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W!ÓKNA CELULOZOWE – WISKOZA, MODLA, KORD 
SUPER, LYOCELL, SZTUCZNY JEDWAB

W!ÓKNA CELULOZOWE s" produkowane z celulozy 
drzewnej. Proces produkcji polega na rozpuszczeniu celulozy. 
G#ównym celem rozwoju bada$ nad w#óknami chemicznymi 
by #o odnalezienie ta$szego odpowiednika jedwabiu. 
Pocz"tkowo sta#a si% nim WISKOZA a nast%pnie JEDWAB 
SZTUCZNY. Dalszy rozwój bada$ doprowadzi# do okrycia 
w#ókien wiskozowych II (MOMDAL, KORD SUPER) i III 
(LYOCELL) generacji. W#ókna celulozowe charakteryzuj" si% 
bardzo dobrymi w#a&ciwo&ciami.
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WPROWADZENIE

S#ów par$...
Na pewno bardzo cz!sto napotykacie w sklepach na odzie" z wiskozy. Tak naprawd! wydaje mi si!, "e ubrania z sieciówek to g#ównie 
wiskoza i poliester. Nieraz spotyka#am si! z negatywn$ opini$ na temat tej pierwszej, która cz!sto jest wrzucana do jednego worka z 
poliestrem. Jest to gigantyczna pomy#ka. Oczywi%cie obie tkaniny nale"$ do tkanin chemicznych, ale wiskoza ma w#ókna sztuczne a 
poliester syntetyczne. Co nale"y naprawd! zapami!ta&. 

W trakcie zbierania materia#ów na temat wiskozy, postanowi#am ten przewodnik po%wi!ci& ca#ej rodzinie w#ókien celulozowych. S$ to: 
wiskoza, jedwab sztuczny, modal, kord super oraz lyocell. Najpopularniejsza z ww. jest wiskoza, dlatego jej po%wi!ci#am najwi!cej miejsca. 
Jest ona te" pierwotnym w#óknem celulozowym. Wraz z rosn$c$ popularno%ci$ syntetyków, próbowano uzyska& jeszcze lepsze w#ókna, by 
sta#y si! bardziej konkurencyjne. Dzi!ki temu z ka"d$ kolejn$ generacj$ powstawa#o doskonalsze dzie#o. 

W#ókna celulozowe s$ niez#$ alternatyw$ do w#ókien naturalnych. A to ze wzgl!du na zbli"ony wygl$d (g#ównie jedwab i bawe#na), na 
w#a%ciwo%ci (które cz!sto przewy"szaj$ te z w#ókien naturalnych) oraz na atrakcyjniejsze ceny (du"o ta'sze od naturalnych). Przede 
wszystkim bardzo atrakcyjne jest w#ókno z ostatniej generacji o nazwie lyocell. Ma ono bardzo dobre w#a%ciwo%ci a do tego produkcja ich 
zosta#a oparta na proekologicznej technologii. S$ dro"sze od wiskozowych.



Poznaj si$ z w#óknami celulozowymi



POZNAJ SI( Z W)ÓKNAMI CELULOZOWYMI

Klasyfikacja w#ókien 
celulozowych

W przewodniku nt. w#ókien opisa#am ich podzia#. Teraz w skrócie 
przypomn!. W#ókna mo"emy podzieli& na naturalne i chemiczne. 
Natomiast chemiczne na sztuczne i syntetyczne. W#ókna 
celulozowe nale"y do w#ókien sztucznych. Maj$ troch! szkodliw$ 
nazw!, poniewa" od razu *le si! kojarz$. Tak naprawd! s$ 
troch! pomi!dzy w#óknami naturalnymi a syntetycznymi. 
Powstaj$ bowiem z naturalnych sk#adników, w tym wypadku 
z celulozy, natomiast sposób produkcji, podobny jest do produkcji 

W#ókna. Podzia# ze wzgl!du na pochodzenie:
 1. W#ókna naturalne:

 ! pochodzenia ro%linnego;
 ! pochodzenia zwierz!cego.

 2. W#ókna chemiczne:
 ! sztuczne;
 ! syntetyczne.

Rodzaje w#ókien sztucznych
 1. w#ókna celulozowe I generacji – w#ókna wiskozowe 

klasyczne
 2. w#ókna celulozowe II generacji – modal, kord super
 3. w#ókna celulozowe III generacji – lyocell, tencel
 4. w#ókna octanowe – m.in. acetat i triacetat
 5. w#ókna kauczukowe – lateks
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W#ókna celulozowe wytwarzane s$ z celulozy 
drzewnej.

Schemat prz!dzenia 
w#ókien celulozowych



POZNAJ SIĘ Z WŁÓKNAMI CELULOZOWYMI

Z punktu widzenia 
ekologa

Na ogó# produkcja w#ókien chemicznych kojarzy si! z emisj$ do 
atmosfery szkodliwych zanieczyszcze' oraz degradacj$ 
%rodowiska naturalnego. Nale"y zwróci& uwag!, "e wykorzystuje 
si! do ich produkcji ró"ne surowce. W latach 50 i 70 XX w. by#a to 
g#ównie ropa naftowa. W latach 90. popularne sta#y si! znane od 
ponad stulecia  w#ókna wytwarzane z odnawialnych surowców 
ro%linnych, takie jak wiskoza i w#ókna octanowe. Obecnie wdra"a 
si! coraz nowsze, bardziej wydajne i bezpieczne dla %rodowiska 
metody produkcji w#ókien chemicznych.  

Podczas produkcji wiskozy i modalu, odpadami s$ toksyczne gazy 
usuwane do atmosfery i odpady zanieczyszczaj$ce %cieki. Z ka"d$ 
kolejn$ generacj$, w#ókna s$ tworzone w bardziej ekologiczny 
sposób. Szczególnie w #ókna typu lyocell s$ oparte o 
proekologiczn$ technologi!. W porównaniu z wytwarzaniem 
wiskozowym: znacznie skrócono i uproszczono proces 
technologiczny, wyeliminowano toksyczne substancje, stosuje si! 
organiczny rozpuszczalnik, który jest prawie w 100% 
regenerowany i ponownie wykorzystywany w procesie 
technologicznym. Podczas produkcji jest stosunkowo ma#e zu"ycie 
wody. Odzie" z lyocellu ulega biodegradacji (w zaledwie 6 
tygodni!).
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HISTORIA

Wst$p do historii...

Przemys# odzie"owy jest jednym z wa"niejszych dzia#ów gospodarki. 
Jego struktura nieustannie zmienia si! z biegiem stuleci w zwi$zku z 
rozwojem mater ia #ów i 
technologi i wytwarzania 
odzie"y. Pierwsze ubrania 
wykonywano ze skór, futer, 
li%ci i traw a dzisiaj nawet nie 
znamy nazw po#owy w#ókien 
w y k o r z y s t y w a n y c h d o 
p r o d u k c j i o d z i e " y . 
Pierwszym takim wa"nym 
etapem w rozwoju przemys#u 
tekstylnego wprowadzenie maszyn parowych w XVII w.. Spowodowa#o 
to zwi!kszenie produkcji gotowych ubra'. W XIX w pojawi#y si! 
pierwsze maszyny do szycia. 

Ju" na pocz$tku XVIII wieku zauwa"ono, "e z roztworów niektórych 
substancji (guma, "ywica, "elatyna) mo"na otrzyma& nici. Jednak ze 
wzgl!du na bark dostatecznej wiedzy o budowie i w#a%ciwo%ciach 
substancji w#óknotwórczych, podejmowane próby ko'czy#y si! 
niepowodzeniem. Zmieni#o si! to za spraw$ zainteresowania si! 
celuloz!, która jest naturalnym materia#em w#óknotwórczym. Naturalne 
w#ókna celulozowe pochodz$ce z drewna, s$ bia#ym, pozbawionym 
smaku i zapachu, nierozpuszczalnym w wodzie materia#em, z którego 
zbudowana jest tkanka ro%linna. 

Za spraw$ dynamicznie zmieniaj$cego 
si! popytu na artyku#y odzie"owe 
zacz!to zastanawia& si! nad innymi 
sposobami produkcji w#ókien. W#ókna 
chemiczne, wytwarzano ju" sto lat 
temu, jednak dopiero ich popularyzacja 
nast$pi#a wraz z masow$ produkcj$ 
odzie"y. 

Do ko'ca XIX wieku wykorzystywano jedynie w#ókna naturalne (tj. 
len, bawe#na, we#na, jedwab naturalny). Jednak za spraw$ 
dynamicznie zmieniaj$cego si! popytu na artyku#y odzie"owe 
zacz!to zastanawia& si! nad innymi sposobami produkcji w#ókien. 
W#ókna chemiczne, wytwarzano ju" sto lat temu, jednak dopiero 
ich popularyzacja nast$pi#a wraz z masow$ produkcj$ odzie"y. 
G#ównym celem bada' nad w#óknami chemicznymi by#o 
stworzenie taniej namiastki jedwabiu. Takim zamiennikiem sta#a si! 
m.in. wiskoza a nast!pnie sztuczny jedwab. 

P o p o j a w i e n i u s i ! 
w#ókien syntetycznych i 
i ch szybk i rozwoju , 
konieczne s ta #o s i! 
wprowadzenie zmian w 
technologii wytwarzania 
w#ókien wiskozowych (by 
poprawi& niekorzystne 
w #a%ciwo%ci) . Dzi!ki 
temu powsta#y w#ókna 
w i s k o z o w e I I i I I I 
generacji. Ta ostatnia 
w y t w a r z a n a j e s t w 
o p a r c i u o 
p r o e k o l o g i c z n $ 
technologi!.
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Proces wytwarzania

HISTORIA
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Schönbein w 1845 otrzyma# nitroceluloz!. Kilka lat pó*niej Schweizerowi uda#o si! rozpu%ci& 
celuloz! w amoniakalnym roztworze tlenku miedzi. Stworzy#o to mo"liwo%& przygotowania 
roztworu prz!dzalniczego. W#ókno mo"na by#o formowa& w sposób analogiczny do 
wytwarzania jedwabiu naturalnego przez g$sienic! motyla nocnego. W ci$gu kilkudziesi!ciu lat 
powsta#o wiele przemys#owych sposobów produkcji sztucznego jedwabiu. Jednak znaczenie 
praktyczne posiada jedynie sposób wiskozowy (ze wzgl!du na niskie ceny surowca - celuloza 
drzewna, oraz zwi$zków chemicznych).

Najskuteczniejsz$ metod! produkcji, opart$ w#a%nie na wiskozie, wynale*li w roku 1894 
angielscy chemicy. Celuloz! do produkcji w#ókien wiskozowych otrzymuje si! z oczyszczonej 
masy drzewnej, typowo z drzew iglastych, niekiedy li%ciastych (najcz!%ciej sosna, %wierk lub 
buk). Mas! poddaje si! dzia#aniu #ugu sodowego, a nast!pnie dwusiarczku w!gla. Otrzymuje 
si! produkt przej%ciowy, który rozpuszcza si! w rozcie'czonym wodnym roztworze zasady 
sodowej. W ten sposób otrzymuje si! wiskoz! – p#yn prz!dzalniczy o konsystencji miodu. 
Zostaje on przet#oczony przez zespó# dysz o drobnych otworkach, zanurzonych w roztworze 
kwasu siarkowego. W#ókna produkowane s$ jako w#ókna ci$g#e, czyli sztuczny jedwab, kord 
lub ci!tych, bawe#nopodobne i we#nopodobne.

Wyko"czanie w#ókna:

• p#ukanie wod$ (dzi!ki temu usuwa si! z w#ókien substancje rozpuszczalne);

• odsiarkowanie;

• bielenie (polepszanie wygl$du w#ókien);

• o"ywienie (nanoszenie preparacji nadaj$cej w#óknom mi!kko%&).
Schemat 
produkcji w#ókien 
celulozowych



W#ókna celulozowe



W)ÓKNA CELULOZOWE

Jedwab sztuczny
Jedwab sztuczny jest dzie#em chemików, które otrzymuje si! z 
celulozy drzewnej. Jest kilka rodzajów tej tkaniny. Ich nazwa pochodzi 
od sposobu uzyskania w#ókna (jedwab kolodionowy, octanowy, 
miedziowy i wiskozowy). W ka"dym przypadku podstaw$ jest celuloza 
drzewna. Ze wzgl!dów technologicznych i kosztów produkcji 
najcz!%ciej spotykany jest jedwab wiskozowy.

Jak rozpozna& jedwab sztuczny:
•  cienki;
•  delikatny;
•  mi!kki;
•  trudno tylko dotykiem odró"ni& od jedwabiu 

 (ale nie daje tak jak jedwab uczucia wilgoci w dotyku).

Zalety w#ókna jedwabiu sztucznego:
•  higroskopijny (podatno%& na wch#anianie wilgoci);
•  nie uczula;
•  dobrze uk#ada si! na ciele;
•  #atwo si! prasuje;
•  nie wymaga ostro"no%ci w praniu;
•  #atwo si! barwi.

Wady:
•  nie jest tak spr!"ysty jak jedwab naturalny;
•  mniej wytrzyma#y ni" jedwab naturalny.
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I generacja (wiskoza)

Wiskoza jest przyjemna w dotyku, przewiewna a zarazem 
delikatna o niezwykle wyrazistych kolorach. Idealnie nadaje si! 
na lato i #adnie uk#ada si! na sylwetce. Pozyskiwana jest z 
naturalnych zwi$zków a wytwarzana przemys#owo. Z wygl$du 
podobna do jedwabiu, w dotyku przyjemniejsza ni" poliester a 
w#a%ciwo%ci zbli"one do bawe#ny, jednak wymaga delikatniejszej 
piel!gnacji. 

Jak rozpozna$ wiskoz%:
•  wygl$d zbli"ony do jedwabiu;
•  gniecie si!;
•  ch#odny w dotyku;
•    mi!kka, lekka i elastyczna.

Zalety:
•   du"a higroskopino%& (podatno%& wch#aniania wilgoci);
•   bardziej przewiewny i higieniczny ni" w#ókna syntetyczne;
•   mi!kka, lekka, elastyczna, ch#odna w dotyku;
•  w#a%ciwo%ci antyseptyczne – nie s$ atakowane przez 

mole, grzyby i bakterie; nie uczulaj$;
•  posiada bardzo dobre w#a%ciwo%ci farbuj$ce, dlatego 

posiada bardzo wyraziste kolory; 
Wady:

•  gniecie si!;
•  niezbyt wytrzyma#a; ma#a odporno%& na rozci$ganie

(szczególnie na mokro);
•    wymagaj$ delikatnej piel!gnacji;
•    #atwopalne.

Zastosowanie
! Odzie" - bluzki, sukienki, kurtki, bielizna kobieca, podszewki, 

garnitury, krawaty itd.
! Akcesoria meblowe - narzuty na #ó"ko, prze%cierad#a, koce, 

zas#ony okienne, tapicerka itd.
! Wyroby przemys#owe, np. produkty medyczne, materia#y 

nietkane, kordy opon itd.
! Inne zastosowanie - produkty intymnej higieny kobiecej, 

pieluchy, r!czniki itd. 

Piel%gnacja
Te tkaniny nale"y w#a%ciwie piel!gnowa&, bowiem w innym 
wypadku mog$ straci& swój fason a prane w za wysokiej 
temperaturze mog$ po"ó#kn$&. 

! Pranie: w temperaturze 30 stopni (maksymalnie 40). Przed 
pierwszym praniem zmoczy& w zimnej wodzie (materia# 
cz!sto si! zbiega). Pra& w proszku do tkanin delikatnych, 
bez wybielaczy.

! Suszenie: lekko odwirowa& i rozwiesi&, gdy jest jeszcze 
mokra. Nie zwija&, nie gnie%& ani wyci$ga&.

! Prasowanie: najlepiej prasowa& na %redniej temperaturze a 
ubranie obróci& na lew$ stron!. Nie naciska& mocno 
"elazkiem w okolicy szwów.

! P R O S Z ( P R Z E S T R Z E G A + W S K A Z Ó W E K 
UMIESZCZONYCH NA METCE PRODUKTU

W)ÓKNA CELULOZOWE
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W)ÓKNA CELULOZOWE

II generacja (modal, kord super)

W#ókna celulozowe II generacji dzielimy na:

1. Ci!te modalne MODAL. Jest to bardzo przyjazny dla skóry materia#. 
Charakteryzuje si! g#adko%ci$, delikatno%ci$, daje uczucie komfortu, ma 
wysok$ higroskopijno%& (o 50% wi!ksza ni" bawe#na). Charakteryzuje si! 
b#yszcz$cym, at#asowym po#yskiem. Nie mechaci si!, jest odporny na 
spieranie i kurczenie. Dzi!ki umiej!tnemu suszeniu nie wymaga 
prasowania. 
Dzielimy je na:
• Polinozowe (Polinosic – polymere non synthetique). Nazwy handlowe: 

Zantrel, Vincel, Wiskona itd.)
W porównaniu z w#óknani wiskozowymi:
• wi!ksza wytrzyma#o%& na rozci$ganie w stanie suchym i na mokro;
• mniejsze wyd#u"anie zrywaj$ce;
• wi!ksza odporno%& na odkszta#canie w stanie mokrym;
• te cechy zapewniaj$ dobre przerabianie z w#óknami bawe#nianymi.

• HWM (high wet modulus). Nazwy handlowe: Avril, Flex, HWM itd.
• s$ bardziej elastyczne ni" w#ókna polinozowe;
• maj$ wi!ksze wyd#u"enie oraz wytrzyma#o%&; 
• maj$ wysoki modu# spr!"ysto%ci w stanie mokrym;
• te cechy zapewniaj$ dobre przerabianie z w#óknami syntetycznymi.

2. W#ókna ci$g#e typu KORD SUPER. W porównaniu z w#óknami standardowymi 
kordowymi wy"sz$ wytrzyma#o%ci$ na rozci$ganie i na zginanie oraz 
zwi!kszon$ spr!"ysto%ci$. Dzi!ki lepszych w#a%ciwo%ci$ i ni"szej cenie 
konkuruj$ z kordami w#ókien syntetycznymi.
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III generacja (lyocell)

W)ÓKNA CELULOZOWE
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W#ókna typu LYOCELL (CLY) s$ oparte o proekologiczn$ 
technologi!. S$ znane równie" pod nazw$ tencel.

Zalety:
• ulega biodegradacji (w 6 tygodni);
• ma zalety wiskozy i bawe#ny;
• bardzo dobre w#a%ciwo%ci oddychaj$ce;
• bardzo dobra higroskopijno%&;
• reguluje temperatur! (dzi!ki temu nadaje si! na ka"d$ por!
   roku);
• bardzo wytrzyma#a.

Wady:
• *le si! barwi;
• by wzmocni& w#ókno, producenci poddaj$ lyocell dzia#aniu
  enzymów z grupy celuloz (prowadzi to do zwi!ksenia zu"ycia
  energii oraz z wi!ksz$ produkcj$ odpadów);
• jest prawie dwa razy dro"szy od wiskozy i bawe#ny.

W#a&ciwo&ci w#ókna lyocell s!:
• wytrzyma#! na rozci$ganie w stanie suchym i mokrym;
• bardzo wytrzyma#e w p!tli;
• bardzo dobra higroskopijno%&;
• niska kurczliwo%& w praniu;
• dobra stabilno%& wymiarów.

Zastosowanie: 
• w przemy%le odzie"owym (te" na odzie" ochronn$ i robocz$);
• w przemy%le obuwniczym;
• do celów medycznych i technicznych.

Modal Fresh (w#ókno wiskozowe modalne) – to w#ókno o trwa#ych 
w#a%ciwo%ciach antybakteryjnych. G#ównie do produkcji skarpet, 
bielizny, odzie"y sportowej, tekstyliów szpitalnych.

SeaCell Active – antybakteryjne w#ókna typu lyocell. Funcj! 
bakteriostatyczn$ spe#niaj$ w tym przypadku jony srebra trwale 
zamocowane na matrycy polimeru.
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