
 الیاف انواع کلیاتی در خصوص 

 

الياف )جمع ليف( يا فيبر ماده اي است كه در عين انعطاف پذيري و ظرافت، طول بلندي نسبت به قطرش دارد. نسبت طول به 

باشد تا آن را ليف بناميم. الياف از نظر فيزيكي به صورت كوتاه و قطعه قطعهه يها بلنهد و يكسهره  1000قطر ليف بايد بيش از 

هستند. آنها به دو دسته طبيعي و مصنوعي تقسيم مي شوند. الياف سلولزي پنبه از مهم ترين الياف طبيعي به شهمار مهي رود. 

الياف مصنوعي را به اين جهت مصنوعي مي گويند كه آنها را انسان ساخته است. امروزه صدها نهو  ليهف مصهنوعي در سراسهر 

ختص به خود را دارند، تفاوت اليهاف در مقيهان نانومتري)نانواليهاف( در خهوا  و دنيا توليد مي شوند كه هر يك ويژگيهاي م

كارايي آنها بسيار موثر است. با ايجاد يك تغيير كوچك در ابعاد نانومتري پارچه امعموال آرايش زنجيره ههاي پليمهري در كنهار 

لي و به اصطالح آمورف را ايجاد كند.مهمترين هم )چه در الياف طبيعي وچه در الياف مصنوعي(مناطق كريستالي ياغير كريستا

ويژگي هاي الياف مربوط به رفتار الياف دربرابركشش وميزان افزايش طول آن ها وهمچنين رفتارشهان در برابهرخمش )خهوا  

مكانيكي الياف( است.اين خوا  تا حدي مهم هستند كه دربسياري از مواردكهاربرد اليهاف براسهان آن تعيهين مهي شهود.م ال 

لياف ضعيف به تنهايي دريك لبان يها كامووزيهت اسهتفاده نمهي شهوند،منر اينكهه كهارايي دينهري غيهر از اسهت كا  داشهته ا

 باشند،براي م ال بتوانند رطوبت را جذب كنند.

يابنهد. پليمرههاي مهورد شوند كهه بهه صهورت بلهورين آرايهش ميالز  به ذكر است كه الياف، هميشه از پليمرهايي ساخته مي

فاده در الياف بايد توانايي اجتما  در چيدماني منظم را براي به خط شدن م ل الياف داشهته باشهند. )در حقيقهت، اليهاف را است

گيري ي شهكلتوان نوعي بلور م سوب كرد كه بسيار طويل است.( بهتر است اين موضو  را با ننهاهي دقيهق تهر بهه ن هوهمي

 رين، روشن كنيمبراي تجمع به صورت يك ليف بلو 6,6نايلون 

دارد؛ آنقهدر ها را م كم در كنار هم ننهه مهيهاي منفرد، زنجيري بين زنجيرهاي ثانويهكنشپيوندهاي هيدروژني و ساير برهم

م كم كه آنها به لغزش بر روي هم تمايل چنداني ندارند. اين ويژگي بدين معني است كه اگر شما الياف نهايلون را بكشهيد، يها 

خواهند شد، و يا ميزان كشيدگي آنها خيلي زياد نخواهد بود. دليل مناسب بودن الياف بهراي اسهتفاده بهه عنهوان اصالً كشيده ن

 .طناب و نخ نيز همين است

  

البته الياف هم نقاط ضعف خا  خود را دارند. در حالي كه آنها مقاومت كششي خوبي دارنهد، يعنهي در مقابهل كشهش مقهاو  

اري ضعيفي دارند؛ به عبارت دينر، آنها در مقابل فشرده يا متراكم شدن ضعيف هستند. همچنهين، هستند، معموالً مقاومت فش

انهد. اگهر در جههت عمهود بهر جههت الياف معموالً فقط در يك جهت مقاو  هستند، يعني جهتي كه در آن راستا آرايهش يافته

 .آرايش، آنها را بكشيد، معموالً عملكرد ضعيفي دارند

اي دينر، مانند يك گرماسخت به ها، در بسياري از موارد الياف را در كنار مادهها و ضعفركيب عجيب مقاومتبه خاطر همين ت

كنند و به طور ها را خن ي ميهاي گرماسختشوند. الياف ضعفكار ببرند. اغلب، الياف براي تقويت مواد گرماسخت استفاده مي



ي گرماسخت يا ههر پليمهر دينهري، كند. وقتي يك مادهي الياف را جبران ميهاهاي مواد گرماسخت نيز ضعفمتقابل، مقاومت

 .نامندشود، آن ماده را يك كامووزيت ميبدين صورت با اليافي تقويت مي

 شوند كه عبارتند از:در صنعت نساجي الياف به سه دسته تقسيم مي 

 باشند. الياف طبيعي شامل دو بخش الياف نباتي و الياف حيواني مي "Natural fibers" طبيعي الياف         ·

 ابریشمو  پشمو الياف حيواني مانند:  رامی، کنف، کتان، پنبهالياف نباتي مانند: 

 گيرندآيند، در گروه الياف طبيعي قرار مياليافي كه از منابع طبيعي مانند معادن، حيوانات و گياهان بدست مي          ·

 اني و گياهي تقسيم نمودحيو معدني، دسته سه به را طبيعي الياف توانمي         ·

. نمهود اشهاره آزبسهت بهه توانمي نمونه عنوان به. آيندمي بدست معدني سننهاي از گروه اين الياف: معدني الياف(الف         ·

 آن فرآينهد ايهن بهر عهالوه. دهدمي كاهش را ضربه است كا  ولي ببخشد بهبود را كامووزيت سفتي و است كا  تواندمي آزبست

 ت. امههروزه اسهتفاده از ايههن اليهاف بههدليل ايجهاد سهرطان ريههه در طهوالني مههدت، م هدود و ممنههو  شهده اسههت. اسه مشهكل

اهلهي شوند. به عنوان م ال، پشم از گوسهفند هاي زنده، الياف حيواني ناميده ميآمده از ارگانيسمب(الياف حيواني: الياف بدست

سازد. ابريشم بر خالف تما  الياف طبيعي دينر از قبيهل پنبهه، كتهان و پشهم، يهك بدست آيد. الياف ابريشم را كر  ابريشم مي

 شود. باشد. از الياف حيواني در ساخت كامووزيتها استفاده نميساختار سلولي ندارد و روش ساخت آن، شبيه الياف مصنوعي مي

 اف طبيعي، الياف گياهي بيشترين كاربرد را در كامووزيتها دارندج(الياف گياهي: در بين الي

الیااف آيند مانند : الياف كاني اليافي هستند كه مواد اوليه آنها از كانيها بدست مي"Mineral fibres" كاني الياف         · 

 الیاف فلزی.و  ایشیشه

مي شوند  تهيه دوباره انسان توسط ولي دارند طبيعي منشا كه اليافي يكي: باشندمي دسته دو شامل كه مصنوعي الياف         ·

كه هر يك ريشه سلولزي دارند. و دينري الياف سينتتيك يا مصنوعي كه از مشهتقات  تری استاتو  استات، ویسکوز مانند 

پلای ، پلای اورتانااا ،  پلای اساتر ا،  پلای ممیاا ايا بطور كلي  ارلون،  داکرون،  نايلونشوند مانند: مينفتي توليد 

 پلی وینیل کلرایا ، اکریلونیتریل 

 اي مصنوعي:ه الياف واما         ·

با توسعه و تکامل علم شیمی و دستیابی انسان به ترکیبات و مواد مصنوعی، دانشمناان به فکر افتادنا که          ·

برای استفاده در بافناگی نیز الیاف مصنوعی تایه کننا و از مناا نخ بافناگی بسازنا. مناا بعا از تالش  ای زیااد 

 بعضی الیاف طبیعی، به نخ  ای جایای دست یابنا.  توانستنا الیاف مصنوعی را تایه کننا و از ریسیان مناا با

 الیاف مصنوعی انواع زیادی دارنا و  ر کاام از مناا با استفاده از مواد شیمیایی معینی تولیا می شونا         ·

 سوزاندن روش با نساجي الياف شناسايي جدول         ·

شدن از پس از دور  در داخل شعله قبل از تمان با شعله نو  الياف

 شعله

 نو  خاكستر باقيمانده بوي حاصل از سوختن
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به م ض نزديكي باشعله  پنبه

 آتش مي گيرد

به سوختن ادامه مي  باشعله مي سوزد

 دهد

نر  ، به مقدار كم به  كاغذ سوخته

 رنگ خاكستري

به سوختن ادامه مي  سريعتر از پنبه مي سوزد شبيه پنبه ويسكوز

 دهد

 تقريبا–بسيار ناچيز  كاغذ سوخته

 خاكستر بدون

به طور كِز خورده مي  نزديك شعله كز مي خورد پشم

 سوزد

 مشكل به سوختن 

 دهد مي ادامه

بوي پر يا موي 

 سوخته

سياه وسبك ، به 

 آساني خرد مي شود

شبيه پشم ولي با جرقه  شبيه پشم شبيه پشم ابريشم

و صدا به سوختن ادامه 

 مي دهد

 شبيه پشم شبيه پشم

ذوب مي شود ومي  ذوب شده جرقه مي زند اكريليك

 سوزد

با جرقه به سوختن 

 ادامه مي دهد

بوي گوشت سوخته 

 باتندي كمتر

 سياه رنگ ، سخت

پنبه نسوز 

 )آزبست(

اگر حرارت شعله  بي بو نمي سوزد نر  مي شود بي اثر

خيلي زياد باشد ، 

پودر مي شود و به 

رنگ سفيد يا 

 خاكستري در مي ايد

سوختن همراه با ايجاد  نر  شده جمع مي شود پلي استر

 جرقه

سياه ، گلوله اي  بوي مخصو  خود مي سوزدبا ايجاد جرقه 

 ،سخت

 :Cotton)) –پنبه 

شود و بيشتر برده مى كاربه گسترده صورتبه نساجى صنعت در امروز كه است گياهى الياف ترينمهم ترين والياف پنبه معروف

 مصهرف خاصهى جهنس ٔ  پوشاک مرد  جهان از اين جنس است. پنبه انوا  و اقسا  گوناگون دارد و هر نهو  پنبهه بهراه تهيهه

 و پالسهما پرتهو خهارجى مهواد از بقيه درصد ۵/۲ تا ۲ و رطوبت از آن درصد ۸ تا ۵/۷ و سلولز از پنبه درصد ۹۴ تا ۹۰. شودمى

 شودمى تشكيل خاكستر

ههاه مختلفهى كشورهاه توليدكننده پنبه از نظر فراوانى م صول عبارتند از: روسيه، اياالت مت ده امريكها و چهين. پنبهه رنگ

 كوچهك هاهبوتهه. است آن الياف طول پنبه بندهطبقه در عامل ترينمهم.  …دار و دارد؛ اعم از خاكستري، سفيد، رنني، لكه

 شوداما در انوا  بزرگ آن چند سال متوالى م صول برداشت مى .دهدمى م صول باريك سال در پنبه

 و سوزاند را پنبه توانمى آتش از استفاده با فيزيكى ٔ  توان شناخت. در طريقهالياف پنبه را به دو طريق فيزيكى و شيميايى مى

 ٔ  كاغهذ اسهت. در طريقهه سوختن بوه شبيه آن سوختن بوه و گذاردمى باقى خاكستر و سوخته شعله بدون و سرعت با پنبه

 است ترهدقيق روش كه شودمى استفاده كوپرآمونيم م لول در پنبه شدن حل خاصيت از شيميايى

 الياف پنبه اي هادي حرارت هستند و حرارت بدن را به بيرون منتقل مي كنند در نتيجه خنك هستند . -۱

 به راحتي لكه گيري و شسته مي شوند . -۲

 ساييدگي مقاو  هستند .در برابر  -۳



 پس از استفاده اگر خوب خشك نشود ، بوي عرق بدن در آن باقي مي ماند . -۴

 در ايران به لباسهاي پنبه اي نخي مي گويند  -۵

 

 ( :Wool) –پشم 

انهوا  نا  كراتين تشكيل شهده اسهت. پشهم حاصهل از پشم از الياف حيوانى است كه مانند مو و كرک از پروتئين مخصوصى به

 شواي، سياه و زرد ديده مىهاه سفيد، قهوهترين نو  پشم است و به رنگگوسفند مرغوب

درصد ناخالصى دارد كه شامل چربي، مونيت )عهرق خشهك  ۷۰تا  ۳۰پشم مرينون نو  مرغوب و مشهور پشم است. پشم خا  

 باشد.شده مىشده(، ك افات، مواد معدنى و گياهى خشك

كند. چنانچه پشم از بدن گوسفند زنده چيده شهود، نقاطى از بدن گوسفند دارد كه پشم از آن رشد مى كيفيت پشم بستنى به

 شده كنده شود. به پشم پوستى يا دباغى معروف است.شده ناميده شده و اگر از بدن گوسفند ذبحپشم چيده

دن، خاصهيت ارتجهاعي، طهول اليهاف، خهوردگى و مجعهد بهوتوان بهه نهازكى وظرافهت اليهاف، چيناز خوا  فيزيكى پشم مى

 درخشندگي، خاصيت گرما، است كا  و جذب رطوبت اشاره كرد.

با توجه به اين كه اين الياف از چه حيواني تهيه شده به نا  هاي مختلفي مي باشند مانند گوسفند مرينهون ، پشهم المها و  -۱

 موي بز

 در بين الياف عايق مي باشند .پارچه هاي تهيه شده از پشم ، به دليل ذخيره شدن هوا  -۲

به علت خاصيت رطوبت پذيري و داشتن خلل و فرج عرق بدن را جذب مي كنند و آن را به آرامي تبخير مي كند به همين  -۳

 دليل در زمستان شخص در زمستان كمتر احسان سرما مي كند .

 نيم بعد از شستن نبايد آنرا آويزان كرد بلكه بهتر روي پارچه نخي پهن ك -۴

 ( :Silk) –ابريشم 

كار هاه دستباف زيبها و لطيهف بههترين ليف است. ابريشم از الياف حيوانى است كه در توليد پارچهالياف طبيعى ابريشم طويل

آيد. ابريشم ليف بسيار م كمهى دست مىكند، بهرود. ليفى است پروتئينى كه بر اثر انجماد مواده كه كر  ابريشم ترشح مىمى

كنهد؛ مدت زيهاده مقاومهت مىگراد بهدرجه سانتى ۱۴۰قاومت ابريشم در برابر حرارت بيش از پشم است و در حرارت است. م

 رنگ تا خاكستره است. شود. رنگ الياف ابريشم، زرد كمسرعت تجزيه مىگراد بهدرجه سانتى ۱۷۵ولى در 

پذيره كمتهره نسهبت بهه پشهم دارد.ابريشهم در هها آسهيبيىابريشم در برابر مواد اكسيدكننده حسان است. اما در برابر قليا

 داشتن حرارت در خود( كاربرد دارد. هاه تابستانى و زمستانى )به دليل ننههاه ظريف و لبانپوشش

 اين پارچه ها خيلي سبك و براق هستند داراي كشش باال و در برابر پارگي و چروک پذيري مقاومت بااليي دارند . -۱



 داشتن پروتئين هادي حرارت نيستند و در خود ننه مي دارند .به علت  -۲

 هم در تابستان و هم در زمستان قابل استفاده اند . به دليل لطافت و عايق بودن . -۳

 ( :Viscose) –الياف نويسكوز 

 هادي گرما هستند بنابراين بدن احسان گرما مي كند . -1

 بسيار نر  و لطيف مي توان ار آن تهيه كرد .از ابريشم طبيعي خنك تر است و منسوجات  -۲

 ( :Nylon) –نايلون 

 نايلون جزء الياف كامالً مصنوعي است . -1

نايلون است كا  خوبي در برابر سايش و كشش دارد به همين دليل موارد استعمال زيادي دارد از جمله جورابهاي نايلوني به  -۲

 مفاصل كيسه اي نمي شود .علت قابليت االستيكي زياد در قسمت زانو و 

 فورآ خشك مي شوند ، زيرا رطوبت كمي به خود جذب مي كنند . -۳

از نخ فيالمنت براي تهيه جوراب ساق بلند ، آستري ، مايوي شنا ، لبان ورزشي ، پارچه دانتل ، باراني ، پوشاک پليسهه دار  -۴

 ، پارچه هاي كشباف استفاده مي شود .

 : (Polyesters) –پلي استر 

الياف پلي استر همانند ساير الياف مصنوعي به روش هاي صنعتي توليد و از نظر خهوا  نيهز جهاينزين مناسهبي بهراي اليهاف 

طبيعي مانند پنبه م سوب مي شود. براي توليد اين فرآورده از تركيب دي متيل ترفتهاالت و منهو اتهيلن گليكهول و يها اسهيد 

ترفتاالت ( در مجاورت كاتاليست هاي مناسب، استفاده مهي شهود. پليمهر حاصهل از  ترفتاليك ) جاينزين ماده اوليه دي متيل

تركيب اين دو ماده اوليه توسط پمپ از صف ات رشته ساز عبور داده مي شود كه ت ت تاثير هواي سرد به شكل ليف تبديل و 

ارتي ضمن آرايش يهافتني مولكهولي و در مجمو  به صورت دسته اي از الياف درآمده و در مراحل بعدي با كشش و عمليات حر

 ت بيت حرارتي به صورت الياف كوتاه ) استيول ( در اندازه هاي دلخواه برش داده شده و عدل بندي مي شوند.

كيلوگرمي بسته بندي و در اختيار واحدهاي مصرف كننده ريسهندگي و  ۳۰۰تا  ۲۵۰در حال حاضر اين الياف بصورت عدلهاي 

 ان م صوالت بي بافت و كاالي خواب قرار مي گيرد.بافندگي و توليدكنندگ

الياف پلي استر داراي خوا  مهمي همچون است كا  باال، برگشت پذيري و ثبات ابعادي مناسب، مقاومت سايشي مقاومهت در 

ايهن برابر نور خورشيد و مواد مورد استفاده در خشك شويي از جمله سفيد كننده ها هستند كه بهه م صهوالت تهيهه شهده از 

الياف دوا  بيشتري مي بخشد. پلي استر بدليل ساختمان شيميايي خا  خود، كريستالي است و به دليل عد  وجود گروهههاي 

فعال در پليمر آن و جذب رطوبت كم، در مقابل اغلب مواد شيميايي مقاومت خوبي دارد. ثبات رنگ و عد  نياز به اطو از دينهر 

در مقابل اسيدهاي ضعيف در حالت جوش و در مقابل اسهيدهاي قهوي و سهرد مقهاو   خوا  مهم اين ليف مي باشد. همچنين

بوده و مواد قليايي رقيق بر اين الياف اثري ندارند ولي قليايي هاي گر  و قوي به آن صدمه مي زند. خصوصهيات فيزيكهي ايهن 

 ليف مي تواند مطابق با نظر بازار و واحدهاي مصرف كننده متغير باشد.



فاده اين الياف به صورت خالص يا مخلوط با ساير الياف مانند پنبه، ويسكوز و پشم در تهيه انهوا  نهخ و پارچهه ههاي موارد است

پرده اي، پيراهني، گردباف، مل فه اي، فرش، انوا  صافي، فيلتر، اليي، تسمه هاي نقاله، برزنت، انوا  طناب، كاالي خواب ماننهد 

پلي استر در بسياري از كشورها به نامهاي تجاري مختلهف توليهد و عرضهه مهي شهوند. از  ل اف و بالش و غيره مي باشد. الياف

 تريتال ايتاليا و داكرون آمريكا. -تترون ژاپن -ترگال فرانسه -ترويرا آلمان -جمله تريلن اننلستان

 مقامت فوق العاده اي در برابر چروک شدن دارند حتي در زماني كه خيس مي شوند . -۲

ي استر با الياف طبيعي مخلوط شود، در تهيه منسوجات سبك وزن مانند پارچه هاي پرده اي ، ساتن ، پيراهن و بلوز اگر پل -۳

 مورد استفاده قرار مي گيرد .

 به علت خاصيت اتوپذيري زياد در تهيه پارچه هاي پليسه زنانه و بشور بووش مصرف مي شود. . -۴

  اكريليك الياف 

مصرف ترين الياف مصنوعي به شمار مي رود. الياف اكريليك از نظر خهوا  و مهوارد اسهتفاده پر و ترين مهم از اكريليك الياف 

با وزن مخصو  كم، جاينزين پشم است. و در تهيه فرش ماشيني، پتو، لباسهاي زمستاني، كشباف هاي ضخيم، به مصرف مي 

 رسد.

درصهد وزنهي  85كه زنجير پليمهر آن شهامل حهداقل  شود مي فتهگ اليافي به اكريليك الياف اصطالح پليمري، ساختار نظر از 

درصهد وزنهي  35و حهداقل  85كومنومراكريلونيتريل باشد و همچنين مشابه آن الياف مد اكريليك است كهه شهامل حهداك ر 

كومنومراكريلونيتريل مي باشد. در حال حاضر شركت پلي اكريل ايران به عنوان تنها توليهد كننهده اليهاف اكريليهك ) فرشهي، 

تن بخشي از نياز بهازار ايهن  60000پتويي و ساير منسوجات ( در داخل كشور و در مجمو  با ظرفيت توليد ساليانه در حدود 

 م صول را برآورد مي سازد

 


