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Textil-och konfektionsindustrin, Europeisk Analys.
Textil & konfektionsindustrin i Europa
Ekonomisk analys
Enligt Europeiska Kommissionen fanns drygt 267 tusen företag i de medlemsstater där
tillverkning av textilier, kläder och läder var deras huvudsakliga verksamhet under 2006.
Den ekonomiska sektorn var större när det gäller sysselsättning än i termer av det mervärde
som genereras, cirka 3 miljoner människor anställda inom sektorn, vilket motsvarar 2,3% av
EU-27:s icke-finansiella företagssektorn arbetskraft, medan euro 64.7 miljarder av
förädlingsvärdet motsvarade 1,1% av det totala förädlingsvärdet genereras över den ickefinansiella företagssektorn år 2006.
Den största aktiviteten inom sektorn var tillverkning av textilier, som stod för knappt hälften
(46,3%) av sektoriella förädlingsvärde under 2006. Drygt en tredjedel (34,7%) av
förädlingsvärdet genererades av EU-27:s tillverkning av kläder, och resten (18,4%) som
genereras av läder tillverkning.
Italien var de viktigaste textilier, kläder och läderstillverkning medlemsstat, som genererar EUR
21.800 miljoner av förädlingsvärdet, vilket motsvarar en tredjedel (33,6%) av EU-27
förädlingsvärdet i denna sektor under 2006. De andra stora textilier, kläder och läder
tillverkning medlemsstater inom EU-27 var Tyskland (som står för 12,1% av EU-27: s
mervärde), Frankrike (11,6%), Spanien (9,2%) och Storbritannien (7,8% ). Av dessa fem
medlemsstater har endast Italien specialiserat på tillverkning av textilier, kläder och läder;
eftersom denna sektor bidrog 3,4% av det mervärde som genereras i sin icke-finansiella
företagssektorn, tre gånger den genomsnittliga bidraget registrerats i EU-27 2006. Detta var
dock mått av specialisering ännu starkare i Rumänien och Bulgarien. I Rumänien bidrog
textilier, kläder och läder tillverkningsindustrin 5,3% till förädlingsvärdet som genereras över
dess icke-finansiella företagssektorn under 2005, i Bulgarien denna andel var 4,7%.
Denna relativa specialisering var också tydligt när det gäller sysselsättningen. Det fanns ett
antal regioner i Rumänien där mellan 8% och 15% av den icke-finansiella företagssektorn
arbetskraften var anställda inom textil, konfektion och läder tillverkningsindustrin. Den mest
specialiserade Regionen (på den detaljnivå som visas på kartan) var Norte i Portugal, men där
ungefär en i varje fem (18,3%) personer anställda i den icke-finansiella företagssektorn arbetat
med textil, kläder och läder tillverkning. Det var också hög specialisering med textilier, kläder
och läder tillverkning i många regioner i Italien, liksom i hela Slovenien, Estland, Litauen och
Bulgarien.
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Figur 1: Tillverkning av textilier och textila produkter, tillverkning av läder och lädervaror.
Sysselsatta i tillverkning av textilier, kläder, läder och skor som en andel av de sysselsatta i den
icke-finansiella företagssektorn (%), 2006.

Textil-och konfektionsindustrin tillverkning underkategorier, och läder tillverkning undersektor
var de enda industriella underavsnitt att anställda fler kvinnor än män i EU-27 under 2007. I
själva verket stod kvinnorna för lite mer än två tredjedelar (69,4%) av textilier, kläder och läder
tillverkning arbetskraft som helhet, som var ungefär dubbelt den genomsnittliga andelen
(35,1%) i EU-27:s icke finansiell verksamhet ekonomin och även mer än genomsnittet för
industrin (30,1%). Med undantag av Belgien och Nederländerna mellan medlemsstaterna för
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vilka uppgifter finns tillgängliga, under förutsättning kvinnorna i majoritet av arbetskraften
inom sektorn. I de baltiska medlemsstaterna, Bulgarien, Ungern och Rumänien, kvinnor
representerade mellan åtta och nio i tio arbetare i textil, konfektion och läder
tillverkningsindustrin.
Med tanke på den höga andelen kvinnor anställda inom textil, konfektion och läder
tillverkningsindustrin i EU-27, är det kanske överraskande att andelen arbetstagare som är
anställda på deltid var så låg som 8,2% under 2007, eftersom det ofta är en egenskap som
verksamheter med en hög andel kvinnor i arbetskraften är förknippade med hög deltid
sysselsättningsgrad. I själva verket var deltidsanställda i textilier, kläder och läder
tillverkningsindustrin mycket mindre vanligt än i hela den icke-finansiella företagssektorn, där
de representerade 14,3% av arbetskraften.
En annan viktig del av arbetskraften var att andelen i åldersgruppen under 30 i EU-27:s
textilier, kläder och läder tillverkningssektorn (18,4%) var betydligt lägre än genomsnittet i den
icke-finansiella företagssektorn (24,3%) under 2007. Den relativa skillnaden mellan de två
bestod i arbetstagare i åldern mellan 30 och 49 år, proportionerna av dessa arbetstagare
mellan 50 år eller äldre är nästan identiska. Den relativa frånvaron av unga arbetstagare i
textilier, kläder och läder tillverkningsindustrin var mest akut i Grekland, Lettland och
Nederländerna, där de utgjorde cirka en tredjedel av motsvarande andel arbetstagare som inte
fyllt 30 genom sina respektive icke-finansiella företag ekonomier. Andra länder där denna
egenskap var särskilt markant inklusive Slovenien, Estland, Polen och Österrike. I själva verket,
bland de medlemsstater för vilka uppgifter finns tillgängliga, var det bara i Rumänien att
andelen unga arbetstagare inom denna sektor var högre än i hela dess icke-finansiella
företagssektorer under 2007. Däremot var andelen arbetstagare i textilier, kläder och läder
tillverkningsindustrin 50 år eller äldre särskilt stor i Cypern (63,6%), särskilt i jämförelse mot
genomsnittet (25,2%) i hela dess icke-finansiella företagssektorer.
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Innehåll:
För att fortsätta den grundläggande karakteriseringen av vävda och stickade tyger är:
fibersammansättning, egenskaperna hos de garn (antal och vrid), väva diagram, textur (antal
garn och körningar per cm eller antal kolumner och kurser per cm), bredd, vikt per
kvadratmeter, tjock som anger tillståndet (i slutet av vävstolen, förberedd, färgade, tryckta,
färdigt ....) kan också ange några "defekter" som fördomar och midja.
Vi kan analysera olika mekaniska resistanser i textila strukturer, t ex draghållfasthet, där
vanligen styrkan och brottöjning bestämmer, även om det också kan utvärderas hela Curva
carga-alongamento. Dynamometrar används för att konstant draghastighet. För detta test
finns det två metoder: band och "grip". Båda analyserna kan göras torrt och vått. Testerna av
draghållfasthet och rivstyrka sker normalt i väftriktningen och i varpriktningen. Inte lämplig för
stickat.
I skuren styrka används flera riktningar tester främst för stickat. Den är tillverkad i en
pneumatisk bristning.
Med betraktning till nötningsbeständighet görs mätningen av förslitning av vävnader genom
friktion. De använder olika enheter av olika svårighetsgrad: Martindale gnider tyget mot tyg
eller apparater med grader med sandpapper och flexometer (friktion och böjning samtidigt).
Utvärderingen av resistens kan göras i olika former: antal cykler att brista, massa, förlust av
draghållfasthet, onormalt utseende (inklusive färg). När det gäller motstånd mot bildandet av
noppor, under inverkan av friktion kan bilda agglomerat av fibrer. För detta test kan göras
genom olika anordningar olika svårighetsgrad. Utvärderingen görs normalt genom att bedöma
utseende och kan jämföras med fotografiska standarder. Använda om skalan 5-1 med 5 som
frånvaro av ytförändringar.
I detta projekt har också arbetat ut några kvalitetskontrolltester på beteendet av vävnader till
olika aktörer, i samband med användning och tillämpning av särskilda finish. Som t.ex.
luftpermeabilitet, som är baserad på flödesmätaren luft som passerar vinkelrätt mot en
vävnad, i vissa förhållanden av området, tryck och tid. Detta är en uppsats särskilt viktigt för
tyger för krockkudde och för industriell filtrering. Även vattenpermeabilitet, som kan skilja
mellan: hydrofilicitet och vätning, särskilt för att bedöma kvaliteten på beredningen, och
hydrofobicitet - för efterbehandling utvärdering.
Ett av de viktigaste egenskaper för ett tyg är dess dimensionsstabilitet till enligt flera
förfrågningar antingen i ytterligare bearbetning (sömnad) i antingen vid användning för
rengöring och bevarande.
Beträffande Ljusbeständighet, har den utsatts för att studera såsom deras motståndskraft mot
olika medel. Testerna av Ljusbeständighet kan innebära: utvärdering av färgförändring,
bedömning av färgning (vita tyger in samtidigt till den test).
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Mål
Globala mål
Syftet med kursen är att förbereda deltagarna för att ha teoretiska och praktiska kunskaper
som gör att deras integration i ett laboratorium av textil kvalitetskontroll, samt att identifiera
de uppnådda resultaten i ett annat område.
Specifika mål
● Erkänna de allmänna principerna för provning/standardisering.
● Erkänna normer för textil tester.
● Att känna igen de krav till ackrediterade tester.
● Utföra kvalitetskontrolltester, enligt standarder
● Erkänna processen att utföra analys och/eller fysiska och kemiska tester i
textilprodukter, enligt de lämpligaste analysmetoder, som garanterar resultaten
tillförlitlighet och respekt för normerna,
● Styra textil materialet i alla transformationsbetingelser.
Målgrupp
Den huvudsakliga målgruppen för kursen är alla medel besläktad med textil-och
konfektionsindustrin, dvs företag och arbetare, studenter och universitet, forskningscentrum,
maskiner och kemiska produkter tillverkare, etc., särskilt i följande punkter :
●
●
●

I industriföretag arbetar, kan utbildning bidra till att öka för textil kvalitetskontroll
och därmed öka deras konkurrenskraft,
I universitet och tekniska skolor, eftersom detta är en kompetensutveckling
program med uppenbara fördelar för praktikanternas specialisering;
För maskinprodukter tillverkarna , eftersom det kan främja en bättre kunskap om
de kvalitetskontrolltester inneboende textila processer och därmed på kommersiell
nivå, eftersom det kan ge råd och / eller ge teknisk support till sina kunder.

Schema
25 timmar
Organisationsform
Self-lärande; Blandat Lärande; Distansutbildning
Utvärdering
Fortlöpande utvärdering: genomföras under visualisering av videor och vid utvecklingen av
arbetet och därmed förenlig verksamhet. Avsikten är att under varje video praktikanten utför
en övning, som omfattar de olika teman som tas upp för att testa resultaten.
Kompetens
 Lära igen kvalitetsledningssystem
 Att identifiera normer för textilsubstratet, för
 Att använda tekniker för att bereda proverna och lösningar för att utföra fysikaliskkemisk analys och respektive uppskattning,
 Att analysera tekniska specifikationer för analys och fysikalisk-kemiska tester av
textilprodukter,
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Att identifiera olika typer av utrustning, verktyg, produkter och ämnen lämpliga att
utföra analyser och fysikalisk-kemiska tester av textilprodukter,
Att använda urvalsmetoder för analys
Att använda metoder och tekniker för att framställa lösningar och reagenser
Att använda tekniker för förberedelse, mätning och vägning av produkter för analys
Att använda utrustning och verktyg som används i fysikalisk-kemiska tester av
textilprodukter,
Att använda tekniker och rutiner för registrering av data och resultat av analyser och
tester
Att använda tekniker för att göra rapporter om den utförda analysen och tester och
resultatutvärderingen av analysen och tester.

Progamplanering Innehåll
Modul

Enhet

Integration Modul
Totalt: 3 timmar

Ramen för kursen
Virtual Learning Environment

Aktivitet
Kontakta Hänvisning till
Quality Control Laboratory
Course och integration i
Virtual inlärningsmiljö för
att anmäla dig till Virtual
Learning Environment

Modul 1
Ljusbeständighet
Totalt: 6 timmar

Enhet 1.1 - Färghärdighet mot hushålls-och kommersiell
tvättning enligt EN ISO 105-C06: 2010
Enhet 1.2 - Färghärdighet mot hushålls-och kommersiell
tvättning enligt EN ISO 105-C08: 2010
Enhet 1.3 - Färghärdighet mot hushålls-och kommersiell
tvättning. Oxidativ blekmedel svar med ett icke-fosfat
referensdiskmedlet innehåller en låg temperatur
blekningsaktivator enligt EN ISO 105-C09: 2003
Studie
Enhet 1.4 - Färghärdighet vid kemtvätt med
perkloretylen lösningsmedel enligt EN ISO 105-D01: 2010 Deltagande session synkron
(chatt)
Enhet 1.5 - Färgbeständighet till vatten enligt EN ISO
105-E01: 2010
Deltagande session asynkron
(diskussionsforum)
Enhet 1.6 - Färghärdighet mot klorerat vatten
(swimming-pool vatten) enligt EN ISO 105-E03: 2010
Enhet 1.7 - Fastställande färgäkthet. Färghärdighet mot
svett enligt EN ISO 105 - E04: 2010
Enhet 1.8 - Fastställande av färgskillnader av annan
textilvara enligt ISO 105-J03: 2009
Enhet 1.9 - Färghärdighet vid gnidning enligt EN ISO 105X12: 2002

Modul 2
Hållfasthetsegenskaper
Totalt: 2 timmar

Enhet 1.1 - Bestämning av maximal kraft med Grab
metoden enligt EN ISO 13934-2: 1999
Enhet 1.2 - Rivegenskaper för tyger. Fastställande av
rivstyrka med ballistisk pendel metoden (Elmendorf) enligt ISO 13937-1: 2000
Enhet 1.3 - Fastställande av rivstyrka byxor-formade
provkroppar (Single tår metod) enligt EN ISO 139372:2000
Enhet 1.4 - Pneumatisk metod för bestämning av
sprängstyrka eller spricker utvidgning enligt EN ISO
13938-2:1999
Enhet 1.5 - Fastställande av elasticiteten av tyger med
band tester enligt EN 14704-1:2005
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Studie
Deltagande session asynkron
(diskussionsforum)

Modul 3
Comfort
Totalt: 3 timmar
Modul 4
Karakterisering
Totalt: 3 timmar

Enhet 1.1 - Bestämning av permeabiliteten av tyger att
vädra enligt EN ISO 9237: 1995
Enhet 1.2 - Bestämning av vattentäthet av tyger enligt
EN 20811:1992 (ISO 811:1981)
Enhet 1.1 - Bestämning av linjär densitet (massa per
längdenhet) med härvan enligt ISO 2060:1994
Enhet 1.2 - Bestämning av twist i garner genom direkt
räkning enligt EN ISO 2061:2010

Studie
Deltagande session asynkron
(diskussionsforum)

Studie
Deltagande session synkron
(chatt)

Enhet 1.3 - Bestämning av massa per ytenhet med hjälp
Deltagande session asynkron
av små prover enligt EN 12127: 1997
(diskussionsforum)
Enhet 1.4 - Fastställande av stygnlängd och garn linjära
tätheten i väft stickade tyger enligt EN 14970: 2006
Modul 5
Motstånd mot noppor och
slitage
Totalt: 2 timmar

Enhet 1.1 - Bestämning av tygs benägenhet att ytan
bråkat och noppor. Del 1: Pilling ruta enligt ISO 12945-1:
2000
Enhet 1.2 - Bestämning av tygs benägenhet att ytan
bråkat och noppor. Del 2: Modifierad Martindale
metoden enligt ISO 12945-2: 2000

Studie
Deltagande i möte asynkron
(diskussionsforum)

Enhet 1.3 - Bestämning av nötningsbeständighet av tyger
med Martindale metoden. Bestämning av brott. EN ISO
12947-2: 1999
Modul 6
Dimensionsstabilitet och
spirality

Enhet 1.1 - Bestämning av dimensionsändring vid tvätt
och torkning enligt EN ISO 5077: 2008

Totalt: 3 timmar

Enhet 1.2 - Bestämning av procentuell förändring av
ribban spirality förändring i stickade plagg efter tvätt
enligt ISO 16322-1:2005

Utvärderings Modul

Slutlig Utvärderingstest

Totalt: 3 timmar

Utvärdering av utbildningen

9

Studie
Deltagande session synkron
(chatt)
Deltagande session asynkron
(diskussionsforum)
Slutlig utvärdering av
handlingsplanen

