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textilní surovina

textilní vlákno

označování textilních vláken

 
délkové textilie 
(nitě, příze, hedvábí)

konstrukce a dekompozice přízí 
a nití, číslování nití

 
plošné textilie (tkaniny, 
pleteniny, netkané textilie)

vazby tkanin, vazby pletenin

 
konstrukce a dekompozice 
tkanin a pletenin

technická vzornice

zkoušení textilních materiálů 
a textilií

zkušební podmínky, vlhkost 
textilií

odběr vzorků a statistická 
přejímka

zkoušení vlákenné suroviny

 
zkoušení délkových textilií

 
zkoušení plošných textilií

 
kontrola kvality textilií

текстильна сировина

текстильне волокно

маркування текстильних 
волокон

поздовжні текстиль 
(нитки, пряжа, шовк)

конструкція та розкладання 
пряжі та ниток, нумерація 
ниток

плоский текстиль (тканини, 
трикотаж, неткані матеріали)

переплетення тканин, 
переплетення трикотажу

конструкція та розкладання 
тканин і трикотажу

технічний візерунок

тестування текстильних 
матеріалів і текстилю

умови випробування, 
вологість текстилю

вибірка та статистичне 
прийняття

випробування волокнистої 
сировини

тестування поздовжнього 
текстилю

випробування плоского 
текстилю

контроль якості текстилю

Textilní 
materiály 

a textilie 
 

Текстильні 
матеріали та 

текстиль
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textilní technologie (předení, 
tkaní, pletení, výroba netkaných 
textilií)

 
zušlechťování textilií

technologické postupy výroby 
textilií, změny výrobních 
dispozic

textilní stroje a zařízení

 
pomocné stroje v textilních 
provozech

strojní součásti a mechanismy

automatizace a automatizační 
prvky textilních strojů

 
péče o textilní stroje a zařízení 
z pohledu řídícího pracovníka

 
práce s dokumentací pro 
výrobu textilií, evidence výroby

 
plánování a organizování 
výroby textilií

bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci

hygiena práce, požární 
prevence

metody kontroly kvality textilií 

hodnocení textilních výrobků, 
vady textilií

текстильні технології 
(прядіння, ткацтво, в'язання, 
виробництво нетканих 
матеріалів)

облагородження текстилю

технологічні процедури 
текстильного виробництва, 
зміни схем виробництва

текстильні машини 
та обладнання

допоміжні машини 
в текстильному виробництві

частини машин і механізмів

автоматизація та елементи 
автоматизації текстильних 
машин

догляд за текстильними 
машинами та обладнанням 
з точки зору керівника

робота з документацією 
на текстильне виробництво, 
облік виробленої продукції

планування та організація 
текстильного виробництва

безпека та охорона здоров'я 
під час роботи

гігієна праці, пожежна 
безпека

методи контролю якості 
текстилю

оцінка текстильних виробів, 
дефекти текстилю

Textilní 
technologie 

 
Текстильні 
технології
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