
МАТЕРИЈАЛИ У ТЕКСТИЛНОЈ ИНДУСТРИЈИ – I2 

 

 
1 

 

97. БОЈЕЊЕ ТЕКСТИЛНИХ МАТЕРИЈАЛА 

 

Боја је органско једињење у чији састав улазе атомске групе које дају обојеност 

једињењу. Као материјал за бојење текстилних влакана она је све до половине XX века 

добијана из природе. Данас се употребљавају боје синтетизоване у хемијским 

лабораторијама. На тржиште долазе под различитим називима – у зависности од типа 

боје и произвођача. 

 

Хромофорне групе у хемијском саставу боје условљавају селективну апсорпцију 

светлости, а тиме и обојеност. Једињење које садржи хромофорне групе назива се 

хромоген. Он је обојен, али не показује својство да обоји текстилно влакно. Да би се 

понашао као права боја, потребно је да, поред хромогених, садржи и ауксохромне 

групе. 

 

Ауксохромне групе  дају одређена физичко-хемијска својства бојеним материјалима. 

Од њиховог положаја и броја зависи јачина нијансе хромогена. Ауксохромне групе 

присутне у молекулу боје омогућују растворљивост боје у води, повећавају афинитет 

према влакну, као и способност молекула боје да се веже за влакно. 

 

Боје растворљиве у води су директне, реактивне, киселе, метал-комплексне, хромне и 

базна. 

 

Боје нерастворљиве у води су редукционе, пигментне и дисперзне.  

 

Избором боје треба да се омогући добијање жељене нијансе, са задовољавајућом 

дубином тона и бриљантношћу обојења. 

 

 

98.ПРИПРЕМА РАСТВОРА ЗА БОЈЕЊЕ И БОЈЕЊЕ 

 

Купатило за бојење чине раствор за бојење и материјал. Однос масе материјала и 

раствора може се кретати од 1:2 до 1:60 (на 1 део материјала додаје се 2 дела 

раствора, односно 60 делова раствора). Мањи однос материјала и раствора омогућује 

добијање тамнијих, а већи светлијих тонова. Количина боје и осталих додатака 

најчешће се изражава у процентима према маси материјала за бојење, уколико није 

другачије назначено. 

 

Процес бојења започиње када материјал и раствор за бојење дођу у додир. У том 

тренутку молекули боје почињу да се крећу ка влакну. На површини влакна се 

апсорбују, формирајући обојен прстен око влакна. Када се површина влакна засити, 

честице боје са површине дифундују у унутрашњост влакна, улазећи у аморфна 
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подручја. Концентрација боје на површини влакна се смањује, што условљава долазак 

нових честица из раствора. На тај начин се концентрација боје у раствору смањује, а на 

влакну повећава. Дакле цео процес бојења усмерен је ка влакну: 

 

Боја у раствору → боја на површини влакна→ боја у влакну 

 

Равномерна  дифузија боје из раствора ка влакну и у његову унутрашњост обезбеђена 

је потпуним приближавањем услова за бојење прописаним у картама боја појединих 

произвођача. 

Под постојаношћу обојења подразумева се отпорност обојеног материјала на разне 

утицаје током прераде и употребе. 

 

 

99.БОЈЕЊЕ ПАМУКА 

 

Памук се најчешће боји директним, реактивним и редукционим бојама из неутралног 

и слабо алкалног раствора. 

 

Директне боје су растворљиве у води. Испољавају израженији афинитет према 

целулозним влакнима, па се често називају и супстантивне боје. 

 

Под супстантивношћу се подразумева способност директних боја да се вежу за 

влакно. Ово својство у великој мери зависи од структуре саме боје. Утврђено је да се 

директне боје за памучно влакно везују водоничним везама. Добијена обојења су 

интензивна и чиста, али имају слабу постојаност према мокрој обради, а понекад и 

према светлости. Због тога се после бојења врши накнадна обрада обојеног 

материјала како би се повећала постојаност обојења. 

 

Реактивне боје су различитог хемијског састава и одликују се присуством реактивних 

група. Растворљиве су у води. Обојења су јасна, чиста и бриљантна. Поседују све 

нијансе, осим што су нешто сиромашније у браон, црним и зеленим тоновима. 

Показују одличну постојаност према прању, светлости и органским растварачима, али 

је постојаност према дејству хлора незнатна.  

 

Редукционе боје нису растворљиве у води. Показују високу постојаност према 

светлости, мокрој обради, оксидационим средствима, зноју, морској води, киселинама 

и алкалијама. Под дејством хлора остају неразграђене. За бојење се најчешће користи 

класичан поступак који има више метода.  Избор метода зависи од величине честице 

боје. Редукционе боје се примењују за бојење слободног памучног влакна, пређе, а 

најчешће за бојење тканине. 


