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1. Дефинишите појам „текстилно влакно“. 
2. Како се текстилна влакна деле према дужини? 
3. Каква је разлика између моно и мултифиламента? 
4. Како се деле природна органска влакна у зависности од порекла? 
5. Како се добијају хемијска влакна и од којих сировина? 
6. Дефинишите појмове фибрил, микрофибрил и макрофибрил. 
7. Нацртати модел влакна са фибрилном структуром? 
8. Набројати главне карактеристике памука. 
9. Набројте примарна и секундарна својства влакана. 
10. Шта представља дужина влакана. 
11. Које се јединице користе за израчунавање финоће влакана? 
12. Шта представља јачина влакана? 
13. Од чега зависи јачина влакана? 
14. Нацртајте структурну формулу целулозе. 
15. Који су највећи светски произвођачи памука?  
16. Набројте нека од најважнијих подручја употребе памука. 
17. Набројте фазе добијања влакана лана? 
18. Набројте нека од најважнијих подручја употребе лана. 
19. Која беланчевина гради вунено, а која свилено влакно? 
20. Набројати главне карактеристике вуне. 
21. Набројте нека од најважнијих подручја употребе вуне. 
22. Набројати главне карактеристике свиле. 
23. Набројте нека од најважнијих подручја употребе свиле. 
24. Набројте фазе призводње хемијских влакана.   
25. Набројте нека од најважнијих подручја употребе вискозних влакана (CV). 
26. Дефинишите назив лиоцелна влакна? 
27. Које су почетне сировине за добијање синтетизованих влакана? 
28. Којим се реакцијама органски мономери спајају у полимере? 
29. Које су опште карактеристике синтетизованих влакана? 
30. Набројте нека од најважнијих подручја употребе полиамидних влакана (PA). 
31. Набројте нека од најважнијих подручја употребе полиестарских влакана (PES). 
32. Набројте нека од најважнијих подручја употребе полиакрилонитрилних    
              влакана (PAN). 
33. Из чега се добијају полипропиленска влакна (PP). 
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