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91. ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ ТЕКСТИЛНИХ МАТЕРИЈАЛА 

 

Оплемењивање текстила има за циљ да улепша производ, учини га квалитетнијим, 

прошири поље његове примене, а потрошачу током коришчења обезбеди удобност.  

Технолошки поступак оплемењивања текстила има задатак да текстилном материјалу 

измени или  побољша постојећа својства, отклони или прикрије грешке настале током 

његовог добијања, и да му да нова, карактеристична својства, како би он постао 

савршенији и интересантнији за тржиште.  

 

Могу да се оплемењују: 

 Влакно 

 Пређа 

 Тканина 

 Плетенина 

 Неткани текстил. 

 

Фазе оплемењивања зависе од: 

 Сировинског састава текстилног материјала, и од 

 Његове будуће намене. 

 

Процес оплемењивања обухвата: 

 Припрему материјала за оплемењивање 

 Бојење 

 Штампање 

 Дораду 

 Контролу готових производа. 

 

 

92. ПРИПРЕМА ТЕКСТИЛНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ 

 

Сирови производ треба припремити за оплемењивање, јер од припреме зависи 

коначан изглед, квалитет и естетска својства готових производа.  

 

Фазе припреме кроз које пролази текстилни материјал зависе од сировинског састава 

самог производа, као и од поступка обраде приликом бојења, штампања и дораде.  

 

Фазе припреме текстилног материјала за оплемењивање су: 

 Преглед сировод материјала 

 Прање 

 Смуђење 
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 Одскробљавање 

 Искувавање 

 Мерцеризовање 

 Белење 

 Карбонизовање 

 Цеђење и сушење 

 

Не морају сви текстилни материјали да прођу све фазе припреме.  Фазе припреме које 

ће се применити на неки текстилни производ зависе од сировинског састава 

текстилног материјала, од ефеката који се желе постићи и од намене самог 

материјала. 

 

 

93. ПРЕГЛЕД МАТЕРИЈАЛА, ПРАЊЕ, СМУЂЕЊЕ И ОДСКРОБЉАВАЊЕ 

 

Преглед материјала 

Сваки сирови производ који се оплемењује мора да буде подвргнут детаљном 

прегледу, евидентирању евентуалних грешака и њиховом одстрањивању. 

 

Прање  

Прањем се са текстилног материјала одстрањују нечистоће и примесе. Нечистоће и 

примесе морају да се уклоне да би бојење могло да се обавља несметано и без 

грешке. Поступак прања зависи од врсте текстилног материјала, и врсте примеса и 

нечистоћа. 

Постоји: прање у воденим растворима и прање у органским растварачима. 

Прање у воденим растворима може да се врши у алкалној (базној) и неутралној 

средини уз употребу детерџената. 

Прање у органским растварачима се користе за вунене материјале који имају висок 

садржај масти и уља.  

 

Смуђење  

Смуђење је поступак током којег се са површине материјала одстрањују крајеви 

влакана да би се добила глатка површина.  Крајеви влакана се са површине уклањају 

спаљивањем.  Смуђење се обично користи код памучних материјала. 

 

Одскробљавање 

Одскробљавање је поступак обраде памучних тканина у којем се одстрањује скроб са 

пређе основе. Поступак се врши уз примену ензима који разграђују скроб преводећи га 

у једињења растворљива у води. 


