
Хемијска влакна
За разлику од природних влакана које налазимо у природи,хемијска влакна се добијају у фабрикама.У односу на
сировине од којих се израђују деле се на:

-органска
-неорганска

Органска хемијска влакна
За добијање органских влакана користе се материјали из природе целулоза и беланчевине.Њиховом даљом прерадом у
фабрикама добијамо влакна које се данас све више користе не само у текстилној индустрији него и за друге
индустријске гране (хемијску,аутомобилску ...).Органска влакна су вискоза ,ацетатно влакно.....

Вискозна влакна -сировину за њихово добијање можемо наћи у природи. Tо је целулоза из дрвета (букве или
смреке).Могу се производити као кратка влакна (штапелна), у зависности да ли се мешају са природним влакнима
(памук,вуна,лан...) или дуга влакна (филаменти) ако се мешају са свилом или другим хемијским влакнима.
Вискозна влакна имају добру јачину али им је еластичност мала па се зато
гужвају. Отпорност на високим температурама је мала , зато се морају прати и
пеглати на нижим температурама. Пеглање одевних предмета од вискозних
материјала или од мешавине са другим влакнима се врши на наличју преко
мокре крпе да би се избегао сјај.

Од вискозних влакана производе се тканине и плетенине за израду:
рубља,одеће,постељине,ћебади,деко-ративних тканина,за израду тепиха...

одећа рубље теписи

завесе и драперије постељско рубље стоно рубље



Ацетатна влакна-добијају се од целулозе из памука или дрвета.Као и вискозна влакна, могу се производити као
кратка или дугачка влакна зависно од даље употребе влакана. Осетљива су на високе температуре , зато мора да се
води рачуна приликом прања и пеглања производа од ацетатног влакна.Ацетатна влакна имају особине као природна
свила , зато се користи за израду тканине и плетенине од којих се израђују хаљине, кравате ,кишни мантили,
кишобрани...

свечане хаљине мантиле

кравате кишобрани

Неорганска влакна
Неорганска влакна се добијају из већ прерађених материјала као што су

стакло,метал,...
Стаклена влакна-су техничка влакна, сировина за њихово добијање је

стакло. Стаклено влакно се користи за топлотну и звучну изолацију (стаклена
вуна), као електроизолациони материјал.Стаклене тканине се користи за
израду застора,паноа,за тапацирање намештаја,филтере...

зидна облога

Метална влакна-могу се правити од бакра, сребра и злата.Користе
се у текстилству за израду сценских одевних предмета,као детаљи за
одећу,стољнаке,завесе...У домаћој радиности користе се као конац за вез и
за предиво.Код нас су конци за вез познати под називом Ламе и Срма.

Конци које користимоза вез на пракси




