
        

GB/T 4146.1-2020 Textiles-Man-Made Fibres-Generic Names 

1 Mayıs 2021 tarihinde Uygulanacak 
 
 

 

No
. 

Bölüm GB/T 4146.1-2009 GB/T 4146.1-2020 Not 

1 
terminoloji ve 

tanım 
/ 

Tanım: İnsan yapımı elyaf; Kimyasal 
elyaf, doğal elyaflar dışındaki suni 

elyaflar 

“Kimyasal elyaf” 
tanımı eklendi 

 

 
2 

 

Genel 
isimlerin sayısı 

 

 
Toplam 28 kategori 

Toplam 39 kategori. Modacrylic, 
chitosan, melamine, protein, trivinyl, 
polybenzimidazol, elastomultiester, 

polyamidoester, silicon carbide, 
polyhydroxy, polycarbamide, polyarylate 

eklendi. 

 
Kimyasal elyaflar için 12 
genel isim, onlara karşılık 
gelen İngilizce kısaltmalar, 

Ana karakteristikleri ve 
Kimyasal formülleri 

eklendi. 
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       Vinylal 

 

Genel İsim： 
Kimyasal Formül：

acetalized 
poly(vinyl alcohol) 

 

Genel İsim: acetalized poly(vinyl alcohol) 
elyafı kısaca adlandırıdı） 

Kimyasal Formül：acetalized poly(vinyl 
alcohol) ve unacetalized poly(vinyl 

alcohol) 

Vinylal , acetalized 
poly(vinyl alcohol) ve 

unacetalized poly(vinyl 
alcohol) ‘e bölünebilir. 
Acetalized poly (vinyl 

alcohol) için genel isim 

kısalmasıdır. 
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İngilizce adı 

”viscose 
 

 
viscose ya da rayon 

 
viscose 

İngilizce adı silindi 
“rayon” 
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İngilizce adı 

‘elastane 
 

 
elastane ya da spandex 

 
elastane 

İngilizce adı silindi 
“spandex” 
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    Tam Çince adı 
fluorofibre 

Fluorofiber anlamına geliyor 
(Polytetrafluoroethene 

fiber anlamına geliyor) 
Fluorofibre için revise 

edilmiş tam Çince 
ad 

 
7 

 
İngilizce adı 
“polyamide 

 

 
Polyamide ya da  nylon 

 
polyamide 

İngilizce adı silindi 
“nylon” 
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İngilizce adı 
“elastolefin 

 

 
Elastolefin ya da lastol 

 
elastolefin 

İngilizce adı silindi 
“lastol” 
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Chitin 

 

Chitin: Kitin ve türevlerinden 
yapılmış elyaftır, Kitin ve 

kitosan içermektedir. 

 
Chitin: deasetilasyon derecesi %75’ten 

az olan kitin ve türevlerinden yapılmış bir 
elyaftır. 

Chitosan: deasetilasyon derecesi en az 
%75 olan kitin ve türevlerinden yapılmış 

elyaftır. 
 

 

 
"Chitin" ayrıca "chitin" ve 

"chitosan" olarak 
tanımlandı. 
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İk bileşenli 
elyafların 

gösterilmesi 

 
 
 
 

 
/ 

 
Mevcut kullanımda olan bazı iki bileşenli 

elyafların listesi (bunlarla sınırlı değildir ) : 
Polyester/polyester bicomponent 

Polyethylene/polypropylene bicomponent  
Polypropylene/polyamide bicomponent ( 

Polyester/polyamide bicomponent 
Polyethylene/polyester bicomponent 

 
 
 

İki bileşenli elyaf tanımı 
eklendi. 
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Bilgilendirici 

ekler 

 

 
Herhangi bir ek olmadan, 2 
tablo elyaf isim indekslerine 

ragmen 

Ek A: genel isim. Genel isimlerin 
oluşturulması ile ilgili kurallar 

Ek B: Birkaç bileşenden oluşan lifler 
Ek C: Değiştirilmiş Lifler 

Ek  F: Genel isimler için ilgili 
bölgesel ve ulusal gereklilikler 

. 

 

 
4 adet bilgilendirici 

ek eklendi. 

GB/T 4146.1-2020, GB/T 4146.1-2009’un yerini almaktadır  ve 1 Mayıs 2021’de uygulamaya konulacaktır. 2 
yayın arasında tanım ekleme,12 kimyasal elyaflar için genel isimler, yeni vinil kategorileri ve çift bileşenli 
elyaf içeriklerinin adlarının eklenmesi gibi bir kaç fark bulunmaktadır,. GB/T 4146.1-2009 ve GB/T 4146.1-
2020’nin genel isim listelerinin karşılaştırması Ek 1 de gösterilmektedir.  



Ek 1 GB/T 4146.1-2009 ve GB/T 4146.1-2020 Kimyasal elyaflarda genel isimler  
 

No. 

GB/T 4146.1-2009 GB/T 4146.1-2020 

Kısa ve tam Çince genel 
elyaf isimleri 

İngilizce Genel İsimler 
Kısa ve tam Çince genel 

elyaf isimleri 
İngilizce Genel İsimler 

1 铜氨纤维 Cupro 铜氨纤维 Cupro 

2 莱赛尔纤维（莱赛尔） lyocell 莱赛尔纤维（莱赛尔） lyocell 

3 莫代尔纤维（莫代尔） modal 莫代尔纤维（莫代尔） modal 

4 粘胶纤维（粘纤） Viscose or rayon 粘胶纤维（粘纤） viscose 

5 醋酯纤维（醋纤） acetate 醋酯纤维（醋纤） acetate 

6 三醋酯纤维 triacetate 三醋酯纤维 triacetate 

7 海藻纤维 alginate 海藻纤维 alginate 

8 聚丙烯腈纤维（腈纶） acrylic 聚丙烯腈纤维（腈纶） acrylic 

9 芳香族聚酰胺纤维（芳纶） aramid 芳香族聚酰胺纤维（芳纶） aramid 

10 含氯纤维（氯纶） chlorofibre 含氯纤维（氯纶） chlorofibre 

11 聚氨酯弹性纤维（氨纶） Elastane or spandex 聚氨酯弹性纤维（氨纶） elastane 

12 二烯类弹性纤维 elastodiene 二烯类弹性纤维 elastodiene 

13 含氟纤维（氟纶） fluorofibre 聚四氟乙烯纤维（氟纶） fluorofibre 

14 聚酰胺纤维（锦纶、尼龙） Polyamide or nylon 聚酰胺纤维（锦纶、尼龙） polyamide 

15 聚酯纤维 polyester 
聚酯纤维（PET 简称“涤 

纶”） 
polyester 

16 聚乙烯纤维（乙纶） polyethylene 聚乙烯纤维（乙纶） polyethylene 

17 聚酰亚胺纤维 polyimide 聚酰亚胺纤维 polyimide 

18 聚丙烯纤维（丙纶） polypropylene 聚丙烯纤维（丙纶） polypropylene 

19 玻璃纤维 glass fiber 玻璃纤维 glass fibre 

20 聚乙烯醇纤维（维纶） vinylal 
聚乙烯醇纤维（缩醛化的聚 

乙烯醇纤维简称“维纶”） 
vinylal 

21 碳纤维 Carbon fibre 碳纤维 Carbon fibre 

22 金属纤维 Metal fibre 金属纤维 Metal fibre 

23 聚乳酸纤维 polylactide 聚乳酸纤维 polylactide 

24 聚烯烃弹性纤维 Elastolefin or lastol 聚烯烃弹性纤维 elastolefin 

25 陶瓷纤维 Ceramic fiber 陶瓷纤维 Ceramic fibre 

26 
甲壳素纤维 chitin 甲壳素纤维 chitin 

/ / 壳聚糖纤维 chitosan 

27 聚苯硫醚纤维 Polyphenylene sulphide 聚苯硫醚纤维 Polyphenylene sulphide 

28 超高分子量聚乙烯纤维 Ulta-high molecular weight 
polyethylene 

超高分子量聚乙烯纤维 Ulta-high molecular weight 
polyethylene 

29 / / 
改性聚丙烯腈纤维（改性腈 

纶） 
modacrylic 

30 / / 三聚氰胺纤维 melamine 

31 / / 再生蛋白质纤维 protein 

32 / / 聚脲纤维 polycarbamide 

33 / / 三乙烯基纤维 trivinyl 

34 / / 聚苯并咪唑纤维 polybenzimidazol 

35 / / 聚酯复合弹性纤维 elastomultiester 

36 / / 聚酰胺酯纤维 polyamidoester 

37 / / 碳化硅纤维 Silicon carbide 

38 / / 聚羟基脂肪酸酯纤维 polyhydroxy 

39  / 聚芳酯纤维 polyarylate 

 
 
Lütfen Bureau Veritas müşteri hizmetleri temsilcinizle veya e-posta ile iletişime geçin: 

info@us.bureauveritas.com. 
China – Guangzhou: bvcps_pyinfo@cn.bureauveritas.com 
China – Shanghai: contact-cn@bureauveritas.com 
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