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103. ШТАМПАЊЕ ТЕКСТИЛНИХ МАТЕРИЈАЛА 

 

Штампање је наношење једне или више боја на одређене делове површине 

текстилног материјала, при чему се боја везује само за површинске слојеве влакна. 

Површина текстилног материјала трба да буде глатка и беспрекорно чиста, а материјал 

стабилних димензија како се дезен не би деформисао. Најчешће се штампају тканине, 

мада се могу штампати и остали текстилни материјали. 

 

Паста за штампање је хомогена смеша различитих супстанци (боја, згушњивач, остале 

компоненте) чија је функција да омогуће што успешније фиксирање боје за текстилни 

материјал. 

 

Згушњивачи су супстанце које у води јако бубре, али се никада потпуно не растворе. 

Њихова улога  је да пасту за штампање задрже на делу материјала где је и нанета – 

како би се очувао дезен. 

 

Директном методом која је једноставна, штампа се већина памучних материјала. 

Припремљена паста за штампање директно се наноси на белу или светло обојену 

текстилну површину . материјал штампан овим поступком има јаснији дезен на лицу. 

 

104. ПОСТУПЦИ ШТАМПАЊА 

 

Поступак штампања равним шаблонима састоји се у наношењу пасте за штампање на 

сито шаблона. Помоћу растирача паста пролазинкроз пропустљива места на ситу и 

оставља отисак на тканини. 

 

Ротационо штампање је поступак где су шаблони цилиндричног облика, а дезен је у 

облику перфорација на цилиндру. Избор дезена је неограничен, добијају се 

бриљантне нијансе обојења, подесан је за штампање веома танких, као и грубих 

материјала. 

 

Дигитално штампање се састоји у једноставном наношењу боје у облику малих 

тачкица, у одређеним размацима на текстилу површину. Груписањем разнобојних 

тачкица боје различитог облика на површини стварају се разноврсни ефекти. 

 

Специјалне врсте штампања обично имају за циљ постизање специјалних ефеката на 

текстилном материјалу (штампање металним прахом, флоком, меланж штампање, 

батик штампање). 

 

Завршна обрада  обухвата сушење, фиксирање, прање и финално сушење одштампане 

тканине. 
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105. ДОРАДА ТЕКСТИЛНОГ МАТЕРИЈАЛА 

 

Дорада текстилног материјала подразумева обраду пређе, тканине, плетенине и 

нетканог текстила комбиновањем механичких и хемијских поступака са циљем да се 

смање или уклоне извесне грешке настале током производње материјала, задрже или 

побољшају постојећа својства, као и да се на производу постигне нови ефекат. 

 

Дорадом се обезбеђује одговарајући изглед површине материјала (глатка, чупава, 

специјално обликована), стабилизовање димензија материјала, одређена јачина и 

отпорност на трење, постојаност облика производа при прању и хемијском чишћењу, 

одговарајући опип, као и нова својства материјала (специјална дорада). 

 

Специјални ефекти на материјалу постижу се чупављењем, шишањем и рутинирањем 

(голи, мелатон, велур, штрих, флауш, громби, ратине и фланел ефекат). 

 

Стабилизовањем текстилних материјала, односно влакна која чине њихову структуру 

обезбеђује се стабилност материјала у процесу оплемењивања и стабилност 

димензија током употребе. Памучни материјали се стабилизују поступком 

санфоризовања (обрада којом се постиже да се производ при одржавању не скупља 

више од 1%), вунени декатирањем, а хемијска влакна врућом водом или топлим 

ваздухом. Ове обраде обављају се са циљем да се влакно максимално скупи и да се те 

димензије фиксирају. 

 


