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P1: Identificació de fibres tèxtilsP1: Identificació de fibres tèxtils
Objectius

1. Classificar les fibres tèxtils segons la seva procedència.
2. Conèixer les característiques d’algunes fibres tèxtils.
3. Fer ús de diferents tècniques per a la identificació de fibres.
4. Aprendre a utilitzar un microscopi.

Descripció

Les fibres tèxtils

Les fibres són la primera matèria de la indústria tèxtil i es poden classificar segons quina 
sigui la seva procedència i forma d’obtenció. Es pot classificar a una fibra segons la seva 
classe, la seva naturalesa i el seu origen. Pel que fa a la classe, les fibres poden ser naturals 
o químiques. Les fibres naturals són aquelles que s’extreuen de la naturalesa: animal, 
vegetal i mineral. Les fibres químiques es divideixen en dos grans grups: les artificials i les 
sintètiques. Les artificials són obtingudes químicament a partir de productes extrets de la 
naturalesa. Les sintètiques, en canvi, s’obtenen gràcies a la síntesi de productes químics 
derivats del petroli. L’origen de les fibres defineix el lloc exacte d’on han estat extretes.

Classificació de les fibres tèxtils

Les característiques dels articles tèxtils, i els usos a què seran destinats estan molt lligats a 
les fibres amb les quals han estat fabricats. Per tant, a l’hora de fer el disseny d’un article 
tèxtil, és bàsic fer una tria adequada de les fibres que s’utilitzaran per a la seva fabricació. 
Característiques dels teixits com ara el tacte, el caient, la resistència al foc, la 
impermeabilitat, la resistència a l’abrasió... estan estretament relacionades amb les 
propietats físiques i químiques de les fibres.

Anàlisi de l’aspecte i el tacte

L’anàlisi més simple que podem fer per identificar les fibres tèxtils, i que sovint dóna molta 
informació, consisteix en l’observació de la seva:

• La longitud
• L’aspecte: llis, arrissat, llenyós...
• La brillantor
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• El color
• El tacte: suau, sedós, aspre...

Aquesta mena d’anàlisi ens permet, sovint, reconèixer les fibres naturals. També permet 
identificar a quina classe pertanyen les fibres: naturals o químiques. No obstant això, aquest 
tipus d’anàlisi pot induir a errors i convé complementar-lo amb altres assaigs d’identificació.

Anàlisi pirognòstic

L’anàlisi pirognòstic consisteix a exposar una porció molt petita de fibra directament a la 
flama i observar-ne:

• La forma de cremar
• L’olor que fa en cremar
• El residu que ha quedat desprès de la combustió.

Es tracta d’un anàlisi també molt simple, que aporta una quantitat gran d’informació.

Així, una fibra pot cremar lentament o ràpidament, amb facilitat o amb dificultat, i fins i tot, 
com en el cas de l’amiant, pot no cremar.

L’olor que desprèn una fibra en ser cremada acostuma a ser de paper cremat, d’ungla 
cremada, de vinagre... Algunes fibres, en ser sotmeses a la flama, desprenen olors 
indefinides, i altres, simplement, no en desprenen.

El residu que queda una vegada s’ha cremat una fibra pot ser abundant, escàs, blanquinós, 
negre, carbonós, en forma de bola dura... Algunes fibres pràcticament no deixen residu.

L’anàlisi pirognòstic permet conèixer amb força facilitat la procedència de les fibres. 
Generalment, les fibres d’origen vegetal cremen amb facilitat, deixen un residu escàs i de 
color blanquinós i en cremar desprenen olor de paper cremat. Les fibres animals cremen 
amb dificultat i lentament, i tenen tendència a apagar-se. Desprenen olor d’ungla cremada i 
deixen un residu abundant i carbonós. Les fibres sintètiques, en comptes de cremar, es 
fonen i l’olor que desprenen és indefinida. El residu és en forma de bola dura.
 
Anàlisi microscòpic

Aquest anàlisi consisteix a observar les fibres al microscopi. És una tècnica especialment 
adequada per a la identificació de les fibres naturals. Amb un microscopi es pot veure la 
forma longitudinal i la forma transversal de les fibres. L’anàlisi microscòpic és també molt útil 
per determinar si en un fil o en un teixit existeix una mescla de fibres.

Equipament

Material Eines - Màquines
• Cotó
• Llana
• Seda
• Poliester o poliamida 
(niló)
• Porta objectes
• Tapa objectes
• Aigua o glicerina

• Encenedor
• Punxó
• Pinces
• Tisores
• Comptagotes
• Microscopi

Albert Pérez Monfort 2/7



Aula de recursos de Tecnologia Taller de tèxtil P1

Activitats

Activitat 1. Anàlisi de l’aspecte de fibres

Preneu diferents mostres de fibres i anoteu-ne les característiques dins de la taula.
Apunteu quina o quines fibres penseu que podrien ser i quina o quines fibres esteu segurs 
que no poden ser.

Fibra 1 Fibra 2 Fibra 3 Fibra 4
Aspecte
(arrissada, llisa, fina, 
basta...)
Color
Tacte
(suau, sedós, 
aspre...)
Longitud (cm)
Brillant/mat

Podria tractar-se 
de:
No pot tractar-se 
de:

Activitat 2. Anàlisi pirognòstic de fibres

Amb les mateixes fibres que heu treballat a l’exercici anterior feu l’anàlisi pirognòstic. 
Procediu com es detalla tot seguit. 

Preneu un grup petit de fibres i torceu-les conjuntament fins que en quedi una 
massa més o menys compacta. Agafeu aquestes fibres amb unes pinces i deixeu 
una separació prudencial entre l’extrem de les pinces i la vostra mà.

!
Separeu de la zona on es farà la prova de combustió de la resta de matèria tèxtil. 
Comproveu que a prop no hi ha matèries combustibles i és un lloc segur.
Acosteu la flama a la matèria tèxtil lentament, és a dir, primer observeu l’efecte que 
produeix la calor que desprèn la flama en la matèria, i posteriorment aneu acostant 
la flama fins que toqui la fibra.

Observeu i anoteu a la taula el comportament de la fibra en ser exposada al foc.

Fibra 1 Fibra 2 Fibra 3 Fibra 4
Forma de 
cremar
Aspecte del 
residu
Olor que 
desprèn en la 
combustió

Podria tractar-se 
de:
No pot tractar-se 
de:
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Activitat 3. Anàlisi microscòpic de fibres

Mireu amb el microscopi les fibres que heu fet servir en les activitats anteriors i dibuixeu-ne 
l’aspecte microscòpic. Per poder mirar les fibres amb el microscopi, cal fer la preparació com 
s’indica tot seguit:

Preparació de la mostra:
• Agafeu un portaobjectes i un cobre-

objectes i comproveu que estiguin 
ben nets.

• Talleu les fibres a bocins molt petits.
• Poseu, amb molt de compte, els 

bocins de fibra sobre el 
portaobjectes i, a sobre d’aquests, 
una gota d’aigua o de glicerina.

• Amb un punxó escampeu la fibra 
sobre el portaobjectes de manera 
que quedi ben repartida.

• Tapeu la preparació amb el cobre objectes. Feu-ho molt a poc a poc vigilant que 
no es formin bombolles d’aire.

Procediment per a l’ús del microscopi:
• Netegeu les lents i comproveu que el 

microscopi està en bon estat.
• Separeu l’objectiu de la platina.
• Situeu i subjecteu correctament la 

preparació sobre la platina del 
microscopi.

• Poseu en marxa el llum del microscopi.
• Mireu pels oculars del microscopi i 

comenceu a enfocar amb el cargol 
d’enfocament macro. Feu-ho molt a poc 
a poc fins que aparegui alguna imatge.

Cargol d'enfocament micro

Cargol d'enfocament macro

Condensador

Llum

Objectius

Subjectador

Platina

Ocular

• Amb la imatge localitzada comenceu a enfocar amb el cargol d’enfocament micro 
fins que es vegi la imatge, com més nítida millor.

• Doneu el contrast necessari fins a una visió tan perfecte com sigui possible. Per 
fer això podeu utilitzar els filtres, les lents concentradores de llum, el diafragma... 

Fibra 1 Fibra 2 Fibra 3 Fibra 4
Vista 
microscòpica

Podria tractar-se 
de:
No pot tractar-se 
de:
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Activitat 4. Fitxa de les fibres

Aquesta activitat engloba totes les altres. Es tracta d‘omplir la fitxa que es mostra a 
continuació per a cadascuna de les fibres tèxtils que es volen estudiar. En cadascuna de les 
fitxes es demana que es posi una mostra de la fibra que s’està estudiant. La mostra es pot 
posar en una bossa de paper que podeu elaborar vosaltres mateixos.
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Nom de la fibra

Classificació
Classe:
Naturalesa:
Origen:

Descripció de l’aspecte de la fibra
Longitud (dibuixeu algunes fibres)

Anàlisi pirognòstic
Forma de cremar:

Olor que desprèn en 
cremar:
Residu després de 
cremar:

Mostra del residu

Mostra

Enganxeu aquí una 
mostra de la fibra

Vista microscòpica 
longitudinal

Descripció

Informació addicional sobre la fibra
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Qüestionari

Heu identificat correctament les fibres que heu analitzat?

Quin dels assaigs us ha donat més informació de cadascuna de les fibres analitzades?

Per fer una corda molt resistent a l’esforç a la tracció quina de les fibres faríeu servir?

Per fer un jersei d’abric per a l’hivern, quina fibra natural i quina sintètica podríem emprar? 
Per què?

Quina seria la fibra més adequada per fer una tovallola?

Quina de les fibres analitzades no s’arruga i no cal planxar? Per què?
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