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Формирање 

Научноистражувачката текстилна лабораторија е формирана во рамките на 

проектот на Владата на РМ за опремување на научноистражувачките лаборатории 

на универзитетите во РМ. 

 

Намена на лабораторијата 

 Од лон кон целосен пакет на услуги 

Компаниите кои преминуваат кон повисоки форми на производство, од лон 

кон целосен пакет на услуги и сопствен дизајн, во лабораторијата на 

Технолошко-металуршкиот факултет имаат можност да реализараат 

комплетна контрола на текстилните материјали.  

 

 Научноистражувачка работа 

Текстилната лабораторијата создава неопходна инфраструктура за развој 

на научноистражувачката работа од областа на текстилните науки.   

 

 Услуги на компаниите 

Лабораторијата пружа ефикасни услуги на компаниите од Македонија и од 

регионот кои сакаат да ги постигнат спецификациите за квалитет на 

производите и одличност во работењето.  

 

Сервиси 

Компаниите од текстилниот сектор може да ја користат лабораторијата 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 

 

Области на испитувања 

Во лабораторијата може да се реализираат следниве области на испитувања:  

 

- Анализа на суровински состав 

- Анализа на содржина на примеси 

- Испитување постојаност на текстилни материјали и облека при одржување и 

носење (перење, триење, вода, хемиско чистење итн.) 

- Испитување постојаност на боите и степен на белина на текстилни материјали 

- Испитување физико-механички својства на текстилни материјали 

- Испитување функционални и естетски својства на текстилни материјали и 

облека  

- Контрола на процесибилност и шивливост на текстилни материјали во процесот 

на изработка на облека      

 

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 



 

 

 

 

 

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 

 


