
Aula de recursos de Tecnologia Taller de tèxtil P2

P2: La filatura P2: La filatura 
Objectius

1. Descriure el procés de fabricació d’un fil.
2. Conèixer les principals característiques dels fils
3. Experimentar la fabricació d’un fil.
4. Analitzar les principals característiques d’alguns fils.

Descripció

Definició de fil

Un fil és un cos cilíndric d'una longitud indefinida i un gruix reduït. Està constituït per una 
agrupació ordenada de fibres o filaments units entre si mitjançant torsió, i té principalment 
una flexibilitat i una resistència grans.

Procés de fabricació d’un fil

A grans trets, les transformacions que experimenten les fibres en el procés de filatura, es 
poden resumir en la sèrie de dibuixos següent:

El conjunt de fibres en el seu estat inicial, amb moltes impureses, enredades i compactades 
entre si, experimenta diverses transformacions fins a convertir-se en fil. El procés s’inicia 
amb l’operació d’obertura de les bales de fibra. En aquesta operació es deslliura la matèria 
dels embalatges que la mantenen fortament comprimida, i es comença la neteja de les 
fibres. 
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Les fibres deslliurades de les impureses i individualitzades s’agrupen entre si fins a formar 
cintes de fibres paral·leles. De les cintes, una vegada estirades, s’obtenen les metxes, les 
quals, estirades novament i retorçades, esdevenen fils.

Els primers fils es fabricaven totalment a mà, amb la qual cosa s’avançava lentament i 
s’obtenia un fil poc regular. A poc a poc les tècniques de filar van anar evolucionant. Es va 
començar a utilitzar el fus. Amb aquest es podia produir, de forma més ràpida, un fil més 
regular.

El fus és una barreta cònica de fusta que va s’aprima d'un extrem a 
l'altre, amb una rotllana a la part més gruixuda, i que serveix, en la 
filatura a mà, impulsada amb els dits, per tòrcer el fil i enrotllar-lo a 
mesura que es forma.

Actualment la fabricació de fils es fa amb màquines molt sofisticades que són capaces de 
produir quantitats impressionats de fil amb molt poc temps.

Característiques dels fils

Les característiques més importants dels fils són:
• la torsió, el gruix o títol
• la resistència
• la regularitat
• la flexibilitat
• l'elasticitat.

La torsió dels fils pot ser S o Z segons si la direcció que prenen les 
fibres en el fil segueixen la direcció del pal central de la lletra S o de la 
lletra Z.

La quantitat de torsió que té un fil es comptabilitza en voltes per metre.

La regularitat dels fils és una característica molt important. Cal que el seu gruix mitjà es 
mantingui durant tota la llargada dels fils. Les irregularitats es poden veure en les zones on 
els fils es fan més gruixuts o més prims que el seu gruix mitjà. 
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Equipament

Material Eines
• Cotó (pot ser cotó fluix) o llana en floca.
• Fils de diferents tipus i característiques, algun o 
alguns dels quals de cotó.
• Cartolina.

• Tisores

Activitats

Activitat 1. La torsió dels fils

1. Agafeu alguns fils i analitzeu-ne el sentit de la torsió: S o Z. Mireu-vos aquests fils amb 
l’ajut d’una lupa i dibuixeu en el requadre el que veieu.

Activitat 2. Fabricació d’un fil

1. Fabriqueu un tros de fil de cotó amb torsió S i un altre tros de fil en torsió Z. Seguiu els 
passos següents:

- Agafeu un floc de cotó.
- Pentineu-lo fins a formar la napa.
- Emboliqueu la napa fins a obtenir una metxa.
- Estireu i retorceu la metxa per aconseguir el fil. 
- Comproveu-ne la resistència a la tracció estirant-ne lleugerament 
els extrems.

Enganxeu una de les mostres obtingudes en el requadre i guardeu-vos l’altra mostra.

2. Observeu amb la lupa el fil de cotó que heu realitzat. Descriviu i dibuixeu el que heu vist.
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3. Observeu un fil de cotó comercial i dibuixeu-lo.

Activitat 3. Anàlisi de l’aspecte i la regularitat dels fils 

En aquesta activitat intentarem analitzar l’aspecte i la regularitat d’alguns fils.

1. Agafeu un tros de cartolina negre (o d’un color que contrasti amb el color del fil que voleu 
observar) i talleu-ne un rectangle de 8x6 cm.

2. Als costats més curts feu-hi uns talls amb les tisores separats un mil·límetre els uns dels 
altres.

3. Cargoleu la mostra de fil que us heu reservat en l’activitat anterior sobre la cartolina, de 
manera que el fil quedi paral·lel als costats de la cartolina i vagin passant per l’interior 
dels talls fets en el segon pas.

4. Observeu els fils i intenteu marcar amb un retolador les irregularitats més significatives.
5. Repetiu el procés amb un fil de cotó comercial.
6. Enganxeu les cartolines amb les mostres de fil en un full en blanc.

Qüestionari

1. Expliqueu quines han estat per vosaltres les principals dificultats a l’hora de fabricar un fil 
amb les mans.

2. Raoneu com poden influir les irregularitats dels fils en el procés de fabricació de teixits.

3. Quins són els “secrets” per aconseguir que un fil sigui resistent a la tracció.
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