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Анотация: Получаването на продукция с високо качество в текстилния отрасъл до 

голяма степен е свързано с доброто познаване на свойствата на текстилните суровини, 

полуфабрикатите и готовата продукция, както и на методите за тяхното окачествяване.  

Усвояването на дисциплината ,,Изпитване на текстилните материали“ е пряко свързано 

с придобитите знания по текстилно материалознание и дисциплините физика, химия, 

математика и др. Те са предпоставка за добро осмисляне на провежданите изпитвания.  

Чрез лабораторните листове трябва да се изграждат умения за: опериране с уредите и 

измервателните средства; ползване на нормативно-техническата документация; разчитане и 

умело прилагане на информацията, получена при провеждане на измерванията; обработка и 

анализиране на резултатите и откриване на връзки между свойствата на текстилните 

материали и технологичния процес. 

Работните листове са предназначени за ученици от 12-ти клас специалност „Предачно 

производство“, от професия „Текстилен техник“ от професионално направление 

„Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи“ от Списъка на професиите за 

професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното обучение и 

образование. Обучението по предмета се осъществява във взаимовръзка с учебните предмети 

от отрасловата и специфичната подготовка. 
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Работен лист №1 

Текстилен техник 
Изпитване на текстилни материали 

Предачно производство 

 

ИЗБОР И ПОДГОТОВКА НА ПРОБИ ЗА ТЕКСТИЛНИ ИЗПИТВАНИЯ 

Документи: БДС EN 12751 

 

ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ВЛАКНА ОТ ЛЕНТА ИЛИ ПРЕДПРЕЖДА 

Метод „отстраняване – изравняване“  

Апаратура 

1. Стъклена плочка 

2. Дължина, по-дълга от най-дългото влакно 

3. Отстраняване в края на стъклената плоча 

4. Дъска, покрита с кадифе 

От пробата за изпитване чрез случаен избор вземете дължина от лента 

или предпрежда с дължина най-малко три пъти дължината на най-дългото влакно в 

лентата. 

Начин за вземане на проби  

Разсучете предпреждата ръчно. Дължината от лентата или 

предпреждата се поставя върху дъска, покрита с кадифе, и се 

покрива със стъклена плоча. След това подаващите се пред 

плочата влакна се отстраняват. Плочата се придвижва с около 2 

mm и се отстраняват подаващите пред нея влакна с помощта на 

щипка, с която се вземат не повече от 20 влакна наведнъж. Тази 

процедура се повтаря два пъти. Процедурата се нарича 

„изравняване“. 

Плочката се придвижва още веднъж с около 2 mm и с щипката се издърпват 

подаващите се влакна от пробата.  

Обозначие 

Вид 

предачна

смес 

Влакнест 

състав 
Образец Еталон 

Проба 23 µm/70 mm 100 % 

Вълна 

лента 23/70 

доставка 

 

http://www.eufunds.bg/


 www.eufunds.bg   

Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

 

 

Брой взети 

извадки 
Тегло на 1 проба, грам Спомагателни инструменти 

5 100 Ножица, плик, флумастер 

5 100 

 

Метод за вземане на проби от лента. Метод на случайното изтегляне 

Този метод е подходящ за различни видове ленти, получени от щрайхгарна 

или камгарна система на предпредене на вълната, без сук, като дарашка лента или 

предпрежда, а също така и каквато и да е лента, която лесно може да се разсуче преди 

вземане на пробата. 

 

Апаратура 

За прилагане на този метод е необходима щипка, чиято челюст е гарнирана с 

кожа. 

1. Утежнена стъклена плочка 

2. Дъски, покрити с кадифе 

3. Изравнен край 

Чрез случаен избор вземете проба, състояща се от 10 последователни 

изтегляния. Измерете всички влакна. 

 

 Начин за вземане на проби 

Хваща се здраво в дясната ръка лентата, от която ще се вземат 

проби, близо до свободния й край и след това се притиска на 

разстояние от около 300 mm с лявата ръка. Внимателно с двете 

ръце лентата се разделя и по-късата част се отстранява. 

Останалата част от лентата се поставя по средната ос на две 

допрени с ръбовете си дъски, облечени с кадифе, така че 

откъснатия край на лентата да е близо до предния край на първата 

дъска. Поставя се тежка стъклена или прозрачна плексигласова плочка върху лентата 

близо до задния край на втората дъска, за да се предотврати разместването на лентата.  

С помощта на щипка се отстраняват и изхвърлят влакната от ивица от 2 mm. 

Процедурата се повтаря, като последователно се изтеглят и отстраняват влакната от 2 

mm ивица на разстояние, приблизително равно на това на най-дългото влакно на лентата. 
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Обозначене 

Вид 

предачна 

смес 

Влакнест 

състав 
Образец Еталон 

Процедура 280 tex 45/55 – В/ПЕ Предпрeжда Одобрен 

артикул 

 

Брой взети 

извадки 
Тегло на 1 проба грам Спомагателни инструменти 

5 100 Ножица, етикети 

5 100 

 Не бързайте! 

След приключване на работа ще имате възможност да направите самооценка на 

изпълнението или взаимно оценяване и анализ на вашите резултати. 

 Приятна работа! 

Заверка на проведеното занятие от дуалната система на обучение:  

Град Предприятие Звено Ученик Ментор Учител 

  
Физична 

лаборатория 

    

   

*Клетките с ръкописен шрифт се попълват от ученика по време на занятието. 
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Работен лист № 2  

Текстилен техник 
Изпитване на текстилни материали 

Предачно производство 

 

НАБЛЮДЕНИЕ, ИЗМЕРВАНИЯ И СНИМКИ НА ЕСТЕСТВЕНИ ВЛАКНА 

Документи: БДС EN ISO 17751 – 1 

 

Цел на упражнението: В текстилните изпитвания чрез микроскопския анализ могат 

да бъдат решени следните главни задачи: 

 да се изучат външният вид, повърхността, структурните особености, дебелината и 

други характерни белези с цел разпознаване по вид на различните текстилни влакна и при 

нужда да се определи тяхното дялово участие при смесените материали; 

 да се установи броят на отделните елементарни влакна в дадено техническо 

влакно; 

 да се изследва структурата на различните видове прежди, качеството на смесване 

и т.н. 

 

 

Фигура 1, Биологичен микроскоп 
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Един от най-елементарните начини за разпознаване на различните видове материали 

е чрез тяхното горене. Всеки материал гори по-точно определен специфичен начин. Проведете 

опит за изгаряне на материали от естествен произход. Запишете получените резултати в Таблица 

1. 

Таблица 1, Описание на материала 

Материал 
Склонност 

към запалване 

Описание на 

пламъка 
Дим 

Поведение на 

материала 
Миризма 

Памук 

(COTTON) 

Леснозапалим, 

несамогасящ 

се 

Оранжево 

жълт по 

контура и в 

долните 

ъгли 

оранжев с 

бледоморави 

нюанси  

Тънка струя 

синкав дим 

след 

загасване на 

пламъка  

Гори бързо, 

остава крехка 

черна или 

сивкава 

пепел 

Горена 

хартия 

Вълна 

(WOOL) 

Леснозапалим, 

самогасящ се 

Оранжево 

жълт, 

оранжева 

мантия, в 

долните 

ъгли синкав 

или 

възморав  

Синьо-сив, 

нарастващ 

при 

отстраняване 

от пламъка  

Набъбва, 

когато не е 

обработен, 

слабо пука, 

оставя 

неравномерна 

хрупкава 

черна 

трошлива 

маса 

Горен 

косъм 

Лен 

(FLAX) 

Леснозапалим, 

несамогасящ 

се 

Оранжево 

жълт по 

контура и в 

долните 

ъгли 

оранжев с 

бледоморави 

нюанси  

Тънка струя 

синкав дим 

след 

загасване на 

пламъка  

Гори бързо, 

остава крехка 

черна или 

сивкава 

пепел 

Горена 

хартия 
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Естествена 

коприна 

(SILK) 

Леснозапалим, 

самогасящ се 

Оранжево 

жълт, 

оранжева 

мантия, 

искри 

Синьо-сив, 

при 

отстраняване 

от пламъка  

Гори бързо 

със слабо 

пращене 

Горен 

косъм 

 

Таблица 2, Условия на измерването 

Температура на 

въздуха - T°C 

Относителна 

влага - φ, % 
Тегло на образеца 

Време на 

смесване 

Брой 

измервания 

 

20 

 

 

65% 

 

1 гр 

 

10 мин. 

 

3 

 

Таблица 3, Подготовка на образеца и инструменти 

Брой извадки 

Брой 

изпитвания 

от 1 извадка 

Тегло на 1 

проба грам 
Спомагателни инструменти 

Меланжи - 3 3 1,0 Мострено дараче 

Електронна везна 0,98 

0,96 

 

Таблица 4, Настройка на уреда: електронен микроскоп 

Действие Параметри  

Включване на уреда Включване на електрическото захранване 

Настройка на уреда Задаване на еталон 

Начално зареждане  Поставяне на образец на предметната масичка 

Настройка на обектива Настройка за избистряне на изображението 

Начало на изпитването Включване на стартовия бутон, включване на лампата 

Наблюдение на изпитването Наблюдение през окуляра 

Запис на измервания резултат Запис на стойностите в Таблица 5 

Край на изпитването Сваляне на образеца и почистване на предметната 

масичка 

Изключване на уреда Спиране на електрическото захранване 
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Протокол на изпитването Записване на числовите стойности в работно 

свидетелство  

 

Микроскопско определяне на състава на предпредачна смес от два компонента 

 Изваждат се 10 случайни проби влакна от предпредачна смес, съставена от 

два компонента (естествени), която ще се изследва. Нарязват се на отрязъци по 1мм. 

Влакната се изброяват под микроскоп.  

 Определя се процентното отношение на влакната 

 Получените резултати се записват в Таблица 5 

 

Таблица 5, Вид на влакната 

№ на 

препарата 

Влакна от I група Влакна от II група 

1 5 15 

2 7 21 

3 6 18 

4 8 24 

5 4 12 

6 5 15 

7 6 18 

8 4 12 

9 4 12 

10 7 21 

Сбор 56 168 

Процент 25% 75% 

 

Таблица 6, Резултати от микроскопско изследване 

№ Обозначение 

Вид 

предачна 

смес 

Влакнест състав Образец 

1

  

памук/вълна щапел 25/75 – П/В 0, 98 мг 

памук/вълна щапел 25/75 – П/В 1, 12 мг 

памук/вълна щапел 25/75 – П/В 1, 01 мг. 
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2 памук/лен щапел 45/55 – П/Л 0, 96 мг 

памук/лен щапел 45/55 – П/Л 1, 00 мг 

памук/лен щапел 45/55 – П/Л 0, 94 мг 

3 лен/коноп щапел 65/35 – Л/К 1, 08 мг 

лен/коноп щапел 65/35 – Л/К 1, 02 мг 

лен/коноп щапел 65/35 – Л/К 1, 04 мг 

 

Таблица 2, Забележки от извършеното изпитване 

Относно Наблюдения и установени особености  

Състояние на уреда Нормално функциониране 

Образци и представителна извадка Добро състояние и случайни проби 

Провеждане на изпитването Нормално изпитване и измерване 

 

Естествените материали са предпочитани за производството пуловери, чорапи, 

спортни детски облекла, бельо, одеяла, покривки и др.  

Посочете защо? 

Най- важните показатели на памук са зрелостта, чистота и влажността, а на вълната 

нейната топлопроводност. Ето защо те са предпочитани за производството на детски облекла и 

бельо. 

Таблица 3, Заверка на проведеното занятие от дуалната система на обучение: 

…………………….г. 

Град Предприятие Звено Ученик Ментор Учител 

   
   

   

 

∗ Клетките с ръкописен шрифт се използват от ученика по време на занятието 
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РАБОТЕН ЛИСТ № 3 

ТЕМА: НАБЛЮДЕНИЕ, ИЗМЕРВАНИЯ И СНИМКИ НА ХИМИЧНИ ВЛАКНА 

специалност код 5420201 „Предачно производство“ 

професия код 542020 „Текстилен техник“ 

разработено от авторски екип към  

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО  

‘‘ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ‘‘, ГР. СЛИВЕН 

 

Авторски екип:  

1. инж. Станимира Нойкова Димитрова 

2. инж. Ташка Иванова Колева 

3. доц. д-р инж. Ивелин Рахнев Рахнев 

Коректор: Минка Николова Събева 

Одобрено от фирма инж. Тодор Маринов Вълков 

 

 

 

 

Учебното помагало е разработено в рамките на проект BG05M2ОP001-2.014-0001 

„Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
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Работен лист № 3 

Текстилен техник 
Изпитване на текстилни материали 

Предачно производство 

 

НАБЛЮДЕНИЕ, ИЗМЕРВАНИЯ И СНИМКИ НА ХИМИЧНИ ВЛАКНА 

Документи: БДС EN ISO 17751 – 1 

 

Цел на упражнението: В текстилните изпитвания чрез микроскопския анализ могат 

да бъдат решени следните главни задачи: 

 да се изучат външният вид, повърхността, структурните особености, дебелината и 

други характерни белези с цел разпознаване по вид на различните текстилни влакна и при 

нужда да се определи тяхното дялово участие при смесените материали; 

 да се установи броят на отделните елементарни влакна в дадено техническо 

влакно; 

 да се изследва структурата на различните видове прежди, качеството на смесване 

и т.н. 

 

 

 

Фигура 1, Биологичен микроскоп 
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Един от най-елементарните начини за разпознаване на различните видове материали 

е чрез тяхното горене. Всеки материал гори по-точно определен специфичен начин. Проведете 

опити за изгаряне на материали от изкуствен произход. Запишете получените резултати в 

Таблица 1. 

Таблица 1, Описание на материала 

Материал 
Склонност към 

запалване 

Описание 

на 

пламъка 

Дим 
Поведение на 

материала 
Миризма 

Визкоза 

(RAYON) 

Леснозапалим, 

несамогасящ се 

Оранжево 

жълт, 

оранжева 

мантия, 

искрене 

понякога 

Струйка син 

дим след 

гасене  

Гори бързо, 

леко пръщи, 

фина черна 

или сива 

пепел остава 

крехка  

Горена хартия 

Полиестер 

(POLYESTER) 

Труднозапалим, 

самогасящ се 

Ярко 

жълт с 

оранжев 

връх, 

понякога 

син в 

основата 

На пламък- 

дебел черен, 

извън 

пламъка 

синьосив 

От пламъка 

се свива, 

омеква и се 

топи, 

образувайки 

светлобежови 

кръгли 

топчета, 

оставя 

неравномерно 

твърдо черно 

топче 

Остроароматна 

Полиамид 

(NYLON)  

Възпламенява 

се средно 

трудно, 

самогасящ се 

Син с 

ярко 

жълт 

връх, 

оранжев 

контур  

При 

отстраняване 

от пламъка 

пуши със 

синьосив 

дим 

От пламъка 

се свива, се 

топи, 

образувайки 

светлобежови 

топчета, капе 

и се пени, 

Ароматна 

http://www.eufunds.bg/


 www.eufunds.bg   

Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

 

 

втечнява се и 

се запалва, 

гори със 

съскане 

Полиакрил-

нитрил 

(ACRYLIC) 

Бързо се 

запалва, 

несамогасящ се 

Жълт с 

оранжев 

връх, 

пурпурна 

основа 

В пламъка 

черен, след 

гасене сива 

струйка 

Омеква и се 

топи, 

образувайки 

черно 

трошливо 

топче 

Сладникава 

 

Таблица 2, Условия на измерването 

Температура на 

въздуха - T°C 

Относителна 

влага - φ, % 
Тегло на образеца 

Време на 

смесване 

Брой 

измервания 

 

20 

 

65% 

 

1 гр. 

 

10 мин. 

 

3 

 

Таблица 3, Подготовка на образеца и инструменти 

Брой извадки 

Брой 

изпитвания 

от 1 извадка 

Тегло на 1 

проба грам 
Спомагателни инструменти 

Меланжи - 3 3 0, 98 гр. Мострено дараче 

Електронна везна 1, 01 гр. 

1, 04 гр. 

 

Таблица 4, Настройка на уреда: електронен микроскоп 

Действие Параметри  

Включване на уреда Включване на електрическото захранване 

Настройка на уреда Задаване на еталон 

Начално зареждане  Поставяне на образец на предметната масичка 

Настройка на обектива Настройка за избистряне на изображението 

Начало на изпитването Включване на стартовия бутон, включване на лампата 

Наблюдение на изпитването Наблюдение през окуляра 
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Запис на измервания резултат Запис на стойностите в Таблица 5 

Край на изпитването Сваляне на образеца и почистване на предметната 

масичка 

Изключване на уреда Спиране на електрическото захранване 

Протокол на изпитването Записване на числовите стойности в работно 

свидетелство  

 

 

Микроскопско определяне на състава на предпредачна смес от два компонента 

 Изваждат се 10 случайни проби влакна от предпредачна смес, съставена от 

два компонента (химични), която ще се изследва. Нарязват се на отрязъци по 1мм. Влакната 

се изброяват под микроскоп.  

 Определя се процентното отношение на влакната 

 Получените резултати се записват в Таблица 5  

 

Таблица 5, Вид на влакната 

№ на 

препарата 

Влакна от I група Влакна от II група 

1 5 15 

2 7 21 

3 6 18 

4 8 24 

5 4 12 

6 5 15 

7 6 18 

8 4 12 

9 4 12 

10 7 21 

Сбор 56 168 

Процент 25% 75% 
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Таблица 6, Резултати от микроскопско изследване 

№ Обозначение 

Вид 

предачна 

смес 

Влакнест състав Образец 

1

  

полиестер/ 

вискоза 

щапел 25/75 – PES/VISC. 0, 98 мг 

полиестер/ 

вискоза 

щапел 25/75 – PES/VISC. 1, 12 мг 

полиестер/ 

вискоза 

щапел 25/75 – PES/VISC. 1, 01 мг. 

2 полиамид/ 

вискоза 

щапел 45/55 – PA/ViISC. 0, 96 мг 

полиамид/ 

вискоза 

щапел 45/55 – PA/VISC. 1, 00 мг 

полиамид/ 

вискоза 

щапел 45/55 – PA/VISC. 0, 94 мг 

3 полиестер/ 

полиамид 

щапел 65/35 – PES/PA 1, 08 мг 

полиестер/ 

полиамид 

щапел 65/35 – PES/PA 1, 02 мг 

полиестер/ 

полиамид 

щапел 65/35 – PES/PA 1, 04 мг 

 

 

Таблица 2, Забележки от извършеното изпитване 

Относно Наблюдения и установени особености  

Състояние на уреда Нормално функциониране 

Образци и представителна извадка Добро състояние и случайни проби 

Провеждане на изпитването Нормално изпитване и измерване 

 

Изкуствените материали са предпочитани за производството на горно облекло, битов 

текстил, технически изделия, нетъкани изделия и др.  

Посочете защо? 
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Те са много здрави и не се мачкат. 

 

Таблица 3, Заверка на проведеното занятие от дуалната система на обучение: 

…………………………г. 

Град Предприятие Звено Ученик Ментор Учител 

   
   

   

 

∗ Клетките с ръкописен шрифт се използват от ученика по време на занятието 

 

http://www.eufunds.bg/


 www.eufunds.bg   

Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

 

 

 

РАБОТЕН ЛИСТ № 4 

ТЕМА: НАБЛЮДЕНИЕ, ИЗМЕРВАНИЯ И СНИМКИ НА НИШКИ 

специалност код 5420201 „Предачно производство“ 

професия код 542020 „Текстилен техник“ 

разработено от авторски екип към  

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО  

‘‘ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ“ ГР. СЛИВЕН 

 

Авторски екип:  

1. инж. Станимира Нойкова Димитрова 

2. Петър Николаев Петров  

3. доц. д-р инж. Ивелин Рахнев Рахнев 

Коректор: Минка Николова Събева 

Одобрено от инж. Тодор Маринов Вълков 

 

 

 

 

Учебното помагало е разработено в рамките на проект BG05M2ОP001-2.014-0001 

„Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

  

http://www.eufunds.bg/


 www.eufunds.bg   

Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

 

 

Работен лист № 4 

Текстилен техник 
Изпитване на текстилни материали 

Предачно производство 

 

НАБЛЮДЕНИЕ, ИЗМЕРВАНИЯ И СНИМКИ НА НИШКИ 

 

Документи: БДС EN ISO 17751 – 1 

Цел на упражнението: В текстилните изпитвания чрез микроскопския анализ могат 

да бъдат решени следните главни задачи: 

 да се изучат външният вид, повърхността, структурните особености, 

дебелината и други характерни белези с цел разпознаване по вид на различните 

текстилни влакна и при нужда да се определи тяхното дялово участие при смесените 

материали; 

 да се установи броят на отделните елементарни влакна в дадено 

техническо влакно; 

 да се изследва структурата на различните видове прежди, качеството на 

смесване и т.н. 

 

 

Фигура 1, Биологичен микроскоп 
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Таблица 1, Условия на измерването 

Температура на 

въздуха - T°C 

Относителна 

влага - φ, % 
Тегло на образеца 

Време на 

смесване 

Брой 

измервания 

 

20 

 

 

65% 

 

1 гр. 

 

10 мин. 

 

3 

 

Таблица 2, Подготовка на образеца и инструменти 

Брой извадки 

Брой 

изпитвания 

от 1 извадка 

Тегло на 1 

проба грам 
Спомагателни инструменти 

Меланжи - 3 3 

0, 98 гр. 
Мострено дараче 

Електронна везна 
1, 01 гр. 

1, 04 гр. 

 

Таблица 3, Настройка на уреда: електронен микроскоп 

Действие Параметри  

Включване на уреда Включване на електрическото захранване 

Настройка на уреда Задаване на еталон 

Начално зареждане  Поставяне на образец на предметната масичка 

Настройка на обектива Настройка за избистряне на изображението 

Начало на изпитването Включване на стартовия бутон, включване на лампата 

Наблюдение на изпитването Наблюдение през окуляра 

Запис на измервания резултат Запис на стойностите в Таблица 4 

Край на изпитването Сваляне на образеца и почистване на предметната 

масичка 

Изключване на уреда Спиране на електрическото захранване 

Протокол на изпитването Записване на числовите стойности в работно 

свидетелство  

 

Микроскопско определяне на състава на предачна смес  

 Изваждат се 10 случайни проби нишки от предачна смес, съставена от два 

компонента, която ще се изследва. Нарязват се на отрязъци по 1мм. Нишките се наблюдават 
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под микроскоп.  

 Определя се състава на предачната смес 

 Получените резултати се записват в Таблица 5  

 

Таблица 4, Вид на влакната 

№ на 

препарата 

Влакна от I група 

 

Влакна от II група 

 

 Ученик 1 

1 PES/WOOl 21 16 

2 PES/VISC 23 14 

3 WOOL/PA 22 12 

 Ученик 2 

1 PES/WOOl 24 15 

2 PES/VISC 23 11 

3 WOOL/PA 22 10 

 Ученик 3 

1 PES/WOOl 21 13 

2 PES/VISC 27 14 

3 WOOL/PA 22 17 

 

 

Таблица 5, Резултати от микроскопско изследване 

№ Обозначение 

Вид 

предач

на смес 

Описание на 

структурата 

на нишките 

Измерване на 

диаметъра на 

нишките 

1

  

PES/WOOl прежда Полиестер- във 

вид на тръбичка, 

кръгла форма 

Вълна – 

къдравина на 

влакното, 

люспест слой 

 

23 µm 

3.3 dtex 
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PES/VISC прежда Полиестер- във 

вид на тръбичка, 

кръгла форма 

Вискоза – във вид 

на сламка , 

кръгла форма 

23 µm 

4,2 dtex 

WOOL/PA прежда Вълна – 

къдравина на 

влакното, 

люспест слой 

Полиамид - във 

вид на тръбичка, 

кръгла форма 

26 µm 

2, 6 dtex 

2 PES/WOOl прежда Полиестер- във 

вид на тръбичка, 

кръгла форма 

Вълна – 

къдравина на 

влакното, 

люспест слой 

24 µm 

3.3 dtex 

PES/VISC прежда Полиестер- във 

вид на тръбичка, 

кръгла форма 

Вискоза – във вид 

на сламка , 

кръгла форма 

23 µm 

4,3 dtex 

WOOL/PA прежда Вълна – 

къдравина на 

влакното, 

люспест слой 

Полиамид - във 

вид на тръбичка, 

кръгла форма 

26 µm 

2, 5 dtex 
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3 PES/WOOl прежда Полиестер- във 

вид на тръбичка, 

кръгла форма 

Вълна – 

къдравина на 

влакното, 

люспест слой 

24 µm 

3.4 dtex 

PES/VISC прежда Полиестер- във 

вид на тръбичка, 

кръгла форма 

Вискоза – във вид 

на сламка , 

кръгла форма 

25 µm 

4,2 dtex 

WOOL/PA прежда Вълна – 

къдравина на 

влакното, 

люспест слой 

Полиамид - във 

вид на тръбичка, 

кръгла форма 

26 µm 

2, 4 dtex 

 

Таблица 6, Забележки от извършеното изпитване 

Относно Наблюдения и установени особености  

Състояние на уреда Нормално функциониране 

Образци и представителна извадка Добро състояние и случайни проби 

Провеждане на изпитването Нормално изпитване и измерване 

 

Таблица 7, Заверка на проведеното занятие от дуалната система на обучение: 

……………………….г. 

Град Предприятие Звено Ученик Ментор Учител 

   
   

   

∗ Клетките с ръкописен шрифт се използват от ученика по време на занятието 

 

http://www.eufunds.bg/


 www.eufunds.bg   

Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 
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специалност код 5420201 „Предачно производство“ 

професия код 542020 „Текстилен техник“ 

разработено от авторски екип към  

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО  

‘‘ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ‘‘, ГР. СЛИВЕН 

 

Авторски екип:  

1. Петър Николаев Петров 

2. инж. Станимира Нойкова Димитрова 

3. доц. д-р инж. Ивелин Рахнев Рахнев 

Коректор: Минка Николова Събева 

Одобрено от инж. Тодор Маринов Вълков 

 

 

 

 

Учебното помагало е разработено в рамките на проект BG05M2ОP001-2.014-0001 

„Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
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Текстилен техник Работен лист №5 

Изпитване на текстилни материали Предачно производство 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЛАГОСЪДЪРЖАНИЕТО НА ВЛАКНА 

Документи: БДС 8247 – 70 

 

За определяне на влажната маса, пробата се 

разстила на равномерен по дебелина слой в 

кошницата на апарата. 

Сушенето се извършва при t = (107±2)°C. 

След 30 min се прекратява притокът на 

топъл въздух и масата на пробата бързо се 

притегля. Тегленето се повтаря през всеки 

20 min до достигане на постоянна маса, т.е. до момента, когато резултатите от две 

последователни измервания не се отличават един от друг повече от 0,1%. 

Фигура 1, кондиционен апарат. 

 

ИЗМЕРВАНИЯ 

Тегло на пробата 

Вид материал 

Температура на въздуха – 20° 

Относителна влага 𝜑=65% 

Температура на нагревателя 

Дебит на въздушния поток 

 

 СТОЙНОСТИ И ФОРМУЛИ 

Q0 – влажен материал / гр. 

Qn – суха маса / гр. 

𝜏0 – време за престой на пробата в апарата / мин. 

Δ𝜏 – интервал за наблюдение / Δ𝜏 = 10 мин. 

W = 
𝑄0−𝑄𝑛

𝑄𝑛
 100% - влагосъдържание 

 

 

Измерете влагосъдържанието на вълнени влакна с маса 1170 гр. 

Таблица 1, Описание на образеца 

Обозначение 
Вид предачна 

смес 

Влакнест 

състав 
Образец Еталон 

19.5 мм 70 мм  100 % МР 100% МР 2000 гр 19.5/70 
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Таблица 2, Условия на измерването 

Температура на 

въздуха - T°C 

Относителна 

влага - φ, % 
Тегло на образеца 

Време на 

сушене 

Брой 

измервания 

20 65 1980 3 часа 10 

 

Таблица 3, Подготовка на образеца и инструменти 

Брой образци 
Брой 

изпитвания 

Тегло на 1 

проба грам 
Спомагателни инструменти 

1 10 1980  

Електронна везна 2 10 1850 

 

Таблица 4, Настройка на уреда: кондиционен апарат 

Действие Параметри  

Включване на уреда Включване на електрическото захранване 

Настройка на уреда Задаване на еталон 

Начално зареждане  Поставяне на образец в металната кошничка на апарат 

Начало на изпитването Включване на стартовия бутон 

Наблюдение на изпитването Наблюдение чрез притегляне на везна 

Запис на измервания резултат Запис на стойностите  

Край на изпитването Сваляне на образеца  

Изключване на уреда Спиране на електрическото захранване 

Протокол на изпитването Записване на числовите стойности в работно свидетелство  

 

Таблица 5, Резултати от измерването 

№ 
Време, 

мин 

Измерени стойности на теглото на образеца в кондиционния апарат 

1 2 

1 0 1980 1850 

2 15 1960 1820 

3 30 1890 1800 

4 45 1850 1780 

5 60 1790 1730 

6 80 1730 1690 

7 100 1690 1640 
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8 120 1647 1538 

9 150 1644 1536 

10 180 1644 1536 

 

Таблица 6, Забележки от извършеното изпитване 

Относно Наблюдения и установени особености  

Състояние на уреда Нормално функциониране 

Образци и представителна извадка Добро състояние и случайни проби 

Провеждане на изпитването Нормално изпитване и измерване 

 

Не бързайте! 

След приключване на работа ще имате възможност да направите самооценка на 

изпълнението или взаимно оценяване и анализ на вашите резултати. 

 

 Приятна работа! 

Таблица 7, Заверка на проведеното занятие от дуалната система на обучение: 

…………………………г. 

Град Предприятие Звено Ученик Ментор Учител 

   
   

   

 

*Клетките с ръкописен шрифт се попълват от ученика по време на занятието 

http://www.eufunds.bg/


 www.eufunds.bg   

Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 
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Авторски екип:  

1. Петър Николаев Петров  

2. инж. Ташка Иванова Колева 
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Коректор: Минка Николова Събева 
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Учебното помагало е разработено в рамките на проект BG05M2ОP001-2.014-0001 

„Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
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Работен лист №6 

Текстилен техник 
Изпитване на текстилни материали 

Предачно производство 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪЛЖИНА НА ВЛАКНА 

Документи: БДС 17324 - 93 

 

Влакната отлежават при стандартни климатични условия: 

относителна влажност на въздуха 65±2% и температура 

20±2°С. Ако лабораторната проба е отворена, обикновено е 

достатъчен 1 час за климатизиране. 

От лабораторната проба чрез случаен отбор на влакната се 

подготвя проба за изпитване. Вземат се 500 влакна и се 

определя дължината им. Изчислява се относителната 

широчина на доверителния интервал при 95% доверителна 

вероятност. 

Основната цел е да се характеризира дължината като се 

определят средната дължина, както и разпределението на влакната в отделните 

дължинни групи. 

Дължината на влакното L е разстоянието между краищата му в изправено, 

но неразтеглено състояние. Измерва се в mm, а за ликови влакна – в cm. 

 Алметър 

 

Методът за измерване изисква влакната в пробата да 

бъдат предварително подредени в единия край. По 

този начин по-лесно се извършва разделянето им в 

дължинни групи. При това подреждане се получава 

щапел (влакнеста брадичка) с подравнен край. 

 

Таблица 1, Условия на измерването 

Температура на 

въздуха - T°C 

Относителна 

влага - φ, % 
Влакнест състав Брой проби, описание 

20 65 100 - В 3 ленти 
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Таблица 2, Подготовка на образеца и инструменти 

Брой образци 
Брой 

изпитвания 

Дължина на 

влакната, мм 
Спомагателни инструменти 

лента 3 69,2 
Ножица, линийка, лупа 

лента 3 71,4 

 

Таблица 3, Настройка на уреда: алметър 

Действие Параметри  

Включване на уреда Включване на електрическото захранване 

Зареждане на пробата Поставяне на пробата за предварително подреждане 

Поставяне на подредената 

проба за изследване на 

дължината на влакната 

Поставяне на пробата в стъклен шкаф, покриване с 

предпазен прозрачен слой 

Отчитане на изследването Средна дължина за брой влакна; вариационен 

коефициент за брой влакна; процент влакна, които са 

по-къси от обозначената стойност – съдържание на 

къси влакна в %; минимално достигната дължина 

относно обозначения процент на влакната – дължина 

на дълги влакна L 

Запис на измервания резултат Запис на стойностите на дължините 

 

Таблица 4, Резултати от изпитването на образеца 

№ 

образеца 

Измерени стойности по реда на изпитването 

Средна дължина, 

отнесена с теглото 

на влакната 

Вариационен 

коефициент за 

тегло на 

влакната 

Съдържание на 

къси влакна, % 

Съдържание на 

дълги влакна, > 90 

mm 

1 84,0 32% 10,1 18% 

2 82,0 31% 12,3 17% 

3 86,0 29% 9,4 19% 

4 78,0 34% 10,0 15% 

5 81,0 28% 9,8 16% 
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Таблица 5, Забележки от извършеното изпитване 

Относно Наблюдения и установени особености  

Състояние на уреда Нормално функциониране 

Образци и представителна извадка Добро състояние и случайни проби 

Провеждане на изпитването Нормално изпитване и измерване 

 

Не бързайте! 

След приключване на работа ще имате възможност да направите самооценка на 

изпълнението или взаимно оценяване и анализ на вашите резултати. 

 

 Приятна работа! 

Таблица 6, Заверка на проведеното занятие от дуалната система на обучение: 

………………………………..г. 

Град Предприятие Звено Ученик Ментор Учител 

   
   

   

 

 Клетките с ръкописен шрифт се попълват от ученика по време на занятието. 
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Учебното помагало е разработено в рамките на проект BG05M2ОP001-2.014-0001 

„Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
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Работен лист № 7 

Текстилен техник 
Изпитване на текстилни материали 

Предачно производство 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНЕСА НА ВЪЛНЕНИ  

ВЛАКНА 

 

Документи: БДС 8252-73 

 

Цел на упражнението: финеса на влакната характеризира тяхното напречно сечение 

и е свойство, което определя качеството им. 

 

 

 

 

 

Фигура 1, Уред за определяне финеса на влакната 

Таблица 1, Описание на образеца 

Обозначение 

Вид 

предачна 

смес 

Влакнест 

състав 
Образец Еталон 

Wool лента 45% лента одобрен 

PES лента 55% лента артикул 

 

Гилотина 

Мелничка 

Микроскоп 

Монитор 
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Таблица 2, Условия на измерването 

Температура на 

въздуха - T°C 

Относителна 

влага - φ, % 
Тегло на образеца 

Време на 

смесване 

Брой 

измервания 

20 65% 100 гр. 15 мин. автоматично 

 

 

Таблица 3, Подготовка на образеца и инструменти 

Брой ленти 

Брой 

изпитвания 

от 1 лента 

Тегло на 1 

проба грам 
Спомагателни инструменти 

Вълнени - 3 3 1 гр. Гилотина 

Мелничка 

Електронна везна 
Полиестерни - 3 3 1 гр. 

 

 

Таблица 4, Настройка на уреда: OFDA 

Действие Параметри  

Включване на уреда Включване на електрическото захранване 

Настройка на уреда Включване на светлинния източник 

Начално зареждане  Лентата се нарязва на лабораторна гилотина. Взема се 

малко от нарязаната лента и се слага в мелничка. Под 

мелничката се слага стъкло, върху което падат влакната. 

Готовата проба се взема внимателно и се поставя под 

микроскопа. 

Настройка на компютъра Настройка на данните за еталона 

Начало на изпитването Включване на стартовия бутон 

Наблюдение на изпитването Наблюдение на монитора 

Запис на измервания резултат Запис на стойностите на включения принтер 

Край на изпитването Сваляне на образеца и почистване на предметното стъкло 

Изключване на уреда Спиране на електрическото захранване 

Протокол на изпитването Записване на числовите стойности в работно свидетелство  
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Таблица 5, Резултати от измерване финеса на влакната на Wool и PES 

№ 
Измерени средни стойности на финеса на влакната по реда на изпитването  

1 измерване 2 измерване  3 измерване 

Wool 22, 7 22,8 23, 01 

PES 18, 2 18, 0 19,0 

 Вариационен коефициент (CV) 

 1 измерване 2 измерване  3 измерване 

Wool 26% 25% 27% 

PES 10% 9,5% 11% 

 

Таблица 6, Сравняване на вариационен коефициент (CV) от измерване финеса на влакната на 

Wool и PES 

№ Средни стойности на вариационен коефициент (CV) от 3 измервания 

Wool 26% 

PES 10, 17% 

 

Таблица 6, Забележки от извършеното изпитване 

Относно Наблюдения и установени особености  

Състояние на уреда Нормално функциониране 

Образци и представителна извадка Добро състояние и случайни проби 

Провеждане на изпитването Нормално изпитване и измерване 

 

Таблица 7, Заверка на проведеното занятие от дуалната система на обучение: 

…………………….г. 

Град Предприятие Звено Ученик Ментор Учител 

   
   

   

 

∗ Клетките с ръкописен шрифт се използват от ученика по време на занятието 
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РАБОТЕН ЛИСТ № 8 

ТЕМА: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЦВЕТА НА ВЛАКНЕСТИЯ 

МАТЕРИАЛ ПО ЕТАЛОН 

специалност код 5420201 „Предачно производство“ 

професия код 542020 „Текстилен техник“ 

разработено от авторски екип към  

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО  

‘‘ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ‘‘, СЛИВЕН 

 

Авторски екип:  

1. инж. Ташка Иванова Колева 

2. инж. Станимира Нойкова Димитрова 

3. доц. д-р инж. Ивелин Рахнев Рахнев 

Коректор: Минка Николова Събева 

Одобрено от инж. Тодор Маринов Вълков 

 

 

 

 

Учебното помагало е разработено в рамките на проект BG05M2ОP001-2.014-0001 

„Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
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Работен лист № 8 

Текстилен техник 
Изпитване на текстилни материали 

Предачно производство 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЦВЕТА НА ВЛАКНЕСТИЯ 

МАТЕРИАЛ ПО ЕТАЛОН 

 

Документи: БДС EN ISO 105 – A02 (Data Color) 

 

Цел на упражнението: За да се проектира една смес със съответен предварително 

определен цвят е необходимо да се знае процентното съотношение на различно оцветените 

влакна. 

Цветът на окончателно разработената смес трябва да бъде абсолютно еднакъв с този 

на мострата.  

 

 

 

 

  

Фигура 1, Спектрофотометър 

 

Спектрофотометър 

Оптична система 

Носач на образеца 

Окуляр 
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Каква е причината през лятото да обличаме дрехи предимно в светли цветове? 

Тъмните цветове поглъщат слънчевата светлина, без да я отразяват, затова през 

лятото се носят светли цветове. 

Таблица 1, Описание на образеца 

Обозначение 
Вид предачна 

смес 

Влакнест 

състав 
Образец Еталон 

Tt 25x2, 

45/55- 

Wool/PES 

двукомпонентна 45% вълна 

55% полиестер 

меланж меланж 

 

Таблица 2, Условия на измерването 

Температура на 

въздуха - T°C 

Относителна 

влага - φ, % 
Тегло на образеца 

Време на 

смесване 

Брой 

измервания 

20 65 Гладко багрена – 

20 гр 

Меланж – 20 гр 

До 

получаване 

на еднородна 

смес 

3 х 3 

 

Таблица 3, Подготовка на образеца и инструменти 

Брой кечета 

Брой 

изпитвания 

от 1 кече 

Тегло на 1 

проба грам 
Спомагателни инструменти 

Гладко багрени - 3 3 5.0 Мострено дараче 

Електронна везна Меланжи - 3 3 5.0 

 

Като използвате знанията си, 

свържете всеки облак с групата 

към, която принадлежи 
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Таблица 4, Настройка на уреда: спектрофотометър 

Действие Параметри  

Включване на уреда Включване на електрическото захранване 

Настройка на уреда Задаване на еталон 

Начално зареждане  Поставяне на образец в леглото на носача  

Настройка на компютъра Настройка на данните за еталона 

Начало на изпитването Включване на стартовия бутон 

Наблюдение на изпитването Наблюдение през окуляра 

Запис на измервания резултат Запис на стойностите на включения принтер 

Край на изпитването Сваляне на образеца и почистване на носача 

Изключване на уреда Спиране на електрическото захранване 

Протокол на изпитването Записване на числовите стойности в работно 

свидетелство  

 

 

Таблица 5, Резултати от оптичното замерване на цвета на предачна смес за прежда: Tt25x2, 

45/55-Wool/PES, пресукана 

№ 

Измерени стойности на цветовото отклонение спрямо еталона по реда на 

изпитването – Δ E CieLab 

1 2 3 

1 0.98 0.97 1.02 

2 0.96 0.94 0.99 

3 1.03 1.05 0.94 

 

 

Таблица 6, Забележки от извършеното изпитване 

Относно Наблюдения и установени особености  

Състояние на уреда Нормално функциониране 

Образци и представителна извадка Добро състояние и случайни проби 

Провеждане на изпитването Нормално изпитване и измерване 

 

Таблица 7, Заверка на проведеното занятие от дуалната система на обучение: 
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……………………………….г. 

Град Предприятие Звено Ученик Ментор Учител 

   
   

   

 

∗ Клетките с ръкописен шрифт се използват от ученика по време на занятието 

 

http://www.eufunds.bg/


 www.eufunds.bg   

Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

 

 

 

РАБОТЕН ЛИСТ № 9 

ТЕМА: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ОБАГРЯНИЯТА НА 

ВЛАКНЕСТ МАТЕРИАЛ НА СУХО И МОКРО ТРИЕНЕ 

специалност код 5420201 „Предачно производство“ 

професия код 542020 „Текстилен техник“ 

разработено от авторски екип към  

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО  

‘‘ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ‘‘, ГР. СЛИВЕН 

 

Авторски екип:  

1. инж. Ташка Иванова Колева 

2. инж. Станимира Нойкова Димитрова 

3. доц. д-р инж. Ивелин Рахнев Рахнев 

Коректор: Минка Николова Събева 

Одобрено от инж. Тодор Маринов Вълков 

 

 

 

Учебното помагало е разработено в рамките на проект BG05M2ОP001-2.014-0001 

„Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
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Работен лист № 9 

Текстилен техник 
Изпитване на текстилни материали 

Предачно производство 

 

Определяне на устойчивостта на обагрянията на влакнест материал на сухо и 

мокро триене 

 

Документи: БДС –EN ISO 105 = X 12 

 

 

 

 

 

 

Фигура 1, Крок метър. 

Таблица 1, Описание на образеца 

Обозначение на 

Арт: № 

Вид на 

тъканта 
Състав 

Грамаж 

на L/M 
Строеж 

86406 

Лидер 

Камгарна 

 

53% полиестер 

43% вълна 4% 

еластан 

350g Кепър 2 / 1 

Обозначение Вид нишка Влакнест състав Линейна 

плътност, tex 

Строеж  

Tt 25x2, 45/55 - 

Wool/PES 

Прежда/копри

на 

Изплетена  

45% вълна 

55% полиестер 

50 Единична / 

пресукана 

  

Ключ за рамото 

Бутон за включване и  

изключване 

 

Работен палец 

Брояч 

Работен плот 

http://www.eufunds.bg/


 www.eufunds.bg   

Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

 

 

Таблица 2, Условия на измерването 

Тегло на 

батистата на 

сухо и мокро 

Състав на 

батистата 

Размери на 

батистата 

Силата на 

триещия 

палец и 

размера 

Брой 

измервания на 

сухо и мокро 

Сухо:0,25 g 

Мокро: 0,50 g 

100% избелен 

памук 

дължина - 50 мм 

 широчина–50 мм 

9 N 

Цилиндър 

16mm  

40 

Забележка: Омокрянето задължително с дестилирана вода ! 

Таблица 3, Подготовка на образеца и инструменти 

Брой 

изпитвания 

от партида 

Брой 

изпитвания 

от различни 

партиди 

Размери на 

образеца, 

мм 

Посоката на 

триене по 10 

оборота 

Време за 

едно 

изпитване 

Спомагателни 

инструменти 

5 8 

50 mm х  

140 mm 

Напред/Назад 

Дълга-100 

mm 

10 s Лампа и сива 

скала 

Таблица 4, Настройка на уреда: крок метър 

Действие Параметри  

Включване на уреда Включване на електрическото захранване 

Настройка на дължина Според дължината на образеца  

Тежина на измерващата 

мостра 

Според вида на плата или преждата 

Зареждане на мострата Поставяне на мострата в работния плод 

Поставяне на пробата  Закрепване на плата/прежда 

Захващане  Захващане на мострата за плота за изследване 

Настройка на отмерванията Настройка на броя за отмервания 

Настройка на палеца Закрепване на тестващата тъкан 

Нулиране на брояча Привеждане на всички показания към нула  

Начало на изпитването Включване на стартовия бутон 

Наблюдение на изпитването Наблюдение на задвижващото тяло 

Прекратяване на изпитването Изключване на стартовия бутон 

Запис на измервания резултат Запис на стойността на брояча 
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Подготовка на следващото 

изпитване 

Презареждане на плота с нова проба и нулиране на 

брояча 

Край на изпитването Сваляне на пробата и почистване на плота за 

изпитване 

Изключване на уреда Спиране на електрическото захранване 

Протокол на изпитването Записване на числовите стойности в работно 

свидетелство  

 

Таблица 5, Резултати от изпитването на нишка: Tt25x2, 45/55-Wool/PES, пресукана ;Резултат 

на изпитване на плат 

№ 

прежда 

Измерени стойности по реда на изпитването 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3/4 4 3 2/3 4 3/4 2/3 4/5 

2 4 3/4 2/3 4/5 3/4 4 3 2/3 

3 3/4 4 3 2/3 4 3/4 2/3 4/5 

4 2/3 4/5 3 4 2/3 4 3 4 

5 3 2/3 4 3 4 4/5 4/5 4 

№  

плат 

Измерени стойности по реда на изпитването 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3/4 4 3 2/3 4 3/4 2/3 4/5 

2 4 3/4 2/3 4/5 3/4 4 3 2/3 

3 3/4 4 3 2/3 4 3/4 2/3 4/5 

4 2/3 4/5 3 4 2/3 4 3 4 

5 3 2/3 4 3 4 4/5 4/5 4 

 

Таблица 6, Забележки от извършеното изпитване 

Относно Наблюдения и установени особености  

Състояние на уреда Нормално функциониране 

Образци и представителна извадка Добро състояние и случайни проби 

Провеждане на изпитването Нормално изпитване и измерване 
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Сухо триене и оценка-4/5      Мокро триене и оценка-4 

 

 

 

Таблица 7, Заверка на проведеното занятие от дуалната система на обучение: 

……………………..г. 

Град Предприятие Звено Ученик Ментор Учител 
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или Училище 

   

1.   

2.   

3.   

   

 

*Клетките с ръкописен шрифт се попълват от ученика по време на занятието. 
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РАБОТЕН ЛИСТ № 10 

ТЕМА: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ОБАГРЯНИЯТА 

специалност код 5420201 „Предачно производство“ 

професия код 542020 „Текстилен техник“ 

разработено от авторски екип към  

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО  

‘‘ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ‘‘, ГР. СЛИВЕН 

 

Авторски екип:  

1. инж. Ташка Иванова Колева 

2. Петър Николаев Петров  

3. доц. д-р инж. Ивелин Рахнев Рахнев 

Коректор: Минка Николова Събева 

Одобрено от инж. Тодор Маринов Вълков 

 

 

 

 

Учебното помагало е разработено в рамките на проект BG05M2ОP001-2.014-0001 

„Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
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Работен лист № 10 

Текстилен техник 
Изпитване на текстилни материали 

Предачно производство 

 

Определяне на устойчивостта на обагрянията 

 

Документи: БДС – EN ISO 105- C 06 

  

 

 

Фигура 1, перална машина Gyrowash 

 

Таблица 1, Описание на образеца 

Обозначение Вид нишка 
Влакнест 

състав 

Линейна 

плътност, tex 
Строеж 

Tt 25x2, 

45/55- 

Wool/PES 

прежда / 

коприна 

45% 

вълна 

55% 

полиестер 

50 Единична / 

пресукана 

Обозначение на 

Арт: № 

Вид на 

тъканта 
Състав 

Грамаж 

на L/M 
Строеж 

86406 

Лидер 
Камгарна 

53% полиестер 

43% вълна 4% 

еластан 

350g 
Кепър 2 / 

1 

 

Дисплеи за времето на 

пране 

Място за поставяне 

на пробите 

Дисплеи за 

температура 

Капак на машината 
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Таблица 2, Условия на изпитването 

Изпитване 

№ 

 

Температура 

℃ 

Обем на 

разтвора 

ml 

Активен 

хлор 

% 

Натриев 

перборат 

g/l 

Време 

min 

Стоманени 

топчета 

брой 

 

Корекция на 

pH 

 

A1S 40 150 Няма Няма 30 101 Не се 

коригира 

A1M 40 150 Няма Няма 45 10 Не се 

коригира 

A2S 40 150 Няма 1 30 101 Не се 

коригира 

B1S 50 150 Няма Няма 30 251 Не се 

коригира 

B1M 50 150 Няма Няма 45 50 Не се 

коригира 

B2S 50 150 Няма 1 30 251 Не се 

коригира 

C1S 60 50 Няма Няма 30 25 10,5±0,1 

C1M 60 50 Няма Няма 45 50 10,5±0,1 

C2S 60 50 Няма 1 30 25 10,5±0,1 

D1S 70 50 Няма Няма 30 25 10,5±0,1 

D1M 70 50 Няма Няма 45 100 10,5±0,1 

D2S 70 50 Няма 1 30 25 10,5±0,1 

D3S 70 50 0,015 Няма 30 25 10,5±0,1 

D3M 70 50 0,015 Няма 45 100 10,5±0,1 

E1S 95 50 Няма Няма 30 25 10,5±0,1 

E2S 95 50 Няма 1 30 25 10,5±0,1 

За фин текстил от вълна, коприна или смеси, съдържащи такива влакна, не се 

използват стоманени топчета при изпитванията. В протокола от изпитванията се отбелязва 

използването на стоманени топчета. 
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Таблица 3, Подготовка на образеца и инструменти 

Брой артикули 
Брой 

изпитвания 

Дължина на 

образеца, мм 
Спомагателни инструменти 

5 8 50/50 
Лампа и сива скала 

5 8  

 

Таблица 4, Настройка на уреда за пране 

Действие Параметри  

Включване на уреда Включване на електрическото захранване 

Настройка на програмата Според вида на артикула 

Определяне на перилните 

средства 

Според вида на артикула 

Настройка на брояча Настройка на времето 

Нулиране на брояча Привеждане на всички показания към нула  

Начало на изпитването Включване на стартовия бутон 

Наблюдение на изпитването Наблюдение на нормалната работа на машината 

Прекратяване на изпитването Изключване на стартовия бутон 

Запис на зададените резултат Запис на стойността на брояча 

Подготовка на следващото 

изпитване 

Презареждане и нулиране на брояча 

Край на изпитването Изваждане на пробата и почистване 

Изключване на уреда Спиране на електрическото захранване 

Протокол на изпитването Записване на числовите стойности в работно 

свидетелство  

 

Таблица 5, Резултати от изпитването на прежда и плат 

№ 

прежда  

Измерени стойности по реда на изпитването 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3/4 4 3 2/3 4 3/4 2/3 4/5 

2 4 3/4 2/3 4/5 3/4 4 3 2/3 

3 3/4 4 3 2/3 4 3/4 2/3 4/5 

4 2/3 4/5 3 4 2/3 4 3 4 

5 3 2/3 4 3 4 4/5 4/5 4 

http://www.eufunds.bg/


 www.eufunds.bg   

Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

 

 

№ плат  
Измерени стойности по реда на изпитването 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3/4 4 3 2/3 4 3/4 2/3 4/5 

2 4 3/4 2/3 4/5 3/4 4 3 2/3 

3 3/4 4 3 2/3 4 3/4 2/3 4/5 

4 2/3 4/5 3 4 2/3 4 3 4 

5 3 2/3 4 3 4 4/5 4/5 4 

 

Таблица 6, Забележки от извършеното изпитване 

Относно Наблюдения и установени особености  

Състояние на уреда 
Нормално функциониране 

 

Образци и представителна извадка 
Добро състояние и случайни проби 

 

Провеждане на изпитването 
Нормално изпитване и измерване 
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Таблица 7, Заверка на проведеното занятие от дуалната система на 

обучение:……………………….г. 

Град Предприятие Звено Ученик Ментор Учител 

   
1.    

2.   

 

*Клетките с ръкописен шрифт се попълват от ученика по време на занятието. 
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РАБОТЕН ЛИСТ № 11 

ТЕМА: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИНЕЙНАТА ПЛЪТНОСТ НА НИШКА 

специалност код 5420201 „Предачно производство“ 

професия код 542020 „Текстилен техник“ 

разработено от авторски екип към  

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО  

‘‘ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ‘‘, ГР. СЛИВЕН 

 

Авторски екип:  

1. Петър Николаев Петров  

2. инж. Ташка Иванова Колева 

3. доц. д-р инж. Ивелин Рахнев Рахнев 

Коректор: Минка Николова Събева 

Одобрено от инж. Тодор Маринов Вълков 

 

 

 

 

Учебното помагало е разработено в рамките на проект BG05M2ОP001-2.014-0001 

„Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
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Работен лист № 11 

Текстилен техник 
Изпитване на текстилни материали 

Предачно производство 

 

 

Определяне на линейната плътност на нишка 

 

Документи: БДС EN 13392 

 

 

 

 

 

 

Фигура 1,.Електрическа мотовилка 

 

Таблица 1, Описание на образеца 

Обозначение 
Вид 

нишка 

Влакнест 

състав 

Линейна 

плътност, 

tex 

Строеж 

Tt 25x2, 

45/55- 

Wool/PES 

прежда / 

коприна 

45% вълна 

55% полиестер 

50 Единична / 

пресукана 

Бутон за включване 

Закрепване нишката 

за щипката 

Място за бобината 

нишководач 
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Таблица 2, Условия на измерването 

Температура 

на въздуха - 

T°C 

Относителна 

влага - φ, % 

Дължина на  

образеца 

Масата 

на 

единица 

дължина 

 

 

Oпъване 

 

Брой 

измервания 

20 65  100 м TEX Силата 

приложена 

върху 

образеца 

10 

Забележка: 1 tex =1g/1 000 m. 

 

 

Таблица 3, Подготовка на образеца и инструменти 

Брой бобини Брой 

изпитвания 

от 1 бобина 

Дължина 

на един 

оборот 

 

Дължина на 

образеца, метри 

Спомагателни 

инструменти 

Пресукана нишка 

- 5 

8 1 m 100 Електронна везна 

Единична нишка 

- 5 

8 100 

 

Таблица 4, Настройка на уреда: ел. мотовилка 

Действие Параметри  

Включване на уреда Включване на електрическото захранване 

Настройка на дължина Според дебелината на образеца,  

Тежина на измерващата щипка Според вида на нишката 

Зареждане на носача с бобина Поставяне на бобина и вдяване на нишката до 

въртящата щипка  

Вдяване на нишката  Закрепване на нишката във въртящата щипка 

Захващане на нишката  Захващане на нишката в измерващата щипка 
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Нулиране на брояча Привеждане на всички показания към нула  

Начало на изпитването Включване на стартовия бутон 

Наблюдение на изпитването Наблюдение на измерващата щипка 

Прекратяване на изпитването Изключване на стартовия бутон 

Теглене на ел. везна Претегляне на образеца 

Запис на измервания резултат Запис на стойността на брояча 

Подготовка на следващото 

изпитване 

Презареждане на щипките и нулиране на брояча 

Край на изпитването Сваляне на бобината и почистване на щипките 

Изключване на уреда Спиране на електрическото захранване 

Протокол на изпитването Записване на числовите стойности в работно 

свидетелство  

  

 

Таблица 5, Резултати от изпитването на нишка: Tt25x2, 45/55-Wool/PES, пресукана 

№ 

боби

на 

Измерени стойности по реда на изпитването 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 49.5 51.1 48.9 50.1 48.2 50.5 51.1 49.6 

2 48.2 50.5 51.1 48.9 51.1 49.6 48.9 50.2 

3 48.9 50.1 48.2 50.1 48.2 50.5 51.1 49.6 

4 49.1 51.1 50.1 48.2 50.1 48.9 51.1 49.6 

5 48.2 50.1 48.2 50.1 48.2 50.1 48.9 50.2 

 

 

Таблица 6, Забележки от извършеното изпитване 

Относно Наблюдения и установени особености  

Състояние на уреда 
Нормално функциониране 

 

Образци и представителна извадка 
Добро състояние и случайни проби 

 

Провеждане на изпитването 
Нормално изпитване и измерване 
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Таблица 7, Заверка на проведеното занятие от дуалната система на обучение: 08.10.2021 г. 

Град Предприятие Звено Ученик Ментор Учител 

   

1.   

2.   

3.   

   

 

*Клетките с ръкописен шрифт се попълват от ученика по време на занятието. 
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РАБОТЕН ЛИСТ № 12 

ТЕМА: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СУКОВЕТЕ НА НИШКИ 

специалност код 5420201 „Предачно производство“ 

професия код 542020 „Текстилен техник“ 

разработено от авторски екип към  

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО  

‘‘ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ‘‘, ГР. СЛИВЕН 

 

Авторски екип:  

1. Петър Николаев Петров  

2. инж. Станимира Нойкова Димитрова 

3. доц. д-р инж. Ивелин Рахнев Рахнев 

Коректор: Минка Николова Събева 

Одобрено от инж. Тодор Маринов Вълков 

 

 

 

 

Учебното помагало е разработено в рамките на проект BG05M2ОP001-2.014-0001 

„Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
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Работен лист №12 

Текстилен техник 
Изпитване на текстилни материали 

Предачно производство 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СУКОВЕТЕ НА НИШКИ 

Документи: БДС 2061-1974 

 

 

 

 

 

Фигура 1,.сукомер 

 

Таблица 1, Описание на образеца 

Обозначение 
Вид 

нишка 

Влакнест 

състав 

Линейна 

плътност, 

tex 

Строеж 

Tt 25x2, 

45/55- 

Wool/PES 

прежда / 

коприна 

45% вълна 

55% полиестер 

50 Единична / 

пресукана 

 

Таблица 2, Условия на измерването 

Температура на 

въздуха - T°C 

Относителна 

влага - φ, % 

Дължина на 

образеца 

Посока на 

разсукване 

Брой 

измервания 

20 65 Пресукана - 250 

мм 

Единична – 100 

мм 

Z 

S 

40 

Брояч 

Вретено с щипка 

Носач на бобина 

Измервателна щипка 
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Таблица 3, Подготовка на образеца и инструменти 

Брой бобини 

Брой 

изпитвания 

от 1 бобина 

Дължина на 

образеца, мм 
Спомагателни инструменти 

Пресукана нишка 

- 5 

8 250 Игла, ножица и лупа 

Единична нишка - 

5 

8 100 

 

Таблица 4, Настройка на уреда: сукомер 

Действие Параметри  

Включване на уреда Включване на електрическото захранване 

Настройка на дължина Според дължината на образеца, разстояние между 

щипките 

Тежина на измерващата щипка Според вида на нишката 

Зареждане на носача с бобина Поставяне на бобина и вдяване на нишката до 

въртящата щипка  

Вдяване на нишката  Закрепване на нишката във въртящата щипка 

Захващане на нишката  Захващане на нишката в измерващата щипка 

Настройка на разсукване Настройка на посоката на въртене на въртящата 

щипка 

Настройка на брояча Настройка на посоката на брояча 

Нулиране на брояча Привеждане на всички показания към нула  

Начало на изпитването Включване на стартовия бутон 

Наблюдение на изпитването Наблюдение на измерващата щипка 

Прекратяване на изпитването Изключване на стартовия бутон 

Запис на измервания резултат Запис на стойността на брояча 

Подготовка на следващото 

изпитване 

Презареждане на щипките и нулиране на брояча 

Край на изпитването Сваляне на бобината и почистване на щипките 

Изключване на уреда Спиране на електрическото захранване 

Протокол на изпитването Записване на числовите стойности в работно 

свидетелство  
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Таблица 5, Резултати от изпитването на нишка: Tt25x2, 45/55-Wool/PES, пресукана 

№ 

боби

на 

Измерени стойности по реда на изпитването 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 480 512 498 489 480 503 496 507 

2 512 498 489 480 512 498 512 498 

3 498 489 480 480 503 480 512 498 

4 503 496 512 498 489 512 498 489 

5 503 496 507 480 503 496 480 503 

 

Таблица 6, Забележки от извършеното изпитване 

Относно Наблюдения и установени особености  

Състояние на уреда 
Нормално функциониране 

 

Образци и представителна извадка 
Добро състояние и случайни проби 

 

Провеждане на изпитването 
Нормално изпитване и измерване 

 

 

Таблица 7, Заверка на проведеното занятие от дуалната система на обучение:  

Град Предприятие Звено Ученик Ментор Учител 

   
   

   

*Клетките с ръкописен шрифт се попълват от ученика по време на занятието. 
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РАБОТЕН ЛИСТ № 13 

ТЕМА: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕФЕКТИТЕ ВЪВ ВЪНШНИЯ ВИД НА НИШКИ С 

ТРАПЕЦОВИДНА ДЪСКА 

специалност код 5420201 „Предачно производство“ 

професия код 542020 „Текстилен техник“ 

разработено от авторски екип към  

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО  

‘‘ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ‘‘, ГР. СЛИВЕН 

 

Авторски екип:  

1. инж. Станимира Нойкова Димитрова 

2. Петър Николаев Петров  

3. доц. д-р инж. Ивелин Рахнев Рахнев 

Коректор: Минка Николова Събева 

Одобрено от инж. Тодор Маринов Вълков 

 

 

 

 

Учебното помагало е разработено в рамките на проект BG05M2ОP001-2.014-0001 

„Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
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Работен лист № 13 

Текстилен техник 
Изпитване на текстилни материали 

Предачно производство 

 

Определяне на дефектите във външния вид на нишки с трапецовидна 

дъска 

 

Документи: БДС -(8637)-8062-75 

 

 

 

 

 

Фигура 1, Планофил-около 250 м прежда 

Пъпки, завласеност, шплаисове, дебели тънки участъци 

Таблица 1, Описание на образеца 

Обозначение 
Вид 

нишка 

Влакнест 

състав 

Линейна 

плътност, 

tex 

Строеж 

Tt 25x2, 

45/55- 

Wool/PES 

прежда / 

коприна 

45% вълна 

55% полиестер 

50 Единична/ 

пресукана 

 

 

Бутон за включване 

Черна дъска с прежда 

Нишководач 

Бобинодържач 
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Таблица 2, Условия на измерването 

Температура на 

въздуха - T°C 

Относителна 

влага - φ, % 

Дължина на 

образеца 

Посока на 

разсукване 

Брой 

измервания 

20 65 Пресукана - 250 мм 

Единична – 100 мм 

Z 

S 

40 

 

Таблица 3, Подготовка на образеца и инструменти 

Брой бобини 

Брой 

изпитвания 

от 1 бобина 

Дължина на 

образеца, мм 
Спомагателни инструменти 

Пресукана нишка - 5 8 250 Визуално на дневна светлина 

Единична нишка - 5 8 100 

 

Таблица 4, Настройка на уреда: планофил 

Действие Параметри  

Включване на уреда Включване на електрическото захранване 

Настройка на гъстината Според дебелината на преждата 

Тежина на измерващата щипка Според вида на нишката 

Зареждане на носача с бобина Поставяне на бобина и вдяване на нишката до 

въртящата щипка  

Вдяване на нишката  Закрепване на нишката във въртящата щипка 

Захващане на нишката  Захващане на нишката в захващащата щипка 

Начало на изпитването Включване на стартовия бутон 

Наблюдение на изпитването Наблюдение на измерващата щипка 

Прекратяване на изпитването Изключване на стартовия бутон 

Сваляне на пробата  Отчитане на пробата 

Подготовка на следващото изпитване Презареждане на нова черна дъска 

Край на изпитването Сваляне на бобината и почистване на щипките 

Изключване на уреда Спиране на електрическото захранване 

Протокол на изпитването Записване на числовите стойности в работно 

свидетелство  
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Таблица 5, Резултати от изпитването на нишка: Tt25x2, 45/55-Wool/PES, пресукана 

№ 

бобина 
1-влас 2-пъпки 

3-тънки/дебели 

участъци 
4-шплайс 5- Други 

1 Къс равномерен Малки редки Не групирани по малко от 1 ------- 

2 Среден 

равномерен 

Средни ,средно 

чести 

Малки групи По малко от 3 -------- 

3 Дълъг 

неравномерен 

Големи средни Периодична 

неравномерност-

групи 

По малко от 5 --------- 

 

Таблица 6, Забележки от извършеното изпитване 

Относно Наблюдения и установени особености 

Състояние на уреда 
Нормално функциониране 

 

Образци и представителна извадка 
Добро състояние и случайни проби 

 

Провеждане на изпитването 
Нормално изпитване и измерване 

 

 

Таблица 7, Заверка на проведеното занятие от дуалната система на обучение:  

…………… г. 

Град Предприятие Звено Ученик Ментор Учител 

   

1.   

2.   

3.   

   

 

*Клетките с ръкописен шрифт се попълват от ученика по време на занятието. 
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РАБОТЕН ЛИСТ № 14 

ТЕМА: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕРАВНОМЕРНОСТТА НА ЛИНЕЙНИТЕ 

ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ 

специалност код 5420201 „Предачно производство“ 

професия код 542020 „Текстилен техник“ 

разработено от авторски екип към  

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО  

‘‘ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ‘‘, ГР. СЛИВЕН 

 

Авторски екип:  

1. инж. Станимира Нойкова Димитрова 

2. инж. Ташка Иванова Колева 

3. доц. д-р инж. Ивелин Рахнев Рахнев 

Коректор: Минка Николова Събева 

Одобрено от инж. Тодор Маринов Вълков 

 

 

 

 

Учебното помагало е разработено в рамките на проект BG05M2ОP001-2.014-0001 

„Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
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Работен лист № 14  

Текстилен техник 
Изпитване на текстилни материали 

Предачно производство 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕРАВНОМЕРНОСТТА НА ЛИНЕЙНИТЕ ТЕКСТИЛНИ 

ИЗДЕЛИЯ 

 

 

Документи: БДС EN ISO 6330 (USTER ® тестер) 

 

Цел на упражнението: Значимостта на неравномерността на предачните продукти 

като най-съществен показател, се подчертава и от обстоятелството, че при оптимизиране на 

процесите по правило той е първостепенен изходящ параметър на всеки етап от предачното 

производство. 

 

 

 

Фигура 1, Уред за измерване на неравномерността на текстилни материали 

 

Софтуер 

Сензори 

Уред за развиване 

Принтер 

Монитор 
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Таблица 1, Описание на образеца 

Обозначение Вид предачна 

смес 

Влакнест 

състав 

Образец 

Tt 25, 45/55- 

Wool/PES 

лента 45/55 лента – 40 м. 

 

Таблица 2, Условия на измерването 

Температура на 

въздуха - T°C 

Относителна 

влага - φ, % 
Тегло на образеца 

Време на 

смесване 

Брой 

измервания 

 

20 

 

 

65% 

 

1000 гр 

 

15 мин. 

 

автоматично 

 

Таблица 3, Подготовка на образеца и инструменти 

Брой ленти 

Брой 

изпитвания 

от 1 лента 

Тегло на 1 

проба грам 
Спомагателни инструменти 

Меланжи  3 300 метър, електронна везна 

3 350 

 

Таблица 4, Настройка на уреда: уред за измерване на неравномерност 

Действие Параметри  

Включване на уреда Включване на електрическото захранване 

Настройка на уреда Задаване на еталон 

Начално зареждане  Поставяне на образец в съответния сензор 

Настройка на компютъра Настройка на данните за еталона 

Начало на изпитването Включване на стартовия бутон 

Наблюдение на изпитването Наблюдение на монитора 

Запис на измервания резултат Запис на стойностите на включения принтер 

Край на изпитването Сваляне на образеца и почистване на носача 

Изключване на уреда Спиране на електрическото захранване 

Протокол на изпитването Записване на числовите стойности в работно 

свидетелство  
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Таблица 5, Резултати от измерени стойности на неравномерност, вариационен коефициент и 

индекс на предпредачна смес за прежда: Tt25, 45/55-Wool/PES, 

№ 
Измерени стойности на неравномерност и вариационен коефициент 

Вид машина U% CVm % Index 

1 първи пасаж 12% 13% 12% 

2 авторегулатор 10% 11% 11% 

3 втори 

авторегулатор 

9% 10% 10% 

4 втори пасаж 8% 9% 9% 

5 трети пасаж 7% 8% 8% 

6 финисьор 6% 7% 7% 

 

Таблица 6, Забележки от извършеното изпитване 

Относно Наблюдения и установени особености  

Състояние на уреда Нормално функциониране 

Образци и представителна извадка Добро състояние и случайни проби 

Провеждане на изпитването Нормално изпитване и измерване 

 

Таблица 7, Заверка на проведеното занятие от дуалната система на обучение: 

……………………..г. 

Град Предприятие Звено Ученик Ментор Учител 

   
   

   

 

∗ Клетките с ръкописен шрифт се използват от ученика по време на занятието 
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Работен лист № 15 

Текстилен техник 
Изпитване на текстилни материали 

Предачно производство 

 

 

Определяне на линейната плътност на къси участъци на линейни 

текстилни полуфабрикати 

(ленти и прежди) 

 

Документи: БДС -226-86 

 

 

 

 

Фигура 1, торсионна везна 

 

 

Таблица 1, Описание на образеца 

Обозначение на 

Арт: № 

Вид на 

тъканта 
Състав 

Грамаж 

на L/M 
Строеж 

86406 

Лидер 

Камгарна 

 

53% полиестер 

43% вълна 4% 

еластан 

350g Кепър 2 / 

1 

Зануляване на везната 

Място за поставяне 

на нишките 

Включване/ излючване 

Цеферблат 
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Обозначение Вид нишка Влакнест състав Линейна 

плътност, tex 

Строеж  

Tt 25x2, 45/55 - 

Wool/PES 

Прежда/копри

на 

Изплетена  

45% вълна 

55% полиестер 

50 Единична / 

пресукана 

 

Таблица 2, Условия на измерването 

Температура на 

въздуха - T°C 

Относителна 

влага - φ, % 

Дължина на 

образеца 

Посока на 

разсукване 

Брой 

измервания 

20 65 Пресукана - 250 

мм 

Единична – 100 

мм 

Z 

S 

10 

 

Таблица 3, Подготовка на образеца и инструменти 

Брой бобини 

Брой 

изпитвания 

от 1 бобина 

Дължина на 

образеца, мм 
Спомагателни инструменти 

Пресукана нишка 

- 5 

8 250 Игла, ножица и лупа 

Единична нишка - 

5 

8 100 

 

Таблица 4, Настройка на уреда: торсионна везна  

Действие Параметри  

Включване на уреда Включване на електрическото захранване 

Настройка на уреда Според Мястото където е поставено 

Тежина на измервана проба Според вида на материала 

Поставяне на пробата Поставяне на измервания материал 

Нулиране на брояча Привеждане на всички показания към нула  

Начало на изпитването Включване на стартовия бутон 

Наблюдение на изпитването Наблюдение на измерващата стойност 

Прекратяване на изпитването Изключване на стартовия бутон 
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Запис на измервания резултат Запис на стойността на брояча 

Подготовка на следващото 

изпитване 

Презареждане и нулиране на брояча 

Край на изпитването Сваляне и почистване на везната 

Изключване на уреда Спиране на електрическото захранване 

Протокол на изпитването Записване на числовите стойности в работно 

свидетелство  

 

Таблица 5, Резултати от изпитването на нишка: Tt25x2, 45/55-Wool/PES, пресукана 

№ 

бобина 

Измерени стойности по реда на изпитването 

Грамаж на нишките по основа или по вътък, дължина на пробите, дебелина на 

нишките в TEX 

Общ брой 

нишки 

Дължина 

на 

нишките- 

M 

Грамаж на 

нишките- g 

 

Дебелина на 

нишките в TEX 

Забележка 

1 5 1.100 0.0160 14,5 --------------- 

2 5 0.988 0.0155 15.6 --------------------- 

3 6 1.150 0.0178 15,4 ------------------ 

4 4 0.905 0.0145 16 -------------------- 

5 6 1.170 0.0179 15.3 --------------------- 

№ плат/ 

плетиво 

Измерени стойности по реда на изпитването за плат или плетиво 

Грамаж на нишките по основа или по вътък, дължина на пробите, дебелина на 

нишките в TEX 

Общ брой 

нишки 

Дължина 

на 

нишките-

M 

Основни 

нишки 

Вътъчни 

нишки 

Грамаж 

на 

нишките-

g 

Дебелина 

на 

нишките-

TEX 

Забележка 

 

1 6 1,022 6 6 0.0178  17,5 -------- 

2 5 0.988 5 5 0.0158 16.8 --------- 

3 5 1.098 5 5 0.0164 14,9 ----------- 

4 6 1.105 6 6 0.0165 16,7 ----------- 

5 4 0.855 4 4 0.0148 17.3 ----------- 
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Таблица 6, Забележки от извършеното изпитване 

Относно Наблюдения и установени особености  

Състояние на уреда 
Нормално функциониране 

 

Образци и представителна извадка 
Добро състояние и случайни проби 

 

Провеждане на изпитването 
Нормално изпитване и измерване 

 

 

Таблица 7, Заверка на проведеното занятие от дуалната система на обучение: 08.10.2021 г. 

Град Предприятие Звено Ученик Ментор Учител 

   

1.   

2.   

3.   

   

 

*Клетките с ръкописен шрифт се попълват от ученика по време на занятието. 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО  

‘‘ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ‘‘, ГР. СЛИВЕН 
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1. Петър Николаев Петров  
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Учебното помагало е разработено в рамките на проект BG05M2ОP001-2.014-0001 

„Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
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Работен лист № 16 

Текстилен техник 
Изпитване на текстилни материали 

Предачно производство 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗДРАВИНАТА И РАЗТЕГЛИВОСТТА НА НИШКИ 

Документи: БДС 2062-1974 

 

 

 

 

Фигура 1, Динамометър. 

Таблица 1, Описание на образеца 

Обозначение 
Вид 

нишка 

Влакнест 

състав 

Линейна 

плътност, 

tex 

Строеж 

Tt 25x2, 

45/55- 

Wool/PES 

прежда/ 

коприн

а 

45% вълна 

55% полиестер 

50 Единична/ 

пресукана 

Подвижна щипка 

Неподвижна щипка - 

датчик 

Стартов бутон 
бобина 

Подаващо рамо 
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Таблица 2, Условия на измерването 

Температура на 

въздуха - T°C 

Относителна 

влага - φ, % 

Дължина на 

образеца 

Скорост на 

удължение 

Брой 

измервания 

20 65 Пресукана - 500 мм 

Единична – 500 мм 

200 мм/мин 50 

 

Таблица 3, Подготовка на образеца и инструменти 

Брой бобини 

Брой 

изпитвания 

от 1 бобина 

Дължина на 

образеца, мм 
Спомагателни инструменти 

Пресукана нишка 

- 5 

10 500 ножица 

Единична нишка - 

5 

10 500 

 

Таблица 4, Настройка на уреда: динамометър 

Действие Параметри  

Включване на уреда Включване на електрическото захранване 

Настройка на скоростта Според вида на нишката около 20 секунди до скъсване 

Начално натоварване Според вида на нишката – 5 сН  

Зареждане на носача с бобини Поставяне на бобини и вдяване на нишките до 

подаващото рамо  

Вдяване на нишката  Закрепване на нишката в автоматичния подавач 

Настройка на компютъра Настройка на данните за нишката 

Начало на изпитването Включване на стартовия бутон 

Наблюдение на изпитването Наблюдение на подаващото рамо 

Запис на измервания резултат Запис на стойностите на включения принтер 

Край на изпитването Сваляне на бобините и почистване на щипките 

Изключване на уреда Спиране на електрическото захранване 

Протокол на изпитването Записване на числовите стойности в работно 

свидетелство  
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Таблица 5, Резултати от изпитването на нишка: Tt25x2, 45/55-Wool/PES, пресукана 

№ 
Измерени стойности на силата до скъсване по реда на изпитването - FH, cN  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 280 310 296 304 289 311 296 307 287 294 

2 299 289 311 296 307 305 289 311 296 307 

3 311 289 310 296 304 289 310 296 304 289 

4 286 289 311 296 307 289 311 296 307 312 

5 289 311 296 307 297 310 296 304 289 295 

 

Таблица 6, Резултати от изпитването на нишка: Tt25x2, 45/55-Wool/PES, пресукана 

№ 
Измерени стойности на удължението до скъсване по реда на изпитването - ЕH, %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 20.3 19.8 22.4 19.9 21.5 22.7 19.9 24.9 23.5 24.6 

2 19.8 22.4 19.9 21.5 22.7 20.3 19.8 22.4 19.9 21.5 

3 24.6 19.8 22.4 19.9 21.5 22.7 21.5 22.7 19.9 24.9 

4 18.8 25.1 19.8 22.4 19.9 21.5 22.7 23.1 19.8 21.4 

5 21.5 22.7 19.9 24.9 19.3 19.8 22.4 19.9 21.5 22.7 

 

Таблица 7, Забележки от извършеното изпитване 

Относно Наблюдения и установени особености  

Състояние на уреда Нормално функциониране 

Образци и представителна извадка Добро състояние и случайни проби 

Провеждане на изпитването Нормално изпитване и измерване 

 

Таблица 8, Заверка на проведеното занятие от дуалната система на обучение: 08.10.2021 г. 

Град Предприятие Звено Ученик Ментор Учител 

   
1.    

2.   

*Клетките с ръкописен шрифт се попълват от ученика по време на занятието. 
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РАБОТЕН ЛИСТ № 17 

ТЕМА: СБОРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА 
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‘‘ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ‘‘, ГР. СЛИВЕН 

 

Авторски екип:  

1. инж. Ташка Иванова Колева 

2. инж. Станимира Нойкова Димитрова 

3. доц. д-р инж. Ивелин Рахнев Рахнев 
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Одобрено от инж. Тодор Маринов Вълков 

 

 

 

 

Учебното помагало е разработено в рамките на проект BG05M2ОP001-2.014-0001 

„Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

  



 

Работен лист №17 

Текстилен техник 
 Изпитване на текстилни материали 

Предачно производство 

 

СБОРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА 

Свойствата на текстилните материали се установяват въз основа на голям брой 

експериментални данни. За да се охарактеризират те трябва да се ограничат да определен 

брой. Обработването на резултатите се постига с помощта на математическата 

статистика. 

Характеристики на резултатите 

 

Случайна величина   i  Първоначален ред  x1, x2, x3…xn-1, xn  

 

 

 

 

Резултат от опита   x   Ранжиран ред  x1 ≤ x2 ≤ x3 ≤ …≤ xn 

 

 

 

1 ДА УПРАЖНИМ 

 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

 

При определяне на дължината на памучни влакна са получени следните резултати от опити: 

32; 36; 29; 31; 28; 30; 31; 26; 31; 31 mm 

Да се определи медианната стойност х̃ 

 



 

Работете по двойки, обсъждайте резултатите. 

 Ученик 1 Ученик 2 

Ранжиран ред   

Медианна стойност   

 

ДА УПРАЖНИМ 

 

При определяне здравината на скъсване на 10 влакна са получени следните стойности: 

х1=52; х2=54; x3=53; x4=48; x5=48; x6=46; x7=49; x8=48; x9=53; x10=40 cN 

Да се изчислят сборните характеристики: 

х̅, 𝑆2, S, V 

 

S = √𝑺𝟐 

V = 
𝑺

х̅
 100% 

 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

Работете по двойки, обсъждайте резултатите. 

 Ученик 1 Ученик 2 

Средна аритметична х̅   

Дисперсия 𝑆2   

Стандартно 

(средноквадратично) 

отклонение S 

  

Вариационен 

коефицент V 

  

 

2 



 

 ДА УПРАЖНИМ 

 

При определяне здравината на скъсване на 10 влакна са получени следните стойности: 

х1=52; х2=54; x3=53; x4=48; x5=48; x6=46; x7=49; x8=48; x9=53; x10=40 cN 

Изчислено е, че х̅ = 
52+54+53+48+48+46+49+48+53+40

10
 = 

500

10
 = 50 cN. 

Попълнете таблицата. Работете по двойки, обсъждайте резултатите. 

Ученик 1        Ученик 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не бързайте!  

След приключване на работа, ще имате възможност да проверите вашите резултати. 

 

Приятна работа!     Време за изпълнение: 2 учебни часа

xi xi - �̅� (𝒙𝒊 − �̅�)𝟐 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

xi xi - �̅� (𝒙𝒊 − �̅�)𝟐 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3
3
3
3
3
3
3
3
3 
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КЛЮЧ КЪМ ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ 

 

 

1   26; 28; 29; 30; 31; 31; 31; 31; 32; 36 – ранжиран ред 

х̃ = 
31+31

2
 = 31 

 

2   х̅ = 
52+54+53+48+48+46+49+48+53+40

10
 = 

500

10
 = 50 cN 

 𝑆2 = 
1

𝑛−1
 ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1  = 
1

9
 . 68 = 7,56 cN 

S = √𝑆2 = √7,56 = 2,75 cN 

V = 
S

х̅
 100% = 

2,75

50
.100 = 5,5% 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Клетките с ръкописен шрифт се попълват от ученика по време на занятието. 

 

xi xi - 𝒙 (𝒙𝒊 − �̅�)𝟐 

52 2 4 

54 4 16 

53 3 9 

48 -2 4 

48 -2 4 

46 -4 16 

49 -1 1 

48 -2 4 

53 3 9 

49 -1 1 

500  68 
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РАБОТЕН ЛИСТ № 18 

ТЕМА: ГРАФИЧНО ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЛАКНА И 

НИШКИ 

специалност код 5420201 „Предачно производство“ 

професия код 542020 „Текстилен техник“ 

разработено от авторски екип към  

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО  

‘‘ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ‘‘, ГР. СЛИВЕН 

 

Авторски екип:  

1. инж. Ташка Иванова Колева 

2. Петър Николаев Петров  

3. доц. д-р инж. Ивелин Рахнев Рахнев 

Коректор: Минка Николова Събева 

Одобрено от инж. Тодор Маринов Вълков 

 

 

 

 

Учебното помагало е разработено в рамките на проект BG05M2ОP001-2.014-0001 

„Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
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Работен лист №18 

Текстилен техник 
Изпитване на текстилни материали 

Предачно производство 

 

ГРАФИЧНО ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЛАКНА И НИШКИ 

Графичното изразяване на резултатите от изследването, представени във вид 

на статистическа съвкупност, дава нагледна представа за разсейването, спомага да се 

анализират резултатите и позволява да се открият закономерности или нарушения в 

технологичния процес. Нарушенията и закономерностите остават скрити, когато 

резултатите са записани таблично. 

Графичното представяне на резултатите се илюстрира чрез: 

 

стъпаловидна графика → хистограма начупена линия → полигон на разпределението 

кумулативна крива огива 

ПОЛИГОН НА ЧЕСТОТИТЕ 

Строи се в правоъгълна координатна система и 

представлява графично изображение на абсолютната 

ℎ𝑗  или относителната честота,построени върху 

средните стойности на интервалите �̅�𝑗, където 

отделните точки (�̅�𝑗, ℎ𝑗   или �̅�𝑗, 𝑓𝑗) се съединят с прави 

линии. 

Когато броят на интервалите расте, т.е. при 

намаляване на широчината на интервалите (b→0), 

полигонът на честотите преминава в крива на 

разпределението. 

 

ХИСТОГРАМА НА ЧЕСТОТИТЕ 

Графичното изображение на абсолютните ℎ𝑗   или относителните 𝑓𝑗 честоти 

във вид на правоъгълници, построени върху границите на интервалите �̅�𝑗 ± 
𝑏

2
 . 
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Разчетете хистограмата. Попълнете таблицата 

 

 

Ученик 1 Ученик 2 

Интервали Честоти Интервали Честоти 

    

    

    

    

    

    

    

 

КУМУЛАТИВНА КРИВА 

Графично изображение на кумулативните честоти, 

построени на границата на интервалите. Точките се 

съединяват с права или непрекъсната крива линия. 

Ако сумирането за получаване на кумулативната 

честота започне от най-малкия интервал, 

кумулативната честота са нанася над горната граница 

на интервала �̅�𝑗 + 
𝑏

2
, а ако сумирането започва от най-

големия интервал – над долната граница на интервала �̅�𝑗 - 
𝑏

2
. 

 

С помощта на програма Exel изчертайте хистограма, полигон и кумулативна крива.  

xi xi - 𝒙 (𝒙𝒊 − �̅�)𝟐 

52 2 4 

54 4 16 

53 3 9 

48 -2 4 
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Не бързайте! 

След приключване на работа ще имате възможност да направите самооценка на 

изпълнението или взаимно оценяване и анализ на вашите резултати. 

 

 Приятна работа! 

 

Заверка на проведеното занятие от дуалната система на обучение:  

 

Град Предприятие Звено Ученик Ментор Учител 

   
   

   

*Клетките с ръкописен шрифт се попълват от ученика по време на занятието. 

 

 

48 -2 4 

46 -4 16 

49 -1 1 

48 -2 4 

53 3 9 

49 -1 1 

500  68 
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