
 
Студијски програм :                                  ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО 
Назив предмета:                                  ТЕХНОЛОГИЈА БОЈЕЊА И ШТАМПАЊА 
Наставник/Сарадник:                              др Небојша Ристић / Александра Мичић 

Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: Знања из предмета Текстилна влакна и Хемија  

Циљ предмета  
Упознавање студената са:  хемијском структуром боја за текстил, утицајем температуре, помоћних средстава 
и других технолошких параметара на бојење и штампање. Проучавање теорије и технологије бојења 
природних и синтетичких  влакана адекватним класама боја. Упознавање са техникама и методама штампања 
текстила и машинама за бојење и штампање. Оспособљавање студената за практичан рад.    
 
Исход предмета  
Стицање знања о: -класификацији и номенклатури боја за текстил; -механизму дифузије и фиксирања боја; -
асортиману и улози помоћних средстава у бојењу и штампању; -коришћењу каталога боја и помоћних 
средстава;-основама рачунарског рецептирања и одређивање разлика у боји;-техникама израде шаблона за 
штампање и примени дигиталне штампе;-избору методе штампања, асортимана боја и подешавању уређаја у 
складу са креираним дезеном.      
 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Хемија боја; Термодинамика бојења и штампања; Кинетика бојења и штампања;. Основи метрике боја; 
Бојење памука дирекним бојама; Бојење памука реактивним ојама; Бојење памука редукционим бојама; 
Бојење памука осталим бојама; Уређаји за бојење;  Бојење вуне и свиле анјонским бојама: киселим, 
мeтaлкомплексним, реактивним; Бојење синтетизованих влакана и мешавина; Израда равних и ротационих 
шаблона; Машине за штампање; Методе штампања; Штампарска паста и згушњивач; Директно, разорно и 
резервно штамшпање текстила.  Трансфер штампање. Дигитално (инк-јет) штампање. 
 
Практична настава  
Бојење памука директним бојама. Бојење памука реактивним бојама. Бојење памука редукционим бојама. 
Бојење вуне и природне свиле киселим бојама. Бојење вуне металкомплексним бојама. Бојење вуне 
реактивним бојама.Бојење полиамида; Бојење полиестра; Бојење полиакрилонитрила; Бојење мешавина; 
Припрема шаблона за сито штампу; Директно штампање памука; Разорно штампање памука; Штампање 
синтетичких тканина; 
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Број часова активне наставе: 6 Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

 
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   

 


