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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

 

 Този документ е проект на БДС 1154:2017 на етап „Обществено 
допитване” за получаване на становища по неговото 
съдържание. Документът не трябва да се разглежда като 
български стандарт.  

Този проект е актуален до 12.02.2018 г. 
 

 
 
Когато този документ се одобри, неговото съдържание може да 
бъде различно от това на проекта 
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ПРЕДГОВОР 
 
 
Този български стандарт е разработен с участието на БИС/ТК 11 „Кожи, кожени и обувни 
изделия”. 
 
Този стандарт заменя и отменя БДС 1154:1981 и БДС 1154:1981/Изменение 1:1984, които са 
претърпели основна техническа преработка. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
 
Този документ е разработен с цел да осигури кожарската и галантерийната индустрия с ръководство, въз 
основа на което продавачи и купувачи да могат да преговарят. 
 
Произвежда се от сурови говежди кожи с кръвна маса до 40 kg и биволски кожи - до 50 kg. Натуралният и 
цветният бланк се произвеждат предимно от говежди кожи, а черният от биволски кожи. Натуралният и 
цветният бланк се използват за изработване на различни спортни и технически изделия, колани, ремъци и 
др., черният за амуниции на коне, колани и др. изделия. 
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1 Обект и област на приложение 
 
Стандартът се отнася за говежди и биволски бланк, който е твърда кожа, издъбена с растителни, минерални 
и синтетични дъбители. 
 
 
2 Нормативни позовавания 
 
Следните документи, изцяло или частично, са позовани нормативно в този документ и са задължителни за 
неговото прилагане. За датираните позовавания се прилага само цитираното издание. За недатираните 
позовавания се прилага последното издание на позования документ (включително измененията). 
 
БДС 11090:1973 Кожа и обувки. Термини и определения на дефектите при обработка 

БДС 12789:1980 Кожи обработени меки. Определяне якостта на раздиране на шев 

БДС EN 15987 Обработени кожи. Основни термини. Основни термини в търговията с кожи 

БДС EN 16055 Кожи. Сурови кожи от едър и дребен рогат добитък и кожи от други животни. 
Описание, начин на представяне и консервиране 

БДС EN 16484 Обработени кожи. Изисквания за определяне произхода на произведените 
кожи 

БДС EN ISO 2418 Обработени кожи. Химични, физични, механични изпитвания и изпитвания 
за устойчивост. Място за вземане на проби 

БДС EN ISO 2589 Обработени кожи. Физични и механични изпитвания. Определяне на 
дебелината 

БДС EN ISO 3376 Обработени кожи. Физични и механични изпитвания. Определяне якост на 
опън и относително удължение при скъсване 

БДС EN ISO 4045 Кожи обработени. Химични изпитвания. Определяне на pH на воден екстракт 

БДС EN ISO 4048 Обработени кожи. Химични изпитвания. Определяне на вещества, 
разтворими в дихлорометан, и на съдържанието на свободни мастни 
киселини 

БДС EN ISO 4098 Обработени кожи. Химични изпитвания. Определяне на водоразтворими 
вещества, водоразтворими неорганични вещества и водоразтворими 
органични вещества 

БДС EN ISO 4684 Кожи обработени. Химични изпитвания. Определяне на летливи вещества 

БДС EN ISO 5398-1 Обработени кожи. Химично определяне съдържанието на хромен оксид. Част 
1: Количествено титриметрично определяне 

БДС EN ISO 5398-2 Обработени кожи. Химично определяне съдържанието на хромeн оксид. Част 
2: Колориметрично количествено определяне 

БДС EN ISO 5398-3 Обработени кожи. Химично определяне съдържанието на хромен оксид. Част 
3: Количествено определяне чрез атомно абсорбционна спектрометрия 

БДС EN ISO 5398-4 Обработени кожи. Химично определяне съдържанието на хромен оксид. Част 
4: Количествено определяне чрез оптичен емисионен спектрометър с 
индуктивно свързана плазма (ICP-OES) 

БДС EN ISO 11640 Обработени кожи. Изпитвания за устойчивост на цвета. Устойчивост на цвета 
при възвратно-постъпателно триене 

БДС EN ISO 11646 Обработени кожи. Измерване на площта 

СД CEN/TR 16741 Текстил и текстилни продукти. Ръководство по здравни и екологични 
въпроси във връзка с химичния състав на текстилните продукти за дрехи, 
обзавеждане на дома и тапицерия 

СД CEN ISO/TR 16178 Обувки. Потенциална възможност за наличие на критични субстанции в 
обувките и техните съставни части 
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3 Термини и определения 
 
За целите на този документ се прилагат термините и определенията, дадени в БДС ЕN 15987 и 
БДС 11090:1973. 
 
 
4 Класификация 
 
Говеждият и биволският бланк се класифицират: 
 
4.1 В зависимост от произхода на суровите кожи: 
 

− говежди 

− биволски. 
 
4.2 В зависимост от конфигурацията: 
 

− крупони; 

− канати; 

− краища: вратове и етеци. 
 
4.3 В зависимост от дебелината, измерена съгласно БДС ЕN ISO 2589 в стандартните участъци съгласно 
БДС EN ISO  2418: 
 

− от 2,5 до 3,0 mm; 

− от 3,0 до 4,0 mm; 

− от 4,0 до 5,0 mm; 

− от 5,0 до 6,0 mm; 

− от 6,0 до 7,0 mm. 
 
4.4 В зависимост от предназначението: 
 

− натурален; 

− цветен; 

− черен калибриран; 

− за технически изделия. 
 
 
5 Изисквания 
 
5.1 Общи изисквания 
 
Говеждият и биволският бланк е плътна чиста кожа с мекота, съобразно предназначението, която трябва да 
бъде и равномерно продъбена по срез и топографски участъци. Цветът на лицевата и мавийната страна на 
натуралния бланк е естествен, придобит от прилаганата дъбилна комбинация. Черният калибриран и 
цветен бланк са със снети /бланжирани/ лица. Кожите трябва да бъдат леко валирани, без мазни и други 
петна. Мавийната страна на бланка трябва да бъде добре почистена от леш и подравнена. Цветният и 
черният калибриран бланк трябва да бъдат боядисани равномерно. Крупонирането се извършва съгласно 
БДС EN 16055. Схема на топографски участъци и начини на разкрояване са посочени в БДС EN 16055. 
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Кожите не трябва да съдържат критични субстанции извън допустимите граници, предизвикващи 
потенциални рискове за човешкото здраве, описани в CEN ISO/TR 16178 и CEN/TR 16741. 
 
5.2 Химични и механични характеристики 
 
Химичните и механичните характеристики на бланка трябва да бъдат съгласно посочените в таблица 1. 
 

Таблица 1 – Характеристики и методи за изпитване 
 

Характеристики Единици на 
величината 

Метод за 
изпитване Бланк за колани 

Бланк за 
технически 

изделия 

Съдържание на летливи вещества % БДС EN ISO 4684 ≤ 16 ≤ 16 

Съдържание на водоразтворими 
неорганични вещества % БДС EN ISO 4098 ≤ 2,0 ≤ 2,0 

Съдържание на водоразтворими вещества % БДС EN ISO 4098 ≤ 6 ≤ 6 

Съдържание на хромен оксид % 

БДС EN ISO 5398-1 
БДС EN ISO 5398-2 
БДС EN ISO 5398-3 
БДС EN ISO 5398-4 

За хромово издъбен: 
≤ 2,5 

За растително издъбен: 
- 

- 

Екстрахируеми с дихлорметан вещества % БДС EN ISO 4048 10-25 ≥  10 

рН на воден екстракт Единици рН БДС EN ISO 4045 

≥ 3,2 
при кожи с 

рН< 4,0 
∆рН≤ 0,7 

≥ 3,2 
при кожи с 

рН< 4,0 
∆рН≤ 0,7 

Удължение при напрежение 10 МРа  % БДС EN ISO 3376 ≤ 25 ≤ 25 

Якост при опън МРа БДС EN ISO 3376 ≥ 25 ≥ 25 

Удължение при скъсване % БДС EN ISO 3376 ≤ 45 ≤ 45 

Якост на раздиране на шев N/mm БДС 12789 ≥ 100 ≥ 100 

Устойчивост на цвета при възвратно-
постъпателно триене  
(за цветен и черен калибриран бланк) 

степен от 
сивата скала 

(А03) 
 
 
 
 

степен от 
сивата скала 
(А03 и А02) 

EN ISO 11640 

Зацапване от 
вътрешната страна 

(мавията) 
след 50 цикъла с 
разтвор на пот 

≥ 2/3 
Промяна на цвета и 

зацапване от външната 
страна 

- след 100 цикъла сухо 
триене 

≥ 3 
- след 50 цикъла мокро 

триене 
≥ 3 

- 

 
 
6 Сортиране 
 
Натуралният бланк и бланкът за технически изделия се сортират според използваемата площ, както следва: 
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− не по-малко от 96 %; 

− не по-малко от 92 %; 

− не по-малко от 83 %. 
 
Цветният бланк и черният калибриран бланк се сортират според използваемата площ, както следва: 
 

− не по-малко от 98 %; 

− не по-малко от 94 %; 

− не по-малко от 90 %. 
 
Бланкът от говежди етеци се сортира според използваемата площ, както следва: 
 

− не по-малко от 90 %; 

− не по-малко от 80 %; 

− не по-малко от 60 %. 
 
Използваемата площ представлява разликата между общата площ на кожата и неизползваемата площ, 
заета от дефекти, които увреждат здравината на кожата или външния ѝ вид .

 
 Такива дефекти са: 

− дупки и срязвания; 

− подрези и претънявания над 1/4 от дебелината на кожата; 

− зараснали и незараснали въгарци; 

− паразитни и болестни увреждания; 

− отворени драскотини; 

− загниване, обелване или прожулване на лицевия слой. 
 
 
7 Маркировка и опаковка 
 
7.1 Бланкът се маркира откъм мавията с траен печат върху всяка кожа , като се нанася площта на 
кожата в dm², измерена съгласно БДС EN ISO 11646. 
 
7.2 Когато се прави позоваване на този стандарт върху всяка кожа се поставя етикет със следните 
данни: 
 

− наименование на продукта: бланк натурален; бланк цветен; бланк от етеци; бланк за технически 
изделия и т.н.; 

− страна на произхода, съгласно БДС EN 16484; 

− наименование на производителя или търговска марка; 

− дебелина на кожата; 

− измерената площ в dm2

− класификация на групата съобразно дефектите; 

; 

− позоваване на БДС 1154:2017. 
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8 Съхранение и транспорт 
 
Бланкът се съхранява в сухи помещения, без пряк достъп на слънчева светлина, при температура от 5 оС до 
25 о

 

С и относителна влажност на въздуха 60 % ± 5 %.Кожите се нареждат на рафтове или палети на 
височина най-малко 10 cm от пода на помещението. 

Не се допуска складирането на кожите в близост с химикали, отоплителни тела, паропроводи и 
водопроводи. 
 
Транспортирането на кожите се извършва със закрити превозни средства. 
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