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73. ИЗВОРИ СИРОВИХ КОЖА 

 

Животињска кожа се састоји од 3 слоја: 

1. Покожица (епидермис) танки површински слој са длаком, љуском, перјем, нема 

значај у производњи коже (важан је за производњу крзна), 

2. Кожни слој (дермис) се даљом прерадом претвара у готову кожу, 

3. Поткожни слој (месина) уклања се пре штављења. 

 

Голица је у индустрији прераде кожни слој који настаје када му се уклоне покожица и 

поткожни слој. 

 

Кожни слој је изграђен од везивног ткива у облику влакана која су израђена од 

беланчевине КОЛАГЕНА (и мало беланчевине еластина). 

 

Животињска кожа се састоји од: беланчевина, масноћа, минеарлних материја и воде. 

Највише се користе говеђа, свињска, јагњећа, овчија, козја, коже дивљачи. 

 

Највећа количина сирових кожа добија се клањем домаћих животињна (говеда, свиње, 

овце, козе). 

 

Квалитет сирове коже зависи од начина конзервисања. Конзервисањем сирове коже 

се спречава развој микроорганизама и распада коже. 

 

Конзервисањем се уклања вода из коже а може бити:  

1. Сушењем-на ваздуху-кожа се разапне на рамове, 

2. Сољењем- со спречава развој микроорганизама, 

3. Пикловањем-је конзервисање раствором кухињске соли и јаке киселине 

(истовремено се одваја и вуна, длака). 

 

Оваква кожа може дуго да се чува.  

 

74. ПРЕРАДА СИРОВИХ КОЖА 

 

По доласку у фабрику сирова кожа се прегледа, уклоне се непотребни делови, 

обележи и мери и пребаци у мокро оделење где се припрема голица за штављење. 

Фазе прераде су:  

1. Квашење, које има улогу: 

 Да се кожа очисти од нећистоћа, 

 Да се уклоне конзерванси, 

 Да влакна набубре као код живе животиње, 

 Врши се водом 14-18 ºC 24h. 
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2. Лужење коже- врши се у воденим растворима креча и натријум сулфида да би 

се разорила покожица и олабавио корен длаке. 

3. Машинска обрада голице обухвата: 

 Машинско скидање длаке и чишћење лица (на ротирајућим ваљцима са 

тупим ножевима), 

 Машинско скидање месине- помоћу оштрих спиралних ножевима на 

ротирајућем ваљку, 

 Цепање коже- може се поделити на више слојева. 

4. Одкречавање- голица после скидања месине и чишћења лица садржи алкалије 

(после лужења садржи креч) које се уклањају прањем водом или 

неутрализацијом. 

5. Нагризање (бајцовање) постиже се расклимавање влакана кожног слоја и 

уклањање бубрења са циљем да готова кожа добије одређену мекоћу, гипкост, 

растезљивост и фино лице. Врши се деловањем ензима (пепсини, мекиње, 

препарати на бази панкреаса) на влакна кожног слоја на температури од  

50-70˚C. 

  

75. ШТАВЉЕЊЕ КОЖЕ 

 

Штављење је хемијска обрада сирове коже или крзна да би се добила кожа која може 

да се користи као текстилни материјал. 

 

Штављење је најважнији процес у преради коже. 

 

Штављењем се мењају својства коже, она постаје погоднија за израду обуће, одеће, 

галантерије и разних техничких предмета. Ефекат штављења остварује се међусобним 

везивањем штавних материја и молекула колагена. Последица штављења је измена 

просторне структуре колагена, односно долази до образовања попречних веза између 

макромолекула колагена и повећавања степена умрежености. 

 

Уштављена кожа има боље механичке особине (тврдоћу и еластичност) и већу 

отпорност на дејство воде и микроорганизама. 

 

Штављење се одвија кроз више фаза. 

 

Штављењем почиње продирањем штавних материја у структуру колагена. 

 

Штавне материје дифузијом доспевају у дубину голице, тамо се апсорбују а затим их 

хемијски везују за колаген. Од температуре киселости и концентрације штавних 

материја зависи брзина штављења.  

 


