
TEKSTIILIKIUDUDE SÕNASTIK JA LÜHENDID
Kasutatavad 
lühendid Tekstiilikiud Inglise keeles Poola keeles Soome keeles Rootsi keeles Saksa keeles Kiudude liigitus

PAN (PC) akrüül acrylic akryl polyakryyli akryl Polyacryl sünteeskiud

ALG (AG) alginaat alginate alginat alginaatti alginat Alginat tehiskiud

WP alpakavill alpaca alpaka alpakka alpacka Alpaka loomne kiud

WA angooravill angora angora angora angora Angora loomne kiud

AR aramiid aramide aramid aramidi aramide Aramid sünteeskiud

AS asbest asbestos asbesto asbesti asbest Asbest mineraalkiud

CA (AC) atsetaat acetate acetat asetaatti acetat Acetat tehiskiud

JU dzhuut jute juta juti jute Jute niinekiud

EL (EA) elastaan elastane, spandex (USA) elastan elastaani elastan Elasthan sünteeskiud

ED (EL) elastodieen elastodiene, rubber (USA) elastodien elastodieeni elastodien Elastodien sünteeskiud

PTFE (FL) fluorkiud fluorofibre wlonko florowe fluorokuitu fluorfiber Fluorfaser sünteeskiud

(GI) genista broom žarnowiec genista gnist Ginster niinekiud

WU guanakovill guanaco guanako guanako guanaco Guanako loomne kiud

AL halfa alfa ostnica esparto esparto, halfa Alfa lehekiud

HA (CA) harilik kanep true hemp konopie hamppu hampa Hanf niinekiud

HE henequen (heneken) henequen heneken henequen honequen Henequen niinekiud

WY jakivill yak jaka jakki jak Yak loomne kiud

WK kaamelivill camel welna kameli kamel Kamel loomne kiud

KP kapok kapok kapok kapokki kapok Kapok taimne kiud

(WC) kashgooravill cashgora kaszgora cashgora cashgora Kaschgora loomne kiud

WS kashmiirvill kashmir kaszmir kashmir kaschmir Kaschmir loomne kiud

GF (GL) klaaskiud glass fibre wlokno szklane lasi glas Glasfaser klaaskiud

CLF (CL) kloorkiud chlorofibre wlokno chlorowe klorokuitu klorfiber Polychlorid sünteeskiud

CC kookoskiud coir (coconut) kokos kookos kokosfiber Kokos viljakiud
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(WB) kopravill beaver bobra majava bäver Biber loomne kiud

WL laamavill llama lama laama lama Lama loomne kiud

WO lambavill wool welna villa ull Wolle loomne kiud

LI lina flax len pellava lin Flachs, Leinen niinekiud

(HA) loomakarvad hair karva hår Haar loomne kiud

CLY lyocell lyocell lyocell lyocell lyocell Lyocell tehiskiud

(MG) maguey (kantal) maguey maguey maguey maguey Maguey niinekiud

AB manillakanep (abaka) abaca (Manila hemp) abaka(manila) manilla abaca, manilla Manila lehekiud

MTF (ME) metalliseeritud kiud metallic metallic metalloitu metalleffekt metallisiert, metallisch metalliseeritud kiud

MTF (ME) metallkiud metal metal metalli metall Metall metalliseeritud kiud

CMD (MD) modaal modal modal modaali modal Modal tehiskiud

MAC (MA) modakrüül modacrylic modakryl modakryyli modakryl Modacryl sünteeskiud

WM mohäärvill mohair mohair mohair mohair Mohair loomne kiud

(PI) paber (-kiud, -lõng) paper paperi papper Papier paberkiud

PA polüamiid/ nailon polyamide/ nylon Poliamid/nailon polyamidi/ nailon polyamid/ nylon Polyamid/Nylon sünteeskiud

PES (PL) polüester polyester poliester polyesteri polyester Polyester sünteeskiud

PE polüeteen polyethylene polietylen polyeteeni polyeten Polyäthylen sünteeskiud

PI polüimiid polyimide polimiid polyimide polyimide Polyimid sünteeskiud

(PB) polükarbamiid polycarbamide polikarbamid polyurea polykarbamid Polyharnstoff sünteeskiud

PLA polülaktiid polylactide poliaktyd       sünteeskiud

PP polüpropeen polypropylene polipropylen polypropeeni polypropen Polypropylen sünteeskiud

(PU) polüuretaan polyurethane poliuretan polüuretaani polyuretan Polyurethan sünteeskiud

CO puuvill cotton bawelna puuvilla bomull Baumwolle looduslik kiud 

RA ramjee ramie rami rami rami Ramie looduslik kiud 

(WT) saarmavill otter wydry  saukko utter   fischotter loomsed kiud
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SE siid silk jedwab silkki natursilke Seide loomsed kiud

SI sisal sisal sizal sisali sisal Sisal taimsed kiud 

SN sunn sunn sunn sunn sunn Sunn taimsed kiud 

CTA (TA) triatsetaat triacetate triacetat triasetaatti triacetat Triacetat tehiskiud

(TV) trivinüül trivinyl triwinylal trivinyyli trivinyl Trivinyl sünteeskiud

(PR) valkkiud protein, azlon (USA) wlokno bialkowe proteiinimuuntokuitu protein regenerierte Proteinfaser tehiskiud

CUP (CU) vaskammoniaak cupro (cupram-monium  
rayon), cupra (USA) wlokno miedziowe kupro kupro Cupro tehiskiud

WG vikunjavill vicuna wigon vikunja vikunja Vikunja loomsed kiud

VY vinülaal vinylal, vinal (USA) winylal vinylaali vinylal, vinal Vinylal sünteeskiud

VI(CV) viskoos viscose wiskoza viskoosi viskos Viskose tehiskiud

Keemilised kiudained /manmade fibers/ jaotatakse kasutatavate toorainete järgi kolme suurde rühma: tehiskiud, sünteetilised kiud ja anorgaanilised kiud.

	Tehiskiud /natural polymer/ on kiud, mis saadakse looduslikke polümeere keemiliselt muundades. Kiuks sobilik molekulimass eraldatakse looduslikust lähteainest keemilisel ja füüsika-
lisel teel ja moodustatakse kiud.

Tehiskiudu saadakse looduses leiduvatest kõrgmolekulaarsetest ühenditest (ehk looduslikest polümeeridest), näiteks tselluloos, valgud ja looduslik kautšuk. Tehiskiudude saamiseks on vaja 
need lähteained muuta kiukujuliseks.

	Sünteeskiud /synthetic polymer/ on kiudained, mis valmistatakse tekstiilkiudude tootmiseks sobivatest polümeeridest (kõrgmolekulaarsetest ühenditest) ja mis omakorda on valmista-
tud monomeeridest (madalmolekulaarsetest lähteainetest).

Seega, sünteeskiudude valmistamine toimub kahes etapis: madalmolekulaarsetest lähteainetest (monomeeridest) valmistatakse kõrgmolekulaarsed ühendid (polümeerid) ja saadud polü-
meeridest valmistatakse tekstiilkiud.

Monomeerid - polümeeride sünteesiks kasutatavad madalmolekulaarsed lähteained (lihtmolekulid).

Polümeerid - on ühendid, mille molekulid on ehitatud paljudest omavahel keemiliselt ühendatud monomeeridest (lihtmolekulidest).

	Anorgaaniliste kiudainete tootmisel kasutatakse lähteainetena mitmesuguseid ühendeid (klaasi ning musti, värvilisi ja väärismetalle ning nende sulameid), mida saadakse termilise ja 
mehaanilise töötluse teel.

Tehiskiud jaotatakse koostise järgi tselluloos- /manmade cellulosic fibres/ ja valkkiududeks /manmade protein fbers/. Kõige enam toodetakse tehiskiude tselluloosist ja tehiskiududest enim 
toodetud kiud on viskoos. Valktehiskiudude kaubanduslik tähtsus on väga väike. Muud tehiskiud ei kuulu ei tselluloos- ega valkkiudude hulka, kuid kuna kiudude saamiseks on vaja neid kee-
miliselt töödelda, siis liigitatakse nad eraldi alaklassi.



Tehiskiud

 

 

Tsellulooskiud Hüdraattsellulooskiud Viskoos, modaal, lyocell, cupro

Tselluloosesterkiud Atsetaat, triatsetaat

Valkkiud Loomse päritoluga Kaseiin, fibroiin jm.

Taimse päritoluga Soja-, maisi- ja maapähklivalk

Muud tehiskiud

 

Alginaat  

Looduslik kummi  

Paberlõng  

Sünteeskiude ei liigitata üldjuhul alarühmadesse. Olenevalt algallikast võivad siiski esineda mõned erinevused (näiteks liigitamine sünteeskiudude molekuliahela valmistusmehhanismi järgi). 
Kuna antud kontekstis ei oma see sisulist tähtsust, siis ei pea autor vajalikuks ka neid pikemalt tutvustada.

Tehis- ja sünteetilised kiud kuuluvad mõlemad keemiliste kiudude klassi, kuid nende erinev päritolu ja keemiline koostis tingib nende kiudude täielikult erinevad omadused ja kasutusotstarbe. 
Sellest tulenevalt on väga oluline kinni pidada erialasest terminoloogiast ja teha sisulist vahet tehis- ja sünteetilistel kiududel. Nende suurim erinevus tuleneb päritolust ja valmistamise teh-
noloogiast. Tehiskiudude puhul on molekul, millest hakatakse kiudu moodustama looduses olemas - see tuleb ainult lähteallikast eraldada (näiteks tselluloos puidumassist). Sünteeskiudude 
puhul tuleb see molekul kõigepealt sünteesida madalmolekulaarsetest ainetest. Lähteaineteks on nafta, kivisüsi, maagaas ja alles seejärel toimub kiu ketrus, mis sisuliselt sarnaneb oma ole-
muselt juba tehiskiudude ketrusele. Ingliskeelses kirjanduses nimetataksegi tehis- ja sünteetilisi kiude tihti naturaalseteks ja sünteetilisteks polümeerideks.

Anorgaanilised keemilised kiud moodustavad omaette klassi. Tinglikult võib jaotada anorgaanilised kiud nii looduslike kui tehiskiudude hulka, kuna lähteained on looduses olemas. Kirjandu-
ses kasutataksegi tihti mõistet anorgaanilised tehiskiud. Esitatud kiudude liigituse tabelis on välja toodud üksnes klaas- ja metallkiud. Metallkiudude hulka arvatakse tinglikult ka metalliseeri-
tud kiud, kus metall on lõnga südamikus või pinnal. Metallidena kasutatakse hõbedat, kulda, alumiiniumi, vaske, pronksi.

 

 


