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REFERAT DE LABORATOR 
 
      

 
 
 

   

 

 Analiza organoleptică constă în  determinarea unor caracteristici ale materiilor 

prime/ produselor cu ajutorul  simţurilor  (văz, miros etc)  şi al senzaţiilor. 

 Unele caracteristici ale fibrelor textile pot fi  analizate cu ajutorul văzului şi a pipăitului.  

Intre aceste caracteristici pot fi amintite:  

- culoarea; 

- luciul (mat, slab, plin, puternic, foarte puternic); 

- lungimea ( fibre scurte, medii, lungi, filamente); 

- fineţea (mică, medie, mare); 

- ondulaţiile (fără ondulaţii, slab ondulate, normal ondulate, cu ondulaţii dese); 

- conţinut de impurităţi (conţin/nu conţin impurităţi) 

- tuşeul ( moale, aspru) etc.  

                          
                                                                                                   

 
 

 

 

 

 

- Cunoscând  proprietăţile fibrelor textile, puteţi identifica 
natura/tipul fibrelor prin analiza organoleptică a unor probe 
de fibre. 

- Completaţi Fişa de lucru de la ANEXA 1, pentru probele de 
fibre puse la dispoziţia voastră de către profesor. 

Important! 
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 ANEXA 1 

FIŞĂ DE DOCUMENTARE: PROPRIETĂŢI FIZICE ALE FIBRELOR TEXTILE 

Tabelul 1. Culoarea principalelor fibre textile.  

Nr. 
crt. 

Fibra textilă Culoarea fibrei  Nr. 
crt. 

Fibra textilă Culoarea fibrei 

1. Bumbac Albă- glbuie, crem, bronz 6. Viscoză Gălbuie 

2. In Galben-verzuie, cenuşie 7. Acetat Albă-albăstruie 

3. Cânepă Galben-aurie 8. Poliamida Albă 

4. Lână Albă-gălbuie, brună, 
cafenie, roşcată, neagră 

9. Poliester Albă 

5. Mătase 
naturală 

Albă-gălbuie, verzuie, 
aurie 

10. Poliacrilonitril Albă-gălbuie 

        Tabelul 2.Clasificarea  fibrelor textile după luciu 

Clasificarea fibrelor  după 
luciu 

Exemple de fibre 

Fibre mate Fibrele aspre de bumbac 

Fibre cu luciu slab Bumbac fin, in, cânepă, lâna groasă 

Fibre cu luciu plin Bumbacul  mercerizat (tratat chimic), mătasea naturală 
brută 

Fibre cu luciu   puternic Mătasea naturală  degomată, fibre chimice matisate 

Fibre cu luciu foarte puternic Fibre chimice nematisate 
 

Tabelul 3. Clasificarea fibrelor textile după lungime 

Clasificarea 
fibrelor  după 

lungime 

Exemple de 
fibre 

Valori ale lungimii, 
 în mm 

Fibre scurte bumbac 5-56 

azbestul  

fibrele liberiene 
cotonizate 

20-30 mm 

Fibre cu  lungime medie lâna 50-300 

Fibre lungi in  300-750 

cânepă 300-1500 

iuta  

Fibre  foarte lungi - 
filamente 

mătase naturală 500.000-800.000 

fibre obţinute pe 
cale chimică 

- lungimea este  ce determinată de 
dimensiunea formatelor pe care 
se înfăşoară filamentele 

Ondulaţiile 
Fibrele textile, în funcţie de natura lor, prezintă un număr mai mare sau mai mic de 

ondulaţii. Fibrele ce prezintă ondulaţii sunt fibrele de lână şi fibrele chimice, fabricate 
special pentru a imita şi înlocui lâna.  

Numărul de ondulaţii variază după rasa oiişi fineţea lânii. Astfel, 

 fibrele de lână fină prezintă un număr mai mare de ondulaţii (12-14 ondulaţii/cm), 

 fibrele de lână semifină sunt normal ondulate (7-8 ondulaţii/cm), 

 fibrele de lână groasă sunt uşor ondulate (2- 4 ondulaţii/cm).  
Bumbacul prezintă până la 2 încreţituri/cm, deşi este considerat drept, fără 

ondulaţii. 
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ANEXA 2 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nr. probei Aspectele constatate Fibra analizată este: 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Păstraţi fişa de lucru  în portofoliul  personal!   



 

Modulul: Analize de laborator în industria textilă şi pielărie
Tema: Analize de laborator specifice fibrelor textile

FIŞĂ DE LABORATOR: DETERMINAREA FINEŢII FIBRELOR

1.  SCOPUL LUCRĂRII:

Determinarea  fineţii fibrelor de bumbac, utilizând metoda curentului de aer, pentru a
stabili  valoarea de întrebuinţare a bumbacului, respectiv realizarea corectă a reţetei de
amestec fibros.

2.  APARATE NECESARE DETERMINĂRII PROBEI:

 aparatul MICRONAIRE cu sursa de aer comprimat (pompă de vacuum);
 BALANŢĂ DE TORSIUNE  sau balanţă cu o precizie de  0,01 g.

3. APARATUL MICRONAIRE 

      a. PĂRŢI COMPONENTE- CONSTRUCŢIE
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pompa de 
vacuum

aparat de măsurare

conductă
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1-orificiu de umplere/ventilare şi capac praf manometru;  2-index marcare nivel superior;
3- şuruburi rame de sprijin;   4-manometru;   5- index marcare nivel inferior;
6- inel mic de fixare;   7- inel mare de fixare;   8- rame de sprijin;   9- tub scurgere aer;
10- sondă cameră mostră;   11- valvă de aer;  12-flotor;   13- cameră mostră;
14-nivelă cu bulă de aer;   15- picioare ajustabile;

16- calibrator;   17- tijă introducere eşantion



Atenţie!

b. PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE 

Aparatul  funcţionează pe principiul   unei  presiuni  constante a aerului  suflat  printr-o
mostră de fibre. Aerul  este tras prin mostra de fibre de către o pompă de vacuum. Asupra
mostrei  se  exercită  o  diferenţă  de  presiune  constantă  care  este  indicată  de  nivelul
lichidului dintr-un tub calibrat de manometru. 

Rezistenţa mostrei  de fibre faţă de un curent de aer depinde de suprafaţa totală a
fibrelor. Astfel, pentru o greutate dată,  cu cât fibrele sunt mai fine cu atât este mai mare
suprafaţa lor totală şi, de asemenea, rezistenţa lor la un curent de aer.

c. MOD  DE OPERARE

Înainte de începerea lucrului se verifică şi se reglează aparatul:

 ţeava de absorbţie a pompei trebuie să fie conectată  la conductă; conducta nu
trebuie  să fie opturată de obiecte care pot împiedica curgerea aerului spre aparatul de
măsurare;

 aparatul trebuie montat pe o masă stabilă iar picioarele ajustabile (15) se reglează
până când bula din nivela (14) se află în centrul cercului negru;

 este de preferat  ca aparatul de măsurare să fie folosit într-o cameră  în care să se
menţină o umiditate relativă a aerului de 65% şi o temperatură de 200C.

Prepararea  mostrelor de fibre:

 se cîntăresc circa 20 g de fibre din care se realizează  5 epruvete (tampoane de
fibre) în greutate de 3,24 g  0,015g.

Procedura de testare:

 introduceţi  pe  rând  fiecare  epruvetă  în  camera   mostrei  (13),  în  mod uniform,
presând uşor cu  o baghetă sau cu degetul arătător;

 împingeţi  sonda camerei  mostrei  (10)  până se aşează pe marginea acesteia şi
înşurubaţi în jos inelul mic de fixare (6); 

Asiguraţi-vă că nu există fibre între sonda metalică şi pereţii camerei.

 cu mânerul valvei de aer (11) în poziţia  “ÎNCHIS” (la capăt - în sens de rotire orar),
porniţi pompa (prin conecare la sursa de curent); rotiţi mânerul valvei uşor  în sens antiorar
pînă când nivelul lichidului în manometrul (4) scade la nivelul indexului de marcare inferior
(5), citit la nivelul ochiului;
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Important!  fibrele de bumbac supuse  determinării nu trebuie să conţină
impurităţi; înainte de începerea probei se vor îndepărta impurităţile din masa
fibroasă, operaţie realizată manual;
 fibrele de bumbac necesare determinărilor vor fi condiţionate în prealabil.

Trebuie să aveţi grijă ca fibrele să fie distribuite uniform, introducerea
acestora în cameră făcându-se de mai multe ori, în cantităţi mici, astfel
încât pereţii şi partea de jos a camerei să nu fie zgâriaţi sau marcaţi.



Consemnarea  rezultatelor se va face într-un tabel de forma celui în
ANEXA 1

 efectuaţi o citire, la nivelul ochiului, la partea superioară a flotorului din tubul de aer
şi înregistraţi citirea la cea mai apropiată valoare în milimetri; rotiţi mânerul valvei în poziţia
“ÎNCHIS” şi opriţi pompa;

 scoateţi eşantionul şi reîntroduceţi-l în cameră răsucit la 1800 şi efectuaţi o nouă
citire; 

 repetaţi procedura de testare pentru celelalte 4 epruvete; veţi obţine, în final, 10
determinări  (cîte  2  pentru  fiecare  epruvetă);  rezultatul  se  exprimă  calculând  media
aritmetică a valorilor individuale, rotunjindu-se cu 0,1.

Important! Nu scoateţi proba din cameră cu degetele! Folosiţi penseta.

 la sfârşitul citirilor, mânerul valvei de aer trebuie să rămână în poziţia “ÎNCHIS”.
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Faceţi întotdeauna citirile pe tubul manometrului la nivelul inferior al 
meniscului apei

Reţineţi!

Atenţie!



 

ANEXA 1

FIŞĂ DE LABORATOR: DETERMINAREA FINEŢII FIBRELOR

Nr.
epruvetă

Nr.
determinări

Valoarea  indicelui
MICRONAIRE (citită pe

scala aparatului)

Numărul metric
Nm

1. 1.
2.

2. 3.
4.

3. 5.
6.

4. 7.
8.

5. 9.
10.

MEDIA ARITMETICĂ

Numărul metric se calculează cu relaţia:

MICRONAIRE   INDICELE

400.25
Nm 

 Valoarea INDICELUI MICRONAIRE  are următoarea corespondenţă:
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3,0   fibre foarte fine;

3,0 - 3,9   fibre fine

4,0 - 4,9   fibre medii

5,0 - 5,9  fibre groase

6 şi mai mult de 6  fibre  

foarte groase



Modulul: Analize de laborator în industria textilă şi pielărie
Tema: Analize de laborator specifice firelor textile

LUCRARE DE LABORATOR: DETERMINAREA FINEŢII FIRELOR

TEMA LUCRĂRII: DETERMINAREA FINEŢII FIRELOR 
ENUNŢUL:  Determinaţi fineţea firelor prin metoda pe porţiuni lungi: 
SARCINI DE LUCRU: 

- selectarea formatelor de fire; se vor efectua  minim cinci determinări, de pe cinci
formate diferite;

- alegerea, aparatelor  şi instrumentelor adaptate sarcinii de lucru;
- realizarea jurubiţelor de fir, de câte 100m, cu ajutorul vârtelniţei; 
- determinarea indicelui de fineţe indirect (Nm), folosind balanţa pentru fineţe;
- completarea valorilor indicelui de fineţe indirect în fişa de laborator (tabelul nr.1) şi

calculul mediei aritmetice a acestuia -  Nmmed;
- calculul  densităţii  de  lungime,  în  tex,  a  mediei  aritmetice  a  acestui  indice  şi

completarea valorilor obţinute în fişa de laborator (tabelul nr. 2);
- adoptarea  din  standardele  de  specialitate  a  NmSTAS  şi  TtexSTAS şi  completarea

acestora în tabelele din fişa de laborator;
- respectarea normelor SSM şi PSI specifice realizării determinării.

MAREIALE ŞI ECHIPAMENTE
- vârtelniţa pentru fire 
- balanţa pentru fineţe (etalonată în Nm)
- fire textiele;
- fişe de laborator;
- standarde de  specialitate;

DESCRIEREA APARATELOR FOLOSITE ŞI A MODULUI DE LUCRU
Vârtelniţa pentru fire se foloseşte pentru măsurarea unor lungimi constate de

fire, de câte 100 m de fir.

Parţi componente:
1- postament
2- vârtelniţa propriu - zisă
3- manivelă
4- contor pentru lungime, cu 

împărţire 0–100 m

5- aparat de semnalizare
6, 7, 8- conducătoare de fir
9- fuse de susţinere a copsurilor 
(ţevilor) cu fir

Mod de lucru:
- înainte de începerea determinărilor se aduce linealul cu arcuri al vârtelniţei în

partea superioară, iar manivela cu care se roteşte vârtelniţa în partea inferioară;
indicatorul de pe cadranul de înregistrare a lungimii trebuie să fie în dreptul cifrei
zero;
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- se aşează cele 5 copsuri (ţevi) în fusele de susţinere şi se introduc firele de
pe fiecare cops prin conducătoarele de fir şi dispozitivul de pretensionare; capetele
de fir se prind  sub arcurile de pe lineal;
- se  învârte  manivela  cu  viteză  constantă  (circa  100  rot./min);  la  auzul

semnalului  sonor  se  micşorează viteza de  desfăşurare  a  firelor  pentru  a  putea
urmări acul indicator;
- se opreşte vârtelniţa cu manivela în jos când acul indicator a ajuns  în dreptul

cifrei zero pe contorul de lungime;
- se slăbeşte braţul extensibil  al vârtelniţei şi se scot pe rând cele 5 jurubiţe a

100 m lungime; acestea se vor cântări fie pe balanţa de fire, fie pe balanţa analitică
sau electronică.

 Balanţa pentru determinarea fineţii 

Părţi componente:
1- postament metalic greu pentru 

menţinerea echilibrului balanţei 
2- suport vertical;
3- braţ de susţinere;
4- braţ (pârghie) cu contragreutate  

pentru echilibrarea pârghiei cu 
cârlig;

5- braţ ( pârghie) cu cârlig pentru 
agăţarea epruvetei;

6- pârghie cu ac indicator;
7- ax reglabil 
8- cadran pentru citirea fineţii;
9- bula de aer (nivel)

10- şuruburi de reglare pentru 
planeitatea balanţei

Mod de lucru:
- înainte  de  a  se  începe  cântărirea  epruvetei  pregătite  la  vârtelniţă,  se

controlează  poziţia  verticală  a  balanţei  cu  ajutorul  bulei  de  aer  (9)  de  pe
postamentul balanţei. Corectarea se face cu ajutorul celor două şuruburi de reglare
(10),  tot  de  pe  postament.  După  ce  bula  de  aer  s-a  adus  la  centrul  cercului,
indicatorul (6) trebuie să fie în dreptul diviziunii zero de pe      cadranul (8);
- fiecare jurubiţă se aşează cu atenţie în cârligul balanţei  (5), susţinând cu

mâna epruveta deoarece coborârea braţului trebuie să fie lentă;
- se citeşte pe cadran diviziunea la care s-a oprit acul indicator, cu o precizie

de 0,5 diviziuni, în tex sau in Nm 
- se înregistrează toate măsurătorile efectuate (Anexa 1)
- cu ajutorul fondului de date obţinut se calculează fineţea materialului analizat

ca  medie  aritmetică  a  valorilor  obţinute;  se  poate  calcula  şi   neregularitatea  la
fineţe.
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FIŞĂ DE LABORATOR – DETERMINAREA FINEŢII FIRELOR

Nr.
grupă

Numele elevilor din grupă Clasa Data

Tabelul nr.1.  Fineţea firului, în Nm

Fir
Fineţe determinată – în număr metric (Nm)

Nm1 Nm2 Nm2 Nm2 Nm2 Nm2 Nm2 Nm2 Nm2 Nm2 Nmmed NmSTAS

1.
2.
3.
4.
5.

Titlul în tex (Tt) se calculează cu formula:   Tt=1000/Nm

Tabelul nr.2.  Fineţea firului, în tex

Fir
Fineţe determinată, în tex

Tt1 Tt2 Tt3 Tt4 Tt5 Tt6 Tt7 Tt8 Tt9 Tt10 Ttexmed TtexSTAS

1.
2.
3.
4.
5.

 Nmmed şi Ttexmed se calculează ca medie aritmetică a valorilor de fineţe determinate;
 NmSTAS şi TtexSTAS  le  veţi  adopta  din  standardele  de  specialitate;  în  funcţie  de

rezultate, stabiliţi tipul firului 
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(3) – Display

(2) – Talere

(1) – Mostra de material

Modulul: Analize de laborator în industria textilă şi pielărie
Tema: Analize de laborator specifice ţesăturilor şi tricoturilor

LUCRARE DE LABORATOR: DETERMINAREA GROSIMII ŢESĂTURILOR

ŞI TRICOTURILOR

TEMA LUCRĂRII: DETERMINAREA GROSIMII ŢESĂTURILOR ŞI TRICOTURILOR
ENUNŢUL:  Determinaţi grosimea mostrelor de ţesătură/tricot puse la dispoziţie. 
SARCINI DE LUCRU: 

- identificarea mostrelor de ţesătură şi tricot;
- alegerea, aparatelor, instrumentelor adaptate sarcinii de lucru;
- măsurarea grosimii mostrelor de ţesătură;
- calculul grosimii medii;
- completarea fişei de laborator cu rezultatele măsurării;
- respectarea normelor SSM şi PSI specifice realizării determinărilor.

MAREIALE ŞI ECHIPAMENTE
- micrometrul textil
- foarfecă
- mostre de ţesături/tricoturi
- instrucţiuni de lucru
- fişe de laborator

MOD DE LUCRU: 
Pentru determinarea grosimii ţesăturii/ tricotului se va proceda astfel:

- se formează grupe de 3-4 elevi;
- se selectează mostrele de ţesături/ tricoturi de analizat;
- se măsoară grosimea cu ajutorul micrometrului textil (minim 5 determinări) - mostra

de  material  (1)  pentru  care  se  vor  efectua  determinările  se  poziţionează  între
talerele  aparatului  (2),  citirea  valorii  obţinute  în  urma  măsurării  făcându-se  pe
display-ul digital al aparatului (3), în [mm].

- se completează fişa de lucru cu valorile obţinute;
- se calculează valoarea grosimii medii a ţesăturilor/ tricoturilor analizate ( gmed).

Calificarea tehnician designer vestimentar, clasa a XI-a
Prof. IANC Georgeta



Modulul: Analize de laborator în industria textilă şi pielărie
Tema: Analize de laborator specifice ţesăturilor şi tricoturilor

 FIŞĂ DE  LABORATOR: 

DETERMINAREA GROSIMII ŢESĂSURII/TRICOTULUI

Nr.
grupă

Numele elevilor din grupă Clasa Data

Mostra
Grosime ţesătură - g

gmed 

[mm]
g1 g2 g3 g4 g5

1.
2.
3.
4.
5.

gmed=
g1+g2+g3+g4+g5

5
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Modulul: Analize de laborator în industria textilă şi pielărie
Tema: Analize de laborator specifice firelor textile

DETERMINAREA REZISTENŢEI LA RUPERE A FIRELOR

TEMA LUCRĂRII: DETERMINAREA  REZISTENŢEI  ŞI A ALUNGIRII LA RUPERE  A
FIRELOR 
ENUNŢUL:  Determinaţi rezistenţa şi a alungirea la rupere, folosind dinamometrul manual
SARCINI DE LUCRU: 
- formaţi grupe de câte 3-4 elevi;
- studiaţi referatul de laborator;
- realizaţi  practic  lucrarea,  respectând  modul  de  lucru  şi  normele  de  protecţie  a

muncii; 
- completaţi  valorile  obţinute  pentru  reziatenţa  şi  alungirea  la  rupere  în  Fişa  de

laborator “Determinarea rezistenţei şi a alungirii la rupere a firelor” ;
- calculaţi sarcina şi alungirea medie de rupere (media aritmetică a valorilor)
- interpretaţi rezultatele prin compararea acestora standardele de calitate ale firelor.

MAREIALE ŞI ECHIPAMENTE
- dinamometrul manual pentru fire; 
- fire textile;
- fişe de laborator;
- standarde de  specialitate;

DESCRIEREA  DINAMOMETRULUI  MANUAL  PENTRU  FIRE   ŞI  A  MODULUI  DE
LUCRU

a. PĂRŢI COMPONENTE-CONSTRUCŢIE

Calificarea tehnician designer vestimentar, clasa a XI-a
Prof. IANC Georgeta

1
2

3

4

6

5

8

7

9

10

1- picioruşe de 

poziţionare a 

aparatului

2- tub pentru ulei

3- manetă

4- mâner

5- clema inferioară

6- clema superioară

7- Manetă

8- Manetă

9- scală gradată 

pentru  sarcina de 

rupere

10- scală gradată 

pentru alungirea la 

rupere (în mm şi în 



Modulul: Analize de laborator în industria textilă şi pielărie
Tema: Analize de laborator specifice firelor textile

b. MOD DE OPERARE

1.  verificaţi poziţionarea corectă a aparatului; reglarea poziţiei se face de la picioruşele
de poziţionare a aparatului (1)

2.  blocaţi cu maneta (3) clema superioară (6)
3.  cu mânerul (4), aduceţi clema inferioară (5) la distanţa regulamentară de 50 cm 

(ridicaţi);
4.  introduceţi firul între clemele (5) şi (6);
5.  deblocaţi maneta (3) şi apoi maneta din spate (7); dinamometrul va incepe imediat 

să funcţioneze, oprindu-se după rupere;
6.  citiţi pe scala (9) sarcina de rupere, iar pe scala (10) alungirea la rupere absolută (în

mm) şi alungirea relativă (în %); notaţi valorile în Fişa de laborator  (anexa 1)

7.  după  terminarea testului, readuceţi mânerul (4) în poziţia iniţială şi apăsaţi maneta 

(8) pentru a readuce indicele de rezistenţă la zero.
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IMPORTANT!  Fără greutate se citeşte scala 0-500 g

   Cu greutate de 300 g, se citeşte scala 0-3.000 g

   Cu greutate de  600 g, se citeşte scala 0-3.000 g, dar dublată

Se fac cel puţin 10 determinări, rezultatul fiind dat de media aritmetică a valorilor.



Modulul: Analize de laborator în industria textilă şi pielărie
Tema: Analize de laborator specifice firelor textile

  Anexa 1 

FIŞĂ DE LABORATOR - DETERMINAREA REZISTENŢEI ŞI ALUNGIRII LA
RUPERE A FIRELOR 

Nr.
grupă

Numele elevilor din grupă Clasa Data

Nr. det. SARCINA DE RUPERE
(gf)

AUNGIREA LA RUPERE
absolută (în mm) relativă (în %)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Media

aritmetică

CONCLUZII:
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1-ledul  “0”; atunci  când este aprins,
permite  începerea testului. Se aprinde
atunci  când  indexul  mobil  este
poziţionat la valoarea “0”
2-  ledul ”-“; se  aprinde  atunci  când
numărul de torsiuni devine negativ.
3- display pentru vizualizarea torsiunii
firului
4-potenţiometru pentru  reglarea
vitezei de rotaţie
5- butoane

1 2 3

4

5
6

7

Modulul: Analize de laborator în industria textilă şi pielărie
Tema: Analize de laborator specifice firelor textile

LUCRARE DE LABORATOR: DETERMINAREA TORSIUNII FIRELOR

TEMA LUCRĂRII: DETERMINAREA TORSIUNIII FIRELOR
ENUNŢUL:  Determinaţi torsiunea firelor folosind torsiometrul electronic
SARCINI DE LUCRU: 
- formaţi grupe de câte 3-4 elevi;
- studiaţi referatul de laborator;
- realizaţi  practic  lucrarea,  respectând  modul  de  lucru  şi  normele  de  protecţie  a

muncii; 
- completaţi  valorile  obţinute  pentru  torsiune  în  Fişa  de  laborator  “Determinarea

torsiunii firelor” ;
- calculaţi torsiunea medie (media aritmetică a valorilor)
- în funcţie de valoarea medie obţinută, stabiliţi concluziile privind destinaţia firului.

2. APARATE SI MATERIALE NECESARE: 
- torsiometru electronic pentru fire;
- lupă textilă;
- ac cu lungimea de 5 cm;
- fire textile;
- fişe de laborator.

3. DESCRIEREA TORSIOMETRULUI ŞI A MODULUI DE LUCRU CU ACESTA

a. PĂRŢI COMPONENTE

DESCRIEREA  TASTATURII
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DESCRIEREA APARATULUI
1- braţ mobil cu sistem de 

pre- tensiune fir
2- cărucior mobil
3- menghină rotativă
4- tastatură
5- scala gradată
6- indicator poziţie cărucior
7- portbobine

1

1
2 3

5

4



Modulul: Analize de laborator în industria textilă şi pielărie
Tema: Analize de laborator specifice firelor textile

B. MODURI DE OPERARE : 
 modul  A-  este  metoda  tradiţională  prevăzută  pentru  fire  simple,  efectuând

detorsionarea şi torsionarea în sens invers
 modul B- constă în detorsionarea şi retorsionarea cu dublu contratest efectuat  în

modul automat, potrivit  firelor Open End şi din lână pieptănată;
 modul  C-este  metoda  directă  adaptată  pentru  fire  răsucite  (multiple)  şi

multifilamente, executând detorsionarea până la paralelizare.

C. DESCRIEREA FUNCŢIONĂRII

1. Porniţi instrumentul de la întrerupătorul situat în spatele aparatului
2. În funcţie de tipul firului, stabiliţi modul de lucru adecvat (A, B sau C) şi selectaţi-l

apăsând butonul aferent de pe tastatură.
3. Stabiliţi, acţionând asupra blocării mecanice, alungirea maximă dorită.
4. Introduceţi greutatea de pre-tensionare dorită.
5. Stabiliţi  sensul de rotaţie  al firului şi selectaţi-l  apăsând tasta aferentă (sens de

rotaţie S sau Z)
6. Stabiliţi  viteza  de  rotaţie  a  menghinei  rotative  şi  selectaţi-l  prin  intermediul

potenţiometrului.
7. stabiliţi distanţa căruciorului şi blocaţi-l

Modul A

1- deschideţi menghina din stânga pentru a introduce firul;
 

2- poziţionaţi  manual   menghina  rotativă  aşa  cum  se  indică  în
fotografie, introduceţi firul;

3- trageţi  gradat  firul  prin  menghina  din  dreapta  până  la
aprinderea ledului zero al maşinii;

4- strângeţi menghina din dreapta; 
5- tăiaţi firul care iese din menghină;
6- apăsaţi tasta  START/STOP pentru a iniţia testul: firul se va extinde alungindu-se,

apoi  se  va  răsuci  în  partea opusă,  scurtându-se;  la  atingerea punctului  zero  al
maşinii se va închide, iar pe cadran va fi vizualizată valoarea torsiunii.

7- notaţi valorile torsiunii în FIŞA DE LABORATOR (anexa1)
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Pentru modurile de operare A şi C, rezultatele afişate se referă la dublul
lungimii  stabilite  pe  scala  de  referinţă  a  căruciorului  (ex.  dacă  am
poziţionat căruciorul la 50 cm, vom obţine torsiuni pe un metru)

2



Modulul: Analize de laborator în industria textilă şi pielărie
Tema: Analize de laborator specifice firelor textile
Modul B

1- încărcaţi firul (aşa cum se descrie la metoda A)
2- apăsaţi tasta START/STOP pentru a iniţia testul
Torsiometrul repetă testul de destindere şi torsionare în sens opus de trei ori.

Modul C
1- încărcaţi firul la fel ca la modul A
2- apăsaţi tasta START/STOP pentru a iniţia testul
3- observaţi eşantionul examinat, pentru a vedea când firele  componente încep să fie

paralele;
4- opriţi rotaţia, revenind la zero cu potenţiometrul
5- pentru  a  verifica  paralelismul  introduceţi  un  ac  între  fire

pornind de la menghina din stânga, reluaţi rotaţia acesteia
rotind potenţiometrul care controlează viteza şi deplasaţi în
acelaşi timp  acul spre menghina rotativă

6- la atingerea paralelismului, apăsaţi tasta STOP
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Viteza  menghinei rotative se stabileşte la o valoare raportată la firul 
examinat. 
Evitaţi viteza prea ridicată!

Dacă din greşeală se depăşeşte punctul de paralelizare, apăsaţi tasta S 
sau Z  pentru a inversa sensul de rotaţie;

3



Modulul: Analize de laborator în industria textilă şi pielărie
Tema: Analize de laborator specifice firelor textile

ANEXA 1

FIŞĂ DE  LABORATOR: DETERMINAREA TORSIUNII FIRELOR 

Nr.
grupă

Numele elevilor din grupă Clasa Data

 Tabel de înregistrare a valorilor torsiunii

Nr. probă Valoarea torsiunii (răs./m)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9 .

10.
Media

aritmetică

CONCLUZII:
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Important! Comparaţi rezultatele obţinute cu cele prezentate în tabelul de la  ANEXA 1.

Modulul: Analize de laborator în industria textilă şi pielărie
Tema: Metode de analiză specifice materiilor prime din textile şi pielărie

TEMA  LUCRĂRII:  PROBA  DE  ARDERE   PENTRU  IDENTIFICAREA  FIBRELOR
TEXTILE 
ENUNŢUL:  Identificaţi fibrele textile prin proba de ardere, urmărind: modul de ardere,
mirosul degajat şi reziduul obţinut.
SARCINI DE LUCRU: 
- realizaţi  practic  lucrarea,  conform  modului  indicat, respectând  normele  de

protecţie a muncii; 
- pentru  fiecare   tip   de  fibră,  completaţi  răspunsul  în  Fişa  de  laborator

“Identificarea fibrelor textile prin proba de ardere” 
- interpretaţi  rezultatele  obţinute  prin   compararea  acestora   cu  informaţiile

prezentate în    Fişa de documentare “Comportarea la ardere a fibrelor textile”,
de la finalul referatului. 

- notaţi concluziile în ultima coloană a fişei de lucru; 
- veţi lucra pe grupe de câte 3-4 elevi

USTENSILE şi MATERIALE NECESARE:
- creuzet în care se face arderea fibrelor;
-  cleşte sau pensetă de prins fibrele
-  bec de gaz de laborator/chibrit/brichetă
-  mostre de fibre
-  referate, fişe de documentare, fişe de lucru

MOD DE LUCRU:

   se ia un mănunchi de fibre şi se paralelizează cât mai bine;
 se prinde unul din capetele mănunchiului cu o pensetă (un cleşte), iar celălalt

capăt se introduce  în flacăra produsă de un chibrit/ bec de gaz /brichetă;
 dacă  trebuie analizată ţesătura, se scot câteva fire de urzeală şi bătătură  şi se

supun separat arderii;
 identificarea naturii fibrelor se face urmărind:

 comportarea fibrelor în procesul arderii;
 mirosul degajat;
 reziduul obţinut

Determinările se vor face pentru 4-5 tipuri  de fibre, iar  rezultatele obţinute vor fi
completate în fişa de laborator (Anexa 2).
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Modulul: Analize de laborator în industria textilă şi pielărie
Tema: Metode de analiză specifice materiilor prime din textile şi pielărie

ANEXA 1

Nr.
crt.

Fibre Modul de ardere Mirosul
degajat

Reziduul

FIBRE NATURALE
1. Celulozice (

naturale vegetale): 
bumbac, in, cânepă,
iută etc.

 ard repede, cu flacără 
strălucitoare; se 
descompun

 de hârtie 
arsă

 cenuşă uşoară, 
de culoare 
deschisă

2. Proteice lână, 
păruri,

 ard încet cu flacără 
luminoasă,  numai în 
acea  parte care se află
în flacără, se umflă;

 de corn 
ars  (de 
unghie 
arsă), mai
pronunţat 
la lână 
decât la 
mătase

  cenuşă 
spongioasă, sub 
forma unei gămălii
(măciulii) de 
culoare neagră

mătase 
naturală

 ard încet cu flacără 
luminoasă,  nu se 
topesc, nu se umflă

 cenuşă 
sfărâmicioasă de 
culoare maro 

3. Naturale  minerale:
azbest

 nu se topesc, nu ard
 se încing până la roşu 

şi după îndepărtarea 
flăcării revin la starea 
iniţială

 lipsă   lipsă

FIBRE  CHIMICE

4. Viscoză/celofibră  ard repede, cu flacără  
verzuie şi strălucitoare; 

 de hârtie 
arsă

 cenuşă puţină, de 
culoare gri

5. Acetat  ard încet, întrerupt, cu 
flacără luminoasă, se 
topesc

 de oţet     
( acid 
acetic)

  reziduu  spongios
cu gămălie, de 
culoare bordo-
închis

4. Poliamidice  ard greu, numai ţinute 
în flacără        ( la 
scoaterea din flacără  
se sting); se topesc

 aromatic 
(de ţelină 
sau 
piridină)

  perlă de topire; o 
masă brună, 
sticloasă.

5. Poliesterice  ard greu, numai ţinute 
în flacără ( la scoaterea
din flacără  se sting); se
topesc repede

 aromatic   perlă de topire; o 
masă brună, 
sticloasă.

7. Poliacrilonitrilice
(melana)

 se topesc, apoi iau foc, 
degajă  fum negru

  
dulceag,  
de 
chimicale

  tare, casabil, de 
culoare închisă 
(neagră)
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Modulul: Analize de laborator în industria textilă şi pielărie
Tema: Metode de analiză specifice materiilor prime din textile şi pielărie

Nr. grupă Numele elevilor din grupă Clasa Data

Nr.  probă Comportarea la
ardere

Mirosul
degajat

Reziduu Denumire
fibră
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Păstraţi fişa de laborator în portofoliul  personal! 



Modulul: Analize de laborator în industria textilă şi pielărie
Temele: Metode de analiză specifice materiilor prime din textile şi pielărie
              Analize de laborator specifice fibrelor textile

LUCRARE  DE LABORATOR

EXECUTAREA  PREPARATELOR  MICROSCOPICE

La  microscop,  fibrele  textile  se  studiază   în  sens  longitudinal   şi  în  secţiune

transversală.

1. Pentru studiul  aspectului longitudinal al fibrelor se pot realiza preparate uscate

sau umede. Preparatele uscate se obţin prin aşezarea ordonată a fibrelor pe o lamă

microscopică şi acoperirea lor cu o lamelă. Preparatele umede se obţin în acelaşi

mod cu deosebirea că fibrele  se imersează într-un lichid neutru (cel mai adesea în

apă distilată sau glicerină).

2. Pentru studiul   secţiunilor transversale se utilizează preparate speciale care se

realizează prin includerea fibrelor într-un suport (de regulă plută sau parafină) şi

secţionarea  acestuia  cu  ajutorul  unui  aparat  numit  microton.  Secţiunile  astfel

obţinute se aşează pe o lamă şi se  acoperă cu o lamelă.

Preparatul astfel obţinut este depus pe  masa microscopului pentru a fi analizat.

PREZENTAREA  MICROSCOPULUI
Microscopul  este un aparat optic care dă o imagine mărită a obiectului  care se

studiază, cu ajutorul a două lentile biconvexe,  aşezate pe  acelaşi ax optic.

Pentru studierea fibrelor textile  sunt utilizate microscoape de diferitre tipuri.

 În ANEXA 1 este prezentat MICROSCOPUL CU PROIECŢIE, care permite:

- observarea normală a preparatului;

- ataşarea unui cap de proiecţie pe care este  observată imaginea preparatului;

- proiectarea imaginii pe un ecran sau pe perete;

- ataşarea unei oglinzi care permite desernarea  imaginii.

Calificarea tehnician designer vestimentar, clasa a XI-a
Prof. IANC Georgeta

După analizarea fiecărei  fibre,  se  vor  nota  observaţiile,  se  va
desena  imaginea   observată   şi  se  va  identifica  natura   fibrei
analizate.  Rezultatele  vor  fi   consemnate  în  FIŞA  DE  LUCRU
prezentată în  ANEXA 3. 

La  completarea  FIŞEI  DE  LUCRU,  folosiţi  FIŞA  DE
DOCUMENTARE - ANEXA 2. 



Modulul: Analize de laborator în industria textilă şi pielărie
Temele: Metode de analiză specifice materiilor prime din textile şi pielărie
              Analize de laborator specifice fibrelor textile

ANEXA 1

 DESCRIEREA MICROSCOPULUI
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1. Cap de proiecţie de 9”

2. Ocular   cu puterea de mărire 
x10

3. Tub ocular 
4. Buton şi pinion de control a tijei
5. Şurub pentru reglaj  fin
6. Schimbător obiective
7. Cleme de fixare a preparatului
8. Platformă pătrată
9. Capac axă
10.  Filtru dens

12.  Cutia transformatotului
13.  Oglindă anexată
14.  Condensator de putere mare
15.  Diafragma  irisului
16.  Oglindă rezistentă  la căldură
17.  Condensator
18.  Locaş lampă
19.  Şurub de centrare
20.  Disc de centrare a lămpii 

(luminii)
21.  Ocular de poiecţie



Modulul: Analize de laborator în industria textilă şi pielărie
Temele: Metode de analiză specifice materiilor prime din textile şi pielărie
              Analize de laborator specifice fibrelor textile

 MOD DE FOLOSIRE

A. FOLOSIREA CAPULUI DE PROIECŢIE
Capul  de  proiecţie  este  de  9”  şi  se

foloseşte  în  camere  iluminate  normal  .  Se
potriveşte pe tubul (3) cu ocularul de x10 şi se
poate  roti  spre  clasă   dacă  este  necesar.
Trebuie  folosit  ocularul  x10   pentru  a   da  o
imagine  completă.

(1) Puneţi  proiectorul  în  poziţie  verticală.
Potriviţi ocularul x10 şi amplasaţi capul de
proiecţie  pe  tub.  Verificaţi   dacă
condensatorul  de  putere  mare  este
stins. Aşezaţi preparatul  pe  masă.

(2) Când folosiţi obiective cu putere mică asiguraţi-vă că diafragma este deschisă total
şi ajustaţi focusul. 

B. Proiectarea pe ecran sau  perete

Îndepărtaţi  ocularul x10 şi capul de proiecţie. Fixaţi ocularul
x2. Amplasaţi proiectorul în poziţie orizontală. Verificaţi dacă
condensatorul  de  putere  mare  este  stins.  Amplasaţi
preparatul pe masă şi procedaţi ca   in cazul  instrucţiunilor
de la punctul A, paragraful (2).

C. Desenarea, folosind oglinda ataşată
Îndepărtaţi  capul  de  proiecţie.  Puneţi

proiectorul  în  poziţie  orizontală.Ataşaţi  oglinda  la
tubul  ocular.  Aşezaţi  preparatul  pe  masă   şi
procedaţi ca în instrucţiunea A, pargraful (2).

D. Microscopul folosit normal
Înainte de folosirea microscopului normal, asiguraţi-vă că 
diafragma  este închisă şi filtrul dens pus. Când vizualizaţi 
preparatul, se poate deschide diafragma  pentru a da o  
iluminare  corectă.
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Modulul: Analize de laborator în industria textilă şi pielărie
Temele: Metode de analiză specifice materiilor prime din textile şi pielărie
              Analize de laborator specifice fibrelor textile

ANEXA 2

TIP FIBRĂ ASPECT MICROSCOPIC
longitudinal în secţiune

transversală

Bumbac

nativ

panglică răsucită

alungit, îndoit, curbat
în forma literei S,
lumenul urmează
formea conturului

mort

drept, cu îndoituri caracteristice într-
un unghi de 900

perimetru rotund,  cu
un cerc în interior 

mercerizat

cilindric, uşor ondulat

perimetru rotund,  cu
un punct în interior

In

Fibra elementară  (celula)

fusiformă: dreaptă, ascuţită la
capete; celula are pereţii groşi,

lumenul fin; pe suprafaţa fibrei se
văd striaţii longitudinale şi

transversale  în formă de X 

Fibra elementară
(celula)

formă de poligon, cu
un punct în interior

Fibra tehnică

celulele apar în
colonie (structură

pluricelulară)
TIP FIBRĂ ASPECT  MICROSCOPIC

longitudinal în secţiune transversală
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Modulul: Analize de laborator în industria textilă şi pielărie
Temele: Metode de analiză specifice materiilor prime din textile şi pielărie
              Analize de laborator specifice fibrelor textile

Cânepa

Celule au capetele rotunjite,
uneori bifurcate;  pereţii sunt
mult mai subţiri  şi lumenul

mult mai dezvoltat

Fibra elementară 
formă poligonală, dar mai 
aplatizată; canalul este 
vizibil sub forma unei linii- 
uneori bifurcată 

Fibra tehnică:

celulele apar în colonie 

Lâna

fină
aspect  solzos, cu solzii mari, 
inelari, sub formă de olane, ce
îmbracă fibra pe toată 
circumferinţa secţiunii 
transversale; măduva lipseşte

formă rotundă (circulară), 
aproape uniformă, lipsită de

canal medular

semifină aspect solzos, cu solzii dispuşi
sub formă de ţigle pe acoperiş
pe circumferinţa transversală; 
măduva este întreruptă şi 
subţire

formă ovală, iar la mijloc
canalul medular

groasă  aspect solzos, cu solzii 
dispuşi  sub formă de ţigle pe 
acoperiş pe circumferinţa 
transversală; măduva este 
continuă şi foarte dezvoltată formă rotundă, cu canalul

medular foarte dezvoltat

TIP FIBRĂ ASPECT  MICROSCOPIC
longitudinal în secţiune transversală
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Modulul: Analize de laborator în industria textilă şi pielărie
Temele: Metode de analiză specifice materiilor prime din textile şi pielărie
              Analize de laborator specifice fibrelor textile

Mătasea
naturală

nedegomată
(brută)

două filamente de fibroină, 
cimentate între ele cu sericină;
din loc în loc apar fibrişoare 
lipite  cu un capăt în sericină.

sub forma unor triunghiuri  
(filamentele de fibroină) 
grupate două câte două; 
cele două filamente 
triunghiulare sunt reunite de
sericină , prezentată printr-
un contur negru

degomată

tubulară, netedă, 
uniformă, 
transparentă, iar  
filamentele sunt 
independente 

sub formă  triunghiulară

Viscoza
formă cilindrică, cu striaţii 
longitudinale foarte dese

formă neregulată, cu un
contur puternic ondulat

(formă de rozetă)
Acetat formă cilindrică, cu striaţii 

longitudinale rare

formă neregulată, cu un
contur puternic ondulat

(fasemănător cu un trifoi cu
4 foi)
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Modulul: Analize de laborator în industria textilă şi pielărie
Temele: Metode de analiză specifice materiilor prime din textile şi pielărie
              Analize de laborator specifice fibrelor textile

TIP FIBRĂ ASPECT  MICROSCOPIC
longitudinal în secţiune transversală

Cupro-
amoniacale
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Modulul: Analize de laborator în industria textilă şi pielărie
Temele: Metode de analiză specifice materiilor prime din textile şi pielărie
              Analize de laborator specifice fibrelor textile

Poliacrilonitril

formă cilindrică, cu suprafaţa 
netedă, cu pigmenţi

forma aplatizată, deoarece
se filează din soluţie

ANEXA3

Nr.  probă Observaţii/ descrierea
aspectului fibrei

Aspect microscopic
longitudinal - desen

Natura/denumirea
fibrei
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Modulul: Analize de laborator în industria textilă şi pielărie
Temele: Metode de analiză specifice materiilor prime din textile şi pielărie
              Analize de laborator specifice fibrelor textile
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Păstraţi fişa de lucru  în portofoliul  personal! 


