
Спецификација предмета 
 

 
 
 
 
 

Студијски програм: Текстилна хемија и заштита животне средине 
Назив предмета: Нега текстила и одеће 
Наставник / Сарадник:  др Небојша Ристић / спец Иванка Ристић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Знања из предмета Текстилна влакна и Хемија  
Циљ предмета  
Изучавањем неге текстила студент стиче знања о правилном поступку и условима неге текстила и 
одеће, у зависности од сировинског састава, боје и степена запрљаности. Знања из овог предмета 
омогућавају правилан избор програма прања, растварача за чишћење или алтернативног поступка неге 
за различите врсте текстилних производа. 
Исход предмета  
Стичу се знања о: - интернационалним симболима за негу одеће према ИСО стандарду, -саставу и 
асортиману детерџента и помоћних средстава за прање текстила и поступцима прања, - могућим 
иритацијама коже изазваних ношењем текстила који садржи заостале компоненте средстава за негу 
текстила, - асортиману растварача за хемијско чишћење, појачивача и технологији хемијског 
чишћења, - могучим оштећењима и рекламацијама у неги текстила; алтернатиним поступцима неге 
текстила – мокро и чишћење у течном CO2, чишћењу тепиха и подних облога 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Својства материјала и удобност одеће; Историјски развој неге текстила; Нечистоће на текстилу; 
Симболи за негу текстила; Тврдоћа воде и поступци омекшавања; Класификација и својства тензида; 
Појачивачи прања и средства за бељење; Састав и облици детерџената;Технологија прања; Растварачи 
и појачивачи за хемијско чишћење; Машине за хемијско чишћење; Алтернативни поступци чишћења; 
Чишћење тепиха и подних облога; Чишћење мрља у домаћинству; Екологија у процесима неге.     
 
Практична настава  
Карактеризација хидрофилних својстава тканина. Одређивање тврдоће воде. Одређивање тачке 
замућења нејоногеног тензида. Примена избељивача у одржавању текстила. Прање памука у раствору 
комерцијалног детерџента. Прање памука комбинацијом детерџента и комерцијалног средства за 
уклањање мрља. Прање тврдокорних мрља. Прање синтетичких материјала. Деташирање мрља 
органским киселинама и алкохолима. Деташирање мрља органским растварачима. Машинско 
хемијско чишћење. 
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Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
 
Методе извођења наставе: 1. Аудиторан; 2. Лабораторијски   

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  
Практична настава 15 Усмени испт 40 
Колоквијум-и 25   
Семинар-и 10   


