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84. ДОБИЈАЊЕ СИНТЕТИЧКЕ КОЖЕ  

 

Поступак добијања синтетичке коже зависи од врсте материјала који се користи, као и 

од намене добијене коже. 

 

ИМПРЕГНАЦИЈА- (натопити) –је поступак умакања текстила у неки синтетички 

материјал. Овај синтетички материјал треба да буде у облику раствора, суспензије или 

емулзије. Материјал који се импрегнира може да се урања у полимер, премазује или 

утискује под притиском. Овај поступак се највише користи за добијање материјала који 

су отпорни на влагу, ватру (ватрогасна одела), или да им се повећа трајност. 

 

Текстилни материјали који се користе су  углавном памук и целулозна влакна. Поступак 

импрегнације може да се врши у више слојева.  

 

На овај начин се добија на пример импрегнирана целулозна тканина. 

 

КАЛАНДРИРАЊЕ- каландер је машина која се састоји од 3-5 ваљака који су изнутра 

шупљи, и кроз њих протиче топла вода или пара. Поступак каландрирања почиње у 

мешалици где се смола (пластична маса) гњечи, меша и хомогенизује са додацима 

(адитивима) и пластификаторима. Затим се кроз екструдер извлачи у филм одрећене 

дебљине и ширине. Филм се веже за претходно загрејану тканину на машини за 

обликовање – КАЛАНДЕРУ. Ваљци на каландеру се крећу у супротним смеровима, и од 

зазора између њих зависи дебљина готовог производа. Ваљци могу да буду гравирани 

па ће се добити производ са угравираним дезеном. Готов производ се загреје, 

ламинира и хлади.  

 

Овим поступком се добијају скај и еко-кожа, а добијају се и поднр облоге, фолије и 

транспортне траке. 

 

 

85. ОСОБИНЕ СИНТЕТИЧКИХ КОЖА 

 

Синтетичке коже су: 

 Јефтине 

 Опонашају природну кожу 

 Производе се у великим димензијама (за намештај) 

 Хумане у односу на животиње 

 Израђују се у много боја 

 Лако се секу и шију 

 Практичан и издржљив материјал 

 Једноставно одржавање 
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 Отпорне на абразију 

 Отпорне на сунчеву светлост и смрзавање 

 Еластичан материјал 

СКАЈ је PVC (поливинилхлорид)-нема поре и не пропушта влагу, и има мирис 

пластике 

ЕКО-КОЖА је PU (полиуретан)- има микропоре, па пропушта воду и ваздух, и 

због тога је пријатна за ношење.  

 

Недостаци синтетичких кожа: 

 Када се сече, види се тканина 

 Није престижан материјал 

 Намештај је увек хладан 

 Флеке се не могу скинути са синтетичких материјала. 

 

 

86. УПОТРЕБА СИНТЕТИЧКИХ КОЖА 

 

 Одећа 

 Обућа 

 Галантерија 

 Тапацирање намештаја 

 Техничка намена(цераде, каишници, црева за гасове и течности) 

 Медицинска намена (постељина, хируршка одела, рукавице) 

 Аутомобилска индустрија (седишта, пресвлаке, унутрашњост аотомобила) 

 Домаћинство (роло завесе, венецијанери, мушеме) 

 

 

87. ДОМАЋИ РАД 

 

1. Шта је синтетичка кожа? 

2. Чиме се намаз (фил) утискује на тканину? 

3. Које врсте синтетичке коже постоје? 

4. Објасни поступак импрегнације.  

5. Објасни поступак каландрирања. 

6. Које су предности синтетичке коже? 

7. Које су најважније особине синтетичке коже? 

8. Који су недостаци синтетичке коже? 

9. Која је употреба синтетичке коже? 
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88. ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ 

 

Постоји велики број материјала који користе у техничке сврхе. Такви су на пример 

материјали од којих се прави заштитна одећа која штити људе од високих 

температура, од ватре, воде...Прави се и ХТЗ опрема (хигијенско техничка заштита).  

 

Nomex  и Kevlar влакно служи  служи као баријера између ватре и коже. Израђује се за 

војне и цивилне сврхе. 

 

Употребљава се за израду рубља, одеће, рукавица за астронауте, ватрогасце, возаче 

аутомобилских трка. 

 

Ови материјали су незапаљиви, не топе се, добри су изолатори, велике су јачине и 

отпорности.  

 

Одећа ватрогасаца је вишеслојна одећа. Спољни део је обично Nomex  и Kevlar слој 

уткан у кепер тканине. Овај слој пружа примарну заштиту од пожара. Испод је баријера 

која спречава воду да уђе. Направљена је од неопрена пресвучена тканином за 

непропусност (а мембрана је од влакна које омогућава пренос зноја и ваздуха). Улога 

овог слоја је да смањи топлотни стрес.  

 

Испод баријере за пару је термална облога која служи да обезбеди повећан ваздушни 

простор дајући добре изолационе особине одећи. Највише се користи полиестарско и 

акрилно влакно.  

 

 

89. ТЕХНИЧКЕ И СПЕЦИЈАЛНЕ ТКАНИНЕ 

 

Ове тканине се употребљавају при изради разних кабел гума, каишника, транспортних 

трака, падобрана, ремења за покретање мотора.  

 

Ови материјали морају да буду јаки, еластични, отпорни на хабање и ударце.  

 

Као основне сировине за ове тканине користе се памук, свила, најлон, целулозна 

влакна.  

 

Ове тканине се добијају када се на основу (на пример од памука) нанесе слој  PVC, 

гуме, полиуретана или  силикона (у једном или више слојева), и изврши се загревање 

или вулканизација (загревање помоћу сумпора) под притиском. Пластична маса се за 

тканину може везати каландрирањем или импрегнацијом. 
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Церадно (банер) платно се користи за покривање камиона, стоваришта, за израду 

реклама, сценографија. 

 

Ово платно је јако постојано, велике чврстине и еластичности, отпорне на све 

временске услове, на хабање и цепање.  

 

Церада је импрегнирано PVC платно. 

 

 


