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76. ВРСТЕ ШТАВНИХ МАТЕРИЈА  

 

Материје за штављење се деле на: 

1. Минералне- хромно штављење 

2. Биљне 

3. Синтетичке 

 

Хромно штављење 

 

Соли тровалентног хрома (Cr2(SO4)3ˑK2SO4ˑ24H2O) се користе као средства за штављење. 

Ове соли са кожом стварају сложена органска једињења.  

 

Хромно штављење се изводи у ротирајућим бурадима у којима се доводи у контакт 

припремљена голица и водени раствор штавних соли хрома. Процес траје 4-6 сати. 

 

Штављена кожа је мека и еластична и погодна за производњу одеће и горњег дела 

ципела. 

 

Биљно штављење 

 

Користе се материје које се зову Танини, а потичу из коре храста, мимозе, кестена, 

коре врбе и брезе и неких врста тропског дрвећа. Из ових биљака се екстракцијом са 

водом добијају штавне материје. 

 

Поступак штављења се врши у 6-8 међусобно повезаних базена, између којих се у 

супротном току крећу кожа која се штави и раствор за штављење. Раствор за 

штављење чине водени екстракти биљака које се користе за штављење. Екстракција 

зависи од температуре, количине воде, количине биљака које се користе за штављење 

и рН вредности раствора. Биљно штављење се користи за прераду коже која је 

намењена за израду предмета који су намењени већем трењу (каишници, ђонови 

ципела). 

 

Синтетичко штављење 

 

Као штавне материје се користе алдехиди, сулфоноване фенолформалдехидне смоле, 

меламинске смоле.  

 

После штављења кожа се боји, суши и подвргава механичким операцијама којима 

кожа добија жељену дебљину, глаткоћу и сјај.  
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77. ДОРАДА КОЖЕ 

 

Поступци завршне обраде коже зависе од начина штављења као  и од намене 

финалног производа. 

 

Најважнији поступци завршне обраде код коже која је добијена хромним штављењем 

су бојење и сушење, као и низ механичких операција којима се добијају жељена 

дебљина коже, глаткоћа и сјај. 

 

Штављењем је кожа променила своје  особине, постала отпорна на деловање  хладне 

и делимично вруће воде, изгубила је склоност ка труљењу и при сушењу не постаје 

рожнато порозна. 

 

Дорада коже се може вршити мокрим и сувим поступком. 

 

Мокра дорада обухвата: 

1. Одлежавање – завршава се процес штављења (траје 24 часа). 

2. Цеђење  

3. Сортирање – према дебљини, пуноћи, ћистоћи 

4. Стругање - ножевима да би се добила равномерна дебљина 

5. Испирање са неутрализацијом 

6. Бојење – може да буде: 

 основно бојење- боје су растворљиве у води (анилинске) и кожа се 

боји у маси 

 покривно бојење- (боје су нерастворљиве), врши се прскањем 

7. Машћење – штављена кожа је тврда и не може се савијати, ломљива је. За 

машћење се користе:  

 масти и уља биљног и животињског порекла 

 пчелињи восак 

 минерална уља – парафин 

Кожа машћењем постаје мека и еластична. 

8. Одлежавање - да се масноћа сједини са кожом  

9. Цеђење - врши се на ваљцима 

10. Сушење  

 

 

78. СВОЈСТВА И УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ КОЖЕ 

 

Природна кожа има своје лице и наличје које се мора наменски обрадити. Природне 

коже имају различите изгледе у облику рељефа, правилних и неправилних 

геометријских линија и облика који су препознатљиви за одређене врсте животиња.  
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Готова кожа је крајњи производ добијен прерадом сирове коже. Квалитет и намена 

готове коже зависи од структуре почетне сировине.  

 

Процес штављења посебно утиче на структуру коже. Квалитет готове коже  процењујњ 

се на основу штавних средстава у кожи и на основу физичко- механичких својстава 

коже као што је густина, чврстоћа на кидање, отпорност на хабање, пропустљивост 

водене паре и ваздуха, еластичност. 

 

Својства 

 Природни производ, има елегантан визуелни изглед 

 Мекана 

 Загрева се у додиру са рукама и телом 

 Упија влагу и зној, па је пријатна за ношење 

 Отпорна је на кидање 

 Постојана на светлост 

 Изрезане ивице се не парају 

 Растезљив материјал 

 Велика чврстоћа 

Употреба  

 Комерцијална кожа се користи за израду : одеће, обуће, галантерије( 

рукавице, каишеви, торбе, аутомобилска седишта), техничких материјала.  

 

79. БРУШЕЊЕ КОЖЕ- ДОБИЈАЊЕ ВЕЛУРА 

 

Лице коже  = напа 

Наличје коже = велур 

 

Велур још зову и преврнута кожа 

 

Овај поступак у преради коже има задатак да са доњег слоја скине преостали меснати 

део како би се добио мекани опип и да има баршунасто- велураст изглед (велур). 

Велур када је добро обрађен личи на јеленску кожу која је веома цењена.  

 

Брушење се изводи на специјалним столовима где су монтирни брусеви. Поступак 

брушења се назива Долирање.  

 

Може се брусити и горњи слој, а обично се бруси доњи слој, а за лице се узима слој 

који има лепши (велурастији ) изглед. 

 

 


