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TEXTILNÍ STROJE

Umění zpracovávat vlákna do vhodných útvarů pro potřeby člověka – 4000 let před n.l.

Vlákna: Přírodní - rostlinná ze semen (bavlna, kokos, … )
lýková (len, konopí, juta, … )
z listů (sisal, konopí, … )

- živočišná ze srsti (vlna ovčí, velbloudí, angorská, … )
sekret hmyzu (bourec morušový – hedvábí)

- anorganická azbest

Chemická - přírodní polymery (celuloza, kaučuk, bílkoviny, … )
- syntetické polymery uhlíkové řetězce (polyolefiny, vinyl, .. )

heteroatomy (polyester, polyamid, .. )
- nepolymerní kovová

minerální
uhlíková

Výrobky z textilních vláken a textilní materiály stále více pronikají do technického využití
a často jsou přímo využívány jako konstrukční materiály s ohledem na jejich specifické
vlastnosti (relativně vysokou pevnost, nízkou hmotnost, chemickou odolnost, vysokou 
tažnost či značnou žáruvzdornost (např. při výrobě kompozitů).

Pro použití vláken k výrobě polotovarů nebo textilií musí být vlákna vhodně zpracována a 
upravována – k tomu slouží speciální technologie a průmyslové provozy 
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Skupiny textilních strojů (speciální účelové stroje pracující v automatizovaném režimu)

Pro výrobu příze, tj. délkových textilií různých struktur, se požívají přádelnické stroje, které postupně
zpracovávají jednotlivými operacemi během různých spřádacích procesů vlákennou surovinu.

• Stroje rozvolňovací se používají pro počáteční rozvolnění slisované masy vláken na jednotlivé
chomáčky vláken. Další rozvolňování probíhá na čechracích strojích, které pomocí otáčení
čechracích orgánů, soustav roštů a roštnic, umožní načechrání vlákenného materiálu a současné
uvolňování nečistot obsažených ve vlákenné surovině. Pro zajištění požadovaných vlastností příze 
je nutné vlákna co nejvíce navzájem promísit. 

• Stroje mykací vyrábí co nejstejnoměrnější pavučinu (tzv. mykanec). Na mykacich strojích probíhá
jemné rozvolňování, čištění, ojednocování, promísení, urovnávání vláken do podélného směru a 
vytvoření rovnoměrné vlákenné vrstvy – pavučiny, která je shrnována a lisována do délkové textilie 
– pramene. Všechny pracovní orgány mykacího stroje (válce, bubny, … ) jsou opatřeny speciálními 
potahy (drátkové, pilkové), které přímo působí na vlákenný materiál a zajišťují celý proces mykání.
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Protahovací stroje zajišťují po mykání družení a protahování pramene (k tomu jsou různé typy 
protahovacích strojů). Účelem družení a protahování pramenů je zlepšení jejich stejnoměrnosti, 
struktury, orientace vláken v pramenech, napřimování vláken v pramenech a ztenčení pramenů. 
Proces protahování probíhá účinkem různých rychlostí pracovních orgánů protahovacích strojů
(válečky nebo hřebeny) a tím se dosahuje stejnoměrnosti protažených pramenů a paralelizace 
vláken a současně se automaticky reguluje hmotnost pramene. 

Předpřádací stroje provádí ztenčování
(zjemňování) vlákenného útvaru (pramene) 
průtahem (u  pavučiny dělením) a současně
dochází ke zpevnění ztenčeného 
vlákenného útvaru zákrutem a k navinutí
vzniklého přástu do vhodného tvaru návinu.

Potáč

Cívka
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Dopřádací stroje dokončují výrobu příze. Délkový vlákenný útvar (přást) se dále zjemňuje 
(protahuje), zpevňuje se trvalým zákrutem a navíjí na přízové těleso vhodného tvaru (potáč, válcová
křížová cívka). Trvalý zákrut na přízi vzniká mezi buď na klasickém dopřádacím prstencovém stroji 
nebo na rotorových dopřádacích strojích. 

Prstencový dopřádací stroj Rotorový dopřádací stroj
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Přípravárenské stroje: připravují jednoduché příze dodané na potáčích a křížových cívkách 
z přádelny k výrobě plošných textilií -tkanin a pletenin.

Tvorba cívkových těles: nitě pro přípravu osnovy a útku pro tkaní, niťová tělesa pro pletení pro 
oděvní průmysl a pro domácí zpracování (šití, pletení)

Potáč

Cívka Křížová cívka
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• Soukací stroje jsou určeny pro soukání (převíjení) cívek z potáčů na kuželové cívky s křížovým návinem. 
Navinuté cívky získají lepší vlastnosti z hlediska dalšího zpracování (bezporuchové odvíjení, velké náviny, 
zkvalitnění příze vystřihováním silných a slabých  míst, uzlů a navazováním bezuzlovým spojením přízí). 
Soukacích strojů je celá řada a liší se způsobem a stupněm automatizace celého procesu navíjení včetně
automatické výměny cívek a tvarem návinu cívky.

• Skací stroje zabezpečují seskání několika jednodruhových přízí (na jednu otáčku vřetene se vytvoří jeden 
zákrut nebo dva zákruty). Po skaní, kdy je výslednou cívkou potáč, se ještě cívka převíjí na křížem soukacích 
strojích.

• Sdružovací stroje jsou určeny jenom k družení dvou a více přízí a jejich navíjení na jednu křížem 
soukanou cívku. Ta může být dána do dvouzákrutového skacího stroje, kde se družené přízi udělí zákrut.

• Stroje pro výrobu efektních přízí jsou konstruovány pro výrobu přízí s povrchovým efektem. 
Principiálně vycházejí ze skacích strojů pro seskávání dvou příze, přičemž jedna z nich je např. pravidelně
navrženým mechanismem přidržována a druhá se kolem ní obtáčí a tak se dosahuje cíleného efektu.

• Opalovací stroje zkvalitňují staplové příze tím, že v průběhu převíjení se na přízi opalují odstávající vlákna 
a příze je hladší (opalování se realizuje plynovými hořáky).

• Pařicí stroje: Příze po předení a skaní mívají velikou smyčkovitost, což je na závadu při dalším 
zpracování. Smyčkovitost se odstraňuje působením tepla a vlhka v tzv. pařácích (velkých kotlích, do kterých 
se na vozících nebo přepravkách navezou cívky s přízí, po uzavření kotle tam po určitou dobu působí pára o 
předepsané teplotě a tím se zákrut na přízi tzv. „umrtví“ a příze již potom nesmyčkuje).
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• Snovací stroje připravují osnovy ke tkacímu stroji, tj. navíjí osnovní nitě na osnovní vál. Osnovní nitě jsou 
na osnovní vál odvíjeny z cívek, které jsou umístěny na cívečnici snovacího stroje. Vzhledem k tomu, že 
tkanina běžné šíře má v osnově příliš mnoho nití, není možné navinout osnovní vál s plným počtem nití přímo, 
protože cívečnice s tak velkým počtem cívek by mohla mít délku až kolem 100 m.  Z toho důvodu jsou snovací
stroje konstruovány jako :

 Snovací stroje pro navíjení osnovních nití v plné šíři a částečné hustotě (tzv anglické – nepřímé), tj. navíjí se 
více válů (6 – 10) v plné šíři, ale částečné hustotě, a poté jsou osnovní nitě z válů současně převinuty na jeden 
osnovní vál v požadované šíři a hustotě.

 Snovací stroje pro navíjení osnovních nití v částečné šíři a plné hustotě (tzv. saské – nepřímé), tj. navíjí se 
pás nití v částečné šíři a plné hustotě víckrát vedle sebe, až se získá návin v plné šíři a plné hustotě. Nitě se 
navíjejí na vál, který má na jedné straně kuželové čelo z toho důvodu, aby pásy nití nespadávaly: z tohoto válu 
se pak osnova převine na přírubový vál k tkacímu stroji s rovnými čely. 

Anglický způsob Saský způsob

• Stroje pro úpravu osnovy zabezpečují zkvalitnění osnovních nití pro proces tkaní šlichtováním. 
Šlichtováním nanášíme na nitě šlicht. prostředek, který přilepí odstávající vlákna k niti, zabezpečí ochrannou 
vrstvu na niti, čímž se nitě zpevní a snižuje se jejich součinitel tření a tím se zvyšuje tzv. setkatelnost. V průběhu 
šlichtování můžeme osnovu nabarvit nebo na ni nanést vrstvu vosku – tzv. „hlazení osnov“.

• Naváděcí a navazovací stroje: jsou určeny pro navádění osnovy do brda tkacího stroje mimo tkací stroj. 
Navazovací stroje automaticky navazují osnovní nitě buď na tkacím stroji nebo mimo tkací stroj. 
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Základní způsoby strojní výroby plošného textilního útvaru

Pro zpracování textilních materiálů, které jsou ve formě vláken nebo nití (přízí) se využívá třech 
základních technologií pro získání plošného textilního útvaru s potřebnými mechanicko-fyzikálními 
vlastnostmi. Je to nejstarší technologie tkalcovská, technologie pletařská a novější technologie 
netkaných textilií (tzv.proplétané textilie se spojením nití pletařských osnovních vazeb nebo pojené
textilie se spojením vláken pojidly či natavením).

Tkaní je výroba plošných textilií kolmým provázáním osnovních a útkových nití (osnova – útek –
tkanina)

Plátnová vazba osnovních a útkových nití

Tkací stroj: začaly se používat kolem r. 1750

Podle použitého ústrojí k prohozu útku (tzv. prohozního ústrojí) 
se jednoprošlupní tkací stroje rozdělujií na

•člunkové (ruční, mechanické, automatické) – hmotnost člunku 
se zásobou útkových nití až 4 kg, vystřel.rychlost  15 m/s, šířka 
osnovy až 3 m, výkon zanesení útku U  600 m/min

•skřipcové (s prohozem z jedné nebo z obou stran, r. 1950), 
skřipec nese pouze 1 útkovou niť, prohoz skřipce zkrutnou 
torzní tyčí, U  1200 m/min

•tryskové (vodní r. 1950, později vzduchové) – bezčlunkové ( čs. 
vynález), n = 320 – 480 1/min, U  1600 – 2400 m/min

•jehlové (jehla ve tvaru pásu, jednostranné nebo oboustranné
zanášení), n = 220 1/min, U  800 – 1400 m/min
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Činnost tkacího stroje: Z osnovního válu 1 se odvíjí osnova přes osnovní svůrku 6 do tkací roviny. Pořadí a 
rozdělení osnovních nití udržují křížové činky 7. Osnovní nitě jsou navedeny jednotlivě mezi nitěnky, které jsou 
upevněny v rámu a tvoří společně list 4. Soustava všech listů se nazývá brdo. Funkcí brda je vytvářet klínový 
prostor (prošlup), do kterého je zanášen útek 13. Paprsek 8 udržuje osnovní nitě v požadovaném rozestupu a 
zajišťuje stejnoměrnou hustotu osnovních nití. Po prohození útku do prošlupu se pohybuje paprsek spolu 
s bidlenem směrem ke tkanině a přirazí útek ke tkanině. V době přírazu útku se prošlup uzavírá a začíná se tvořit 
nový prošlup pro další útek. Postupně vznikající tkanina je odváděna z tkací roviny přes prsník 9 drsným válcem 
10 a navíjí se na zbožový vál 11. Odvíjení osnovy i navíjení tkaniny je řízené osnovním resp. zbožovým 
regulátorem.

Pro vytváření prošlupu se 
používají nejčastěji prošlupní
zařízení vačkové. Vazby a vzory 
ve tkanině se tvoří pomocí listů
v brdu: každý list je ovládán 
samostatným mechanismem, 
řízeným pomocí děrných karet (u 
moderních strojů se používá
elektronického řízení). 
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Pletařské stroje mají specifickou techniku provázání nití pro vznik textilie zvané pletenina. Nitě jsou vzájemně
spojeny pomocí zátažných či osnovních vazeb, pomocí kliček, smyček, oček a pod. Význačnou vlastností
pleteniny je její tažnost a objemnost. Její využití je nezastupitelné v oblasti svrchního ošacení, prádla, 
punčochových výrobků, záclon, potahových a technických textilií.

Pletařské stroje lze v podstatě rozdělit na stroje zátažné a osnovní. Při výrobě zátažných pletenin lze řádek tvořit 
z jedné nitě, u osnovních je řádek tvořen soustavou nití (osnovou).

Pletenina zátažná Pletenina osnovní

Podle tvaru lůžek rozdělujeme stroje na ploché pletací stroje a 
okrouhlé pletací stroje. U plochých strojů jsou jehly uspořádány 
vedle sebe v plochém lůžku, u okrouhlých do kruhu na obvodu talíře 
nebo válce. Pletací stroje jsou plně automatické s mechanickým či 
elektronickým řízením. Pro vzorování jsou jehly uváděny do činnosti 
mechanicky nebo elektronicky s frekvencí až 1000 Hz (s 
průchodem 1000 jehel za vteřinu - např. punčochové stroje vyrobí
kompletní ponožku za 1 minutu). 

Schéma okrouhlého zátažného pletacího stroje 
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Upravárenské a zušlechťovací stroje

Textilie a výrobky zhotovené tkaním, pletením nebo technologií výroby netkaných textilií je ve všech 
případech nutné podrobit některým z úpravárenských nebo zušlechťovacích procesů (zajištění
stálosti kvality, tvaru, vzhledu, jakosti, optimálních mechanicko-fyzikálních vlastnosti apod.). Pro 
úpravárenské a zušlechťovací procesy na textiliích je využívána velká skupina strojních zařízení.

Prací stroje, bělicí stroje, barvicí stroje (horní obr. 
znázorňuje schéma zařízení na barvení volného 
materiálu), tiskací stroje (obr. vpravo), lisovací a 
kalandrovací stroje, postřihovací a počesávací
stroje apod. 



Úvod do strojírenství (2009/2010) 10/12 Stanislav Beroun

Oděvní stroje zabezpečují produktivní výrobu oděvů, které vznikají dělením textílie, jejím 
spojováním a tvarováním. V oblasti oděvní výroby byla např. výpočetní technika pro tvorbu střihů, 
jejich efektivní rozmisťování na látce a programové vyřezávání dílů využita dřív než ve strojírenství
pro řízení NC strojů. Mezi základní oděvní stroje patří šicí stroje. 

a) Šicí stroje se stehem vázaným šijí minimálně se dvěma nitěmi - spodní nit je navinuta na malé
přírubové cívečce a vkládá se do chapače ve spodní části šicího stroje, vrchní nit se odvíjí z cívky a 
pomocí mechanismů šicího stroje a jehly je zanesena přes šicí materiál k chapači, který ji zachytí a 
obtáhne kolem spodní cívky, čímž se „uváže“ steh: výhodou vázaného stehu je jeho pevnost, výkon 
šicího stroje je až 5000 stehů/min (na obr. je dvounitný vázaný steh).


