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Tekstilės ir aprangos sektorius, Europos analizė.
Tekstilės ir aprangos sektorius Europoje
Ekonominė analizė
Pagal Europos komisiją, šalyse narėse buvo daugiau nei 267 tūkstančiai įmonių, kurioms
tekstilės, aprangos ir odos gamyba buvo pagrindinė veikla 2006 metais.
Šis ekonominis sektorius buvo didesnis darbuotojų skaičiumi nei pridėtinės vertės sukūrimu;
apie 3.0 milijonai žmonių buvo įdarbinti šiame sektoriuje, tai sudarė 2,3 % ES-27-osios
nefinansuojamos verslo ekonominės darbo jėgos, kur 64.7 bilijono eurų vertė sudarė 1.1 %
bendrosios vertės, sukurtos visų nefinansuojamų verslo įmonių ekonomikos 2006 metais.
Šiame sektoriuje didžiausias aktyvumas buvo tekstilės gamintojų, kurie sudarė šiek tiek mažiau
nei pusę (46,3 %) šio sektoriaus pridėtinės vertės 2006 metais. Šiek tiek daugiau nei trečdalį
(34,7 %) pridėtinės vertės sudarė EU-27os aprangos gamintojai, bei likusius (18,4 %) sudarė
odos gamintojai.
Italija buvo svarbiausia tekstilės, aprangos ir odos gamintoja šalis narė, sukūrusi 21,8 bilijono
eurų pridėtinės vertės, kuri prilygo vienam trečdaliui (33,6 %) EU-27 pridėtinės vertės šiame
sektoriuje 2006 metais. Kita svarbi tekstilės, aprangos ir odos gamintoja šalis narė buvo
Vokietija (skaičiuojanti 12,1 % EU-27os pridėtinės vertės), Prancūzija (11,6 %), Ispanija (9,2 %)
ir Jungtinė Karalystė (7.8 %). Iš šių penkių narių, tik Italija specializavosi tekstilės, aprangos ir
odos gamyboje; šis sektorius prisidėjo 3,4 % pridėtinės vertės surinktos iš nefinansuojamų
verslo įmonių, taigi tris kartus viršijo EU-27 vidurkį 2006 metais. Vis dėl to, šis specializacijos
rodiklis Rumunijoje ir Bulgarijoje buvo netgi stipresnis. Rumunijoje tekstilės, aprangos ir odos
gamintojų sektorius sudarė 5,3 % pridėtinės vertės surinktos iš nefinansuojamų verslo įmonių
2005 metais; Bulgarijoje šis dydis buvo 4,7 %.
Šis giminingas sektorius buvo taip pat svarbus darbingumui. Rumunijoje buvo regionų kur nuo
8 % iki 15 % nefinansuojamų verslo įmonių darbo jėga dirbo tekstilės, aprangos ir odos
gamybos sektoriuje. Labiausiai specializuotas regionas (detaliau lygiai pateikti žemėlapyje)
buvo Norte Portugalijoje, kur maždaug vienas iš penkių (18.3 %) žmonių, dirbančių
nefinansuojamose verslo įmonėse, dirbo tekstilės, aprangos ir odos gamyboje. Daugelyje
Italijos regionų taip pat buvo aukštas specializacijos lygis tekstilės, aprangos ir odos gamyboje,
taip pat Slovėnijoje, Estijoje, Lietuvoje ir Bulgarijoje.
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1 paveikslas: Tekstilės ir tekstilės produktų gamintojai; odos ir odos produktų gamintojai.
Asmenys, įdarbinti tekstilės, aprangos ir odos ir avalynės gamyboje, proporcingai įdarbinti
nefinansuojamose verslo įmonėse (%), 2006.

Tekstilės ir aprangos gamintojų subsektorius ir odos gamintojų subsektorius buvo vienintelis
pramoninis subsektorius, kuriame moterų buvo daugiau nei vyrų EU-27 2007 metais.
Pabrėžiant, moterys sudarė šiek tiek daugiau nei du trečdalius (69,4 %) tekstilės, aprangos ir
odos pramonės visos darbo jėgos, kuri beveik dvigubai (35,1 %) viršijo EU-27’os
nefinansuojamų verslo įmonių ir netgi vidutinį pramonės rodiklį (30.1 %). Išskyrus Belgiją ir
Nyderlandus iš kitų šalių narių, kurių duomenys yra prieinami, moterys sudarė didžiąją dalį
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darbo jėgos šiame sektoriuje. Baltijos šalyse narėse, Bulgarijoje, Vengrijoje bei Rumunijoje,
moterys sudarė 8-9 darbuotojus iš dešimties darbuotojų dirbančių tekstilės, aprangos ir odos
gamybos sektoriuje.
Didelė dalis dirbančių moterų tekstilės, aprangos ir odos gamybos sektoriuje EU-27, ko gero
stebina, nes puse etato dirbančių darbuotojų dalis buvo tik 8,2 % 2007 metais, nors dažniausiai
apibūdinama ir asocijuojasi, kad didelė dalis moterų dažniausiai dirba puse etato. Taip pat,
puse etato dirbančių darbuotojų tekstilės, aprangos ir odos gamybos sektoriuje buvo daug
mažiau nei kitose nefinansuojamose verslo įmonėse, kur jie sudarė 14,3 % darbo jėgos.
Kitas darbo jėgos faktorius, vertinant darbuotojų iki 30 metų skaičių, dirbančių EU-27’os
tekstilės, aprangos ir odos gamybos sektoriuje (18,4 %) buvo daug žemesnis nei vidurkis
nefinansuojamose verslo įmonėse (24,3 %) 2007 metais. Santykinis skirtumas tarp jų, buvo
darbuotojų tarp 30 ir 49 metų, santykis darbuotojų virš 50 ir daugiau buvo labai panašus.
Daugiausiai dirbančių jaunų žmonių tekstilės, aprangos ir odos gamybos sektoriuje buvo
Graikijoje, Latvijoje ir Nyderlanduose, kur jie turėjo apie trečdalį jaunų darbuotojų iki 30 metų
nefinansuojamose verslo įmonėse. Kitos šalys, kur šios tendencijos dalinai pasireiškė buvo
Slovėnija, Estija, Lenkija ir Austrija. Taip pat, tarp šalių narių, kurių duomenys yra prieinami,
buvo tik Rumunija kur jaunų darbuotojų buvo daugiau nei nefinansuojamose verslo įmonėse
2007 metais. Kontrastui, darbuotojų virš 50 ir daugiau santykis tekstilės, aprangos ir odos
gamybos sektoriuje buvo santykinai aukštas Kipre (63,6 %), ypatingai kai lyginama su vidutiniu
(25,2 %) visose nefinansuojamose verslo įmonėse.
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Turinys:
Pagrindinės audinių ir megztinių medžiagų charakteristikos yra: pluoštinė sudėtis, siūlo
charakteristikos (ilginis tankis ir sukrumas), pynimas, tankumas (ataudų ir metmenų skaičius
cm ar eilučių ir stulpelių skaičius cm), plotis, paviršinis tankis, storis, nurodantis būvį (įrietimo
velene, neapdorotas, dažytas, margintas, apdorotas….) gali taip pat parodyti defektus, tokius
kaip juostuotumas, susiaurėjimas.
Galima analizuoti skirtingus tekstilės medžiagų mechaninius atsparumus, pvz. trūkimo jėgą, kur
dažniausia nustatoma didžiausioji jėga trūkstant ir ištįsa, taip pat gali būti vertinama medžiagų
relaksacinės savybės. Tempimo mašinos naudojamos, esant pastoviam ištįsos greičiui. Šiam
bandymui yra du metodai: juostelės ir “skiautės”. Abu gali būti bandomi tiek sausi tiek šlapi.
Trūkimo ir plyšimo jėgos nustatymo bandymai paprastai atliekami ataudų ir metmenų
kryptimis. Netaikomi megztinėms medžiagoms.
Duobiamasis stipris, daugiaašis bandymas dažniausiai naudojamas megztinėms medžiagoms.
Atliekamas pneumatinio duobimo prietaisu.
Atsparumas dilinimui vertina medžiagos dėvėjimo elgseną veikiant trinčiai. Naudojami įvairūs
prietaisai šiai savybei nustatyti: Martindale‘o didinimo ir pumpuravimosi prietaisas, kai
medžiaga trinama į medžiagą, arba naudojant švitrinį popierių ir lankstymo prietaisą (trintis ir
lenkimo simuliavimas). Vertinimas gali būti atliekamas įvairiais būdas: sūkių skaičiumi iki
suirimo, masės nuostoliu, stiprumo sumažėjimu, išvaizdos pasikeitimu (vertinant ir spalvą).
Medžiagų polinkis pūkuotis ir pumpuruotis vertinamas veikiant trinties jėga gali suformuoti
pumpurėlius medžiagos paviršiuje. Taip pat šis bandymas gali būti atliekamas tiriant ir kitas
medžiagų savybes. Vertinimas paprastai atliekamas stebint bandinio išvaizdą ir lyginant ją su
standartinėmis nuotraukomis. Vertinimui naudojama skalė nuo 5 iki 1, kur 5 – nepakitusi
išvaizda.
Šiame projekte taip pat buvo dirbama su įvairiais agentais, susijusiais su vartojimu ar apdaila,
tiriamas jų poveikis bandiniams. Pavyzdžiui laidumas orui, kuris vertina praėjusio oro kiekį,
esant tam tikroms sąlygoms, bandinio plotui, slėgiui ir laikui. Ši savybė ypatingai svarbi saugos
oro pagalvėms, pramoniniams filtrams. Taip pat atsparumas vandens prasiskverbimui, kuris
gali būti vertinamas norint įvertinti higrofiliškumą, sušlapimą, įvertinti kokybę, ir
higrofobiškumą - apdailos įvertinimui.
Viena iš tekstilės medžiagų kokybės esminių savybių yra matmenų pokytis po skalbimo dėl
keleto priežasčių, dėl susitraukimo siuvimo operacijų metu, valymo bei dėvėjimo.
Nusidažymo atsparumas buvo vertinamas veikiant įvairiais agentais. Nusidažymo atsparumo
bandymas gali įvertinti: bandinio spalvos pasikeitimą, pagalbinio audinio uždažymą
(naudojamos baltos spalvos medžiagos).
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Uždaviniai
Globaliniai uždaviniai
Šių kursų tikslas yra suteikti besimokančiajam tiek teorines tiek praktines žinias, kurios jam
padės integruotis į tekstilės laboratoriją, kurioje veikia kokybės kontrolė, taip pat gautas žinias
galės pritaikyti kitose srityse.
Specifiniai uždaviniai
· Suprasti bendrus bandymų/standartizavimo principus.
· Susipažinti su tekstilės bandymų standartais.
· Susipažinti su reikalavimais, keliamais akredituotiems bandymams.
· Pagal standartus atlikti kokybės kontrolės bandymus.
· Susipažinti su analizės atlikimo procesu ir/ar cheminiais ir fizikiniais tekstilės
bandymais, pagal tinkamiausius analitinius metodus, užtikrinant rezultatų tikslumą ir
atitikimą standarto sąlygoms.
· Ištirti tekstilės medžiagų elgseną skirtingomis sąlygomis.
Tikslinės grupės
Kursų pagrindinė tikslinė grupė yra visi susiję su aprangos ir tekstilės pramone, ypač įmonės ir
jų darbuotojai, studentai ir universitetai, tyrimo centrai, įrangos ir cheminių produktų
gamintojai ir kiti, ypatingai gali būti taikomi:
·
·
·

Pramonės įmonių darbuotojams , kuriems mokymai gali padėti pagerinti tekstilės
medžiagų kokybės kontrolę ir gali pakelti darbuotojų kompetenciją;
Universitetuose ar kolegijose, sukurtos modulių programos su akivaizdžiais
privalumais padėtų studentams geriau įsisavinti žinias;
Įrangos, mašinų gamintojams kursai gali suteikti išsamias žinias apie tekstilės
kokybės kontrolės bandymus, žinios padės suprasti jų klientams kylančias
problemas ir padės jas spręsti.

Trukmė
18 valandų
Mokymosi forma
Savarankiškas mokymasis; Mišrus mokymasis; Nuotolinis mokymasis
Vertinimas
Nuolatinis vertinimas: atliekamas vaizdo įrašų vizualizacijos metu ir kai atliekant užduotis ir
susijusius darbus. Kiekvieno vaizdo įrašo rodymo metu studentas atlieka pateikiamas užduotis,
susijusias su tekstilės bandymų atlikimu ir įsisavinimu.
Kompetencija
· Suprasti kokybės valdymo sistemą;
· Identifikuoti tekstilės gaminiui tinkamus standartus;
· Mokėti paruošti bandinius ir tirpalus fizikinių-cheminių bandymų atlikimui ir
atitinkamai įvertinti
· Analizuoti technines specifikacijas susijusias su tekstilės medžiagų fizikiniais ir
cheminiais bandymais;
· Identifikuoti skirtingus įrangos tipus, įrankius, medžiagas ir pagalbines medžiagas, kurie
naudojami fizikinių ir cheminių bandymų atlikimui;
· Naudotis bandinių atrankos bandymams metodais;
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·
·
·
·
·

Naudotis metodais ir technologijomis tirpalų paruošimui;
Naudotis įranga, skirta bandinių paruošimui, matavimui ir svėrimui;
Naudotis įranga ir įrankiais, skirtais tekstilės medžiagų fizikiniams ir cheminiams
bandymams atlikti;
Naudotis technologijomis ir procedūromis, skirtomis duomenų registravimui, rezultatų
analizei ir bandymams;
Naudotis technologijomis, skirtomis ataskaitų, susijusių su atliktais bandymais,
ruošimui ir vertinimui.

Programos turinys
Modulis
Įvadinis modulis
Vyks tris kartus:
(21/10/2011)
(22/10/2011)
(24/10/2011)
Viso: 3 valandos

Dalys

Kurso pagrindai
Virtuali mokymosi aplinka

Modulis 1
1.1 dalis - Nusidažymo atsparumas skalbimui
Nusidažymo
namų ir pramoninėmis sąlygomis pagal EN
atsparumai
ISO 105 C06: 2010
(Nuo 26/10/2011 iki 1.2 dalis - Nusidažymo atsparumas buitiniam
27/10/2011)
ir pramoniniam skalbimui naudojant
Viso: 3 valandos
befosfatį etaloninį skalbiklį, kuriame yra
žematemperatūrio balinimo aktyviklio pagal
EN ISO 105-C08:2010
1.3 dalis - Nusidažymo atsparumas buitiniam
ir pramoniniam skalbimui. Oksidacinis
balinimas naudojant befosfatį etaloninį
skalbiklį, kuriame yra žematemperatūrio
balinimo aktyviklio pagal EN ISO 105 C09:
2003
1.4 dalis - Nusidažymo atsparumas trinčiai
pagal EN ISO 105-X12: 2002
Modulis 2
1.1 dalis - Plyšimo jėgos nustatymas
Stipruminės savybės balistinės svyruoklės metodu (Elmendorf'o
(28/10/2011)
prietaisu) pagal EN ISO 13937-1: 2000
Viso: 2 valandos
1.2 dalis- Duobiamojo stiprio ir įdubos
nustatymas pneumatiniu metodu pagal EN
ISO 13938-2:1999
Modulis 3
1.1 dalis - Medžiagų laidumo orui
Komfortas
nustatymas pagal EN ISO 9237: 1995.
(Nuo 29/10/2011 iki 1.2 dalis – Atsparumo vandens
30/10/2011)
prasiskverbimui nustatymas pagal EN
Viso: 3 valandos
20811:1992 (ISO 811:1981).
Modulis 4
1.1 dalis - Ilginio tankio (vienetinio ilgio
Charakteristikos
masės) nustatymas sruogų metodu pagal ISO
(31/10/2011)
2060:1994
Viso: 2 valandos
1.2 dalis - Siūlų sukrumo nustatymas.
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Veikla
Tinkamos laboratorijos
kokybės kontrolės
pristatymas ir
virtualios mokymosi
aplinkos pristatymas.
Registracija virtualioje
mokymosi erdvėje

Mokymasis
Dalyvavimas sesijoje
tiesiogiai (pokalbiai)
Dalyvavimas sesijoje
netiesiogiai (diskusijos
forume)

Mokymasis
Dalyvavimas sesijoje
netiesiogiai (diskusijos
forume)
Mokymasis
Dalyvavimas sesijoje
netiesiogiai (diskusijos
forume)
Mokymasis
Dalyvavimas sesijoje
tiesiogiai (pokalbiai)
Dalyvavimas sesijoje

Tiesioginio apskaičiavimo metodas pagal EN
ISO 2061:2010
1.3 dalis – Paviršinio tankio nustatymas
naudojant mažus bandinius pagal EN 12127:
1997
Modulis 5
1.1 dalis - Tekstilės medžiagų paviršiaus
Atsparumas pūkuotis polinkio pūkuotis ir pumpuruotis
ir pumpuruotis
nustatymas. 1 dalis. Pumpuravimosi dėžutės
(Nuo 01/11/2011 iki metodas pagal ISO 12945-1: 2000
02/11/2011)
1.2 dalis - Tekstilės medžiagų polinkio
Viso: 2 valandos
pūkuotis ir pumpuruotis nustatymas. 2 dalis.
Modifikuotas Martindale'o metodas pagal
ISO 12945-2: 2000
Vertinimo modulis
Galutinis vertinimo testas
(03/11/2011)
Mokymosi vertinimas
Viso: 3 valandos
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netiesiogiai (diskusijos
forume)

Mokymasis
Dalyvavimas sesijoje
netiesiogiai (diskusijos
forume)

Galutinis mokymosi
vertinimas

