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100. БОЈЕЊЕ ВУНЕ И СВИЛЕ 

 

Вуна се може бојити бојама у слабо киселим, киселим и неутралним срединама. 

Најчешће се боји киселим, металкомплексним и хромним бојама. 

 

Киселе боје су растворљиве у води. Кисео карактер им дају сулфо, односно 

карбоксилне групе. Обојења су јака и бриљантна.  Постојаност обојења на прање и 

светлост је средња и зависи од типа боје. Киселе боје које добро егализују 

(изједначавање) користе се за бојење лаких вунених материјала, материјала за капуте, 

декоративних материјала од којих се не захтева висока постојаност на прање. 

 

Металкомплексне боје су комплекси настали везивањем боје и метала. Постојане су 

на суво и мокро трење, прање и ваљање. Лако се растварају у органским 

растварачима, па хемијско чишћење материјала обојених овим бојама није 

дозвољено.  

 

Хромне боје на вуненом  материјалу образују тзв. Бојени лак, који је интензивно 

обојен и нерастворљив у води.  Недостатак им је компликована примена и одсуство 

јарких тонова.  

 

Свила се најчешће боји базним бојама због веома јарких нијанси обојења. Може се 

бојити и киселим и директним бојама. 

 

Базне боје се користе за бојење вечерњих хаљина јер ове боје нису постојане на 

светлост. 

 

Киселе боје се користе за бојење неотежане свиле. 

 

За бојење свиле користе се директне боје које се могу накнадно обрадити како би се 

повећала постојаност обојења према прању и светлости. 

 

 

101. БОЈЕЊЕ СИНТЕТИЗОВАНИХ ВЛАКАНА 

 

Синтетизована влакна теже апсорбују боју из раствора од природних влакана због 

густо распоређених макромолекула по површини влакна, високе орјентисаности 

макромолекула у унутрашњости влакна и смањеног броја активних група за које треба 

да се веже боја. 
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Керијери су средства која убрзавају процес бојења синтетизованих влакана, а самим 

тим умањује њихове лоше особине што се тиче бојења. У присуству керијера влакно 

бубри, при чему се се повећавају интрамолекуларни простори и боја лакше продире у 

влакно. 

 

Дисперзне боје могу да се користе за бојење свих синтетизованих влакана, мада се за 

нека од тих влакана могу користити и боје намењене за памук, вуну и свилу. 

 

Синтетизована влакна се могу бојити у облику пређе, тканине и плетенине. Уколико се 

боји на 100 ˚С, користе се керијери (за средње и тамне нијансе), или се бојење обавља 

без керијера, на високим температурама од 120-130˚С. 

 

 

102. ОБНАВЉАЊЕ ГРАДИВА 

 

1. Дефиниши боју. 

2. Од каквог је значаја правилан избор боје? 

3. Шта чини купатило за бојење? 

4. Објасни поступак бојења. 

5. Шта је постојаност обојења? 

6. Којим бојама се може бојити памук, вуна и свила? 

7. Каква се обојења добијају директним бојама? 

8. Наведите основна својства базних боја. 

9. Објасните зашто се синтетизована влакна теже боје од природних влакана. 

10. Шта су керијери? 

 


