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94. ИСКУВАВАЊЕ, МЕРЦЕРИЗОВАЊЕ 

 

Искувавање  

 

Поступком искувавања са памучног материјала се одстрањују нечистоће и пратеће 

материје (пектини, воскови, масти, минералне материје). 

 

Одстрањивањем пратећих материја повећава се волуминозност памучног влакна, па 

влакно лакше прима боју и друга средства за обраду. 

 

Употребом натријум-хидроксида (NaOH) при искувавању све нечистоће се преводе у 

растворљив облик и лако уклањају. 

 

Искувавање се врши у отвореним казанима на 100 ˚С, а у затвореним на 130˚С. 

 

Мерцеризовање  

 

Мерцеризовање је поступак обраде памучног материјала деловањем хладних алкалија  

(натријум-хидроксида (NaOH)), при чему се побољшавају својства памучног влакна. 

Влакна се исправљају, попречни пресек постаје овалан,повећава се јачина на кидање и 

сјај влакна, брже апсорбују боју. 

 

Циљ мерцеризовања памучне пређе јесте повећање равномерности његове 

површине, сјаја и јачине на кидање. Мерцеризовање се употребљава за израду конца 

велике јачине и високог сјаја, пређе за израду квалитетне тканине и плетенине и пређе 

за ручну израду плетенине високог сјаја. 

 

95. БЕЉЕЊЕ, КАРБОНИЗОВАЊЕ, ЦЕЂЕЊЕ И СУШЕЊЕ 

 

Бељење  

 

Бељењем се разграђује природна боја влакна која потиче од пигментних материја које 

му дају жућкаст, смеђ или црн  тон. Бељењу се подвргавају сви материјали од којих се 

захтева блистава белина или који ће се бојити у светле боје. Средства за бељење могу 

бити: оксидациона (водоник пероксид  Н2О2), редукциона или оптичка. 

 

Карбонизовање  

 

Карбонизовање је поступак одстрањивања целулозних материја са вунених производа. 

Поступак се изводи уз употребу разблажених киселина на повишеној температури. 

Заостале целулозне материје у вуни отежавају њену прераду. 
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Цеђење и сушење  

 

После сваке обраде материјала неким хемијским средствима он се пере и испира. 

Вишак воде се уклања цеђењем и сушењем.  Осушено памучно влакно садржи око 8%, 

а вунено до 17% влаге. 

 

Памучно влакно се суши у директном контакту са грејном површином, а вунено у 

индиректном. 

 

 

96. ОБНАВЉАЊЕ ГРАДИВА 

 

1. Шта је циљ оплемењивања текстилних материјала? 

2. Који је задатак оплемењивања текстилних материјала? 

3. Које су фазе припреме текстилних материјала за оплемењивање? 

4. Шта се уклања прањем и како се врши? 

5. Шта је смуђење? 

6. Како се врши искувавање ? 

7. Шта је мерцеризовање и како се врши? 

8. Који производи се добијају мерцеризовањем? 

9. Због чега се врши бељење и која средства се добијају? 

10. Шта се уклања одскробљавањем, а шта карбонизовањем? 

 


