
 

 

Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“-Скопје 

 
Технолошко-металуршки 

факултет 

Текстилна лабораторија 

 

Услуги на корисниците 
 

Текстилната лабораторијата пружа ефикасни услуги на компании од Македонија 

и од регионот кои имаат потреба за:  

 

 карактеризација на суровини 

 проверка на квалитетот на производите со спецификациите 

 дизајнирање и инженериг на прототипови производи 

 испитувања на текстилни материјали според барањата на клиентите 

 испитување на рекламации од купувачите 

 

Тест методи 

Во Текстилната лабораторијата може да се реализираат следниве тест 

методи: 

 Стандард Тест метода 

Времетраење на 

испитувањето, 

денови 

1 ISO 1833-1:2006 

Текстил – Квантитативна хемиска анализа – Дел 1: Општи 

принципи на испитување 

Textiles - Quantitative chemical analysis -- Part 1: General 

principles of testing 

3 

2 ISO 1833-4:2006 

Текстил – Квантитативна хемиска анализа – Дел 4: 

Мешавини на одредени протеински и други влакна (метод со 

хипохлорит)  

Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 4: Mixtures of 

certain protein and certain other fibres (method using 

hypochlorite) 

3 

3 ISO 1833-7:2006 

Текстил – Квантитативна хемиска анализа – Дел 7: 

Мешавини на полиамидни и други влакна (метод со мравја 

киселина) 

Textiles -- Quantitative chemical analysis - Part 7: Mixtures of 

polyamide and certain other fibres (method using formic acid) 

3 

4 ISO 1833-11:2006 Текстил – Квантитативна хемиска анализа – Дел 11: 3 



Мешавини на целулозни и полиестерски влакна (метод со 

сулфурна киселина) 

Textiles -- Quantitative chemical analysis - Part 11: Mixtures of 

cellulose and polyester fibres (method using sulfuric acid) 

5 ISO 1833-16:2006 

Текстил – Квантитативна хемиска анализа – Дел 16: 

Мешавини на полипропиленски влакна и одредени други 

влакна (метод со ксилен) 

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 16: Mixtures of 

polypropylene fibres and certain other fibres (method using 

xylene) 

3 

6 

MKC EN ISO  

105- A01:2011  

 

Текстил- Испитување на постојаност на боја- Дел А01:Општи 

принципи на испитување 

Textiles - Tests for colour fastness - Part A01: General principles 

of testing 

 

7 
MKS EN 105-

C10:2011 

Испитување на постојаност на боја- Дел Ц10: Постојаност на 

боја на перење со сапун или сапун и натриум карбонат 

Textiles -- Tests for colour fastness -- Part C01: Colour fastness 

to washing: Test 1 

1 

 

8 

MKS EN 105-

DO1:2011 

Испитување на постојаност на боја – Дел D01: Постојаност 

на боја на суво чистење со растворувач перхлоретилен  

Textiles -- Tests for colour fastness -- Part D01: Colour fastness 

to drycleaning using perchloroethylene solvent 

1 

 

9 

MKS EN 105-

EO1:2011 

Испитување на постојаност на боја - Дел Е01: Постојаност на 

боја на вода  

Textiles -- Tests for colour fastness -- Part E01: Colour fastness to 

water 

1 

10 
MKS EN 105-

EO4:2011 

Испитување на постојаност на боја- Дел Е04: Постојаност на 

боја на пот 

Textiles -- Tests for colour fastness -- Part E04: Colour fastness to 

perspiration 

2 

11 
MKS EN 105-

JO1:2010 

Испитување на постојаност на боја - Дел Ј01: Основни 

принципи на мерење  на бојата на површината 

Textiles -- Tests for colour fastness -- Part J01: General principles 

of measurement of surface colour 

2 

12 
MKS EN 105-

JO2:2010 

Испитување на постојаност на боја - Дел Ј02: 

Инструментална оцена на релативна белина 

Textiles -- Tests for colour fastness -- Part J02: Instrumental 

assessment of relative whiteness  

2 

13 
MKS EN 105-

X11:2008 

Испитување на постојаност на боја- Дел X11: Постојаност на 

боја на топло пресување 

Textiles - Tests for colour fastness - Part X11: Colour fastness to 

hot pressing 

1 

14 
MKS EN 105-

X12:2008 

Испитување на постојаност на боја- Дел X12: Постојаност на 

боја на триење 

Textiles -- Tests for colour fastness - Part X12: Colour fastness to 

rubbing 

1 

15 EN ISO 14184-1 

Испитување емисија на формалдехид 

Textiles-Determination of formaldehide-Part 1: Free and 

hydrolized formaldehide (water extraction method) 

2 

16 
MKS EN ISO 

3071:2008 

Определување на pH на воден екстракт 

Textiles -- Determination of pH of aqueous extract  
1 

17 
MKS EN ISO 

5077:2008 

Определување промена на димензии при перење и сушење 

Textiles -- Determination of dimensional change in washing and 

drying 

2 

18 
МКС EN ISO 

6330:2012 

Текстил - Постапки за испитување на текстил при перење и 

сушење во домашни услови  

Textiles - Domestic washing and drying procedures for textile 

testing 

2 

19 MKC EN Текстил-ткаенини-Дел 2: Определување маса на единица 1 



12127:2007  

 

површина на мали примероци 

Textiles - Fabrics - Determination of mass per unit area using 

small samples 

20 

MKC EN 1049-

2:2007  

 

Текстил-Ткаенини-Дел 2: Конструкција- Определување број 

жици на единица должина 

Textiles - Woven fabrics - Construction - Methods of analysis - 

Part 2: Determination of number of threads per unit length (ISO 

7211-2:1984 modified) 

1 

21 
MKS EN ISO 12945-

2:2010  

Определување на склоност на ткаенина на развласување на 

површината и на пилинг - Дел 2: Модификуван метод на 

Martindale 

Textiles -- Determination of fabric propensity to surface fuzzing 

and to pilling -- Part 2: Modified Martindale method 

2 

22 
MKS EN ISO 12947-

2:2010  

Текстил- Определување на отпорноста на абразија на 

ткаенините со методна Мартиндал- Дел 2: Определување на 

кинење на примерокот (ISO 12947-2:1998) 

Textiles -- Determination of the abrasion resistance of fabrics by 

the Martindale method -- Part 2: Determination of specimen 

breakdown   

2 

23 
MKS EN ISO 12947-

3:2010  

Текстил- Определување на отпорноста на абразија на 

ткаенините со методна Мартиндал- Дел 3: Определување на 

губење на маса (ISO 12947-3:1998) 

Textiles -- Determination of the abrasion resistance of fabrics by 

the Martindale method -- Part 3: Determination of mass loss 

2 

24 
MKS EN ISO 13934-

1:2010 

Текстил - Механички својства на ткаенините – Дел 1: 

Определување на максималната сила и издолжување при 

кинење со метод на ленти (ISO 13934-1:1999) (идентичен со 

EN ISO 13934-1:1999) 

Textiles -- Tensile properties of fabrics -- Part 1: Determination of 

maximum force and elongation at maximum force using the strip 

method 

2 

25 
МКС EN ISO 13934-

2:2010 

Текстил - Механички својства на ткаенините – Дел 2: 

Определување на максималната сила и издолжување при 

кинење со метод на преклопена лента (grab) (ISO 13934-

2:1999) (идентичен со EN ISO 13934-2:1999) 

Textiles -- Tensile properties of fabrics -- Part 2: Determination of 

maximum force using the grab method 

2 

26 
MKS EN ISO 13935-

1:2010  

Текстил - Механички својства на шевот на ткаенините и 

готови производи од текстил – Дел 1: Определување на 

максималната сила на пукање на шевот со метод на ленти 

(ISO 13935-1:1999) (идентичен со EN ISO 13935-1:1999) 

Textiles -- Seam tensile properties of fabrics and made-up textile 

articles -- Part 1: Determination of maximum force to seam 

rupture using the strip method 

2 

27 
МКС EN ISO 13935-

2:2010 

Текстил - Механички својства на шевот на ткаенините и 

готови производи од текстил – Дел 2: Определување на 

максималната сила на пукање на шевот со метод на 

преклопена лента (grab) (ISO 13935-2:1999) (идентичен со EN 

ISO 13935-2:1999) 

Textiles -- Seam tensile properties of fabrics and made-up textile 

articles -- Part 2: Determination of maximum force to seam 

rupture using the grab method 

2 

28 
MKS EN ISO 13936-

1:2011  

Текстил – Определување на отпорност на лизгање на 

предивото во шевот на ткаенината – Дел 1:Метод со 

отворање на фиксен шев (ISO 13936-1:2004) 

Textiles -- Determination of the slippage resistance of yarns at a 

seam in woven fabrics -- Part 1: Fixed seam opening method 

2 

29 
MKS EN ISO 

9237:2010 

Текстил - Определување на пропустливост на воздух на 

ткаенините (ISO 9237:1995) (идентичен со EN ISO 9237:1995) 

Textiles -- Determination of the permeability of fabrics to air 

1 



 

Инструменти  

Лабораторија е опремена со најсовремени инструменти за испитување текстилни 

материјали: 

 

 

 

Динамометар  

 

-Испитување механички  својства на 

текстилни материјали,  

-Испитување јачина и лизгање на шевови 

-Испитување јачина на прскање плетенини 

-Испитување јачина на цепење на текстилни 

површини 

 

 

 

Линитест апарат  

 

- испитување постојаности на текстилни 

материјали и облека на перење и хемиско 

чистење 

 

 

 

 

30 MKS EN 7209:1990 
Определување пропустливост на ткаенините на водена пареа 

Specification for water vapour permeable apparel fabrics 
2 

31 
MKS EN ISO 13937-

1:2000 

Определување на јачина на цепење на ткаенини со користење 

балистички пендулум (Elemendorf) 

Textiles -- Tear properties of fabrics -- Part 1: Determination of 

tear force using ballistic pendulum method (Elmendorf) 

1 

32 ASTM: D 3787-01 

Стандардна тест метода за јачина на прскање на текстилии-

тест на прскање со кугла 

Standard Test Method for Bursting Strength of Textiles-Constant-

Rate-of-Traverse (CRT) Ball Burst Test 

1 



 

Рефлексионен 

спектрофотометар  

- испитување нијанси на боите 

и степен на белина на 

текстилни материјали 

 

 

 

 

 

FAST 1-4  

сет на инструменти 

- испитување на процесибилност на 

облеката при конфекционирање за 

производство на облека со висок 

квалитет 

 

 

 

 

Mартиндејл апарат 

 

- испитување  абразија и пилинг на 

текстилни материјали 

 

 

 

 

L&M апарат 

 

- испитување шивливост на 

текстилни  материјали 

 

 

 

 



 

Апарат за испитување  

пропустливост на воздух 

на текстилни материјали 

 

 

 

 

Апарат за мерење  

Драперливостна 

 текстилни материјали 

 

 

 

 

Елемендорф апарат 

- испитување јачина на 

цепење  текстилни 

материјали 

 

 

 

 

Апарат за испитување 

 пропустливост на 

 водена пареа на  

текстилни материјали  

 

 



 

Апарат за испитување 

крутост на свиткување 

текстилни материјали 

 

 

 

Барање  за тестирање 

Барањето за тестирање може да се достави во канцеларијата за 

информации во холот на факултетот или по електронски пат. 

Барањето за тестирање може да се превземе на следниов линк →   

Контакт информaции 

Текстилна лабораторија  

Технолошко-металуршки факултет 

Руѓер Бошковиќ 16, 1000 Скопје 

 

Раководител на лабораторија 

проф. Горан Дембоски 

 

Тел. 02 3088 201, 02 3088 246, 075 303 583 

Факс: 02  3065 389 

e-mail: texlab@tmf.ukim.edu.mk, goran@tmf.ukim.edu.mk 

 

 

http://www.tmf.ukim.edu.mk/DOC/BARANJEzatestiranje.doc
mailto:texlab@tmf.ukim.edu.mk
mailto:goran@tmf.ukim.edu.mk

