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Физичко-механичка својства материјала 

Графички материјали се добијају одређеним технологијама – применом физичких и 

хемијских процеса за призводњу одређених предмета. 

Графички материјали чине скуп чврстих и течних материјала који омогућавају израду 

графичких производа. 

Познавање графичких материјала обухвата разумевање међузависности особина 

материјала и начина њихове обраде. 

Графички производи се добијају сложеним поступком у који улазе различити графички 

материјали који током процеса производње дају готов призвод. 

Важно је разликовати МАТЕРИЈУ од МАТЕРИЈАЛА: 

МАТЕРИЈА чини свет у 

коме живимо и постоји 

у необрађеном облику. 

МАТЕРИЈАЛ је облик 

материје који је након 

обраде преведен у 

стање у коме његова 

својства задовољавају 

потребе производње. 

 

Својства материјала су особине које му дају способност да на одређени начин реагује на 

спољашње утицаје и да се у складу са њима мења. 

Технологија материјала користи знања о својствима материјала са циљем да се од 

одабраних материјала добије производ жељених особина. 

Главна својства материјала су: 

• Хемијска (отровност, запаљивост, склоност измени састава...) 

• Физичка (густина, боја, сјај, прозирност, температура топљења, проводљивост...) 

• Механичка (чврстоћа, тврдоћа, жилавост, еластичност, пластичност...) 

• Технолошка (понашање материјала у току процеса обраде – обрадивост, трајност...) 

Свако од ових својстава утиче на избор материјала од кога ће се направити коначни 

производ. Једнако је важно како ће се материјал понашати у току производње, као и када 

уђе у употребу као готов производ. Зато се у графичкој индустрији постављају строга 

правила при избору материјала са којима ће се радити, али и у зависности од тога који 

резултат желимо да кроз процес производње добијемо. 

 

У наредној лекцији ћемо се бавити физичким и механичким својствима материјала који се 

користе у графичкој индустрији и начинима на који се та својства испитују. 
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Твој домаћи задатак1 

На наредним сликама је приказан метал алуминијум у три своја облика: као материја, као 

материјал и као производ. Твој задатак је да поред сваке слике заокружиш реч која описује 

стање у коме се на слици алуминијум налази. 

МАТЕРИЈА 

 

МАТЕРИЈАЛ 

 

ПРОИЗВОД 

 

МАТЕРИЈА 

 

МАТЕРИЈАЛ 

 

ПРОИЗВОД 

 

 

МАТЕРИЈА 

 

МАТЕРИЈАЛ 

 

ПРОИЗВОД 

 

Која су главна својства материјала која утичу на процес производње? 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 

 

Графички материјали чине ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
1 Домаћи задатак можеш да пошаљеш преко вајбера, скајпа, мејлом, поштом, или како се већ договориш са 
разредним старешином 


