonamentals de l’espectre cromàtic.

Taula 29  Longituds d’ona d’alguns colors

Colors Longituds d’ona (nanòmetres)

Vermell de 780 a 610
Ataronjat de 610 a 590
Groc de 590 a 570
Verd de 570 a 480
Blau de 480 a 440
Lila de 440 a 400

Tots els cossos tenen les propietats d’absorció i de reflexió selectiva de determinades radiacions
cromàtiques. Un cos absorbent per al verd apareix vermell; un cos absorbent per al groc apareix blau. El
color d’un cos s’especifica pel caràcter i la intensitat dels raigs de llum que reflecteix. Un objecte que
tingui tres colors (blanc, negre i verd, per exemple) reflectirà a les zones blanques les radiacions
acromàtiques. A les zones verdes reflectirà la majoria de les radiacions que tinguin la longitud d’ona del
verd. I, finalment, el color negre de l’objecte, com que absorbeix tots els raigs que rep, no en reflecteix
cap. Com a exemple direm que un cos blau resulta negre si s’il·lumina amb llum groga.
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Fig. 65  Sòlid de colors

Entenem per claredat un atribut del color relacionat directament amb la quantitat de llum. Quan es refereix
a la llum directament, i no a un color determinat, s’anomena lluminositat. Un paper blanc exposat al sol
i a l’ombra presenta claredats diferents (és més gris quan el paper està a l’ombra). Es pot establir una
escala de claredats, que anirà del blanc al negre passant per tots els matisos de gris. La brillantor és la
impressió de la quantitat relativa de llum incident que reflecteix una superfície, independentment de quin
sigui el matís. El to és l’atribut que ens permet classificar els colors.

La saturació és l’atribut relacionat amb la quantitat de blanc que té el color. Així, quan es barregen en
proporcions diferents un color de l’espectre i un gris, s’obtenen saturacions diferents dins de la mateixa
tonalitat. Els grisos tenen saturació nul·la. Una barreja de dues parts, un color cromàtic i un gris,
augmenta la saturació quan s’incrementa la quantitat de color cromàtic.

El to i la saturació s’anomenen atributs de cromacitat. Els
colors es poden classificar en acromàtics i cromàtics. Els
colors acromàtics són el blanc, el negre i tota la gamma de
grisos neutres. La resta de colors són cromàtics. Un color es
pot definir per la seva claredat, el to i la saturació.

A la figura 65 es detallen els tres aspectes del color
representats sobre un sòlid de colors. El to varia al llarg del
cercle, la brillantor creix cap amunt en el sentit de l’eix de les
Y i la saturació creix cap a fora de l’eix (perpendicular al
paper). El sòlid de colors s’utilitza per establir un atlas de
superfícies acolorides patró.

S’han proposat moltes teories de la visió del color. Destaca
la de Young-Helmholtz, anomenada teoria dels tres
components, que suposa que dins de l’espectre visible el

vermell, el verd i el blau són els que tenen una regió de sensibilitat màxima. En realitat, qualsevol estímul
afecta els tres i els tres efectes s’integren en les proporcions en què cadascun és excitat per la llum
estimulant. D’aquesta manera es produeix una sensació única. El matís excitat per una longitud d’ona
qualsevol el determina la corba que sigui més elevada a aquesta longitud d’ona. El verd blavós i el groc
tenen posicions a l’espectre determinades pels talls de les dues corbes més altes. La saturació està
determinada principalment per l’altura relativa de la corba més baixa, ja que representa la quantitat de
blanc dessaturant en la sensació d’una llum monocromàtica.

La teoria dels tres components ha dut cap a un sistema viable d’especificació i de comparació dels colors.
Es poden sintetitzar colors per la mescla de dues o més longituds d’ona (figura 66).

Els porpres veritables no apareixen a l’espectre. No estan excitats per una longitud d’ona única, sinó que
necessiten mescles de llums de longituds d’ona curtes i llargues.
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Fig. 66  Teoria dels tres components

La sensació de blanc exigeix excitacions iguals de cadascun dels tres factors productors de la sensació.
També es pot produir la sensació de blanc si la combinació dóna igual excitació que la que es requereix.
Dos parells qualssevol de regions de longitud d’ona que satisfacin aquesta condició s’anomenen colors
complementaris (per exemple, el blau i el groc). Qualsevol longitud d’ona propera a un extrem de
l’espectre té una longitud d’ona complementària en algun lloc de l’altre extrem.

La mescla additiva de dos dels tres colors primaris dóna lloc als colors secundaris (cian, groc i magenta).
El color cian s’aconsegueix en combinar el groc i el verd. El color groc és la combinació del vermell i del
verd. El color magenta, la combinació del vermell i del blau.

La mescla dels tres colors primaris, en la proporció adequada, dóna el blanc. Quan s’obté el color blanc
per la combinació de només dos colors es diu que els colors són complementaris (el blau i el groc; el verd
i el magenta; el vermell i el cian). La combinació de colors mesclats entre ells es coneix amb el nom de
color compost.

El sistema d’especificació dels colors adoptat per la Commission Internationale de l’Éclairage (CIE)
expressa les dades de la mescla de colors segons els tres primaris que s’han escollit (és a dir, tres feixos
qualssevol que tinguin longituds d’ona properes als extrems de l’espectre i a la seva regió central,
respectivament). Aquests primaris internacionals necessaris per formar per mescla el color s’anomenen
valors triestímul del color i es designen per X, Y i Z.

Si els valors triestímul es representessin directament faria falta un diagrama tridimensional per justificar
un color. Aquest inconvenient es resol introduint-hi tres quantitats x, y, z, que s’anomenen coordenades
de cromacitat i es defineixen de la manera següent:



Projectació de fils128

Fig. 67  Diagrama de cromaticitat

Els valors de tots els colors possibles, representats d’acord amb els valors x dels mateixos colors, formen
el diagrama de cromaticitat CIE (figura 67). Tot el que s’ha exposat anteriorment es refereix a l’emissió
o la reflexió d’un raig de llum per un cos. Es tracta de la teoria de la llum. En el disseny de fils per
ordinador, la formació d’imatges a la pantalla d’alta resolució es basa en aquestes lleis.

9.2 Teoria dels pigments

La teoria pigmentària és molt diferent de la teoria de la llum. En els pigments, quan la intensitat de color
augmenta, el color s’enfosqueix, contràriament al que s’ha vist en la teoria de la llum que, quan
s’il·lumina més, el color s’aclareix. En els pigments, els colors primaris són el cian, el magenta i el groc,
que es corresponen amb els colors secundaris de les lleis de la teoria de la llum.

Entenem per tricromia la mescla dels tres colors primaris. S’aconsegueix que el color sigui més viu quan
se li afegeix el negre. Aleshores es tracta d’una quadricromia. En la teoria de la llum, la suma dels tres
primaris dóna el color blanc. En la teoria dels pigments, dóna el negre. La reproducció tricromàtica, en
una impressora tèrmica, per trama de punt, té lloc per mescla partitiva i substractiva a la vegada.

En la teoria dels pigments, el matís té un significat molt proper al to de la teoria de la llum. La lluminositat
o brillantor és la quantitat de llum reflectida. La puresa indica la quantitat de blanc que conté: com més blanc,
més pàl·lid i menys pur és el color. Un color pur, anomenat també saturat, no duu blanc.
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9.3 Mescla partitiva

Quan el color que es vol reproduir és molt clar, la superfície dels punts de les tres trames és petita i amb
prou feines se superposen. Aleshores hi ha mescla partitiva de les llums que procedeixen dels tres colors
i del paper blanc del suport. Quan el color reproduït és fosc, les superfícies dels tres colors se superposen
en gran part, la mescla substractiva actua i els colors resulten més acromàtics. El contrast ombrejat
s’aconsegueix per mitjà d’una altra trama de punts amb tinta negra. Les distintes saturacions
s’aconsegueixen tot variant la grandària del punt.

S’obté una mescla partitiva de colors quan per persistència de visió s’aconsegueix que una alternança de
colors es transformi en una sensació d’un sol color, que sigui la combinació dels dos colors de
l’alternança. El color que en resulta és el promig i no l’addició dels dos colors.

A causa del baix grau de resolució de l’ull humà, hi ha mescles partitives. En un material compost per
dos colors, si l’observem a una distància suficient, no distingim les partícules elementals i veiem un color
mitjà (un fil marró es pot obtenir si mesclem fibres verdes i vermelles; si mesclem fibres de llana blanca
i fibres de llana negra, obtenim un fil de mescla de color gris).

La televisió en color és un cas representatiu de mescla additiva i partitiva. La pantalla està formada per
tres punts de color: blau, verd i groc, anomenats pícsels, que estan repartits regularment per tota la
superfície. La llum que aquests punt emeten pot variar la lluminositat molt ràpidament.

L’harmonia és la unió cromàtica i subjectiva que les persones fem dels colors. Per assolir aquesta unió
ens servim de les afinitats entre colors i de les seves combinacions. Perquè l’harmonia existeixi, és
necessària, com a mínim, la presència de dos colors que es puguin comparar.

L’harmonia és un fet subjectiu i, per tant, una combinació de colors pot resultar molt agradable als uns
i desagradable o inharmònica amb als altres. Es pot dir que hi ha harmonia quan els colors components
són agradables amb relació al model complet.

El contrast és la manera de combinar-se els colors que hem considerat harmònics. El contrast
monocromàtic és el que es produeix per colors del mateix to o matís, però amb lluminositat i puresa
distintes. Quan la combinació inclou matisos distints, que poden ser o no de la mateixa lluminositat,
s’anomena contrast policromàtic. Un contrast successiu es té quan es perceben diversos colors, un després
de l’altre. Un contrast simultani es produeix quan els colors estan juxtaposats i es visualitzen
simultàniament.

Els colors que s’anomenen clars emeten molta llum. Els colors foscos emeten poca llum. Un color fort
és un color saturat de tint. Un color agrisat, amb poca puresa, és un color feble. Un color cridaner té el
matís molt viu (és a dir, en contrast, es distingeix bé de la resta). Qualsevol color en què predominen els
tons vermells o grocs fa una sensació de calor i s’anomena color càlid. Els colors en què predomina el
blau fan la sensació de fred, i es coneixen com a colors freds. Els colors afins són tots aquells que
combinen fàcilment i creen contrastos harmoniosos. Entenem per color absolut el que no està influït per
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cap altre color. Per exemple, un teixit blau marí. Si el color està influït per altres colors o per l’ambient
que l’envolta, es tracta d’un color relatiu. En són un exemple uns perfils grisos en un teixit blau marí.
Aquest gris és un color relatiu perquè amb un altre fons podrien fer una altra sensació.

En la presentació dels mostraris de fils es treballa amb fons de colors neutres. El color del fons influeix
en la percepció del color del fil. Per a la temporada d’estiu es fa servir un fons blanc i per a la temporada
d’hivern normalment un fons negre. Els colors es veuen diferents segons l’il·luminant (fluorescent, llum
solar, llum ultraviolada).

9.4 Sistema de referència del color pantone i scotdic

És freqüent a tot Europa donar els colors amb la seva referència pantone, desenvolupada per l’empresa
Pantone de Nova Jersey (EUA), per facilitar-ne la reproducció. Cada referència en el pantone americà
consta de sis dígits.

Els dos primers indiquen la claredat del color en una escala que va de l’11 al 19 (l’11 és el més clar; el
19, el més fosc). Els dos dígits següents indiquen el color (to) extret d’un cercle cromàtic de 64 colors
patró. Cada color és degut a una radiació monocromàtica d’una longitud d’ona determinada, compresa
entre els 400 i els 780 nanòmetres. El color d’un cos s’especifica pel caràcter i la intensitat dels raigs de
llum que reflecteix. Els dos últims dígits del pantone es refereixen a la saturació, que va des del 00 al 64
(el 00 és el gris neutre i el 64 la saturació màxima de color, és a dir, el color més intens). La saturació és
un atribut relacionat amb la quantitat de blanc que té el color. Així, quan es mesclen en proporcions
diferents un color de l’espectre amb un gris, s’obtenen saturacions diferents d’una mateixa tonalitat.

Amb aquestes combinacions de sis dígits es poden tenir 40.960 estàndards de color diferents. Un joc
complet de pantone consta d’un selector de colors sobre paper, un selector de colors sobre teixit de cotó
i un especificador del color amb 1.225 colors en unes bandes retallables per entregar al client o al tintorer
com a referència del color.

Darrerament es va imposant la tendència de donar els colors segons el referenciador japonès scotdic,
fabricat per Kensaikan, que dóna tots els colors sobre suport tèxtil. Disposa de 2.468 colors per a polièster
(2.450 colors cromàtics i 18 neutres), 2.038 colors sobre cotó (2.020 cromàtics i 18 neutres), 1.115 sobre
llana (1.100 cromàtics i 15 neutres) i 208 colors fluorescents sobre poliamida. Una referència de color
consta també de sis dígits, precedits d’una lletra que indica el suport tèxtil. Els dos primers dígits
corresponen a l’espectre òptic del color, extrets d’un cercle cromàtic de 54 colors (excepte per a la llana,
per la qual només n’hi ha 20), els altres dos dígits donen la claredat i els dos últims indiquen la brillantor,
ambdós en una escala de 16 valors. El referenciador scotdic inclou també un llibre amb els colors indexats
i una maleta petita amb mostres de 30 x 110 mm per retallar i entregar al client o al tintorer.
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Fig. 68  Equip de CAD-CAM

10 Aplicació de l’ordinador a la projectació de fils

Un punt important que cal considerar és el paper que té l’ordinador com a instrument i com a eina. Si
l’usuari de l’ordinador no en té una idea clara o no s’ha preparat, el resultat serà pitjor, perquè l’única
cosa que farà l’ordinador és posar de manifest la seva incapacitat.

El dissenyador usuari de l’ordinador ha de tenir uns coneixements previs sobre la selecció de matèries
primeres, els sistema de producció, les possibilitats de transformació en les operacions d’aprest i d’acabat,
els costos de producció i els preus de venda. Si el dissenyador falla, no reeixirà, ja que l’ordinador només
amplia les capacitats mecàniques del seu manipulador, però no la creativitat. És el dissenyador qui ha de
crear i, per descomptat, qui ha d’arriscar-se en l’elaboració d’un mostrari.

El dissenyador del futur està obligat a treballar amb l’ordinador perquè li permet ser més àgil, més ràpid
i tenir un àmbit més gran d’investigació i d’anàlisi; però l’ordinador mai no substituirà la seva creativitat,
ni el seu seny, ni el coneixement del fil que vol projectar. El fet d’avançar-se a la competència augmenta
la pròpia quota de mercat.

Una instal·lació completa de disseny assistit per ordinador (CAD) per a la projectació de fils consta d’un
maquinari i d’un programari específics (figura 68).

El maquinari està compost per una unitat
central compatible (CPU) dotada d’un
processador ràpid, del tipus pèntium, amb
una memòria RAM i un disc dur on
s’emmagatzemen els programes i les dades
necessaris per al funcionament del sistema.
També hi ha uns perifèrics d’entrada i de
sortida de dades: teclat alfanumèric, monitor
policromàtic d’alta resolució (1.024 x 1.024
pícsels) de 19 polzades, una impressora
d’injecció de tinta de quatre colors i una
impressora convencional per a la recollida de
dades.
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Les impressores de colors actuals treballen per impressió de punts. Tenen resolucions diferents: com més
punts per polzada, la impressió és millor i el treball és més lent. La qualitat de la impressió depèn també,
i molt, de la qualitat del paper i de la mida dels seus porus. Tots els conjunts i les marques tenen uns
programes de procediments modulars i expandibles, més o menys sofisticats i amb prestacions que arriben
a uns límits impensables fa pocs anys.

L’equip informàtic per a la projectació de fils que existeix als nostres laboratoris té una carta cromàtica
amb més de 16 milions de colors, que evidentment són molts més que els que distingeix l’ull humà. Amb
una altra carta especial es poden simular tipus diferents de fils (torçals, mescles, fris, flamés, estampats,
baguetes, nusos i vigoreux). Permet la connexió amb la fabricació assistida per ordinador (CAM) a fi de
poder fabricar, d’una manera totalment automàtica, teixits a partir dels fils dissenyats a la pantalla de
l’ordinador. Es poden realitzar tots els càlculs de preparació per al tissatge dels fils projectats d’una
manera totalment automàtica. Encara que les instal·lacions del disseny de fils són comunes a la calada
i al punt, s’ha de treballar amb un programari diferent segons es tracti d’un tipus de tissatge o l’altre.

Els colors es desenvolupen a la pantalla per addició cromàtica del vermell, el verd i el blau. Cadascun
d’aquests tres components pot variar la seva lluminositat en 255 intensitats distintes. El zero és l’absència
total d’il·luminació i, consegüentment, és el color negre. Quan els tres colors tenen els mateixos valors
d’il·luminació es formen els colors grisos acromàtics. Com més alt és el número, més clar és el color.

Per crear un color es pot partir d’una paleta variable de 210 colors que es presenta en pantalla quan la
demanem. Tots els colors de la paleta es poden veure separats a la pantalla en dos quadres, un d’ells amb
el fons negre i l’altre emmarcat en blanc per poder comparar-los amb els dos fons. Podem crear un color
a partir d’un altre de semblant que és a la paleta, tot canviant-ne la lluminositat d’un dels seus components
o de tots fins que aconseguim el color exacte que necessitem. També podem fer a la pantalla una escala
de colors entre dos qualssevol, formant-ne tretze de matís diferent, resultat de la mescla d’ambdós en
proporcions distintes.

També s’aconsegueixen escales de colors del mateix matís però de lluminositat i saturació distintes si un
color es combina amb el blanc, amb un gris o amb el negre. Els colors de la impressora s’obtenen per
mescla de pigments, la qual, com s’ha dit abans, és substractiva.

Les possibilitats cromàtiques de la impressora són infinitament menors que les de la pantalla. En lloc de
les 255 intensitats de cada primari, només en té 16, afegint-hi també el negre amb 14 intensitats. En una
impressora es poden obtenir al voltant de 73.000 colors diferents. Les impressores actuals transformen
els colors de la pantalla en colors d’impressió i amb un colorímetre es poden passar els colors d’una
mostra a la pantalla i imprimir-los.

Els fils, en el disseny per ordinador, no es poden referir d’una manera directa al seu títol o número. Quan
es construeix un fil, només en podem concretar el diàmetre, de manera indirecta, en relació amb les
densitats d’ordissatge o amb la trama de la mostra final del teixit que es vol aconseguir.

Si la pantalla s’assimila a un paper quadriculat, els quadres del qual són els punts de llum que formen els
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colors i les imatges, en un principi aconseguim representar fils amb el gruix d’un punt de llum (pícsel).
La densitat en els dos sentits, horitzontal i vertical, de la pantalla és de 60 pícsels per centímetre.

La relació entre els pícsels i el número del fil s’indica a la taula 30. Es tracta de valors orientatius, ja que
també depenen de la torsió i del procés de filatura que s’hagi seguit (en un procés de pentinament el fil
tindrà sempre un diàmetre menor que en el de cardatge).

Taula 30  Relació entre els pícsels i el títol del fil

Pícsels Títol (Nm)

1 40
2 20
3 13
4 10
5 8
6 6

Aquests fils poden tenir un gruix de 2, 3, 4, 5, 6 i més pícsels i, aleshores, les seves densitats
corresponents a la pantalla són 15, 10, 7,5, 6, 5 fils o passades per centímetre.

Amb la impressió es pot reduir o augmentar la grandària de la imatge visual de la pantalla, cosa que
permet una resolució de 60 fils per centímetre en fils d’un pícsel de gruix, i en la mateixa proporció en
fils de més pícsels. Amb això s’aconsegueix pràcticament crear un teixit sigui quina sigui la seva densitat
final.

Convé tenir present que no és el mateix, per exemple, una bagueta que un fris o un torçal. De la mateixa
manera que no és el mateix un fil de voluminositat alta que un multifilament de viscosa. Per simular un
fil, el programa té uns menús que ofereixen opcions diferents per a la seva creació i la seva modificació
segons el criteri del dissenyador. A l’equip de disseny gràfic computeritzat se li poden indicar el sentit
de la torsió i la intensitat de la torsió que influirà directament sobre la brillantor del teixit, a més de la seva
afinitat tintorial, el seu tacte i la seva rigidesa. En els teixits de fantasia es pot regular la longitud de
l’efecte des d’un mínim de 6 pícsels fins a un màxim de 10, i també el seu gruix, que mai no pot superar
els 16 pícsels, i la geometria de l’efecte (figura 69).

Actualment, totes les instal·lacions que existeixen per dissenyar fils i teixits subministren també totes les
dades necessàries per a l’ordissatge i el tissatge. És un servei més que el filador dóna al seu client
potencial, que és el teixidor, ja sigui de punt o de teixit de calada.
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                                                            Fig. 69  Projectació de l’efecte
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