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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép
dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.
Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh
thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

LỜI GIỚI THIỆU
Giáo trình Vật liệu dệt may thời trang trình bày các kiến thức khái quát chung về
vật liệu trong ngành dệt may thời trang .
Giáo trình biên soạn dựa trên cơ sở những kiến thức cơ bản nhất về vật liệu dệt
may, trình bày khái niệm, phân loại, tính chất, ứng dụng, cách nhận biết, sử dụng và
bảo quản các loại vật liệu. Giáo trình được dùng làm tài liệu phục vụ công tác giảng
dạy và học tập nhằm trang bị cho sinh viên phương pháp lựa chọn và sử dụng các loại
vật liệu phù hợp trong sản xuất các sản phẩm thời trang. Những kiến thức cơ bản này
giúp cho sinh viên vững về chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu thực tế sản xuất trong
cơ chế thị trường hiện nay.
Nội dung của tập Giáo trình Vật liệu dệt may thời trang gồm có 4 chương:
Chương 1. Vật liệu dệt
Chương 2. Vật liệu may
Chương 3. Các loại vải trong thiết kế thời trang
Chương 4. Phương pháp nhận biết và bảo quản sản phẩm thời trang
Trong quá trình biên soạn giáo trình đã được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô
giáo, các chuyên gia trong lĩnh vực này. Song vật liệu dệt may thời trang vô cùng đa
dạng và phong phú, luôn có sự thay đổi và phát triển, tuy đã có nhiều cố gắng song
giáo trình vẫn còn những hạn chế nhất định. Rất mong sự đóng góp ý kiến của các
đồng nghiệp và độc giả để giáo trình được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn.
Nam Định, ngày…..........tháng…........... năm 2017
Tham gia biên soạn
Chủ biên Phạm Lan Phương
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC VẬT LIỆU DỆT MAY THỜI TRANG
Tên môn học: Vật liệu dệt may thời trang
Mã môn học: C615023010
Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học
- Vị trí: Vật liệu dệt may thời trang là môn học lý thuyết cơ sở, được bố trí học
trước khi học các môn học đào tạo chuyên môn nghề trong chương trình đào tạo trình
độ Cao đẳng ngành thiết kế thời trang.
- Tính chất: Vật liệu dệt may thời trang là môn học cơ sở ngành, lý thuyết kết
hợp với làm bài tập.
- Ý nghĩa và vai trò của môn học: Môn học Vật liệu dệt may thời trang giúp cho
sinh viên/học sinh có kiến thức về các loại vật liệu dệt và vật liệu thời trang, nhận biết,
lựa chọn, sử dụng và bảo quản trong thiết kế các sản phẩm thời trang.
Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm, phân loại, cấu tạo và tính chất của vật liệu dệt và vật
liệu thời trang.
+ Nhận biết, lựa chọn vật liệu và bảo quản trong thiết kế thời trang
- Về kỹ năng: Lựa chọn được các loại vật liệu dệt may thời trang phù hợp với
kiểu dáng và mục đích sử dụng của sản phẩm.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có khả năng làm việc độc lập lựa chọn
được các loại vật liệu phù hợp cho sản phẩm thời trang.
Nội dung của môn học:
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CHƯƠNG 1: VẬT LIỆU DỆT
1.1. Khái niệm - phân loại xơ, sợi dệt
1.1.1. Khái niệm, phân loại xơ dệt
1.1.1.1. Khái niệm: Xơ là vật thể mềm dẻo, dãn nở (bông, len), có kích thước nhỏ
chiều dài đo bằng Minimet (mm) và kích thước ngang đo bằng Micromet (µm)
1m = 106µm
1mm = 103µm
1.1.1.2. Phân loại:
Xơ dệt

Xơ hóa học

Xơ thiên nhiên

Hữu cơ

Thực vật
Cellulose

Bông
Lanh
Đay
Gai

Động vật
Protide

Len
Tơ tằm

Vô cơ

Hữu cơ

Gốc
khoáng

Amian

Nhân tạo

Vô cơ

Tổng hợp

Hydrate
Cellulose

Acetyl
Cellulos
e

Protide

Visco
Polyno
Amoniac
đồng

Acetate
Triacetat
e

Cazein

Polyamide
Polyester
Polyacrylic
Polypropyle
n
Polyurethan

Thủy tinh
Kim loại

Sơ đồ 1-1. Phân loại xơ dệt
a. Xơ thiên nhiên: được hình thành trong điều kiện tự nhiên.
- Xơ thực vật: thành phần chính trong xơ là Xenlulô (C6H1005) gồm: xơ bông,
xơ lanh, xơ đay, xơ gai....
- Xơ động vật: thành phần cấu tạo chủ yếu từ Prôtít (Protein) gồm: xơ len, tơ
tằm.
- Xơ khoáng vật: thành phần chủ yếu được cấu tạo từ các chất vô cơ tự nhiên có
nguồn gốc cấu tạo là các chất khoáng như xơ amian.
b. Xơ hóa học: hình thành trong điều kiện nhân tạo
- Xơ nhân tạo: được tạo nên từ các chất hữu cơ thiên nhiên như Xenlulo, gỗ, xơ
bông, xơ bông ngắn chế biến rồi định hình thành sợi như xơ vitxco, xơ axetát....
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- Xơ tổng hợp: nguyên liệu sản xuất từ các hợp chất hữu cơ và vô cơ trong đó
nhóm xơ tạo nên từ những chất hữu cơ tổng hợp là xơ Polyeste, Poliamit....
1.1.2. Khái niệm về sợi, phân loại sợi dệt
1.1.2.1. Khái niệm: sợi dệt là vật thể được tạo ra từ các loại xơ dệt bằng phương pháp
xe, xoắn hoặc dính kết các loại xơ lại với nhau.
- Kích thước sợi: kích thước chiều dài rất lớn, kích thước ngang nhỏ
- Tính chất: mềm dẻo, đàn hồi và dãn nở (phụ thuộc vào các loại xơ)
1.1.2.2. Phân loại:
Sợi dệt

Phương pháp
sản xuất

Cấu trúc

Bên trong

Xơ cơ
bản:
Bông, len,
lanh

Sợi cơ
bản: Tơ
tằm, xơ
hóa học,
dải

Bên ngoài

Sợi xơ cấp
(xoắn1
lần)

Sợi thứ
cấp
(xoắn
2,3)

Quy cách
nguyên liệu

Sợi xơ
ngắn
(>27mm)

Sợi xơ
dài
(>35mm)

Phương pháp
chải

Sợi xơ trung bình
(27mm<TB<35mm
)

- Sợi con:
xoắn từ xơ
- Sợi cắt: xoắn
từ 1 dải
- Sợi phức:
Ghép// từ sợi
cơ bản
- Sợi xe: Xoắn
từ 1 trong 3
loại sợi trên

Sơ đồ 1-2. Phân loại sợi dệt
1.2. Cấu tạo và tính chất của vật liệu dệt:
1.2.1. Cấu tạo và tính chất của Xenlulo
1.2.1.1. Khái niệm:
- Xenlulo là vật chất được tổng hợp trong thiên nhiên, đó là vật chất cơ bản của
tế bào thực vật.
- Thành phần Xenlulo trong bông chiếm tới 97%, trong lanh 80%, trong đay
71%, trong gỗ thông 55%. Xenlulo còn là nguyên liệu chủ yếu để điều chế 1 số xơ
nhân tạo như: Vitxcô, Amôniac đồng…
1.2.1.2. Cấu tạo của Xenlulo:
- Xenlulo thuộc về hợp chất Hidratcacbon, cấu tạo từ 3 nguyên tố Cacbon,
Hidro, Oxi ( trong đó: C chiếm 44,4%, H chiếm 6,2%, Oxy chiếm 49,4% khối lượng
chung).
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