Kompetencat profesionale për Profilin TEKSTIL, Niveli II,
të Drejtimit TEKSTIL-KONFEKSIONE

Nxënësi është i aftë:








































të kryejë përzierjen e fibrave;
të përdorë kartën teknologjike të makinës së agregatit;
të kontrollojë cilësinë e vellos së fibrave;
të realizojë vazhdueshmërinë e procesit në makinat e shtëllungës;
të kontrollojë parametrat teknologjikes të makinave të krehjes;
të eliminojë mbetjet teknologjike gjatë procesit të punës;
të realizojë prodhimin e fillit sipas numrave të përcaktuar;
të ndajë fillin ind nga ai bazë;
të kontrollojë aparatin e tërheqjes;
të sigurojë vazhdimësinë e punës në makinat e mbledhjes;
të mbushë kafazin e makinave së endjes sipas kartës teknologjike;
të kryejë regjistrimin e aparatit matës në makinën e endjes;
të sigurojë cilësinë e prodhimit në boshte;
të përgatisë solucionin e kollit për asortimentin e kërkuar;
të kontrollojë cilësinë e prodhimit të fillit të kollarisur;
të përzgjedhë numrin e krehrave për tekstilet që do prodhojë;
të vërë në punë makinat e tezgjahut;
të përdorë raportin e ngjyrave;
të eliminojë këputjet e fillit;
të sigurojë vazhdimësinë e punës në makinat e tezgjahut;
të përgatisë fillin për ngjyrim;
të kryejë procesin e përcëllimit të pëlhurave;
të realizojë procesin e zierjes së fillit dhe pëlhurave;
të realizojë procesin e zbardhimit dhe tharjes së fillit dhe pëlhurave;
të kryejë ngjyrimin e fillit në bobina;
të realizojë ngjyrimin e pëlhurave në nuancat e kërkuara;
të kryej procesin e kalandrimit të pëlhurave;
të përgatisë solucionet e apretimit të pëlhurave;
të realizojë pretimin e pëlhurave;
të kryej procesin e mermerizimit të pëlhurave;
të realizojë zgjerimin e pëlhurave sipas nevojave të linjës teknologjike;
të kryejë sanforizimin e tekstileve;
të realizojë stampimin e pëlhurave;
të shquajë lloje të ndryshme pëlhurash dhe të bëjë klasifikimin e tyre;
të realizojë ambalazhimin dhe etiketimin e fillit dhe pëlhurave;
të realizojë magazinimin dhe ruajtjen e fillit dhe pëlhurave sipas standardeve përkatëse;
të vlerësojë cilësinë e fillit dhe të pëlhurave, si dhe ambalazhimin e etiketimin tyre;
të respektojë standardet e profesionit;
të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit;

Vocational Competencies obtained in TEXTILE profile, Level II,
TEXTILE-CONFECTION branch

The student is able to:








































Combine fabric.
Use the technological card of the aggregate machinery.
Control the quality of the fibers’ veil.
Continue the process of the hank machines.
Control the technological parameters of the combing machines.
Eliminate technological waste during the work process.
Produce the thread according to the defined numbers.
Separate different types of thread.
Control the stretching machinery.
Make sure work continues in the gathering machineries.
Fill the cage of the fabric machineries according to the technological card.
Register the measuring apparatus in the fabric machineries.
Provide quality of production in the axles.
Prepare the starch solution for the requested assortment.
Control the production quality of the starched thread.
Select the number of combs for the textiles that are being produced.
Start work in the loom machines.
Use the color report.
Eliminate the breaking of the thread.
Make sure work continues in the loom machines.
Prepare the thread for coloring.
Singe the fabrics.
Mix threads and the fabrics.
Whiten and dry the thread and the fabrics.
Color the thread in the bobbins.
Color the fabrics with the requested tint.
Make the calendar process for the fabrics.
Prepare the solutions for fabric appretation.
Apprete fabrics.
Make the marbling process for fabrics.
Stretch the fabrics based on the needs of the technological line.
Make the sanforization of the textile.
Stamp the fabrics.
Distinguish different types of fabrics and to classify them.
Package and label the thread and the fabrics.
Store and preserve the thread and the fabrics according to the respective standards.
Evaluate the quality of the thread and fabrics, and their packaging and labeling.
Respect professional standards.
Respect the technical safety rules and environment protection rules in work.

