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 (Fibers) ست؟یچ افیال .1
 اف یانواع ال .2

 فهرست مطالب
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  ی که به خاطر م  یز یچ نیاول ست،یچ  اف یاز شما بپرسد ال ی احتماال اگر کس
که در مبل  یهر نوع پارچه ا دیهم شا بعد است؛ تانیکمد لباس ها  دیآور

 اف یدرست است! ال بله، .لوازم اطرافتان به کار برده شده باشد ریو سا
 ،یبر صنعت نساج عالوه .هستند ی صنعت نساج از یمواد مورد ن نیاول
 .دارند ی اتینقش ح زیها ن تیدر ساخت مواد مقاوم مثل کامپوز  اف یال

 ی و به بررس  میشو ی و انواع آن ها آشنا م اف یمقاله با ال نی ادامه ا در
تار و پود پارچه   یایدن ی بررس یبرا پس .میپرداز ی خواص و کاربردشان م

 .دیها با ما همراه باش

 

 (Fibers) ست؟ی چ  افیال 1#

 اف یال میبدان دیبا شانیو کاربردها  اف یآشنا شدن با انواع ال یابتدا برا در
و  (Fiber) فیدر واقع جمع کلمه ل اف یال .دارد ی و چه خواص  ستیچ

 ی صورت طول   به هستند که دهینازک در هم تن  یاز رشته ها یمجموعه ا
  دیو تول ی صنعت نساج هیمواد اول  نیمهم تر اف یال .کنار هم قرار گرفته اند

  .شود ی پارچه محدود نم دیبه تول اف یکاربرد ال البته .نخ و پارچه هستند
 .ساخته شده اند اف یاز ال ی مواد مهندس نیکه محکم تر  دیاست بدان جالب

دسته از مواد  ن یا ی از خواص عموم  ی برخ  اف،یاز ال ی شناخت کل یبرا حال
 :میشمار ی را بر م

 فوق العاده باال  یر ی پذ انعطاف  •
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 ظرافت  •
 طول به قطر ادیز نسبت •
 باال  مقاومت •

 

 

 افیانواع ال  2#

بهتر است که با   م،یکرد دایرا پ ستیچ اف یاز آن که جواب سوال ال پس
  دیبه منشأ تول د یبا زیمواد ن نیبا انواع ا یی آشنا یبرا .میانواع آن آشنا شو

به دو دسته    دشانیبا توجه به منشأ تول اف یواقع ال در .میآن ها توجه کن
 :شوند ی م  میتقس ریز

 یعیطب اف یال .1
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 یمصنوع اف یال .2

مواد   نیو با ا  میبپرداز اف یانواع ال ی که به بررس دهیوقت آن رس حال
 .میآشنا شو شتریب

 

 ست؟ی چ یعیطب  افیال 1-2#

آن ها  دیمشخص است، منشأ تول  اف ینوع ال نیطور که از اسم ا همان
آن ها نقش  دیدر تول  ی و مصنوع یی ایمیگونه مواد ش چی ه است و عتیطب

مقاومت و  یدارا ی مصنوع  اف یبا ال سهیدر مقا اف یال نیا البته .ندارند
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مخصوصا   ی عی طب اف یاستفاده از ال ی از طرف  اما هستند؛ یاستحکام کمتر 
 .شود ی م  تیحساس جادیلباس مانع ا ی پارچه ها  دیدر تول

  دارد، ی عیطب یو چه منشأها  ستی چ اف ینوع از ال نیا  میکه بدان نیا یبرا
خود به   ی عیطب  اف یواقع ال در .میآشنا شو ی عیطب اف یال یبا دسته بند دیبا

 :شوند ی م می تقس ری سه دسته ز

 یاهیگ .1
 یوانیح .2
 یمعدن  .3

 یاه یگ اف یال (1

مواد عمدتا از جنس    نیا .هستند  اهانیگ اف یدسته از ال نی ا دیتول منشأ
 یآن ها حفظ خواص و شکل ظاهر  ی ژگ یو  نیسلولز هستند و مهم تر

  .شوند ی م لیتبد ازیمورد ن اف یبه ال رییگونه تغ چیبدون ه نیبنابرا است؛
مورد استفاده در صنعت   اف یال نیو مهم تر  نیتر ی م یمواد از قد نیا

 .هستند ی جنسا

 :میکن ی م  ی را بررس ی اه یپرکاربرد گ اف یادامه دو نوع ال در
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 :پنبه اف یال .1

  دیو تول ی نساج ع ی مورد استفاده در صنا ی اه یگ اف یال ن یپنبه مهم تر  اف یال
در   یو خاکستر  یزرد، قهوه ا د،یسف یرنگ ها در پارچه لباس هستند و

 ی چله کش یبرا ی پنبه به عنوان ماده اصل البته .شوند یصنعت استفاده م
 .کاربرد دارد  زیفرش ن

 ست؟ یچ اف ینوع ال نیا یها ی ژگ یو
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  دیدر تول شتریجذب فوق العاده: به خاطر قدرت جذب باال ب قدرت  •
 .شود ی به جذب آب است استفاده م  ازیکه ن  یحوله و موارد

نوزاد از  یلباس ها دیعلت در تول نی: به همت یو ضدحساس نرم •
 .شود ی پنبه استفاده م اف یال

  نهیدهند و گز ی انتقال م  رونیو خنک: حرارت بدن را به ب سبک •
 .هستند ی تابستان یلباس ها یبرا ی مناسب

 :کتان اف یال .2

و زرد در  دی سف یرنگ ها در .هستند ی اه یگ اف یانواع ال نیاز بهتر  ی کی
زنانه، کت و شلوار  یلباس ها  یکتان برا اف یال از .صنعت وجود دارند

 .شود ی استفاده م  زیمردانه، پارچه مبل، برزنت و حوله ن

 ست؟ یکتان چ اف یال یها ی ژگ یو

 پنبه اف ینسبت به ال شتریمقاومت ب یدارا •
 عی رطوبت باال و خشک شدن سر جذب •
کتان با   بیاز ترک ی در نساج نیباال )بنابرا یر ی چروک پذ تیخاص •

 چروک شود( رتری شود تا د ی استفاده م گرید اف یال
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 یوان یح اف یال (2

از   اف یال نیا که  مییبگو  دیبا ستی چ اف یال نی منشأ ا  دیکه بدان نیا یبرا
از  شتریب اف یال  نیا دیتول یبرا .ندیآ ی به دست م  وانات یپوشش بدن ح

 .شود ی استفاده م شمی ابر لهیشتر، اسب، خرگوش، بز و پ یمو

 :شوند ی م  میتقس ریبه چهار دسته ز ی وانیح اف یال نیتر  مهم

 :پشم .1

 .هستند ی مورد استفاده در صنعت نساج  اف یال نی از مهم تر زیپشم ن اف یال
  یدر رنگ ها معموال  .ندیآ ی گوسفند و بز به دست م  یاز مو اف یال نیا

 .موجود هستند یزرد و قهوه ا  د،یسف

 :عبارتند از اف یال نی ا ی ژگ یو  نیتر  مهم

دارند  یگرما را درون خود نگه م نی هستند و ا یی باال  یگرما یدارا •
 .کاربرد دارند( ی زمستان یلباس ها دیتول یعلت برا نی)به هم
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 .و استحکام باال دارند ی کشسان  تیخاص •

 

 :شمیابر .2

  نیا .شود ی استفاده م شمیاز ترشحات کرم ابر شمیابر اف یساخت ال یبرا
مقاومت و   یدارا فشانیظاهر ظر  برخالف .هستند نیاز جنس پروتئ  اف یال

 :را نام برد ریتوان موارد ز ی م  اف یال نیخواص ا از .هستند یی استحکام باال

 و براق  سبک •
 گرم کاربرد دارند(  یلباس ها دیتول یداشتن گرما در خود )برا نگه •
 فوق العاده  ی قدرت کشسان  یدارا •
 در برابر چروک شدن  مقاوم •



 

9 www.namatek.com 

 

 :موهر .3

  یها ی ژگ یکه و دیبدان دیبخواه اگر .شوند ی م  هیبز ته یموهر از مو اف یال
 :توان نام برد  ی را م ری موارد ز  ست،یچ  اف یال نیا

 و براق  فیلط سطح •
 باال متیق •
 یخواص کشسان یدارا •
 داشتن گرما در خود  نگه •
 در برابر چروک شدن  مقاوم •
 دشوار  ی سندگ یر •
 کمتر  کاربرد •
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 :ری کشم .4

 ،یمشک  یدر رنگ ها معموال شوند و ی از پشم بز ساخته م ریکشم اف یال
  ریکشم اف یال یها ی ژگ یو .در صنعت موجود هستند  دیو سف یخاکستر 

 ست؟ یچ

الزم است که حتما از آب سرد  اف یال نیا ی شست و شو یبرا •
 .استفاده شود

 .دارند  یی باال اریبس متیق •
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 .دارند ی ف ی سبک و ظر بافت •

 

 یمعدن اف یال .3

 که میاشاره کن دیابتدا با ست،یچ  اف ینوع ال نیا میکن ی که بررس  نیا یبرا
 در .متفاوت هستند ی نساج  ع یمورد استفاده در صنا  اف یبا ال اف یال نیا

 ی روزمره را بررس  ی پرکاربرد در صنعت و زندگ  ی معدن  اف یالادامه دو نوع از 
 :میکن ی م

 :شهیش اف یال •
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  .شود ی استفاده م  اریها بس تی و کامپوز برگالسیفا دی در تول اف یال نیا از
 .دارند ی ت ی در باال بردن استحکام مواد کامپوز ی مهم  کاربرد

 

 :پنبه نسوز اف یال •

علت از  نیهم به .هستند یی باال اریبس ی مقاومت حرارت یدارا اف یال نیا
 البته .شود ی آتش نشانان استفاده م  یبرا قیلباس ضد حر دیآن ها در تول

 .دهند ی پنبه نسوز با گذشت زمان خواص خود را از دست م  اف یال
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 ست؟یچ  یمصنوع افیال  2-2#

  مواد که میکن ی شوند؛ البته اگر بررس ی ها ساخته م  شگاهی در آزما اف یال نیا
جزء آن ها وجود  زین ی عیممکن است مواد طب  ست،ی چ اف یال نیا هیاول

 یافراد یشوند برا ی ساخته م  اف یال نیکه از ا یی ها  لباس .داشته باشند
 .کنند ی م  ی مرطوب زندگ   یها طیمح در مناسب هستند که

 :میبر ی نام م ریرا در ز ی مصنوع  اف یال نیمورد از معروف تر چهار

 : (Nylon) لونینا .1
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 ی استفاده م  ی نیماش یو فرش ها کی الست دیمعموال در تول  اف یال نیا از
 .شود

 ست؟ یچ اف یال نیا یها  ی ژگ یو  نیتر  مهم

 استحکام و مقاومت باال  یدارا •
 جذب رطوبت  بدون •
 خوب  ی کشسان تیخاص یدارا •
 شوند(  ی م  بیباال تخر ی)در دماها نییپا  ی حرارت مقاومت •

 

 : (Polyester) استر ی پل .2

  ی و پتو استفاده م ی لباس، پارچه مبل، چرم مصنوع  ه یدر ته اف یال نیا از
 .شود

 :استر عبارتند از ی پل اف یال یها  ی ژگ یو  نیتر  مهم
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 باال  مقاومت •
 باال یر ی چروک پذ تیخاص •

 

 (Viscose) سکوزیو .3

 .مشابه پنبه است سکوزیو اف یال جنس

 ست؟ یچ سکوزی و اف یال خواص

 جذب آب باال  قدرت  •
 باال یر یچروک پذ تیقابل •
 خوب  ی کشسان خواص •
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لباس از آن ها استفاده   دیمعموال در تول اف یال نیخاطر خواص خوب ا به
 .شود ی م

 

 :(Acrylic) کیلیاکر .4

 .و براق هستند درنگیبه پشم دارند، سف هیشب یظاهر  کیلیاکر اف یال

 :هستند ریخواص ز یدارا اف یدسته از ال نیا

 و استحکام باال مقاومت •
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 اد یعمر ز طول •
 بودن ارزان •

است و   ی مصنوع  اف یال  نی از پرکاربردتر  ی ک ی  کیلیعلت خواص فوق، اکر  به
 لباس کاربرد دارد. دیدر تول

 


