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Mechanikai technológiám e negyedik kötete oly tudományágat ölel.
fel, amelyet egész technikai életemen át mindeddig szakadatlanul műveltem.
E tudományágban ismertem fel a maradandó alakváltozások két
válfaját, t. i. a szívósságot és a képlékenységet, amelyek törvényeit az
egyenletesebb belső szerkezetű fémeken állapítottam meg. Minthogy e
törvényeket a II. és III. kötetben közzétettem, áttértem most azoknak a
szálasanyagokra való alkalmazására. Egyben oda törekedtem, hogy a
szálasanyagok oly mértékű feldolgozását állapítsam meg, amely lehetővé
teszi, hogy a szálasanyagok tulajdonságaiból a fonalak s a szövetek
szívósságát, vagyis azok tártósságát s jóságát kiszámíthassuk.
Hogy e nehéz feladatot megoldhassam, igen sok kísérletre volt
szükségem; ezeket, valamint a kísérleti eredményeket összefoglaló táblázatok készítését TÚRY PÁL és BERCSI JÓZSEF adjunktusok végezték; a

szöveg közé -elhelyezett 256 ábracsoportot pedig PRETSCH ERNŐ adjunktus, VÉR TIBOR és SZALÓKI ZOLTÁN asszistensek rajzolták, míg a

nyom-

dai korrektúrák fáradságos átnézését adjunktusaim és DR. VARGA BÁLINT
főgimnáziumi tanár voltak szívesek elvégezni. E nevezett urak fáradságos
és alapos munkájáért e hejyen is hálás köszönetemet fejezem ki.
A mai nehéz nyomdai viszonyok dacára a textilipart felölelő kötetet
-azért írtam, hogy vele hazánk fonó-szövőiparának gyorsabb fellendülését
előmozdítsam. Abbán azi időben, amikor e könyvem megírásához fogtam,
textiliparunk az ország- megcsonkítása folytán minimális volt. Ezt a
szomorú állapotot tárom az olvasó elé könyvem bevezető részében, de
mert időközben iparúnk fejlődött, a mai állapotot a függelékbén közlöm.
Sajnos, textilgyáraínk majdnem teljesen elnémetesedtek és pedig
azért, mert részben német állampolgárok, részben pedig olyan magyar
állampolgárok vezetése alatt állanak, akik Németországban szerezték meg
szakképzettségüket. Hogy e visszás állapoton segítsek, illetőleg, hogy
iparunkat magyarosíthassuk, e kötetem függelékeként a német műszavak magyar egyenértékeit is közlöm.
Abban a reményben, hogy textilgyáraink az ipar magyarosítását ma
már saját érdekükben állónak tartják, e IV. kötetemet közrebocsátva, azt
az érdekelt szaktársak szíves jóindulatába ajánlom.
Budapest, 1923. augusztus hó 21-én.
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BEVEZETÉS.
A TEXTILIPAR JELENTŐSÉGE.
A textilipar a szálasanyagok bármely módon való feldolgozása.
Nemzetgazdasági szempontból e sokféle feldolgozásmódok közül a szálasanyagok fonása és szövése bír legnagyobb jelentőséggel, holott kulturális
szempontból első helyen a papirosgyártás áll. Minthogy ez utóbbival
technológiám III. kötetében már foglalkoztunk, e kötetben kizárólag a
fonó-szövőipart fogjuk -tárgyalni és ezt textiliparnak fogjuk nevezni.
A fonó-szövőipar nemzetgazdasági szerepe igen jelentékeny, minthogy ez a;z ember egyik elsőrangú szükségleti cikkének, t. i. ruházatának
előállítására szolgál.
Fonással már az ókorban is foglalkoztak. Nyersanyag ekkor az állati
szőrökön, t. i. a gyapjú- és kecskeszőrön kívül, a len és kender volt; a
keleti népek azonban a pamutot is feldolgozták, sőt a kínaiak a selymet
is használták.
A fonás-szövés módja az idők folyamán nagyon megváltozott.
Az ókorban népiparszerűen űzték, vagyis minden családban annyit fontak
és szőttek, amennyiből a családtagok fehérneműje és felső ruhája kitelt.
A középkorban az állati szőrök feldolgozása kisipari volt, azt ugyanis
a céhbeli mesteremberek űzték, ellenben a len- és kenderfonás továbbra
is népipar maradt, csak a szövést végezték túlnyomóan a kisiparosok.
Idővel az ipari munkáknak műhelyekben váló csoportosítása folytán ez
ipar jelentősége annyira fokozódott, hogy az uralkodók figyelmét is felköltötte, annak fejlesztése érdekében ezek az iparosokat messzemenő
kiváltságokkal ruházták fel.
Az újkorban a fonó-szövőiparnak műhelyekben való csoportosítása
már valamennyi anyagra és munkaszakra kiterjedt. Ez üzemrendszernél a
pamutipar, mert cikkei a legolcsóbbak voltak s mert anyagának egyneműségénél fogva a tömeggyártásra alkalmas volt, rohamosan fejlődött. A kisipari műhelyek csakhamar középipari gyárakká, ezek pedig nagyipari
vállalatokká izmosodtak. A pamutipar rohamos fejlődése kihatott a gőzgépek s ezzel az egész gépipar fejlődésére, versenye pedig serkentőleg
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hatott a gyapjú-, a len- és a kenderiparra, úgy hogy az utóbbiak is, bár
lassabban, szintén nagyipari üzemekké fejlődtek.
Az üzemek növelésével a textilipar fontossága is arányosan nőtt.
Az államférfiak csakhamar belátták, hogy ez az ipar a nemzetek függetlenségének s gazdasági boldogulásának alapvető tényezője, ezért azon
fáradoztak, hogy országuk mentől erősebb és fejlettebb textiliparra tegyen
szert. Célúkat a legkülönbözőbb eszközökkel próbálták elérni. Egyrészük
az újabb gépek kivitelének tilalmával óhajtotta iparát fokozni (Angolország),
mások kiviteli jutalmakkal igyekeztek iparukat serkenteni (Franciaország);
legtöbb állam pedig védővámokkal támogatta a belföldi ipart a fejlettebb
külföldi ipar versenyével szemben.
Hazánkban a textilipar mindaddig, amíg azt a többi nemzetek is
népipar- vagy kisiparszerűen űxték, eléggé fejlett volt, különösen pedig
a gyapjú- és lenipar, ezeknek készítményeiből nagy kivitelünk is volt.
A szomszédos országokat nagyobb részben mi láttuk el posztóval és
lenárúval, egyedül a pamutipar volt fejletlen. Hogy az utóbbi is versenyképessé váljék, Zsigmond királyunk a pamutiparosokat (a parkéttásokat)
egy városba, nevezetesen Kassára telepítette, készítményeik jóságát ellenőriztette s megadta nekik azt a kiváltságot, hogy az ország nagyobb
vásárain (pl. a debrecenin) egyedül az ő gyártmányaikat volt szabad
árusítani.
A XVII. századtól kezdve azonban egész Európában nagy változások
állottak be. Ekkor találták fel Angliában a fonó- és szövőgépeket, amelyek
gyártását az angolok titokban tartották, sőt rájuk kiviteli tilalmat is róttak.
A technikai haladás birtokában levő angol textilipar ekkor oly nagy
versenyt okozott a kontinensen, hogy iparosai létük fenntartása érdekében
mindent elkövettek, csakhogy ily fonógépek birtokába jussanak. A franciák
és németek vagyonosabb családjainak sarjai munkásoknak mentek el
Angliába, ott mindaddig dolgoztak, míg az új fonógépek kezelését teljesen
elsajátították és legalább egy fonógépre szert tettek, amelynek alkotórészeit aztán darabonként hazacsempészték. Amikor az összes részletek
már hazájukban voltak, ők maguk is visszatértek, a gépet felállították s a
fonást ezen végezték. Legelőbb a franciák, majd a németek, ezek után
pedig az osztrákok jutottak ily úton fonógépekhez. A dolog rendje*)
szerint ezután már mi reánk került volna a sor, de abban megakadályozott
bennünket szabadságharcunk, majd az ezt követő elnyomatásunk, úgy hogy
a magyar textilipar a gépi fonást 1860-ig nem igen űzhette.
A külföldi versenyt iparunk azonban mindaddig nem érezte meg,
amíg közlekedő eszközeink hiányosak voltak; de mihelyt alkotmányunk
helyreállítása után utaink javításához és vasutak kiépítéséhez fogtunk,
iparunk rohamosan tönkrement. Az iparosok jajkiáltása folytán állam*) A gyorsvetélő- és a Jacquardgép nálunk ugyanabban az időben került használatba,
mint Ausztriában.
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férfiáink visszás állapotainkra figyelmessé lettek s ezek megváltoztatására
1880-ban a költségvetési törvényben kimondták, hogy az iparfejlesztés
ezentúl állami feladat lészen.
Azóta textiliparunkat rendösiies leérti) ^ u V
szeres anyagi támogatással
próbálták fejleszteni, de egyrészt, mert a megszavazott
összegek csekélyek voltak,
másrészt, mert az államsegélyekkiosztásakor a nemzeti szempontokat jigyelmen
kívül hagyták, azért textiliparunk még fogyasztásunk
fokozódása arányában sem
nagyobbodott. Ezvolt az oka
annak, hogy 1912-ben textilárúkból behozatali többletünk (amint az 1-ső számú
ábra szemlélteti) mintegy
400 millió korona értékű
volt. E cikkekért tehát a kül<3Í0J
földnek lényegesen többet
fizettünk,mint amennyitettől
gabonáért és állatainkért
kaptunk. .Gyáraink termelő- • • 5 Ö J
képessége 1914-ben mégoly
csekély volt, hogy a háború
alatt a hadsereg szükségletét sem tudtuk fedezni, s
polgári szövetekre egyáltalán
nem került a sor. Polgári
ruháink a háború alatt elrongyolódtak, s mert a
háború után a destruktív
belső erők következtében
Selyem es [<•
szomszédaink
kardcsapás
nélkül megfosztottak bennünket azoktól a terülejuh, áru éi h noL
tektől, amelyeken
kezdő
textiliparunk üzemei voltak: helyzetünk 1920-ban
1. ábra.
még tűrhetetlenebbé vált.
textilárúk behozatali többlete 1907-től 1912-ig.
Hogy válságos helyzetünk
A korona 1,04 frank értékű , volt.
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ismerkedjünk meg textiliparunk 1921.. évi

Oyapjúiparunkat 1918-ig: főleg- a zsolnai, losonci, gácsi, brassói és a
nagyszebeni gyárak képviselték. Mindezektől határaink megcsonkítása folytán elestünk, úgy hogy 1920 elején csak néhány ipari vállalat maradt meg
kezünkben. Minthogy 1920-ban valutánk alacsony volta folytán a pamutipari cikkek ára túlságosan magasra szökött, szükségessé vált a hazai
gyapjúnak itthon való feldolgozása. A kedvező piaci viszonyok kihasználása
céljából megmaradt kisipari vállalataink**) berendezésüket 1920—1921-ben
lényegesen kibővítették és több új gyár létesült, úgy hogy 1921.,év végén
már 14 gyapjúfonó-szövőgyárunk volt, amelyek 16.047 orsóval s 587 szövőgéppel rendelkeztek.
Gyáraink munkateljesítménye 1921-ben, az orsó napi termelőképességét
átlagban 2 kg-ban, a szövőgép napi termelését pedig 60 méterben felvéve:
800.000 kg fonal és 1,380.000 méter szövet. Minthogy gyáraink kártolt
szövetet készítenek, melynek méterje átlagban 0,60 kg-ra. vehető, ennélfogva
szövőgyáraink munkaképessége 1921. év végén 828.000 Ág' szövet. Fonógyáraink mai berendezésükkel azonban nemcsak szükségletünket nem
fedezhetik, de még gyapjútermelésünket sem képesekfeldolgozni. Juhászatunk
évi termelése ugyanis 4,500.000 kg zsírban nyirt, vagyis 1,500.000 kg
mosott gyapjú, tehát kétszer annyi, mint amennyit gyáraink feldolgozhatnak.
De nemcsak ez a körülmény teszi szükségessé gyapjúiparunk további
fejlesztését, hanem az is, hogy eddigi berendezésünkkel sem finomabb
kártolt-, sem fésűs szöveteket nem gyárthatunk. Gyapjúipari cikkekből
mai fogyasztásunkra újabb adatok hiányában csak a régi statisztikai
adatok alapján következtethetünk. A háború előtt ugyanis fejenként
és évenként átlag 1,2 méter gyapjúszövetet fogyasztottunk; ha tehát ezt
a fejkvótát vesszük alapúi (pedig ennél nagyobbat kellene vennünk, mert
a hegyi lakók fogyasztása az átlagnál kisebb volt), akkor a megmaradt
7,5 millió lakos évi 9,000.000 méter gyapjúszövetet igényel, tehát hétszer
annyit, mint amennyit ezidőszerint gyártani képesek vagyunk. Gyapjúiparunk fejlesztésével egyéb előny is járna, t. i. az, hogy a munkaalkalmak
igen tekintélyesen növekednének, amennyiben 100 orsónként 10, és
100 szövőszékenként 250 munkás kell.

Leniparunk helyzete némileg kedvezőbb a gyapjúénál. Az 1921. év
végén ugyanis rendelkezésünkre állott 3 lenkikészítő, amelyek 400 munkás
*) A textilipar 1921. évi állapotát jellemző statisztikai adatokat ALTMANN GYULA
miniszteri oszt.-tan. úr volt szives rendelkezésemre bocsátani.
**) Magyarország 1918. évi' feldarabolásakor gyapjúipari gépeink a következő
arányban oszlottak meg: Csonka-Magyarországon maradt 1916 orsó és 500 szövőszék,
román megszállás alá került 17.175 orsó és 348 szövőszék, cseh megszállás alá 57.655
orsó és 1539 szövőszék, végül szerb megszállás alá T096 orsó és 73 szövőszék.
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közreműködésével 75.000 q kórót voltak képesek áztatni és kikészíteni,
így 15.000 q tilolt lent állíthattak elő.
A tilolt len feldolgozásával foglalkozik két lenfonógyárunk,*) amelyek
összesen 19.000 orsóval rendelkeznek; fonalaik átlagos finomsági száma
9ía = 16. Ily durva fonalakból 16.000 sokk =11.000 q súlyú fonalat
készítenek, amelyhez 14.500 q tilolt len és kender szükséges. A fonógyárak tehát a kikészítő telepek egész produkcióját feldolgozni képesek.
Lenszövőgyáraink száma három. Ezek 522 szövőgéppel vannak
felszerelve és 550 munkást ioglalkoztatnak. Évi termelésük 3 millió méter
durvább és középfinomságú szövet. E szövetmennyiséghez átlag 15.000
sokk (11.000 q) fonalat használnak fel, tehát annyit, amennyit a fonógyárak szállíthatnak. Megemlítendő még, hogy a komáromi lenfonógyár
cérnák gyártására is berendezkedett és hogy Kelenföldön két újabb gyár
van keletkezőben, nevezetesen egy 5000 orsós fonógyár, amely finomabb
fonalakat fog gyártani és egy 150 szövőgépes finom-damasztárúgyár.
Kenderiparunk állapota: 1920 elején 7 kikészítő telepünk volt azóta
háróm nagyobb telep létesült, úgy hogy 1921. év végén 10 telepünk lett,
amelyek 400.000 q kenderkórót képesek áztatni és kikészíteni, ebből
100.000 q tilolt kendert és kócot állíthatnak elő. E telepek munkásainak
száma egész évi átlagban 1500.
A tilolt kender feldolgozásával a következő ipari csoportok foglalkoznak: a mezőgazdasági szükségletre dolgozó kötélgyártók, akik 7000 q
kendért dolgozták fel, továbbá az ipari és hajózási célra termelő kötélgyártók, akik 10.000 q árút gyártottak, végül a fonal- és zsineggyárak,
amelyek termelőképessége 33.000 q árú. Minthogy a gyártásnál 20% a
veszteség, eszerint e gyárak összesen 60.000 q tilolt kendert és kócot
használnak fel, vagyis termelőképességünk 60%-át, a fennmaradó 40%
pedig kivitelre szorúl. Kenderszövő gyáraink hevedereket, szalagokat és
tömlőket gyártanak, mintegy 4600 q mennyiségben, amelyhez mintegy
5500 q fonalat és zsineget használnak fel.
Hazai szálasterményeink közé sorolandó a selyem is* Oubótermelésünk csonkított határainkon belül az 1921. évben csak 300.000 kg volt;
e mennyiség azonban, mihelyt viszonyaink békésebbek lesznek, lényegesen fokozható Ieend. Ezidőszerinti gubótermelésünk mintegy 23.000 kg
grége-t ad Három gubóiefejtő telepünk 450 medencével vanielszerelve.
Minden medence napi Va kg, vagyis évenként 150 kg grége-t készíthet,
a 450 medencén tehát 67.000 kg grége-t lehetne előállítani, ehhez azonban 900.000 Á^gubó kellene, vagyis 1921. évi termelésünk háromszorosa,
A grége használhatósága csekély, ezért megsodorják és organzint
*) Lénipari gépeink az ország megcsonkítása folytán a következőképpen oszlottak
meg: Egész Magyarországon volt 18.300 orsó és 1866 szövőszék. Ebből cseh megszállott területre esett 2500 orsó és 1009 szövőszék, szerbre 89 szövőszék, románra
216 szövőszék.
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(láncfonalat) meg trámát (vetülékfonalat) készítenek belőle. Ily fonalgyártásra
van berendezve a tolnai 4000 orsójú cérnázógyárunk is, ez azonban most
a szén magas ára miatt nem működik. Nyers selymünket Olasz- és Franciaországba viszik ki, onnan festett organzin és tráma alakjába*!, esetlég
mint kész selyemszövet kerül vissza.
Selyem szövőgyárunk kettő van, ezek 560 szövőgéppel rendelkeznek
s évenként 1,000.000 méter szövetet gyárthatnak.

Jutaiparunk zsákszövéssel foglalkozik. A háború előtt ez iparunk
fedezte zsákszükségletünket. A háború utolsó éveiben a nyersanyag hiánya
miatt jutafonógyáraink papirosfonalak gyártásával foglalkoztak. , Határaink
megcsonkítása folytán egy gyártól elestünk, a megmaradt két gyár összesen,
9000 orsóval és 600 szövőgéppel rendelkezik s évenként 12 és Va millió
zsákot gyárthat. Szükségletünk azonban. 20 millió zsák s így a hazat
ipar ennek csak 60%-át fedezi.
Pamutíparurik a háború utolsó éveiben ép oly viszonyok között volt,,
mint jutaiparunk, vagyis a szükséges nyersanyag hiánya mifltt e gyárak
is részben szüneteltek, részben pápirosfonalakat gyártottak s ezeket dolgozták fel, sőt egy részük a csalán feldolgozását is megpróbálta. Országunk
megcsohkítása következtében a nagyobb pamutfonógyáraktól elestünk,*)
úgy hogy most egyetlen egy pamutfonógyárral rendelkezünk, amely 30.000
orsóval van felszerelve és évenként 3,000.000 angol font = 1,360.000 kg
fonalat gyárt.
Pamutszövó'-gyáraink száma 10, szövőgépeiké pedig 4000, évi termelőképességük 4000 munkás foglalkoztatása esetén 27 millió méter szövet,
amelyhez azonban 7 millió font = 3,2 millió kg pamutfonal kellene, tehát
kétszer annyi, mint amennyit ezidőszerint fonógyárunk előállítani képes.
Szövetek fehérítésére és festésére négy gyárunk van. színes nyomtatásukat pedig öt végzi. Ez utóbbiak 36 hengeres-nyomógéppel rendelkeznek..
Minden gép évenként 1 millió méter szövetet képes nyomtatni, összesen
tehát 36 millió métert. Nyomtatógyáraink azonban csak felerészét kaphatják
szövőgyáraink készítményeinek, mert a másik félre a fehérítő- és festőiparnak van szüksége, így tehát nyomtatóiparunk' 2/s részben külföldi
árúra szorul. Pamutiparcikkekben szükségletünk mostanában 30 millió
méter fehérített és festett, s 40 millió méter nyomtatott árú.
Textiliparunk mai állapotára és ez ipari cikkek fogyasztására vonatkozó adatokból kitűnik, hogy fogyasztásunk lényegesen túlhaladja iparunk
termelőképességét. Minthogy pedig a háborús évek, valamint az ezt követa
idők tanúsága szerint közgazdasági függetlenségünket fejlett textilipar
*) Pamutipari gépeink az ország megcsonkítása következtében a következő módon:
oszlottak meg: Megszállás előtt volt 351.500 orsó és 7779 szövőszék. Ebből cseh megszállás alá került 260.000 orsó és 2842 szövőszék, szerb birtokba jutott 43.000 orsó és.
1055 szövőszék, románéba pedig 18.000 orsó és 660 szövőszék.
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nélkül el nem érhetjük, ezért minden magyar ember hazafias kötelessége,
hogy textiliparunk fejlesztését tőle telhetően előmozdítsa.
Megismerve a textilipar fontosságát, hozzáfoghatunk ennek tárgyalásához.
Feladatunkat négy részre osztva fogjuk megoldani. Az első részben
a szálasanyagok tulajdonságait fogiuk ismertetni, hogy ez alapon az
alkalmazandó műveleteket megállapíthassuk. A második részben a szálasanyagoknak fonallá való megfonását, a -harmadikban a fonalaknak megszövését, a negyedikben a szövetek csinozását — kikészítését — fogjuk
tárgyalni.
Ámde a szálasanyagok és készítményeik oly tulajdonságokkal is
bírnak, amelyekkel a többi szilárd anyagok nem rendelkeznek, s mert ép
e tulajdonságok mérőszámai állapítják meg ez anyagok s gyártmányaik
használhatóságát, azért a szálasanyagok ismertetését megelőzően e különleges tulajdonságok mérőszámainak meghatározásával fogunk foglalkozni.
A többi fejezeteknél is az általános részt az alkalmazottól elkülönítve,
még pedig ezt megelőzőleg fogjuk ismertetni.
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A SZÁLASANYAGOK É S KÉSZÍTMÉNYEIK
K Ü L Ö N L E G E S TULAJDONSÁGAINAK
MEGHATÁROZÁSA
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I. A S Z Á L A S A N Y A G O K ÉS K É S Z Í T M É N Y E I K K Ü L Ö N L E G E S
TULAJDONSÁGAINAK MEGHATÁROZÁSA.
A szálasanyagok és készítményeik mértékadó különleges tulajdonságai . finomságuk, higroszkópos víztartalmuk, szakítőhosszúságuk és
anyagjósági fokozatuk.

A) A finomsági szám.
1. A szálasanyagok fonalainak finomsági számát kétféle módon
állapítják meg. Az első módszernél a finomsági számot a fonal hosszúságának (h) súlyához (G) való viszonyával fejezzük ki:
%

(i-

a másodiknál pedig a súlynak a hosszúsághoz való viszonyával, Jtehát:

Mindkét módszernél ;úgy a hosszúság egysége, mint a súly egysége
szabadton választható; de mert e2ek változásával a finomsági számértékek
is megváltoznak, ezért a számozásnak különböző rendszereit kell megkülönböztetnünk.
Régebben, amikor minden kis hercegségnek önálló mérték- és súlyrendsz^e volt, a finomsági számozás trendszerei is nagyszámúak voltak.
Ma azonban az ipar és a kereskedelem az egységesítés felé törekedve,
néhány rendszerben állapodott meg.
a) Az első számozási módszer rendszerei.
a) Az első számozási módszer legracionálisabb rendszere a metrikus.
Ennél a hosszúság egysége a méter, a súly egysége pedig a gramm,
vagy pedig a hosszúság egysége az 1000 méter, a súly egysége pedig
a kg. Ezt a számozást a következőkben 9tm, vagy röviden 9Í betűvel fogjuírjelölni.
E szerint

=

i

E számozást a kártoltgyapjú-iparban használják.

i

(3.
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P) A fésűsgyapjúiparban a francia számozás szokásos. Ennél a
hosszúság egysége ugyancsak a méter, a súly egysége azonban a V2 gr,
azaz:
<

4

miért is
SR/r —VaSÍm-

(4/ű.

Y) A pamutiparban, sajnos, még ma is az angol számozás használatos. Ennél a hosszúság egysége a 840 yardos matring, a súly egysége
pedig az angol font, miért is képlete:

m -A
a

L.

/5
1

840 Gg

Minthogy pedig 1 y — 0,914m és lg. = 453 gr, azért
= 0,59 Mm és Wm = 1,69 % .
(5la.
8) A len- és kenderiparban szintén az angol számozás dívik, de
hosszúságegysége az-előbbitől eltérő, t. i. ezt a 300 yardos matring alkotja,
a súly egysége azonban az angol font. Képlete tehát:

Ennek a metrikushoz való viszonya:
9^ = 1,65 íftm

és

dtm = 0,606 9í a .

(6fa.

b) A második számozási módszer rendszerei.
Ezt a módszert csak a selyemre alkalmazzák. Ma már csak két rendszere szokásos és pedig:
a) A metrikus, amelynél a súly egysége a gramm, hosszúságegysége pedig a 10.000 méteres matring. Képlete:
=

10.000.

(7.

Viszonya az első számozásmódszerhez, Sí^-hez:
ro

1 0 0 0 0

n

in

P) Nagyon elterjedt a selyemnek turini számozása is. Ennek súlyegysége a gramm, a hosszúság egysége pedig a 9000 méteres matring.
Képlete:
íflst =-jr- • 9000.
Viszonya az előbbihez:

nm

%t = 0,9 Wsm .

(8.
(8 la.

2. A finomsági számnak a súly útján való megállapítását csak fonalaknál alkalmazhatjuk, de elemi szálaknál nem, minthogy súlyuk oly csekély,
hogy mérlegeléssel meg sem határozható. Ámde a súly számítással a köb-
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tartalomból és a fajsúlyból (fgricm') állapítható meg; a köbtartalom pedig a
szálak átmérőjével fejezhető ki, amely mikroszkóp segítségével könnyű szerrel
§27C
meghatározható. Ez adatok alapján a súly így fejezhető ki: O — —

h . y,

a finomsági szám pedig:
81m - 8
A2 tc, = S2TC
l-ArT

r

TC
és mert a legtöbb szálasanyagnál ^ y = l-nek vehető, azért
=

(9-

Oyapjúnál a fajsúly ugyanis r = 1,25 ~ 1,38 között ingadozik, a
TE
keresztmetszet pedig körded, miért is T Y== l-nek vehető.
Pamutnál y = 1,47 ~ 1,5, a.szálak.azonban lapított csőalakúak, ezért
nem átmérőjük, hanem csak a lapított rész szélessége állapítható meg.
TC
Hogy a - y tényező értékét megállapíthassuk, megszámláltuk az egy
grammnyi mennyiségben levő szálak számát és megállapítottuk azok
hosszúságát, valamint átlagos § átmérőjüket. Ez adatokból kitűnt, hogy
az egy grammra eső szálak hosszával kifejezett numerus:
számértéket ad az

= ^

= y , azonos

kifejezéssel, miért is pamutnál a 9. képlet

szintén használható.
A len és kender elemi rostszálainak fajsúlya egyez a pamutéval,
t. i. 1,47—1,5; de mert a rostszál keresztmetszete nem kör, hanem a lené
Sokszögű, a kenderé pedig lencseszerű, itt is ép úgy, mint a pamutnál,
a leméréssel nagyobb keresztmetszetet jelzünk a valódinál, miért is ezt
a hibát az által kisebbítjük, hogy |-y értékét egynek vesszük.
Az elemi szálak átmérőjét, amint már említettük, meghatározhatjuk
mikroszkóppal. E célból azonban okulár lencséjét mércével kell felszerelnünk. E mérce (skála) nagyítás-fokának számértékét a tárgytartó asztalra
helyezett oly mikro-osztású üveglappal határozzuk meg, amelyen 1 mm
100 részre van beosztva.
3. A numerusnak az átmérőből való meghatározását fonalaknál is
használhatjuk. Ámde a fonal keresztmetszete nem tömör, illetőleg annak
fajsúlya az anyag fajsúlyának csak hányada: y/ = s y0, ennélfogva numerusa
így fejezhető ki:

Ézt az eljárást számításainknál fogjuk használni.
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A gyakorlatban a fonalak finomsági számát súlymérlegeléssel állapítjuk meg Ez eljárásnál arra is kell figyelnünk, hogy a fonal lemérlegelésekor necsak zsíroktól és egyéb tisztátalanságoktól ment legyen, hanem
felesleges vizet se tartalmazzon. A szálastermények ugyanis higroszkópikus
tulajdonságúak, vagyis a levegőből vizet szívnak be, esetleg feles vizüket
száradás következtében elvesztik, így súlyuk a levegő nedvességtartalmával
folyvást változik, ezért súlyukat állandó víztartalomra kell vonatkoztatnunk.

B) Szálasanyagok vízszívó (higroszkópos) tulajdonsága,
4. Az I. kötet 30. pontjában kifejtettük, -hogy az illanó folyadékok
belső erői csak külső nyomás esetében vannak egyensúlyban. Az ilyen
folyadékok állapotegyenlete, ha pr a kinetikai erélyből eredő feszültséget,
pm a tömegvonzást, q1 a külső nyomást jelenti:
Pr ~ Pm = <7l
illetőleg ha a gázok állandóját /?^-vel jelöljük:
Rs T
a^ _
(Vl ~b)C

10.

Az egyensúlyhoz szükséges külső nyomást okozhatja a folyadékból
elillant molekulák ütközése, vagyis a folyadék feletti térben a belőle
képződött gázok nyomása, amelynek értéke, telített gőzök esetén: qtg , de
okozhatja azt részben a külső levegő qa nyomása is. Ez utóbbi' esetben
-a levegő qa s a telített gőzök qtg nyomásának összege egyenlő a 10-ik
egyenlet qí értékével, azaz
<7i = <7« + <fo>
R. T
a
10/ö
illetőleg:
7v^J)C~V?==qa
"
E képletből már most az következik, hogy a telített gőzök nyomása (qtg)
csak a hőfoktól (TJ és a külső levegő nyomásától (qa) függ.
A 10/a. képletet azonban gyakorlati használhatóság céljából egyszerűsíthetjük. Minthogy a fajlagos térfogat vx gőzöknél nagyértékű, a
bal oldalon levő ~v tag oly csekély, hogy elhanyagolásával kis hibát
i
követünk el. Képletünk azonban gyakorlati szempontból kielégítő eredményt nyújt még akkor is, ha nemcsak ezt a tagot, hánem a b tagot is
elhagyjuk, mert v1-hez képest ez is kisértékű. Közelítő képletünk tehát
ez lesz:
"telitett gőzök esetén:

= qtg -\-qa = qt
vt L
D jnem telített gőzök esetén: —^-^r = qg + qa = <7i

E két egyenlet viszonya: ^ =
+
=
'
vi
qts + qa

qt

(11.

(ll/a.
v
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Minthogy a gőzök és a párák sűrűsége a faj térfogattal fordított
viszonyban áll, a 11 la. képlet szavakkal így fejezhető ki: A nyomások a
fajtérfogattal fordított viszonyban állanak, a gőzök sűrűségével pedig egyenes
Vt
arányban. A —
viszonyt, vagy a megfigyelt gőz sűrűségének a telített
v
i
gőzök sűrűségével alkotott viszonyát a levegő relatív nedvességének (cp)
nevezzük, ezt a jelzést a 11/ű. képletbe téve, annak alakja í g y változik:
= cp.
( 1 Mb.
1t
E képlet szerint a levegő relatív nedvességét a nyomások viszonya
is megadja. Gyakorlati szempontból ez a kifejezés használhatóbb, mert
a feszültségek mérése egyszerűbb a fajlagos térfogatok mérésénél.
Ha a ep°/o-os relatív nedvességű levegőbe szálasterményt teszünk,
akkor a szabad molekulák, a gőz molekulái, a szálasanyag intermolekularfs tereibe behatolnak, s mert ott ezekre a szálasanyag tömegvonzása
(p'm ) is hat, azért ott, vagyis a szálasanyagok belsejében, a gőzöknek a
kinetikai erélyből eredő feszültsége e tömegvonzással kisebbedik. A szálasanyagok belsejében levő vízgőzök állapotegyenletét megkapjuk, ha a 11.
egyenlet mindkét oldalához a p'm értéket negatív előjellel hozzáadjuk,
vagyis:
T
— P'm =

qg Jrqa

— p'm =

Ql —p'm

=

<?"l •

(11 ÍC.

Minthogy p'm az anyagtól függő állandó, következik, hogy a szálasterménybe behatolt (a termény által felszívott, helyesebben mondva, a termény
AJ T
által oldott) vízgőzök mennyisége az
tagtól függ, ennek értékét
pedig a 11. és 11 la. képlet szerint a levegő relatív nedvessége határozza
meg. Azt mondhatjuk tehát, hogy a higroszkópos vízmennyiség a levegő
relatív nedvességének függvénye.
Ebből pedig következik, hogy. ha a szálasterményt az eddiginél
nagyobb relatív nedvességű levegőbe helyezzük, az ebből vizet fog felszívni, holott a kisebb relatív nedvességű levegőben annak nedvességet
fog átadni, vagyis száradni fog.
5. A szálastermények- magas áránál fogva adás-vevéskor sem az
eladóra, sem a vevőre nem közömbös dolog, vájjon az árú hány °/o vizet
tartalmaz. Ez oknál fogva a szálasanyagok és fonalaik adása- és vevésekor
a figyelembe veendő szabványos %-os víztartalomra vonatkozólag nemzetközi megállapodásra jutottak. Az első megállapodás a selyem víztartalmára vonatkozóan 1850-ben, Turinban jött létre, de azóta már a gyapjúra és
a pamutra is megállapodtak. Az anyag szabványos higroszkópos víztartalma
18 C° hőfök esetére vonatkozik.
Gyapjúra, ha az mosott állapotban vagy fonálalakban kerül eladásra,
a megengedett víztartalmat hivatalosan 17%-ban állapították még, zsíros
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gyapjúra pedig 14%-ban, a gyakorlat azonban a 17% helyett 1872%-ot
is megenged.
Pamutnál, ha az kártolt, vagy nyújtott szalag, vagy pedig mint fonal
kerül eladásra, a víztartalom hivatalos megállapítás szerint 7Va% lehet,
a gyakorlat azonban 8W/o-ot vesz alapúi.
Selyemnél a grége-szálra: 11% a megengedett víztartalom.
Lenre, ha gerebenezett: 1172%.
6. Az adás-vevés pillanatában azonban a szálastermény a szabványos
%-nál rendesen többet vagy kevesebbet tartalmaz, ami attól függ, hogy
mekkora a raktárhelyiség és a külső levegő relatív nedvessége. Hogy az
adás-vételnél igazságos alapot nyerjenek, az érdekelt felek abban állapodtak
meg, hogy az árút teljesen kiszárítják, a száraz állapotban kapott súlyszámhoz a szabványos % vizet hozzászámítják s ez összeg alkotja majd
a kereskedelmi árú súlyát. Kezdetben, azaz 1750-től 1853-ig, tényleg az
egész eladott árúmennyiséget kiszárították, 1853 óta azonban csak mintákat szárítanak; ezt az eljárást kondicionálásnak nevezik. Véghezvitele a
következő: Az első művelet abban áll, hogy az eladandó árú elegysúlyát
lemérlegelik, ugyanakkor minden egyes zsákból vagy bálból, annak különféle helyeiről mintákat vesznek ki s ezeket azonnal jól elzárható tartályba
helyezik. A minták súlyát ugyancsak azonnal lemérlegelik. A minta súlya
átlagban 1,5 kg. Ezt három részre osztják. Két részt kiszárítanak, a harmadikat
egyelőre tartalékban tartják. A szárítást 105—110 C° hőfokon végzik,
fekete színű anyagok esetén azonban csak 100 C°-n. Száradás közben
a mintát 5 percenként lemérlegelik és az eredeti súlyból való veszteség
alapján a súly veszteség %-át kiszámítják. Ez adatokat az idő (perc) függvényében derékszögű koordináta-tengelyrendszerben megjelölik. Az ilykép
nyert pontokat görbével összekötik. E görbe hiperbolaszerű. A szárítást
addig folytatják, míg a száradás görbéje aszimptota módjára a vízszintes
vonalhoz nem simul. Ha a felrajzolás-módot nem akarják alkalmazni, a
szárítást addig végzik, míg két egymást követő mérlegelés között 0,05
%-nál nagyobb súlyveszteség mutatkozik. A szárítást a minta két részletén
végzik. Ha a két kísérlet adatainak eltérése kisebb 3%-nál, az adatok
középértékét veszik, ebből számítják ki a teljesen száraz anyag súlyát,
ehhez hozzáadják a normál nedvességi százalékot, így az árú kereskedelmi
súlyát megkapják. Kondicionálásnál figyelemmel kell lennünk arra, hogy
a szárítás gyorsan és egyenletesen történjék. E célból a szárítandó termény úgy helyezendő el a szárítóban, hogy azt a levegő jól átjárhassa
A matringokat kampókra akasztják, a laza gyapjút pedig drótfo'natos
hengerbe teszik.
A levegő felmelegítését és keringetését a 2-ik és a 3-ik ábrán feltüntetett TALABOT-PERSOZ-RooEAT-féle kondicionáló készülékben a következő módon végzik: A szárítókészüléknek három köpenye van. A belső a
3-ik ábrán /1-val, a középső 5-vel, a külső C-vel van jelölve. A külső
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köpenynek két sor furata van. E -furatok alsó sorozatán (d) jut a külső
levegő a gázlánghoz; az égés termékei az a szeleppel elzárható nyíláson
át jutnak a kürtőbe. A furatok felső sorozatába erősített i jelű csöveken át
a levegő a B köpeny felső részébe, onnan pedig a két köpeny között
lefelé kénytelen haladni, miközben a gázlángok által felmelegített B falon
felmelegszik. A meleg levegő az A likacsos fenéken át jut a belső térbe,
amelyben a szárítandó anyag a mérlegre akasztott tartón van elhelyezve.

A TALABOT-PERSOZ-ROOEAT-féle
kondicionáló készülék nézete.

A TALABOT-PERSOZ-ROQEAT-féle
kondicionáló készülék metszete.

A száradás terménye, vagyis a nedvességgel terhelt levegő, a belső tér
felső karimáján levő lyukakon át halad a b csőbe, onnan a kéménybe jut.
A szárítás ideje 60 perc. A munka gyorsítása kedvéért a mintákat
először külön szárítóba teszik, amelyben 100 C° hőfokon Va órán át
maradnak, ez idő alatt azonban nem mérlegelik őket; ezután a mérleges
szárítóba helyezik. Ez elrendezés folytán egy-egy mintának kondicionálásához a mérleges' szárítót csak 30 percig használják.
7. Az előbb említett egy órai száradási idő csak laza állapotú anyagra
mértékadó. Mihelyt az anyag tömöttebb elrendezésű, a vízfelvételhez, vala-
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mint a száradáshoz szükséges idő hiperbolikus törvény szerint nő. Az oldás
sebességének törvénye a szálasanyagok vízoldásánál ugyanaz, mint a
szénoldásé a vasban. Ez utóbbinál (l. az 1. k. 198. pontját) arra az
eredményre jutottunk, hogy az oldott anyag által áthatott réteg vastagsága (8) arányos az idő (i) gyökével, azaz: 8 = s \ji0 -ra , holott az előbbire
D R . DISCHKA G Y Ő Z Ő kísérleti e r e d m é n y e i t h o z z u k fel. DR. DISCHKA G Y Ő Z Ő

gyapjú- s pamutszövetek szárításának és nedvesség-felvételének törvényszerűségét kísérleti alapon vizsgálta s úgy
találta, hogy az hiperbolikus görbe szerint
megy végbe, mint azt a 4. ábracsoport mutatja.
A 4/1. ábra a gyapjúra, a 4/11. pedig a pamutra
vonatkozik. Mindkét ábrában az 1-gyei jelölt vonal
a víz szívását, a 2-vel jelölt a száradást ábrázolja,
8. Az eddigiekben a szálasanyagok víztartalmát
szárítással (kondicionálással) határoz=¥
tuk meg. Ámde a 11. és 1 l/a. képletekből levezettük, hogy a szálasterményben levő víz\
mennyiség a levegő relatív nedvességének a
1
1
10
4V>
ZH0
függvénye, vagyis:
1 0
tT

i
„ty

1

w % = /(cp).

r—
1 •

1
/
/'

1

/
1

/
y

/

t
? —

>
—

1
j
i

4. ábra.
1/1. A gyapjúszövet vízszívásának görbéje az idő függvényében. 1/2. A gyapjúszövet száradásának görbéje az idő függvényében. II/l. A pamutszövet
vízszívásának görbéje az idő
függvényében. II/2. A pamutszövet száradásának görbéje
áz i d ő függvényében. .111/1
A gyapjúszövet százalékos víz
tartalma a levegő relatív ned
vessége függvényében. II1/2
A pamutszövet százalékos víz
tartalma a levegő relatív ned
vessége függvényében.

(12.

A függvény meghatározása céljából E. MÜLLER
drezdai műegyetemi tanár különböző anyagokkal beható kísérleteket végzett. Kísérleteit azonban csak ep = 40 — 70°/o között végezte ; ezeknél úgy találta, hogy w a <f> értékkel
lineáris összefüggésben áll, azért a függvényt
így fejezte ki:
(ű«/o = a-j-p<p.y 100 — /.

(12/ű.

Az x es (3 értékeket az I-ső táblázatba
foglaltuk.
I. t á b l á z a t .
a
selyem

._.•

pamut

... ... ... . .

gyapjú

...

P-

2,188

0,0164

0,8067

0,02912

2,80

0,0293

MÜLLER képletében azonban a temperatúra is szerepel, már pedig az előzőkben kimutattuk, hogy a feszültség és így w is egyedül a cp-nek a függvénye, épen ezért MÜLLER
képlete elvi szempontból hibásnak jelzendő,
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A z W ==/(cp) m e g h a t á r o z á s á v á ! DR. DISCHKA G Y Ő Z Ő d o k t o r i disszer-

tációjában (1918) ugyancsak behatóan foglalkozott: Kísérleteit tágabb határok között végezte, t. i. a levegő relatív nedvességét <p = 0 % és cp = ' 100°/o
határok között változtatta. Ép ezért eredményei jobban kidomborítják a
<p függvényét. DISCHKA kísérleti eredményeit a 4/HL. ábra szemlélteti.
Ebbő| kitűnik, hogy a függvény nem lineáris, hanem magasabb fokú;
de az ábrából az is látható, hogy <p = 40—70% között a görbe görbülete
oly csekély, hogy e darabon az egyenessel jól helyettesíthető, amint azt
MÜLLER 'tette is. A c p = - 0 — 70% határok között azonban e függvény
•csak magasabb fokú parabola képletével fejezhető ki. Hogy e parabola
képletét meghatározhassuk, a DiscHKA-féle adatokat logaritmusos koordináta-rendszerben jelöltük meg s ekkor kitűnt, hogy a kísérleti pontok
összekötése egyenes, vagyis hogy az derékszögű koordináta-rendszerre
•vonatkoztatva a következő kénlettel fejezhető ki:
w% = ö V .

(13.

A képletben szereplő a tényező és b exponens értékét MÜLLER
kísérleti adataiból határoztuk meg. Ő ugyanis laza szálasanyagokkal
kísérletezett, DÍSCHKA ellenben szövetekkel. Már pedig a szövetek tömöttebbek é így vízfelvételük függvénye, némileg módosul, Ha a szóban levő
a tényező és b. exponens számértékeit a 13. képletbe helyettesítjük, a
kövétkező képletsorozatot kapjuk:
selyemre: w % = 2,5 cp 0 ' 33
mosott gyapjúra.:. w% = 3,56 <?0'33
,
066
pamutra: w% ==0,51 <? '
'
lenre: w%,=0,61
^
Megjegyzendő, hogy e képletekkel számított W% értékei A MÜLLER-féle
kísérleti értékekkel jobban egyeznek, mint a MÜLLER képletével kiszámítottak,
amint azt a Il-ik táblázat igazolja.
II. t á b l á z a t .
Gyapjú
<p"Á>

Len

Pamut

ö >? „
áSl-S
B M Ü eo aj ^
SS-5 « (/> »<U

X

M > O.*
ü
B-S
- ü V

0J o ö l s
2! IS X0Js f i S

á'giS

w

Selyem

D- a
• *ö3
«&>32O -X

§ls-g

jS!-*

<552

2<8*ir
sS-fc X.* s-s ^ aj O

m'
•rsl

.gőJí"-

r
S3-Ö S•5 -xuSU
S-oi < 5 2 '
j.

44,3

12,06 12,18

12,30

6,32

6,22

6,20

7,65

7,68

7,52

8,58

8,65

8,56

49,9

12,77 12,75

12,90

6,87

6,75

6,72

8,30

8,24

8,05

9,01

8,99

8,98,

55r4

13,23 13,19

13,20

7,21

7,21

7,20.

8.73

8,71

:8,65

9,23

9,22

9,26

00,6

13,76 13,90

13,75

7,62

7,80

7,67

9,25

9,42

9,20

9,58

9,65

9,56

65,5

14,16 14,01

14,10

8,17

8,04'

8,08

9.74

9,59

9,70

9,79

9,67

9,84

70.0

14,38 14,31
15,37 15,49

14,40

8,26

8,38-

8,45 1.0,10

9,94

10,02

9,96

9,83

10,10

15,05

9,47

9,41

11,60 10,30

1053

10,45'.

79,3

%1211,04

11,04
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Minthogy a 13la, képletsorozatunk levezetéséhez DISCHKA kísérleti
görbéjének csak azt a részét használtuk, amely 9 = 0-tól cp = 70%-ig
terjed, azért eredményeink is csak e határig egyeznék a DiscHKA-féle
kísérleti görbével, ezen határon túl a kísérleti görbe rohamosan emelkedik,
vagyis eltér a hiperbola görbéjétől. Ez eltérés oka abban rejlik, hogy a
szálasanyagok tömegvonzása következtében azok intermolekuláris tereiben
a vízgőzök sűrűbbek, mint a levegőben. Nagy relatív nedvesség esetén
tehát a szálak felületén levő intermolekuláris terekben elhelyezett sűrű
gőzök a levegőben lebegő gőzökkel találkozva magvakká egyesülhetnek.
E magvak azonban nem hatolhatnak beljebb, mert a szálasanyagok intermolekuláris tereiben nem férnek el, tehát csak a felületen maradnak s
ahhoz adhéziósan kapcsolódnak. Adhéziós kapcsolódásuk folytán növelik
ugyan a szálasanyagok súlyát, de azok mechanikai tulajdonságaira semmiféle befolyást nem gyakorolnak. Annak igazolására, hogy az adhéziósan
kapcsolódó víz tényleg nem módosítja a szálastermény mechanikai
tulajdonságait, ismét DR. DISCHKA GYŐZŐ kísérleteit hozzuk fel. ő ugyanis
különböző, szöveteket különböző relatív nedvesség mellett vizsgált meg
s azt tapasztalta, hogy a szövetek szilárdsági tulajdonságai nagyobb
<p érték esetén, vagyis cp = 40 ~ 100 között, azonos törvény szerint
módosulnak, azaz cp = 70 értéken túl is ugyanazt a törvényt követik, mint
(f-nek alacsonyabb értékeinél. Tételünk igazolására felemlítjük továbbá,
hogy a pamutszövet, DISCHKA kísérletei szerint, telített légkörben ugyanakkora súlynövekedést mutat, mint akkor, ha vízbe mártjuk. Kétségtelen,
hogy vízbemártáskor a pamutszövet felületére tényleg igen sok adhéziósan
kapcsolódó vízrészecske helyezkedik el, így az is bizonyos, hogy a telített
vagy telítéshez közel álló légkörben beálló hirteleni súlynövekedést ugyancsak ily adhéziósan kapcsolódó vízrészecskék okozzák.

C) Szálasanyagok szilárdsági tulajdonsága.
9. Az eddig közöltekből tudjuk, hogy az elemi szálak keresztmetszete nem szabályos és nem tömör, továbbá azt is, hogy a fonah
keresztmetszetében a szálak laza elrendezésűek, miért is fajsúlyuk az
anyag fajsúlyának csak s részét teszi ki. A szála's termények és fonalak
e tulajdonságánál fogva nem számíthatunk a feszültséggel, hanem ehelyett
a szakítóhosszúsággal (R) (1. a II. k. 43. pontja). Szakítóhosszúságnak
ugyanis a felfüggesztett fonalnak azt a szükséges hosszúságátnevezzük,
amelynek súlya alatt az el is szakad. Ez esetben tehát a szakítóerőt (P)
a fonal súlya (G) fejti ki. Ámde a súly a hosszúsággal (R), a keresztmetszettel (A) és a fonal fajsúlyával (ey„) fejezhető ki. Szálasanyagokra
tehát a súly képlete:
fonalakra pedig:

(14.

A szálasanyag szakítóhosszúsága

p

E képleteket R szerint rendezve s beléjük-r-=jo1
szálasanyagokra kapjuk:

R = Sl
To

fonalakra:

R=

EM
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kifejezést téve;

(14/ű.

—
ero

Ez utóbbi képlet szerint a szakítóhosszúság csak akkor helyettesítheti a feszültséget, ha a fonál tömöttsége (e) és az anyag fajsúlya (y0)
állandó. Más szóval: a szakítóhosszúság csak egyféle anyagból készült
és azonos tömöttségű fonalak összehasonlítására használható.
A 14. képletben a fonál súlyát a szakítóhosszúsággal fejeztük ki,
az 1. képlet szerint azonban ezt a finomsági számmal is ki lehet fejezni, t. i.

Ebből pedig következik, hogy

R = SSIP.

(15 la.

E szerint tehát a szakadási hosszúságot megkapjuk, ha a finomsági számot, vagyis a numerust a szakítóerővel szorozzuk.
A numerus meghatározásának módjait az előbb már ismertettük, most
még a szakítóerő (P) ^meghatározására kell kitérnünk, hogy a szakítóhosszúság (R) értékét kifejezhessük. A szakítóerőt bármilyen szakítógéppel
meg lehet ugyan határozni, de mert az anyag használhatóságának megítéléséhez a szakítóerőn kívül a szakításhoz felhasznált külső munka
nagyságára is szükségünk van, ezért olyan szakítógépet kell használnunk, amely az erőt a megnyúlás függvényében fel is rajzolja.
10. Fonalak vizsgálására igen jól megfelel a célnak a HARTIG drezdai
tanár által tervezett és REUSCH mechanikus által összeállított szakítógép,
melyet HARTIO-REUSCH-féle fonalszakítógépnek nevezünk. Ennek lényegét
az 5. ábra szemlélteti.
Az elszakítandó fonalat az A jelű hullámos befogó lapok közé
fogjuk be, azonfelül a befogók mögött elhelyezett, réselt, négyszögű dúcok
résein is áthúzzuk, á dúcok körűi néhányszor körülcsavarjuk. Az egyik
befogó lappár az állványhoz van erősítve, a másik pedig a reakció mérése
céljából a T rugóhoz. A rugót a K kézikerékkel kapcsolt C csavarorsóval
feszítjük meg, az állványon gördülő köcsiszerkezet közbeiktatásával.
E kocsiszerkezet hordja a rajzolókészüléket is, amelynek lényege a
következő: A rugónak a C csavarhoz kötött végéhez a k jelű fogazott
rúd van kapcsolva, amely a kocsinak egyik kivágásába illeszkedik. Minthogy a rugó az erő arányában megnyúlik, ez a k rúdat a kocsiból az
erő arányában húzza. A k rúd mozgását a kocsira szerelt és vele érintkező D fogazott szegmenssel közli, ez pedig a tengelyére ékelt kisebb
szegmenssel, amely az iróntartót függélyes irányban mozgatja. Az irón
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tehát az erő arányában lefelé, a tárgy megnyúlása arányában pedig vízszintes irányban mozog. Ez utóbbi mozgást azért végzi, mert az egész
írószerkezet a kocsira van szerelve, a kocsi pedig a fonal megnyúlása
arányában halad. E mozgások felrajzolására az állványhoz a P papirost
tartó tábla van erősítve,
«
az irón tehát e tartón
J . levő papiroson súrlódik
£
és így leírja az erő § a
megnyúlás görbéjét. Ha
8
a görbe kezdőpontjából
~
vízszintest, végpontjából
5
pedig e vízszintesre nor"I
málist húzunk, zárt ido«
mot kapunk (bee), amelyei a szakításkor felhasznált
S munkát jelzi. (L. a -6-ik
3f ábrát.) Ismeretes tény,.
;ö
hogy a tárgy megnyúlá•i
sakor
annak
keresztö
metszete csökken. Ha\
tehát a tárgy megnyúlása
™ dacára is nő a külső erő„
•J
ez annak a jele, hogy az
,o anyag feszültsége nőtt,
5
Vagyis az anyag szívós.
<
~
g

t/5

g
°
g
5
lj
°f
id
jú
<

Ily anyagok azonban min •
den igénybevétel következtében veszítenek szí-

vósságukból, ezért ismételten csak addig vehetők
igénybe, míg szívósságuk
teljesen fel nem használódik. Mentől nagyobb
tehát az azonos hosszúságú fonaldarab munkáterülete, annál többször
vehető igénybe, tehát
annál tovább tart.
Hogy a fonalak tartósságát számokban kifejezhessük, a szakítóerő
ábrájának területét méterkilpgrammokban adjuk meg. Eljárásunk legegyszerűbb
akkor lesz, ha a diagramm területének nagyságát először mni 1- ben fejezzük
ki, még pedig vagy planiméter segítségével, vagy az ábrának háromszögés parabolaszegmensre való osztásával, azután megszorozzuk az erő
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léptékével (r-el),. t. i. azzal a számmal, amely jelzi, hogy az irón 1 mm
emelkedése hány kg terhelésnek felel meg; azonfelül, ha az ábra a nyúlást
természetes nagyságában adja, a szorzatot 1000-el kell elosztani, hogy
a nyúlást méterekben fejezhessük ki. Jelöljük a munkabírás számértékét M m k g , akkor:

<16"

=

Ez a számérték azonban az elszakított darab
hosszúságától függ. Ettől függetlenítjük, ha a munkabírás számértékét a kísérleti darab hosszúságával (méterekben kifejezve) osztjuk. E hányádost M mkg!m -rel fogjuk jelezni s a fonal tartósságának elnevezni.
Eszerint:

MmkgJm-

•

6. ábra.
A

HARTIO-REUSCH

fonalszakítógépen
nyert erőváltozásgörbének vázlata.

TMM" R _

| QQQ _

(17.

Ha pedig a munkabírás számát elosztjuk az l m hosszú fonal Q 1
súlyával, a súly egységére vonatkoztatott munkát kapjuk, amelyet a fonal
jóságszámának nevezünk, ezt MmkgíkR rmú
jelöljük:
^mkg!

De, mert

=

1

kg 1—

Mw kgitn
/r>
VL

—

tmn ^ r
h
d
" m m U 1 kg

(18.

a jóságképletet így is írhatjuk :

.r

M mkgfkg = M,mkg! m .91:

h„

(18/c.

Sl-

Ezt az utóbb meghatározott számértéket azért nevezhetjük jóságszámnak, mert a ^gyakorlati életben azt az anyagot mondjuk iobbnak,
amelyből kevesebb kell azonos ellenállás kifejtéséhez.

/

/

i

Ie

I /

i

1

/ T i /

/

ff i i i

/ a !

IC

/

7. ábra.
A. HARTIO-REUSCH szakítógépen nyert, a III. táblázatban jelzett anyagokból készült
fonalak erőváltozás-görbéi.

A HARTiG-REUSCH-féle szakítógépen nyert ábrák nemcsak a fonalnemre, de a fonal anyagára is jellemzők, miért is azokat a 7-ik ábrában
mutatjuk be.
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Az elszakított fonalak finomsági számát, anyagát, valamint a kísérlet
számértékeit a 111. táblázatba foglaltuk.
III. táblázat
Anyag

Sít

Jel

Kártoltgyapjúfonal __

I.

Kártoltgyapjúcérna ...

I c.

10,5
9,5/2

PS r

Rm

Mm kgikg

X°/o

295

3100

390

18,5

1110

5260

805

20,5

Fésűsgyapjúfonal

...

11.

16

263

4200

610

19,0

Fésűsgyapjúcérna

...

II c.

16/2

690

5520

945

22,5

224

28000

2020

10,75

Selyem varrócérna ... III/c. {

19500

980

7,8

Selyemorganzin nyersen IV.

31300

2970

12,25

Selyemtráma nyersen

= 125
"'•

{

%m = 80

= 41,6 2
| 935
%m = 960/2
= 125
{ Wm
| 250
%m = 80
= 20,4
33,7

|

500

10200

125

2,0

= 20,4
= 12,0

|

243

4980

194

8,5

= 20,4/2
|
= 12,2

512

5220

210

8,5

- {Wa =

Lenfonal

|

Pamutfonal

V,.

{

Pamutcérna

VI/c. | Wm

%

11. Ámbár a szálasanyagok használhatóságának meghatározása
céljából ugyanazokra az adatokra van szükségünk, amelyeket a fonalakra
vonatkozólag felemlítettünk, nevezetesen a szakadási hosszúságra (R) és a
jóság számértékére, vagyis az 1 kg súlyú anyagban felhalmozott szívóssági
munkaértékre ( M ^ k g ) , mégis ez adatok meghatározására mindeddig megfelelő műszer hiányzott. Ezért HARTIO a fonalszakítógép segíts'égével
próbálta az anyag szakítóhosszúságát meghatározni. Ő ugyanis abból a
feltevésből indult ki, hogy a szálasanyag a fonalban teljesen egyenletesen
van elosztva és hogy abban az esetben, ha a fonal szabad hosszúsága
(hj kisebb a szál (h0 ) hosszánál, akkor a fonalat alkotó szálaknak is csak
része szakad el. Szerinte tehát az egy szálra eső szakítóerőt (Px )
"0

megkapjuk, ha a fonal szakító erejét (P/j elosztjuk az elszakadt fonalak
számával. Ezek szerint az egy szálra eső szakítóerő:

HARTIO ezután a szál finomságát megállapítandó, megszámlálta a fonal
keresztmetszetét alkotó szálak számát (n), e számmal megszorozta a fonal
finomsági számát E szorzat adja az elemi szál numerusát, vagyis:
9(if .n = %.
(20.
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A szálat jellemző Pí és Sftj értékekből annak szakítóhosszúságát
a 15la. képlet alapján ismeretesnek tekinthetjük, ez ugyanis:
HARTIG alapfeltételének azonban a gyakorlat nem tehet eleget, ez
okból számértékei sem fejezik ki az anyag tényleges sajátságait, hanem
csak megközelítik azokat.
12. Minthogy a fonalak sajátosságai az anyag sajátosságaitól függenek, indokoltnak láttuk olyan műszer megszerkesztését, amely az anyag
szakítóhosszúságát és munkabírását hibátlanul, azaz feltevések és káros
súrlódások nélkül adja meg.
E műszert a 8. ábracsoport szemlélteti. Lényegét a 8/1. ábrában
feltüntetett Aí A2 egyenlő karú mérleg alkotja, amely ék körűi leng. Ennek
A1 karja hordja a szál befogását végző egyik (a) befogót, a másik (c)
az alatta elhelyezett C fogazott rúdra van szerelve. Az A2 mérlegkar
terhelése ( 0 2 ) tolósúllyal történik, de mert ez a súly az A2 kar közepéig
nem tolható s így e súllyal a zérus értékű terhelés el nem érhető, ezért
az Ax karon is helyezünk el teljesen akkora tolósúlyt (Gj), még pedig
a középpontéi akkora* távolságban, amilyenben
a (G2) súlyt az A% karon
a kísérlet kezdetén akarjuk elhelyezni. E távolságok mindkét karon rovátkákkal vannak megjelölve. A mérlegkarok oly hosszúaknak készültek,
hogy
az A2 karon a 02 súly kezdeti helyzetéből 100 mm-xt\ kitolható.
Ily módon elérjük, hogy minden mm eltolás a ö% súly Vioo-ával növeli a
terhelést. A súly tovatolását oly E villaszerű szerkezettel végezhetjük,
amely a súllyal csak az elmozdulás időszakában áll érintkezésben, de
méflegeléskor a súlyt szabadon hagyja. E mozgás elérése céljából az E
kar, csap körül Ienghetően van a H szánra szerelve. Az E kart csapja
körül az R rugó az óramutatóval ellenkező irányban igyekszik elforgatni,
hogy a villát a súlytól távol tartsa, holott a vele összekötött F acélszalag
azt az óramutató irányában forgatja akkor, ha az acélszalag haladását a
K kézi kerékkel megindítjuk. Az F szalag azonban csak addig forgathatja
az E kart, míg az L állítócsavar a H szánba nem ütközik, azon túl pedig
magával húzza a H szánt, így vele együtt az E villa és az A2 karon a
G 2 súly is tovacsúszik. Minthogy a 02 súly eltolása arányos a H szán
elmozdulásával, ezért a rajzolókészülék irónja (N) a H szánra van szerelve.
Az irón érintkezésben áll a P dobon levő papirossal, miért is az a H
szán elmozdulása folytán az erő nagyságát az alkotó irányában jelzi.
A P dob azonban a nyúlás arányában elfordul, ennélfogva az irón egyidejűleg a nyúlást is jelzi.
A szál kellő megfeszítésére és a mérlegkarok vízszintes helyzetbe
való beállítására a 8 1. és 8/11. ábrákon feltüntetett szerkezet szolgál. Ennek
lényege a következő: A befogót tartalmazó C rúd oldható kötéssel
van a Q fogazott rúdhoz erősítve. E két rész között a kapcsolatot" a
szál befogásának idejére föloldjuk, de ugyanakkor a mérlegkarokat alá-
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támasztjuk. Befogás után összekapcsoljuk a C rudat a Q-gyel s ezzel
a szál a húzás kifejtésére készen áll. A szál meghúzását a T0 állványba
ágyazott T tengely végére helyezett T3 forgattyúval visszük véghez, még
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pedig az által, hogy a 77 vízszintes tengely nemcsak a Ti csavarral, hanem
azon felül az 5 függélyes tengelv útján a C 2 csavarkerékkel és így a Q
fogasrúddal is: kapcsolatban áll. A C rúd elmozdulásával egyidejűleg a
7" tengely.a papirost tartó-P hengert is elfordítja és pedig a P hengerhez
erősített Ut vagy U2 csavarkerekek segítségével. Ezek egyikét a T által
mozgatott T:i csavarral kapcsoljuk össze. Ha a kapcsolatot az Ut kerékkel
létesítjük, a .papiroshenger a szál nyúlásának százszorosával mozdul el,
az {/„-vei való kapcsolatkor pedig annak tízszeresével.
Hogy a szakítqkísérleteket állandó és tőlünk függő nedvességben
végezhessük, a mérleg Ax karjának végét az As üvegszekrénnyel szereltük
fel. Ez üvegszekrény levegőjét a szükséghez képest nedvesebbé tehetjük,
vagy kénsavval kiszáríthatjuk. E nedvesség fokát a szekrénybe helyezett
hajszálhigrométer jelzi.
A most ismertetett, műszer kezelése, illetőleg a mérleg vízszintes
helyzetének megfigyelése gyapjúszál vizsgálatánál sokkal egyszerűbb, mint
a pamutszálénál. Ez utóbbi ugyanis alig nyúlik s azért a mérlegkar kimozdulását távcsővel kell megfigyelnünk, holott gyapjú vizsgálatakor szabad
szemmel végezzük azt.
A gyapjúszál vizsgálatánál, miután a szálat befogtuk és a mérlegkarokra a gyapjú finomságához mért súlyokat elhelyeztük (1. a 8/Ia. ábrát),
megszüntetjük a mérleg alátámasztását az M gomb elforgatása útján.
Ekkor ugyanis a mérleg Bt mutatója a Z?2 mércén kileng. Most tehát a
T3 forgattyú segítségével a szálat annyira lefelé húzzuk, hogy a mérleg
mutatója a mérce zérusvonalába jusson, ezt követőleg pedig a K
forgattyú segítségével a O a súlyt tovább toljuk, vagyis a szálat jobban
terheljük. Ez utóbbitól a mérleg ismét kileng, miért is azt a Ts forgatásával ismét egyensúlyi helyzetbe húzzuk vissza. A terhelést és ezt követőleg a szál lehúzását s ezzel a P papiros-tartó dob elforgatását mindaddig folytatjuk, míg, a szál elszakad.
Az időszakos terhelés s az ezt követő időszakos, elforgatás következtében az irón a 9. ábrán feltüntetett lépcsős vonalat írja le. A lépcsők
belső sarokpontjai jelzik az: egyensúlyi állapotot, miért is ezek összekötő
vonala az anyag jellemző erőváltozását adja.
A szál elszakadása után levágjuk a befogókon túl eső sértetlen
szálrészeket, azok átmérőjét mikroszkóppal megállapítjuk, ez alapon kiszámítjuk:

= ^ numerust. Ezután lemérjük a diagramm erővonalának

hosszát mm-ben, azt a rugóléptékkel (r) megszorozzuk; az ilykép kapott
szakitöerőt (PJ szorozzuk a szál finomsági számával, a szorzat adja meg
a szakítóhosszúságot: Af1 = /319rí1. Ezután a már ismert eljárással kiszámítjuk a diagramm területét {/), ebből megállapítjuk az anyag jóságát.
A lennél és a pamutnál követendő eljárás az előbbitől a következőkben különbözik: A gyapjúnál a nyúlást tízszeres nagyításban, a lennél és a

A szál munkabírása
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pamutnál pedig százszorosan nagyítva rajzoltatjuk fel. A mérlegkar terhelése
után most is a szál meghúzásával kell a mérlegkart egyensúlyi helyzetébe
visszahúzni. Az egyensúlyt azonban nem a Bx mutatónak a B, mércéhez
való helyzetéből ítéljük meg, hanem a mérleg középső tengelyére erősített
kis tükörrel (o) (1. a 8/IIIa. ábrát), melyben a z mérce képe látszik (1 a
8/III6. ábrát), ezt az / távcsővel figyeljük meg. A távcsőben ugyanis
hajszálkereszt van, amely, mihelyt a mérlegkar elmozdúl, a mérce más
és más vonalának képével esik össze. Ha tehát a mérlegkar a terhelés
következtében vízszintes helyzetéből kibillen, a távcső hajszálkereszt-vona-

r ~

r z n v ,

j

ifflv

9. ábra.
Az elemi szálak erőváltozás-görbéi. I. Cigája juh felszőre. II. Cigája juh pehelyszőre.
III. AAA minőségű fésűsgyapjú. IV. Nyers grége-selyemszál. V. Sericinmentes gubószál. VI. Lenrostszál. VII. Pamutszál.

Iával más vonal esik egybe, nem az, amelyik zérus terhelésnél látszott,
ezért a Tz forgattyúval a C rudat addig húzzuk lefelé, míg végre a mérce
erédeti osztásvonala esik egybe a hajszálkereszt vízszintes vonalával.
A távcsővel való leolvasáskor az experimentáló a távcsőnél van elfoglalva,
ezért úgy a terhelést, mint a szál lehúzását ottani helyzetéről kell elvégezni.
E célból a távcső mellé két zsinórdobot erősítünk fel, ezek egyike, t. i. a
Ki jelű (1. a 8/III6. ábrát), a K-val, másika pedig, t i. a T3íl jelű a 7~s-mal
van zsinórtranzmisszióval összekötve.
A műszerünkkel felvett munkadiagrammokat a 9. ábracsoport szemlélteti ; az ezek alapján kiszámított jellemző értékeket pedig a IV. táblázat
tünteti fel.
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örege-selyem, nyers

...
-

Szericinmentes gubószál

VI.

Lenrostszál

VII.

Pamutszál

0,089

124

35,0

4350

27,0

909

0,04

620

10,4

6453

37,5

1545

0,015

3460

3,0

10400

34,0

2213 ,

0,054

524

37,0

19400

18,8

2500

,

i.

0,011

8270

5,4

44600

18,8

4540

0,023

1900

23,0

43600

210

0,013

5900

4,6

27100

1,1
5,6

... —
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Munkabírás
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V.

—

Cigája juh pehelyszőre

AAA fésűsgyapjú

%

Cigája juh felszőre
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Szakitóhosszúság m

1.
II.

Átmérő
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Szakítóerő gr

(fi

3
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AZ IPARI J E L E N T Ő S É G Ű

SZÁLASANYAGOK

TULAJDONSÁGAI

EME
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II. AZ IPARI JELENTŐSÉGŰ S Z Á L A S A N Y A G O K
TULAJDONSÁGAI.

13. Az ipari jelentőségű szálasanyagok részben a természet adományaid részben pedig ipari termékek. Minthogy a természetes anyagok
állati, növényi vagy ásványi eredetűek lehetnek, osztályozásuk e szempontok szerint történik.
Az állati eredetű természetes anyagokat a szőrneműek és a mirigyváladékai szolgáltatják; a növényieket pedig a háncsrostok, levélrostok,
farostok és a magszálak. Ásványi eredetű szálasanyag csak egy van: az
azbeszt.
Á mesterséges szálasanyagokat, ha növényi terményekből készültek,
müselyemnek nevezzük, az ásványi eredetűeket pedig drótoknak.

A) Az állati eredetű természetes szálasanyagok.
31) Szőrneműek.
14. Az állatok bundáját rendszerint kétféle szőrnem alkotja, t. i. a
véVonyabb -pekelyszőr és a vastagabb felszór. Mindkét szőrnem keresztmetszetén három réteg láthatő7 mélyek közül a legkülső a hámsejtréteg
(cuticula pili, vagy epidermis), a középső a kéj^ganyag-vagy szaruanyag-réteg (substantia fibrösajT és a belső a ^.(substantia medularis).
A külső reTegeT s^koióM)Mms£fíek. íapalakúak, szélességük 0,02—0,04 mm, hosszúságúit s széleik alakja azonban az állat faja
szerint változó; anyaguk áttetsző, illeszkedésük
pedig a szőr remére jellemző. £ felszőr hámsejtjei egymás p$üffisorakoznak. ezért e szornem széle mikroszkópon nézve simának látszik
(1. a 10/1. ábrát), ellenben a pehelyszőrön, mert
hámsejtjei pikkelyszerűen helyezkednek egyX 340
II.
másra; a szomszédos hámsejtek között magas10.
ábra.
ságkülönbség van, emiatt a pehelyszőr széle,
I. = a tehén felszőre (HÖHNEL
mikroszkópon nézve, fűrészeltnek látszik (I. a
szerint). II. = a macska
10/11. ábrát).
pehelyszőre (HÖHNEL szerint).
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A szőrök alkotó-sejtjei

A hámsejtek alatt van a szaruanyag-réteg, amelynek sejtjei hosszúkás
orsóalakúak. Illeszkedésük sokszor tökéletlen s ilyenkor a szál hosszúsága irányában vonalkázbttnak látszik. Hogy e réteg sejtjeit szemlélhessük,
a szálról a hámsejteket el kell távolítanunk. Ezt a célt tömény kénsavval
érjük el. Ha ugyanis a szőrszálai tömény kénsavba helyezzük, a hámsejtek
már kis idő múlva leválnak róla s a kéreganyag orsóalakú sejtjei jól
láthatókká válnak, amint ezt a 11. ábra mutatja.
A hámsejtektől megfosztott szál szilárdsága lényegesen kisebb az
ép szálénál; még pedig ennek majdnem csak V i o — V a o - a .
A hámsejtek mechanikai úton is eltávolíthatók, t. i. koptatással Ha a
kopás egyenletes, a szál kifényesedik, mint a fésűsgyajú-szövetből készült
viseltes ruha; ha azonban a hámsejteket tűalakú'szerszámmal lekaparjuk, a
szálvégek ép oly seprűszerűekké válnak, mint ha azokat savval kezeltük
volna. Ez a jelenség a műgyapjún, vagyis használt gyapjúrongyok szét-

X 75

11. ábra.
Tömény kénsavba mártott
gyapjúszál sejtjeinek szétmállása.

X 150

12. ábra.
Mungó műgyapjú.
a = a szál seprőszerű vége.
b = az epidermisz-sejtektől
megfosztott szál közepe.

X 280

13. ábra.
Leicesteri gyapjú.

foszlatása útján nyert szálakon gyakran észlelhető, amint azt a 12. ábra
mutatja.
A szőr legbelsőbb rétege a velőanvagréteg, vagyis a bél. A felszőrnél
ez a réteg a legvastagabb, t. i. a szál átmérőjének legalább fele ré»eét
teszi ki (1. a 10/1. ábrát), pehelyszőrnél pedig legfeljebb egyharmadát
(1. a 10/11. ábrát). A szőr használhatóságára e réteg milyensége is mértékadó.
A bél ugyanis lehet folytonos (1. a 10/1. ábrát), vagy szakaszos (I. a
10/11. ábrát), de teljesen hiányozhat is s ekkor a bél ürege levegőt tartalmaz,
miért is mikroszkópon nézve a szál áttetsző, ellenkező esetben sötét
sávokat látunk benne. A bél teljes hiánya felszőrnél és pehelyszőrnél
egyaránt előfordúl. Bélmentes felszőre van a leicesteri (olv. liszteri) juhnak,
amelyet a 13-ik ábra szemléltet, ellenben velőmentes pehelyszőrből ál| a
merinó juh bundája (1. a 14. ábrát). A bél anyagát zsirok alkotják.
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15. Az első két réteg anyaga szaruállomány. Ennek az a tulajdonsága,
hogy nedves melegben, alakítható, azaz ily állapotban a sejtek viszonylagosan
elmozdíthatók, a szál tehát elhajlítható. Ha a sejtek viszonylagos elmozdulásával egyidejűleg a szálakat kuszáljuk, akkor ezek kuszált helyzetüket a
nedves meleg megszűntével oly erővel tartják fenn, hogy inkább elszakadnak, mintsem kuszált helyzetükből kicsússzanak.
Az ily foglalatosan kapcsolt szálhalmazt nemeznek nevezzük, a szaruállomány e tulajdonságát pedig nemezelhetőségnek mondjuk. De nemcsak
a bélmentes szál nemezedik, hanem a szakaszos bélű is, mint pl. a
macska pehelyszőre (1. a. 10/11. ábrát).
A szakaszos bélű szálak e tulajdonságát ismerve, a béltartalmú
szálakat azáltal tehetjük nemezelhetőkké, hogy belüket valamely módon
szakadozottá tesszük. A nyúl pehelyszőrének bele pl. folytonos, de ha a
nyúl bundáját salétromsavból, arzénből és 10—15% kénesőből (Hg) álló
csávával kezeljük, a pehelyszőrben a
zsíros bél a kéneső hatása folytán
cseppekre szakad (1. a 15. ábrát) és
ekkor ez a szőr is jól nemezelhetővé lesz.
A szőrök általános tulajdonságait ismerve, a legjelentékenyebb
szőrnemek ismertetésére térhetünkát.
a) A gyapjú.
(n. Wolle, ff. laíne, a. wool.)
X 340
X 340
16. A juh velőmentes szőrét
14. ábra.
gyapjúnak nevezzük. A legtöbb juh15. ábra.
faj pehelyszőre velőmentes, de van- A merinó juh velő- A nyúl pehelyszőre,
nak olyan juhfajták is, melyeknek a mentes pehelyszőre csávával való keze(HÖHNEL szerint).
lés után (HÖHNEL
felszőte is ilyen. A nemesített juh="•••1111),
fajok bundája csak egyféle szőrnemből áll, de a többi fajták bundájában 'mindkét szőrnem megtalálható.
A spanyol eredetű merinó juh gyapja tisztán velőmentes pehelyszőr.
A nálunk tenyésző merinó juhok közül legfinomabb gyapjút az Electoral
merinó, a Negretti merinó és az Electoral-Negretti tenyészirányok adják,
míg a legjobb fésűsgyapjút a francia eredetű Rambouillet \d]\6\ kapjuk.
A merinógyagjú jellemzője, hogy hámsejtjei kúpalakúak s ezért
gyűszűszenfen. illeszkednfik-..egymásba. A gyűszű széle részben egyenes,
részben hullámos, amint ezt a 14. ábra mutatja. A szál keresztmetszete
körded. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a merinó juh • bundájában
is találunk néha velőt tartalmazó szőröket, ezek neve: ebszn'r- mert az
ebmarásos testrészeken nőnek. Az ebszőrök néha két velőréteget is tartalmaznak.
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A leicesterí (arigol faj) juh bundája csak felszőrből áll, mely rendszerint velőmentes, néha azonban velőt is tartalmaz, amint ez a 13. ábrán
látható,
A nálunk tenyésző magyar juh gyapja, az ú. n. bánáti gyapjú, velőmentes pehelyszőr, melynek hámsejtjei zsindelyszerűen
illeszkednek, mint ezt a 16. ábrán látjuk, a cigája juh bundája mindkét nemű szőrből áll, még pedig a havasi legelőkön tartózkodókéban a velőt tartalmazó felszőr túlnyomó (1. a 17. ábrát), az alföldiekében pedig a pehelyszőr, mint az a 18. ábrán látható. A racka juh bundája
is velőmentes pehelyszőr, de durvább minőségű, mint az
alföldi cigája pehely szőre (La 19. ábrát).
A cákoly juh kizárólag havasi legelőkön tenyészik
s bundája velőtartalmú felszőrből és helyenként velőt is
tartalmazó pehelyszőrből áll, amint az a 20. ábrán látható.
X 343

a) A gyapjú növése.
17. Mielőtt a gyapjú tulajdonságainak ismertetésére
(HÖHNEL szerint).
térnénk át, a gyapjú növésével kell megismerkednünk, mert
a gyapjú fizikai tulajdonságai csakis ennek ismerete alapján érthetők meg.
A gyapjú ugyanis az irhába ágyazott hagymaalakú gyökerekből
fejlődik. E gyökerek az irhában egyenletesen vannak elhelyezve, de a
kibúvó szálak a felbőrön csoportosan rendezkednek el. Egy-egy csoportot
16. ábra.
Bánáti juh gyapja

tiSj&Sü »'"•-'
X 150
17. ábra.
A cigája juh felszőre.

X 150

X 150

18. ábra.
A cigája juh
pehelyszőre.

19. ábra.
A racka juh
pehelyszőre.

X 150
20. ábra.
A cákoly juh gyapja.
a = pehelyszőre.
b = felszőre.

2—25 szál alkot. Minél finomabb a gyapjú, annál nagyobb a csoportokat
alkotó szálak száma. Mielőtt a gyökérből fejlődő szál a. felbőrön keresztülbújna, faggyúmirígyen halad át, miért is minden szál e faggyúmirígy
váladékával van bevonva. Ehhez járul a verejtékmirígyek anyaga is. E két
rendbeli mirígyék váladéka kétféle sűrűségű anyagból áll; az egyik kemé-
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nyebb, tapadós, a másik pedig puhább és olajos. E két alkotó arányszáma
a juh fajtája szerint változó.
A merinó juh gyapjában a keményebb, tapadós anyag a túlnyomó,
miért is a csoportokat alkotó szálak annyira összetapadnak, hogy együttesen kénytelenek nőni s pászmáid alkotnak. Az ily csoportok között
azonban magukban álló szálak is' vannak, ezek majd az egyik, majd a másik
szomszédos pászmához szegődnek, azokat részben össze is kötik, miért
is kötőszálaknak neveztetnek (1. a 21. ábrát). De nemcsak a kötőszálak
helyezkednek el a szomszédos pászmák közé, hanem az elhalt gyökerek
szálai is s ezeket hamis kötőszálaknak nevezzük.
A durvább minőségű gyapjúk mirígyváladékaiban az olajos anyag
a túlnyomó, az ilyen szálak ezért nem is tapadnak össze.
18. A tapadósabb mirígyváladékok nemcsak a csoportban levő szálakat tapasztják össze, hanem lekötnek igen sok földes
anyagot, takarmányhulladékot és különféle növényi
bogáncsokat is. Mindezek együttesen a gyapjúzsírt
alkotják. Mentől tapadósabb a gyapjúzsír, annál több
benne a földes anyag s annál kisebb a bunda tiszta
gyapjűtartalma. A tiszta gyapjú súlyának a bunda súlyához váló viszonyát hasznosítási százaléknak, rendementJiak nevezik.
Az ausztráliai és a la-platai gyapjúk bundájának
hasznosítási százaléka általában 34°/o—47%, ellenben a
magyar posztógyapjúké csak 1 5 % — 3 0 % és a magyar
•fésűsgyapjúké 18% —34%. A magyar juhok gyapjúX 25
zsírjában 3 1 % — 3 2 % a' földes anyag, 1 0 % — 1 8 % a
21. ábra.
vízben oldható vegyületek és Í 2 % — 1 7 % a zsír.*) A p á s z m a és köí5 _
A vízben oldható részek közt van 2 , 8 % — 4 , 7 % kálivegyü- szálai ( B Ö H M szerint).
Jet, melyet még a gyári mosás előtt szokás kilúgozni.
Az olyan gyapjat, amely, ily nagymennyiségű szennyező anyagot
tartalmaz, zsírban nyíroUaok. nevezzük. Ily viszonyok között csak a posztóés szövetgyapjúkat szokás nyírni, ellenben a fésűsgyapjúkat már a juh
testén mossák, hogy a gyári mosást megkönnyítsék. Az ilyen gyapjút
hátonmosottnak mondják. A hátonmosás legegyszerűbb módja abban áll,
hogy a juhokat 17 C° vízben úsztatják és azután zuhanyozzák. De ez
eljárás a gyapjúzsírnak csak a vízben oldható részeit csökkenti, ezért
a zuhanyozott gyapjú rendement-ja tehát csak 20 —25°/o, míg gyapjúzsírjá
kb.

50—55%.

Tökéletesebb a hátonmosás, ha. azt 30 C° vízben yggzjk, amelybe
elszappanosító anyagokat adnak, nevezetesen szappangyökeret (Radix
*) Az országos magyar királyi gyapjúminősítő intézet 1907. évi közlései: KOVÁCS
IMRE : Összehasonlító, vizsgálatok a gyapjú rendement-ját befolyásoló tényezőkről.
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saponaría), vagy pedig szappankérget (Quillajasaponaria). Ez eljárással agyapjú
rendement-ja 58—62%-ra nő, gyapjúzsírtartalma tehát 30—35% ra csökken.
A hátonmosás azonban költséges eljárás és a juh egészségére
hátrányos, amennyiben a juh könnyen meghűlhet, ezért csak fésűsgyapjút
adó juhfajtáknál használják.
19. A gyapjúzsír által összetapasztott szálak a külső nyomás következtében elhajlani kénytelenek. Ez elhajlásban a pászma összes szálai
egyformán vesznek részt s mert elhajlásuk jobb és bal irányban egyaránt
történik, a pászma hullámszerű alakú lesz, amelyet ívelésnek nevezünk
(1. a 21. ábrát). A gyapjú ívelése a szaruállomány azon tulajdonságán
alapszik, hogy az meleg és nedves állapotban alakítható. Ámde csak a, szaruállómány bír e sajátsággal, azért csak a velőmentes szálak íveltek, míg a velőt
tartalmazók sírnák maradnak. A velőmentes szálak annál íveltebbek, minél
finomabbak, mert ekkor elhajlításuk kisebb ívben történhetik; éppen ezért az
ívelések számából a gyapjú finomságára is következtethetünk. Az ívelések
száma azonban csak akkor mértékadó, ha azt a pászmán számláljuk még.
A legfinomabb gyapjú ívelése cm-ként 12—13, s az ilyen gyapjút a kereskedelemben super super elekta-nak nevezik és SSf-vel jelölik. Az ezt követőalacsonyabb osztályokon fokozatosan egy-egy íveléssel kevesebb látható.
Az egyes osztályoknak megfelelő ívelések számát, a szál átmérőjét,
finomsági számát, az osztály kereskedelmi jelzését és elnevezését az
V. táblázat mutatja.
V. táblázat.
i
|

Kereskedelmi jelzés

Kártoltgyapjú
kereskedelmi
elnevezése

közepes
átmérő

SSE

szuperszuper
elekta

SE

szuper elekta

I.E

3
ívelések
száma

finomsági
szám

0,013
0,015

12-13

5900
4400

0,015
0,017

11—12

4400
3400

elsőminőségű
elekta

0,017
0,018

10-11

3400
3000

II. E

másodminőségű
elekta

0,018
0,020

9-10

3000
2500

I.P

elsőminőségű
prima

0,020
0,022

8-9

2500
2000

II.P

másodminőségű
prima

0,022
0,025

7-8

2000
1600

B

S

szekunda

0,025
0,0266

6—7

1600
1500

C

T

tercia

0,0266
0,033

5—&

1500
900

D

Q

kvarta

0,033
0,039

4—5

900
600

E

Qu

kvinta

0,040
0,050

2—4

600
400

fésűsgyapjú kártoltgyapjú

AAA

AA

|

A [

\

•
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Az ívelések fárasztó megszámlálását mellőzhetjük, ha a gyakorlatban
meghonosúlt összehasonlító eljárást használjuk. E célra oly sokszögű
lap szolgál (1. a 22. ábrát), amelynek első oldalán cm-ként 12, a másodikon
11, a harmadikon 10 stb. hullám van. Ha tehát e műszer egyes oldalait
a pászmához illesztjük, gyorsan megállapíthatjuk, hogy á pászma ívelése
melyik oldal hullámaival egyezik.
A gyapjú sajátságai azonban nem egyedül az ívelések számától
függenek, hanem az ívelések alakjától is. Az ívelést szabályosnak akkor
mondjuk, ha az ív magassága a tengelyben mért húrhosszal egyenlő (1. a
23. ábra felső rajzát); tömött-nek, ha az ív magassága valamivel nagyobb a
húr hosszánál, de kisebb ennek 1,5-szörösénél; túltömött-nek, ha az ív
magassága nagyobb a húr hosszának 1,5-szörösénél (1. a 23. ábra középső
rajzát); hurkosán ívelt-nek, ha az ívek nem félköralakúak, hanem majdnem

W W
m f t f
X 130
22. ábra.
ívelést mérő műszer.

B

23. ábra.
A szabályos, túltömött
és a hurkos ívelés.

24. ábra.
Szálhűtlen gyapjú
(HÖHNEL szerint).

U körívesek (I. a 23. ábra alsó képét); tágasan, vagy nyujtottan ívelt-nek
akkor mondjuk, ha a húrhossz nagyobb az ív magasságának 1,5-szörösénél és végre símá-nak nevezzük a szálat, ha nincs ívelése.
Az ívelés alakja azért fontos, mert ez alapon a gyapjú nemezelődő
képességére következtethetünk. Jól nemezelődik a szabályos, tömött sjúltömöttJvelésíL a i ilyen gyapjú tehát posztógyártásra használható; ellenben a-hurkosán és tágasan ívelt rosszúl nemezelődik, miért is az ilyen
gyapjú fésűs-szövetek gyártására alkalmas.
20. A pászma, minthogy ívelt, csekélyebb hosszúságú a kiegyenesített szálnál, ezért a gyakorlatban megkülönböztetünk szálhosszúságot és
pászmahosszt, az utóbbit fürtmagasságnak nevezzük.
A gyapjú értékére befolyással bír az a körülmény is, hogy a szál
hosszúsága az egész bundában közelítőleg azonos-e vagy sem és hogy
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ez utóbbi esetben mekkora az eltérés. A szálhossz egyenletességének
fokát a bunda felületének alakjából, a fürt-tető alakból ítélhetjük meg.
Az egyenletes szálhosszúságú bunda felülete szintén egyenletes, s ilyenkor a fürttető karfiolszerű.-, ha pedig a pászma egyes szálai között
10—20%-nyi az eltérés, a fürt-tető lándzsás szerkezetű, igen nagy hosszkülönbség esetén pedig gubancos.
A gyapjú jellegét azonban nemcsak a hosszúságnak, hanem az
átmérőnek egyenletessége is befolyásolja. Ha a szál hosszában az átmérő
nagy határok között ingadozik (1. a 24. ábrát), a .gyapjút szálhűtlennek
mondjuk. Ez a jelenség a báránygyápjún
rendesen, másféléken pedig akkor forj
jjY\ T\
dúl elő, ha az állat táplálkozásában

J

® lú-H ® v\
/
j; fi
Vv
"'11 It
^iv
^rH
»
<o
...
| " |^
jjJ^
j
^ f
J
1
|
A
)•
\
I

|
j **• |

Vi
\
\
|
/
["•
/'" •••—_
/

f(

"

s
Y
V
25. ábra.

nagy ingadozások voltak.
21- A juh bundájának szálai még
a leggondosabb tenyésztés mellett sem
egyenlő minőségűek, hanem hatféle
fínomságúak, mert a test különböző
részein más-más finomságú gyapjú nő.
A finomság szerinti eloszlást a 25. ábra
mutatja. Minthogy a torok alatt és a

lábszárakon durva felszőr nő, a lenyírt
j i " t > ? bundából legelőször is e szőröket,
valamint az esetleges ebszőröket sze[
dik ki. A bunda megmaradt részét a
/
fésűs-iparban hat osztályra osztják, a
í
kártoltgyapjú-iparban ellenben két-két
szomszédos osztályt összefoglalnak,
tehát itt a bundát csak három osztályba
"í \
sorozzák.
A merinó júh bundájának átlagos
x^^^T" súlya, ha zsírban nyírták, 4,5—5 kg,
gyári mosás után pedig a tiszta gyapjú:

A bunda szálfínomságának eloszlása.

1,2— 1,5

p) A gyapjú kémiai és fizikai

kg.

tulajdonságai.

22. Kémiai szempontból a velőmentes gyapjú ugyanolyan alkotórészekből áll, mint a szaruállomány, vagyis kémiai összetétele: 50,05% C,
22,31% O, 17,71% N, 7,02% H és 2,31% S.
Savak hatása: Tömény kénsav közönséges hőmérsékleten a gyapjút
elemi sejtjeire bontja (1. a 11. ábrát), majd pedig oldja, miközben a gyapjú
vörösbarna színűvé válik.
A sósav tömény állapotban, csak hosszú ideig tartó behatás után
oldja a gyapjút.
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A tömény salétromsav ugyanolyan lassú hatást fejt ki, mint a sósav
s jellemzője, hogy a gyapjút sárgára festi.
Hígított savak, ha azokban a gyapjút főzzük, a VI. táblázatban
foglalt hatást fejtik ki.
VI. táblázat.
Koncentrációja
<Vo

Sav neve

Főzés
ideje

A

sav

h a t á s a

kénsav

2o/o

1 óra

A sav hatása nem észlelhető.

«

2o/o

2

Elvétve foszlott szálvégek mutatkoznak.

«

5%

"

5»/o
«

10%

«

lOVo

«

1/2 «
1

A szálak a 26. ábrán látható módon hurkolódnak.

«

A szálak töredeznek, végeik pedig foszladoznak.

1/2 « |
•

•{

A száltörések szaporodnak, a szálak hurkolódnak,
a szálvégek foszladoznak.
A szálak igen nagy mértékben töredeznek, sok szál
összetapad, mint azt a 27. ábra mutatja.

sósav

2o/o

1 óra

A sav hatása nem észlelhető.

«

2"/o

2

«

Gyenge hurkolódás, helyenként törés.

«

5°'o

i/s

* {

Gyenge hurkolódás és száltörés, egynéhány foszlott szálvég.

«

Rövidre tört szálak.

«

50,o

«

IO0/0

«

10%

1

1/2 «
1

Hurkolódás, néhány száltörés és foszlás.

«

Teljesen rövidre tört és összetapadt szálak.

salétromsav

2o/o

1 óra |

A gyapjú sárgára színeződik, • egyéb hatás nem
észlelhető.

«

20/0

2

« |

Sárgára színeződésen felül erősen töredezik és
hurkolódik, amint ezt a 28. ábra mutatja.

«

5%

1/2 « |

Sárgaszínű, igen apróra törött szálak, erősen foszlott szálvégek.

X

75

26. ábra.
5'Vo-os kénsavban fél óráig
főtt gyapjú.

X

75

27. ábra.
10°/o-os kénsavban egy
óráig főtt gyapjú.

X 75
28. ábra.
2°/o-os salétromsavban
két óráig főtt gyapjú.
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Maró alkáliák hígított állapotban közönséges hőmérsékleten is megtámadják a gyapjút, főzéskor pedig teljesen feloldják. Az alkáliák e hatását
a pamutból és gyapjúból álló keverék gyapjútartalmának meghatározásúm
használják fel.
Tömény állapotú maró alkáliák már közönséges hőmérsékleten is
1—2 percnyi behatás után a hámsejteket annyira lazítják, hogy ezek
lekaparhatok, további behatás után pedig oldják a gyapjút, miközben
kénhidrogén-gázok fejlődnek. Alkalikus oldatából ecetsav hatására kiválik
ugyan a szaruanyag, de ebből szálat előállítani mindez ideig nem sikerült.
Klór hatására a gyapjú átlátszó, tapadós, vízben korlátoltan oldható
anyaggá válik.
Vízben, atmoszférikus nyomás alatt főzve, a gyapjú nem változik,
de 2—3 atmoszféra nyomás alatt bomlik, 5 atm nyomás alatt pedig korlátoltan oldódik, miközben kénhidrogén-gázok válnak szabaddá.
23. A gyapjú mechanikai tulajdonságait annak szakítóhosszúságával
és munkabírásával jellemezhetjük. De mert a szakítóhosszúság a finomsági
számnak és a szakítóerőnek a szorzata (R0 =P.^l0 ),
azért kísérletileg e
tényezőket kell meghatároznunk és hogy az anyag munkabírását (az anyag
jóságát) is kiszámíthassuk, az előbb említett tényezőkön kívül a szál
nyúlását is meg kell határoznunk.
A különböző gyapjúfajtákra vonatkozólag a nevezett tényezőket s
szorzataikat meghatároztuk s ezeket a Víl. táblázatba foglaltuk.
E táblázatból kitűnik, hogy a gyapjú szakítóhosszúsága nem finomságától, hanem minőségétől függ.
A kitűnő minőségű gyapjú szakítóhosszúsága:
R0 = 10000 ~ 22000 m = 16000 + 6000.
A közepes minőségűé:
R0 = 7000 ~ 10000 m = 8500 + 1500.
A silány minőségűé:
R0 = 4000 ~ 7000 m = 5500 ± 1500.
De ha a szakítóhosszúság ugyanazon minőségű anyagnál azonos
D

értékű, következik, hogy a szál szakítóereje P— ^

a finomsági

szám

csökkenésével nő, vagyis a durvább szálaknak szakítóereje nagyobb,
aminek oka a vastagabb kéreganyagréteg.
Minthogy a gyapjú szívós, nyúlása a feszültségnek, tehát a szakítóhosszúságnak is függvénye. Ámde a szakítóhosszúság nem a szál finomsága,
hanem fajtája szerint változik; egy-egy fajtánál azonos értékű, így tehát
a szál egyenletes megnyúlása is egy-egy fajtánál azonos értékű s független
a szál finomságától, amint azt a VII. táblázat adatai is igazolják. Ez adatok
szerint kitűnő minőségű gyapjúnál: \e = 0,24 ~ 0,36 = 0,30 ^ 0,06, közepes minőségűnél: \e = 0.10 ~ 0,24 = 0,17 ± 0,07 és a silány minőségűnél
Xe < 0,10-nél.
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VII. táblázat.
Anyag

A°/o

Km

PS r

Rm

Mm kgi kg

0,015

4440

2,8

12400

2440

28,6

0,017

3440

4,2

14500

4650

38,0

0,017

3440

4,2

14500

2130

24,0

0,018

3000

6,0

18000

5180

37,0

11 E

0,02
0,02
0,02
0,02

2500
2500
2500
2500

4,4
5,4
5,4
6,0

11000
13400
13500
15000

2740
4040
4120
4130

35,5
41,0
50,5
40,0

I. P

0,0211
0,0213
0,0225
0,0227
0,0211

2250
2190
1968
1940
2240

4,0
6,01
6,29
5,95
5,63

9000
13200
12400
11570
12600

0,023
0,023
0,025
6,023
0,023

1890
1890
1600
1890
1890

5,2
5,0
6,0
6,2
6,2

S

0,0256
0,0269
0,028
0,0256
0,025

1526
1380
1280
1526
1600

4,8
7,67
4,2
5,7
7,4

T

0,030
0,028
0,028
0,028
0 028

1110
1280
1280
1280
1280

O

0,0358
0,0380
0,0384
0,0307

Magyar
gyapjú
(Fejér m.1

Bánáti
(cigája)
gyapjú

ömm
kártolt

fésűs

AAA

S E

AA

I. E

AA

A

A

II. P

B

C

D

1

—

23,2
27,3
28,0
28,9
20,49

10000
9600
9600
11800
11800

1530
2260
2430
2828
2870

25,5
34,5
38,0
38,5.
34,5

7320
10200
5300
8700
' 11850

1261
1465
2160
2230

25,5
27,8
41,5
41,0
27,8

5,6
6,6
7,6
6,6
10,6

6220
8400
9700
8450
13500

1111
1675
2180
2388
2730

24,8
31,0
35,5
44,0
28,5

781
643
680
1060

8,5
27,6
16,4
12,8

6640
19100
11200
13600

1440
3200
3713

29,0
33,4
27,7
41,0

0.030
0,030
0,017
0,030
0,030

1110
1110
3440
1110
1110

3,8
5,0
4,0
4,8
5,8

4200
5550
13760
5330
6430

445
600
980
1230
1820

14,0
12,6
10,0
24,5
30,0

0,0387
0,0387
0,0473
0,0473
0,0301

667
667
448
448
1100

14,0
15,2
21,6
20,4
11,2

9300
10120
9690
9110
12380

630
890
1580
1820
1940

9,4
12,0
23,0
27,0
20,0

1

—
—
—
—

—

—

1
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Az anyag munkabírása, vagyis jósági foka pedig a VII. táblázat adatai
szerint a következő:
kitűnő minőségű anyagnál:
M ^ , ^ = 2500 ~ 5000 = 3750 + 1250,
közepes minőségűnél:
M ^ k g = 1200 ~ 2500 = 1850 + 650,
silány minőségűnél, amelyet ernyedtnek nevezünk:
Mmkglkg < 1200.
Szakítógép hiányában a gyakorlat az anyag jóságát a következőképen állapítja meg: Néhány szálat (15—20-at), vagy pedig egy pászmát
két végénél fogva, kifeszítve, ujjunkkal pengetünk. A kitűnő minőségű
anyag rugalmas rezgése következtében élénk hangot ad, a közepes minőségű
tompát, az ernyedt pedig pengetéskor hangot nem ad, hanem elszakad.
24. A gyapjú egyéb fizikai tulajdonságai. Fajsúlya: 1,257~ 1,382
között váltakozik, középértékben 1,32-nek vehető.
Vízszívó tulajdonsága: Higroszkópikus víztartalma 7 % ~ 2 8 % között
ingadozik. Kereskedelmi szabvány szerint 18% a megengedett víztartalom.
Adás-vevéskor a tényleges víztartalmat a 6. pontban leírt kondicionáló
•eljárással határozzák meg.
A gyapjú azonban nemcsak higroszkópikus vizet tartalmazhat, hanem
-foglalatosan kapcsoltat is, mert laza állapotában ép úgy, mint fonal és
szövet alakjában nem tömör, hanem hajszálcsöves üregekkel bír, melyekbe
a víz behatolhat. Minél finomabbak az üregek, annál több vizet köt le.
GROTHE kísérletei szerint a laza gyapjú: 1 5 0 % ,
a gyapjúfonal: 178%,
a gyapjúszövet: 311% vizet képes lekötni.
E foglalatosan lekötött víztől a gyapjú mechanikai úton csak részben
szabadíható meg. Az erre vonatkozó adatok a VIII. táblázatba vannak
foglalva.
VIII. táblázat.
j
!

:
|

V' í z t a r t a l m a
A gyapjú állapota

facsarás után

hengerek közötti
kisajtolás után

30 mlseckerületi sebességgel forgó repítőgépen való kezelés után

laza gyapjú

100°/o

60%

30%

gyapjúszövet

200%

100%

60%

Attól a vízmennyiségtől a gyapjú, amely benne a röpítőgépen való
kezelés után is visszamaradt, csak szárítással mentesíthető. A szárítást
legcélszerűbb oly hőfokon elvégezni, amelyen a gyapjú higroszkópikus vizét
még el nem veszíti. Ez a hőfok 65—75 C°. Ha a munka gyorsítása
kedvéért a szárítást 80—100 C°-on végezzük, a gyapjú higroszkópikus vizének
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egy részét elveszti, ezért szárítás után nedves légkörben pihentetnünk
kell ezt, hogy higroszkópikus vizét újra felszívhassa.
Magasabb hőfokon végzett szárításkor a gyapjú színére is figyelnünk
kell A fehér vagy a világos színre festett gyapjút ugyanis 125 C°-ra felmelegíthetjük, a sötét színűeket azonban csak 110 C°-ra, mert különben
nemcsak a szaruállományuk ömlik meg, hanem az anyag sa öngyúlladás
veszélyének is ki van téve.
A száradás időtartama szintén változik a színnel. Minél sötétebb a
szín, annál gyorsabban szárad anyaga. Ha a fehér gyapjú kiszárításához
szükséges időt egységnek vesszük, akkor ehhez képest
a világos zöld már 0,65,
a sötét zöld
0,63,
a fekete pedig már 0,56 időegység alatt kiszárad.
Y) A gyapjú kereskedelmi elnevezése.
25. A kereskedelemben a gyapjú elnevezése tekintetében különböző
szempontok irányadók.
Az évenként végzett nyírások száma alapján egynyíratú és kétnyíratú
gyapjút különböztetnek meg, az utóbbit pedig a nyírás ideje szerint
tavaszinak vagy őszinek nevezik.
A gyapjúzsír szempontjából zsírban Myíxoit vagy háím MQSűit lehet
a gyapjú.
Az állat kora szerint megkülönböztetünk báránygyapjút és érett
gyapjút. A juh első nyírásának gyapja a báránygyapjú, mely selymes
fogású, de nagyon szálhűtlen.
Az anyag nyerésének módja szerint van nyírott, dög- és tímárgyajjjú.
A döggyapjú az elhullott juhnak a gyapja, jellemzője, hogy kellemetlen
szagú. A tímárgyapjú a húsnyerés céljából levágott juhok irhájáról való.
Ha az irhán levő gyapjú hosszú, azt lenyírják róla s ennek külön elnevezést
nem adnak, de ha az 30 mm-nél kurtább, akkor csak a bőrgyártás folyama
alatt szedik le az irháról. Ámde bőrgyártáskor mesztejben áztatják az
irhákat s azután kaparó pengékkel gyökerestől lenyúzzák a gyapjút az irháról.
A mész gyengíti a szálat, a lenyúzás folytán pedig a szál töve és hagymája
is rajta marad, e részek sok nitrogénvegyületet tartalmaznak és ezért az
ilyen gyapjú könnyen molyosodik.
A tímárgyapjúban, ha azt hanyagúl mossák, mészmaradványokat is
találunk (mikroszkópon nézve, a mész átlátszatlan), de ha gondosan van
mosva, mész már nincs benne. Az ilyennek ismertető jele, hogy a lekaparás
folytán az irha epidermisz-részei keverednek a gyapjú közé, melyeket a
jódtinktura sárgára fest. De felismerhető a tímárgyapjú a szál töve és hagymája alapján is, mert e részeken nincsenek hámsejtek. A 10—15 mm-ts
tímárgyapjú neve: bőrgyapjú vagy tímárkóc.
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A bőrgyártás azonban olyképen is indítható meg, hogy a gyapjúirhát nem mésztejbe helyezik, hanem alacsony gőznyomás mellett izzasztják.
Ilyenkor az irha mirigyei annyira megduzzadnak, hogy a gyapjú az irhából
könnyen kihúzható. Ez eljárással nyert gyapjú jobb minőségű, az ilyen
irhából készült cserzett bőr azonban silányabb — lágyabb — minőségű lesz.
A íonóiparban a nyírott gyapjún kívül felhasználhatjuk a gyártási
hulladékokat is. A fésülés műveletével ugyanis a hosszabb szálakat különválasztjuk a kurtábbaktól, az utóbbiak a fésülés hulladékát alkotják, ezeket
fésűskócnak vagy kócgyapjúnak nevezik. A fonalgyártásnál, valamint a
szövésnél is képződnek hulladékok, ezek sodrott fonaldarabkák. Hogy
felhasználhassák őket, a farkas nevű bontógépen elemi szálakra bontják
s ilyen állapotban fonást hulladékanyagnak nevezik. Ha ilyen módon
gyapjúrongyot lazítunk, szálait mügyapjúnak nevezzük. Kártoltgyapjúrongyokból, főleg ha azok kallózva voltak, sokkal kurtább szálakat
kapunk, mint fésűs-szövetek bontása útján, azért a felbontott szövetek
milyensége szerint a bontás terményeit külön névvel illetjük. A fésűsszövet műgyapjúját shoddy-nak, a kártoltét mungó-nak nevezik. A mungó
szálai rövidebbek és erősebben sérültek, mint a shoddy szálai. A fonási
hulladékok a shoddy-val egyenértékűek.
A műgyapjút az ép gyapjútól, mikroszkópon nézve a következő
ismérvek alapján különböztetjük meg. Minthogy a rongyok széttépése
tűalakú szerszámmal megy végbe, amely a hámsejteket kaparja, ezért
ezek a szál végéről könnyen leválnak, miért is a szálvégeken a kéreganyag nrsóalakú sejtjei jól láthatók. Gyakran a szál közepe is sérült,
s akkor, amint azt a 12. ábra mutatja, a kéreganyagsejtek ott is. szembetűnők. A shoddyn s a fonási hulladékokon az i|yen sérülések lényegesen
kisebb fokúak, mint a mungón.
Felismerhető a műgyapjú még színezése alapján is, ha a mikroszkópi preparátum szálaira gyenge sósavat csepegtetünk. Ekkor ugyanis
az utolsó festés színe elroncsolódik és a gyapjúszálak régebbi színezése
lép érvényre. Minthogy pedig a műgyapjú különböző rongyokból készült
szálai ily kezelés mellett igen különböző színűek, azért azokat könnyen
megkülönböztethetjük az ép szálakból készült szövetétől, mert ez utóbbi
szálai, hacsak nem színkeverékes a szövet, egyszínűek maradnak. Végül
a műgyapjú szálainak finomsága is a szélső határok között ingadozik,
míg az ép gyapjú keveréke két három osztálykülönbségnél nem nagyobb,
s ez a legbiztosabb ismérve.
A kereskedelemben a gyapjú származása helyét is figyelembe
veszik. Ily szempontból megkülönböztetnek európai és tengerentúli gyapjút;
éz utóbbi csoportban pedig az ausztráliait és a la-platait.. A tengerentúli gyapjúk selymes fogásúak, de szálhűtlenek és minőségük a közepes
jósági fokot alig lépi túl.
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Végre megemlítjük még, hogy a szál hosszúsága szerint posztó-,
szövet- s fésűsgyapjút különböztetünk meg.
A posztógyapjú kétnyíratú, a szövet- s fésűsgyapjú pedig egynyíratú.
A posztógyapjú 30—40 mm hosszú, szabályosan vagy tömötten ívelt és
zsírban nyírt; a szövetgyapjú 40—60 mm hosszú, szabályosan, hurkosán
vagy tágan ívelt; a fésűsgyapjú 50 mm-nél hosszabb, háton mosott és
hurkosán vagy tágan ívelt.
S) A gyapjú piaci értéke.

26. A gyapjú abszolút piaci értéke az'általános közgazdasági viszonyoktól függ ugyan, relatív értéke azonban finomságától; ennélfogva ára
a finomságot jelző ívelések számával, valamint a finomsági számmal ($)?„)
is arányos.
Ha tehát valamely 9Í01 finomsággal bíró gyapjú Ax árát ismerjük,
akkor az %l„2 finomsági számmal. bírónak A2 árát az arányosság szabálya
alapján meghatározhatjuk,
ugyanis:

A

=

A

tehát

= ^

;

(21.

Az ívelések számával kifejezve pedig:

\J1

iS 2

tehát

(21 la.

E képletek csak egyenlő tisztasági fokú merinó gyapjúkra érvényesek;
ezért leghelyesebb, ha a gyapjúk rendement-it is figyelembe vesszük s
áraikat a tiszta gyapjúra vonatkoztatva adjuk meg.
A tengerentúli gyapjúk, nevezetesen az ausztráliai és a la-platai
zsírban nyírva kerülnek ugyan a kereskedelembe, de az ottani exportkereskedők az árakat — a rendement-t figyelembe véve — a tiszta gyapjúra
vonatkozólag is megadják, még pedig frcs pro kg.
Az európai piacokon, nevezetesen Londonban az árak pence (d) pro
angol fontra vonatkoznak.
Berlin, Leipzig, Bremen börzéjén Mk pro 50 kg.
Nálunk a zsírban nyírt gyapjú ára koronákban pro 50 kg, a mosotté
koronákban pro 100 kg értendő.
A racka, az alföldi cákoly, a cigája és a bánáti gyapjú a tertiá-val
vehető egyenértékűnek, a havasi cákoly pedig ennek felével. A mungó a
kvartá-wal egyenértékű.
A gyapjú sajátságait ismerve, az ipari jelentőséggel bíró egyéb szőrök
ismertetésére térünk át.

48

EME

Ipari jelentőségű szőrök

b) Ipari jelentőségű egyéb szőrök.
27. A teveszőr. A teve bundája kétféle szőrnemből áll, t. i. durva felszőrből (I. a 29. ábrát) és finom pehelyszőrből (1. a 30. ábrát). A felszőr hossza
50 - 60 mm, átmérője 8 = 0,07—0,08 mm és mert
velorétege vastag, iparilag nem használható; ellenben pehelyszőre keresett szálastermény, mert
velőmentes, szabályosan ívelt, 8 = 0,01—0,016 mm
átmérőjű, tehát "ífl0 = 4000—6000 finomságú, azaz
S5£"-nél is finomabb; hossza 100—120 mm, hámsejtjei gyűszűszerűek (1. a 30. ábrát), a gyűszű
szélei' hullámosak, mikroszkópon nézve a szál a
kéreganyagsejtek hiányos illeszkedése miatt vonalkázottnak látszik.
28. Az angóra kecske .szőre velőmentes felszőr s a kereskedelemben mohair-nak neveztetik.
Mikroszkópi képét a 31. ábra mutatja. Átmérője
X 340
5 = 0,04—0,05 mm, azaz 9^ = 400—600, hossza
29. ábra.
150—200 mm. Selymes fényű.. Hámsejtjei, amint a
A teve íelszőre (HÖHNEL
31. ábrából kitűnik, egymásba ékelődtek s ez okból
szerint).
e szőrnem, noha velőmentes, nem nemezelődik.
29. Az alpakka-kecske bundáját kétféle szőrnem alkotja, t. i. a kevés
velőt tartalmazó felszőr és a velőmentes pehelyszőr. Mikroszkópi képét
a 32. ábra mutatja. A felszőr átmérője 8 = 0,04—0,06 mm, a pehelyszőré

I—2

>
X 340
30. ábra.
A teve pehelyszőre (HÖHNEL
szerint), e = (epidermisz)
hámsejt. / = a kéreganyag
illeszkedéséből eredő hosszvonalkázás.

X 340
31. ábra.
Az angóra kecske felszőre,
vagyis a mohair szőr
(HÖHNEL

szerint).

e = (epidermisz) hámsejt.
/ = a kéreganyag illeszkedéséből eredő hosszvonalkázás.

ú

X 340
32. ábra.
Az alpakka felszőre s pehelyszőre (HÖHNEL szerint).
e — (epidermisz) hámsejt.
k = a vonalkázás, z — a bél.

A selyem
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pedig 5 = 0,015—0,02 mm, azaz
= ^00—3500. E két szőrnem hámsejtjei igen hasonlóak (I. a 32. ábrát). A pehelyszőr hossza 100—150 mm,
a. felszőré pedig 100—120. Legbecsesebb a finom fehér alpáto, de a
sárgás-barna is igen kedvelt, mert igen kellemes lágyságú.

S) Mirigy váladékok.
A selyem,
(n. Seide, fr. soie, a. síik.)

30. A selyem a bombyx rovarcsalád hernyóinak mirígyváladéka.
A hernyó szája mellett ugyanis két mirígyzacskó van, melyek egy közös
csőbe, az úgynevezett fonócsőbe nyílnak. E mirígyzacskók lágy fibroint
tartalmaznak, amelynek az a része, amely a zacskó falával érintkezik,
oxidálódik s hidralizálódik, vagyis j^ummiszerű anyaggá — szericinné— válik.
A mirígyzacskókban tehát a lágy fibroin szericinbe van beágyazva. Begubódzáskor a hernyó mirígyzacskói összehúzódnak, minek folytán tartalmuk a
fonócsőbe sajtolódik. A szál kezdő része tiszta szericin, miért is az a szilárd
testekhez jól tapad; későbbi része már fibroinból és szericinből áll; a
fibroin a belső magot alkotja, a szericin pedig a burkot. Minthogy a
fonócsőben a szericin-burkok érintkeznek, azok azonnal összetapadnak
és együtteset* a gubószálat alkotják. Ennek szericin-rétege azonban lassabban dermád meg, mint a fibroin, ezért a fonócsőből kijövő szál a már
előbb kibocsátott szálakhoz jól tapad s a gubó falát alkotja. A zacskó
fibroin-készlete azonban hamarabb fogy ki, mint a szericin, miért is
^ubó belső fala ismét szericinben dúsabb.
A legjobb selymét a nálunk is tenyésztett bombyx mori adja. E faj
kifejlődött hernyója 8 nap alatt fejezi be begubódzását, két-három héten
át bábalakban él, ez idő leteltével lepkévé változik. Hogy a lepke a
gubóból kiszabadúljon, az fibroin-oldó anyagot választ ki, amely a gubószálat feloldva búvónyílást alkot, amelyen a lepke kimászik. Az ilyen gubót
átrágottnak nevezzük. Ennek szála, mert folytonossága megszűnt, le
nem motollálható. Ha tehát a gubó szálát le akarjuk motollálni, vagyis ha
szálselymet akarunk készíteni, az átrágást meg kell akadályoznunk. E célból
a bábot gőzzel vagy meleg levegővel mégfojtják.
Gőzzel való kezeléskor a gubót 10 percig alacsony nyomású gőz
hatásának teszik ki, ezután pedig gyorsan szárítják, nehogy a báb rothadni kezdjen, mert ettől a gubó penészfoltossá válik s szálának folytonossága is megszűnik. A meleg levegővel való megfojtáskor a gubót
12 órán át 70—80 C°-on tartjuk, ezalatt a báb nemcsak megfullad, de ki
is szárad. A fullasztott gubókat négy minőségi osztályba sorozzák. Az első
osztályba a karcsú gubók kerülnek, vagyis olyanok, amelyek átmérője
hosszúságuk felénél kisebb; a másodikba azok, amelyek átmérője a
hosszúság felével egyenlő vagy ennél nagyobb, de 3A-ét el nem éri; a
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harmadikba pedig, amelyek átmérője hosszúságuk 3A-énél nagyobb s ezek
neve: kettős gubó (doupion), az ilyenek két hernyó közös begubódzásából
erednek; végre a negyedik osztályba az átrágott és a foltos gubók jutnak.
Szálselyem készítésére csak az első és a második osztálybeli gubók
hnsrnálhatók, a harmadik osztályba tartozók szála igen egyenlőtlen s ezért
csak varrócérna készíthető belőlük, a negyedik osztály anyagát kóc-selyem
gyártására használják fel.
A gubószál lemotollálása, vagyis lefejtése a következőképen megy
végbe: A szericin oldása céljából a gubókat 80 C°-os vízben kell áztatni
kb. 5 percig, miközben seprővel veregetjük, hogy a külső réteget alkotó
szálak reá akadjanak. Ez a művelet a 33. ábrán látható elrendezés
A medencéjében végezhető. Azokat a gubókat, amelyeknek külső szálai

A selyem-lefejtőgép (KARMARSCH-FISCHER szerint).

Hogy ez az áthelyezés gyorsan elvégezhető legyen, a munkás balkezét
a B medencében levő hideg vízbe mártja s markába fogja a seprőre
akadt szálakat, mire azok azonnal összetapadnak. Ezen összetapadt szálvégeket ezután a C medence szélén levő peckekhez erősíti, a rajtuk levő
gubókat pedig e medence alsó részébe helyezi. E gubókból azután a
C medence felső részében két csoportot alkot, egy-egy csoport szálait
egybefoglalja s az így nyert többszörös szál adja a szálselymet, a grége-1.
A csoportot alkotó gubók száma a készítendő szálselyem vastagságának megfelelően : 3 —9 lehet. Hogy a szálselyem felmotollálható legyen, azt olyan
hosszú úton vezetik végig, hogy haladás közben szericin-rétege megdermedjen. A 33/11. ábrán ez az út f—g és g—A-val van jelölve. Ez út közben
a két csoportbeli szálat egymás körül csavarják, hogy hengeressé váljanak,
A kiszáradt grége felmotollálására a 33. ábrán látható D-vel jelzett motolla
szolgál, amely fűthető szekrényben van elhelyezve, hogy az esetleg nem
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teljesen kiszáradt szericin ott tökéletesen kiszáradhasson, nehogy a matringban a szálak összetapadjanak. A gubón 3000—3700 m szál van ugyan, de
ebből csak 400—500 m fejthető le, vagyis csak 0,15 ~ 0,2 gr. A többi szál
azért nem fejthető le, mert szericinben annyira dús, hogy hártyává tapad
•össze. Ez a hártya hulladékszámba megy, ezért ezt eltávolítja a munkás
— az E medencébe gyűjti össze — s helyébe a csoportba a C medencében
Jevő készletből ad újabb gubót. Hogy e pótlólag hozzáadott gubó szála a
csoporthoz szegődjék, végét á felfelé haladó csoport szálai közé akasztja.
A pótló gubószálnak kézzel való hozzáakasztása csomót okoz, ezért e
művelethez oly műszereket készítettek, amelyek a csomót alkotó' felesleges
szálrészeket a hozzáillesztés után azonnal levágják.
Ily lefejtéskor 1 kg grége készítéséhez 5 kg száraz vagy 10—13 kg
friss gubó kell.
A gubószál mikroszkópi képét a 34. ábra mutatja, még pedig
nézetben és keresztmetszetben egyaránt. A szál keresztmetszetén látható,
hogy a fonócsőből kikerült gubószál két fibroin-szálból áll, amelyek szericinbe vannak ágyazva, s hogy a jól lefejthető gubószálnak fibroinja csaknem körkeresztmetszetű (1. a 34. ábra m képét),
míg a gubószál kezdő, valamint a hártyához közel levő részének fibroinja
eltorzult (1. a 34. ábra Fi képet). A gubószál hosszanti nézetéből pedig kitűnik, hogy a szericin már a lefejtés
művelete alatt is részben leválik, részben
pedig ráncosodik. E ráncosodás okozza
X 340
a nyers selyem érdes tapintatát s csekély
34. ábra.
fényét. Sejymes fényűvé és lágy tapin- A gubószál nézete és keresztmetszete
tatúvá ugyanis a selyemszál csak akkor (HÖHNEL szerint). / = fibroinszál.
m—a jóminőségű szál. Fi = a hártya
válik, ha szericinjétől teljesen mejgfosztmelletti szál. Fa = a gubó legküljuk. l|yen állapotában a selymet hámsőbb szála.
íalanított-nzk vagy kijött- nek nevezzük.
A fibroin kémiai tulajdonsága sokban megegyezik a gyapjúéval;
-vegyi képlete: C15 //23 Nh O e ; a gyapjúval szemben tehát főkülönbsége
abban áll, hogy S mentes. Híg savaknak jól ellenáll, de híg alkáliákban
főzve úgy oldódik, mint a gyapjú.
Higroszkópos tulajdonságánál fogva víztartalma: 8 % — 1 8 % között
ingadozik. Szabványos víztartalma 11%.
A grége szilárdsága a gubószálak számától függ. Egy-egy gubószál
szakítószilárdsága 10—13 gr. A grége nyúlása a IV. táblázat szerint átlag
18% ; munkabírása, azaz jósági száma, ha még szericines a selyem, tehát
a nyers selyemé: 2500 mkgjkg, míg a. hámtalanítotté, vagyis a tiszta
fibroin-szálé: 4500 tnkglkg.
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A kereskedelemben a grége-t a termelő országról nevezik el. Varr
tehát kínai, japáni, francia, olasz, magyar stb. selyem. Az európaiak egyenletesebbek a kínai- és a japániaknál.
A selyemtermelést legkiterjedtebb mértékben Kína űzi, ezután pedig
Japán. A kínai grége fehérszínű, minőségre nézve pedig négy fajtája
van. Legjobb a Tsatlee, ezt követi a Haysan, majd a Yuenfa, legsilányabba Háynings kerületben termelt.
A japáni selyem zöldes színű, minősége jobb a kínai grége-nél..
Legjobb minőségű ezek közül az Oshiu és a Dsh.osh.iu.
A kínai és a japáni selymek főbb piacai: New-York, London, Párti,
Lyon, Zürich és Milano.

31. A kereskedelemben a bombyx móri selymén kívül a tussah-selyem.
is előfordul. Ez a Kelet-Indiában tenyésző bombyx selene és a bombyx
mylitta terméke. Oubója jóval nagyobb a b. mori-énál, selyme, ha szericinrétegétől meg van fosztva, valamivel bágyadtabb fényű és merevebb
fogású a b. mori selyménél, szálai is vastagabbak és.
egyenetlenebbek amazokénál, amint az a 35. ábrából is
kitűnik. Keresztmetszete háromszögalakú.

B) Növényi eredetű természetes szálasanyagok,.

X

150

32. A textiliparban a szklerenhimák, vagyis a hoszszúkás orsóalakú sejtek akkor használhatók, ha rostokká
vagy rostszálakká csoportosúltak, de felhasználhatók a.
független elemi sejtek is, ha hosszuk 10-^13 mm-nét
nagyobb.

35. ábra.
Tussah
sel em
^ rostszálakká és rostnyalábokká csoportosúlt sejtek
S
ren
=
^fibroinlTál
dszerint
a növények háncsában fordúlnak elő, de vannak
a
hosszanti nézete, olyan növények is, amelyeknek leveleiben találunk rostit = afibroinszál nyalábokat; a független sejteket a magszálak képviselik.,
keresztmetszete.
A farostok, amelyek szintén szklerenhim-sejtekbőí
állanak, a textiliparban nem használhatók, mert az őket
összekötő pentózán kioldásakor kurta elemi sejtekre bomlanak.
Az elmondottakat figyelembe véve, a felhasználható növényi szálas^
anyagok háromfélék lehetnek, ú. m. háncsrostok, levélrostok és magszálak.

33. A növényi sejtek legbecsesebb anyaga a cellulóz, amely a sejt
falában tisztán alig fordúl elő, hanem rendszerint pentózánt, lignint, növényi
olajokat, zsírokat, gyantákat, valamint színező anyagokat is tartalmaz.
A sejtfal képződésével és a pentózán s cellulóz réteges elrendezésével a
Mechanikai Technológia III. kötetében részletesen foglalkoztunk már, azért,
e kötetben csak az ott kifejtettek rövid összefoglalására szorítkozunk.
A fű- és faalakú növények szárainak keresztmetszetén négy réteget
különböztetünk meg. Legkülső a hám vagy kéreg (1. a 36. ábra a részét),
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ezt követi a háncs-réteg"(1. a 36. ábra b részét), amely a c-vel jelzett Jiambiummal érintkezik; ezen belül van arf-veljelzett faréteg, a növény szárának
közepét pedig a bél foglalja el.
A növény fejlődése a kambium-övben levő sejtek osztódásán alapszikAz osztódott sejtek hártyaszerű falát pentózán alkotja, sejtüregük pedig
nitrogénvegyületet, úgynevezett protoplazmát tartalmaz. Osztódásuk úgy
megy végbe, hogy a sejtben, a protoplazma osztódása következtében,
összefüggő közfalak fejlődnek, amelyek a sejtek hosszanti tengelyére
normálisak, vagy pedig a tengelyhez képest ferde irányban haladnak.
Ha á közfal a tengelyre normális, a megosztott sejtet parenhimának, ha
pedig ferde, akkor prozenhimának nevezzük. Az oszlott sejtnek az a része,
amely még tovább képes osztódni, alkotja az új kambiumot; a bél felé
éső sejtekből fejlődik a bél és
a farész, a külső kerület felé
éső sejtekből pedig a háncs
és a kéreg.
Az osztódott sejtek fejlődése abban áll, hogy a pentózán-rétegre újabb réteg rakódik
reá, amelyben fokozatosan egyre több a cellulóz. A fejlődés
további időszakában a cellulózra
különböző anyagok rakódnak
le, amelyeket a cellulóz részben
old (ilyen a lignin), részben
velük csak adhéziósan kapcsolódik (ilyenek a szervetlen sók,
X 150
á gyanták és az olajok).
36.
ábra.
A lignin mibenlétét nem
A kender szárának keresztmetszete.
ismerjük ugyan, de tudjuk,
a = az epidermisz-réteg, b = a háncsréteg.
hogy legnagyobbrészt aldehidc = a kambium, d = a faréteg.
szerű anyagokból, továbbá aromás vegyületekből (benzol-származékokból) és olyan vegyületekből áll,
amelyek száraz desztillációja közben ecetsav képződik.
A tiszta cellulóz szívós anyag, a levegőn nem oxidálódik; ha azonban
lignint old, merevvé, bomlékonnyá, azaz oxidálódóvá válik.
Nemcsak a sejtfal minősége, hanem a sejtfal alakja is befolyásolja
a növényi termény használhatóságát.
A kambium-övön belül képződött parenhimák egy része ugyanis
hólyagalakú marad, ezek alkotják a belet, további része pedig a fasejtek
közé illeszkedik s ezek részben laposodnak s bélsugársejtekké alakúinak,
részben a fasejtek hosszúsága irányában helyezkednek el s parenhimláncokat alkotnak. A lombos fák prozenhima-sejtjei közül egynéhány
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csőedénnyé, legnagyobb részük azonban vastagfalú, kis bélüregű szklerenhima-sejtté fejlődik; ez utóbbinak neve libriform-sejt; a tűlevelű fák
prozenhima-seitjeit pedig traheidáknak nevezzük.
A kambium-övön kívül képződött prozenhima-sejtek szintén szklerenhima-sejtekké alakúinak, a parenhima-sejtek pedig részben hólyagalakúak
maradnak s a szklerenhimák közé illeszkednek, egy részük azonban lapos
sejtté alakúi s ezekből lesz az epidermis.
Ha a háncsban levő parenhimák a növény hosszanti tengelye irányában
illeszkednek, a háncsréteg hosszirányban könnyen válik szét, még pedig
nemcsak keskeny szalagokra, úgynevezett rostnyalábokra, hanem a nyalábok
vastagságával csaknem egyenlő szélességű részekre, t. i. rostszálakra.
Minthogy a lignin a sejt fejlődésének utolsó időszakában rakódik le,
így abban az esetben, ha a sejt fejlődését megakasztjuk, mielőtt cellulózrétegében a lignin oldódhatott volna, a háncssejtek pentózánból s majdnem
tiszta cellulózból állanak. Ilyen állapotban a háncs keresett textilanyag,
ezért ezt a növény .többi részeitől, de különösen a farészektől mentesítenünk kell. Az e célt szolgáló műveleteket a rostszálfeltárásának nevezzük.
A feltárás műveleteivel, mert azok a növények tulajdonságai szerint módosulnak, az egyes rostos növények ismertetése keretében fogunk foglalkozni.
Mielőtt azonban a [növényi szálasanyagok részletes ismertetésére
áttérnénk, röviden összefoglaljuk a cellulóz tulajdonságait.
34. A cellulóznak vegyi képlete: C0 // 10 0 B . Külső erők hatására
szívós, vagyis a szál megnyúlása dacára fokozatosan nagyobb ellenállást
fejt ki, amiből arra következtethetünk, hogy a cellulóz kristályos elermi
csoportokból áll. Anyaga azonban nem egységes, azaz nem homogén
elsőfokú oldat, hanem több alkotónak metastabil, kolloidszerű oldata.
Ha stabil oldat volna, a cellulózt további oldataiból ismét ki tudnók választani, de mert oldataiból sohasem kapunk tiszta cellulózt, hanem hidro-,
hidrát-, hidrái- vagy oxicellulózt, ezért metastabilnak kell tartanunk.
A tiszta cellulóz áttetsző, selyemfényű, erősen vízszívó és a légköri
hatásoknak jól ellenáll. Oldószere a rézoxid-ammóniák. Vízben 20 atmnyomás alatt főzve hidrocellulózzá módosul. Hideg tömény alkáliák kezdetben duzzasztás közben hidralizálják, azután pedig alkálicellulózzá
alakítják át.
Meleg alkáliák — koncentrációjuk és hőfokuk (gőznyomásuk) arányában — nagyobb mértékben oldják. A 3%-os nátronlúg (Na O H) mái
1 atrn nyomás alatt 12% cellulózt old, a 7%-os 16,9-et, a 14%-os
pedig 21%-ot. A nyomás növekedésével az oldóképesség lényegesen
fokozódik.
Hígított savak, nevezetesen az 55%-os kénsav 12 óra alatt, a 32%-os
sósav pedig 24 óra alatt alakítja át a cellulóznak kis részét vízben oldható cukorrá, legnagyobb részét pedig hidro- s hidrátcellulózzá.

A cellulóz módosulatai

EM
E
55

35. A hidrocellulóz rideg, azaz törékeny. Klóricinkjódtól kis mértékben színeződik, vízben öblítve színét majdnem teljesén elveszti.
A hidrátcellulóz akkor képződik, ha a cellulózt hideg tömény alkáliák
rövid ideig tartó hatásának tesszük ki, azután vízben öblítjük. Ez a
módosulat mindaddig szívós, míg hidrátvizétől meg nem fosztjuk. Hidrátvizét ugyanis 120—125 C°-on veszti el s akkor törékennyé lesz. A klórcinkjód a hidrátcellulózt sötétkékre festi s e színét vízöblítés után is
megtartja, rézoxidammoniákban oldódik, hígított nátronlúgból nátriumhidroxidot von ki.
Oxicellulóz akkor képződik, ha a cellulózra oxidáló anyagok hatnak.
Ilyen anyagok pedig a káliumpermanganát közömbös, savas vagy lúgos
oldata, a kalciumpermanganát, az ammoniumszuperszulfát, a salétromsav, a
kénsav, a krómsav stb. Az oxicellulóz rideg, forró vízben és alkáliákban
oldódik; oldhatóságának mértéke azonban nem mindig egyenlő, ezért
a-, (3- és y-oxicellulózt különböztetnek meg. Klórcinkjód ibolyára, sőt
sötétkékre festi s e színét vízöblítés után is megtartja. Bázikus festőanyagok erősen színezik.
A hidrálcellulóz tulajdonságaira nézve a hidrát és oxicellulóz között
áll s akkor képződik, ha a cellulózt 40—60%-os hidrogénszuperoxid
fürdőben kezeljük. Közönséges léghőmérsékletnél porszerű, a jódkálium
nem színezi; alkáliák csak részben oldják, részben pedig tiszta cellulózzá
redukálják.
A lignin, mint azt már többször hangsúlyoztuk, a cellulóztól eltérő
sajátságú. Ez eltérés legszembetűnőbb, ha a sejteket halogének hatásának tesszük ki. A cellulózból ugyanis halogének hatására hidrocellulóz
lesz, a lignin pedig klórvegyületet alkot, amely közömbös szulfitoldattal
kioldható s az ily kezelés után tiszta cellulóz marad vissza a sejtfalban.
A szulfit szintén oldja a lignint, de részben a cellulózt is. Épen így a
lúgok is oldják mindkét anyagot.
21) A

hájicsrostok'.
a)

A len.

(Línum usítatíssimum, n. Flachs, f. lin, a. flax.)

36. A len a Linaceae családhoz tartozó, 0,5—1 m magasra növő
egynyári fűnemű növény. Felső részén szétágazik, az ágakon fejlődik ki
a virág s ebből a magtok. Ez utóbbinak tulajdonsága szerint kétféle lent
különböztetünk meg. Van ugyanis olyan len, amelynek magtokja éréskor
felpattan s magját kihullatja, ez a nyíló magtokú, de van olyan is, amelynek magtokja éréskor is zárva marad s ez a zárt magtokú. A hánc&tQsi
termelése szempontjából csak a nyíló magtokú. jön figyelembe, a zárt
magtokú pedig lenmagtermelésre szolgál. Ipari szempontból a lenmagtermelés majdnem olyan fontos, mint a háncsrost termelése, mert a len-
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magolaj, ha oxidálódik, a firniszf vagyis a kencét adja, amely az olajfestékek
nélkülözhetetlen kötőanyaga. A mag kedvéért termelt len háncsát a textiliparban nem használják, mert rostszálai ligninben igen dúsak.
A nyíló magtokú lent, nehogy hántsa ligninessé váljék, a mag
kifejlődése után a földből gyökerestől kinyüvik, ezután kis kévékbe kötik s
gúla-alakhan felállítva, aJevegőn szárítják. Ily módon megérik a mag, melyet
bugá-gerebennel távolítanak el. A lénszalma szárítás folytán 50—60%>-ot
veszít súlyából. Holdanként 26 q, illetőleg hektáronként mintegy 47 q
légszáraz lenszalma és 6 q lenmag a termés eredménye.
A légszáraz lenszalma alkotórészei : 55% faanyag, továbbá 12%
vízben oldható, 13% alkalikus fürdőben oldható vegyületek és 20% háncsrost, amelyet a többi anyagoktól feltárással mentesítünk.
A háncsrost feltárása áztatással történik. Ennek lényege abban áll,
hogy a farészeket elkorhasztjuk, azaz törékenyekké tesszük, de egyúttal
líinlíjjuk vízben és alkáliákban oldható vegyületeit is..
Az áztatóvíz felmelegítésének módja szerint van. természetes és mesfarséges áztatás. A természetes áztatás lehet: harmatban áztatás, folyóvízben és állóvízben való áztatás. A harmatban áztatás csak oly vidéken
végezhető eredménnyel, ahol dús harmatképződés van. Ez eljárásnál a
lenszalmát kiterítik a gyepre, ott az reggel, napfelkeltekor a lecsapódó harmat
folytán átnedvesedik, később pedig a nap melegétől kiszárad, miközben
a lienin s a pentózán oxidálódik^ vagyis a farész törékennyé válik. Esős
időben azonban a lenszalma a benne levő nitrogénvegyületek folytán oly
fohamosan korhad, hogy háncsa elemi sejtjeire bomlik és textilipari célokra
hasznevehetetlenné lesz.
A folyóvízben való áztatás most már a halászat érdekében tiltva van.
Véghezvitele abban állott, hogy a lent a folyók partja mentén ásott- gödrökbe helyezték be, kövekkel, ennek hiányában pedig sárral megterhelték
és lassú vízújításról gondoskodtak. Ekkor a korhadás lassú folyamatot nyert.
Az állóvízben való áztatást medencében végzik. Ennek méretei:
hossza 3 m, szélessége 1,5—2 my mélysége 1—1,25 m. Ily medencékben
talpra állítják, azaz gyökerével lefelé helyezik el a lenszalmát és annyi
vizet bocsátanak reá, hogy mintegy 10 cm vízréteg fedje. Nehogy korhadás közben a gázok a lenszalmát a fürdőből kidobják, bentmaradását
gerendákkal vagy kövekkel biztosítják. Vízújításról is gondoskodnak, hogy
a korhadás mérsékelt folyamatot nyerjen. Az áztatásnál végbemenő folyamatra nézve az a vélemény, hogy azt mikroorganizmusok, t. i. az amylobacter
nevű bacillusok végzik. E bacillusok a pentózánt glykózává alakítják át,
abból táplálkoznak, miközben vajsavas erjedést létesítenek, amely azonban
könnyen rothadássá fajúi. A rothadást gondosan korlátozni kell, nehogy
a rostszálakat is megtámadja. A korhadás ellenőrzése céljából az áztateból
időszakonként egy-egy szál lenszalmát kihúzunk, azt ujjaink közé fogva,
oly erősen végigsimítjuk, hogy lapúljon s ha eközben a háncsréteg a
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fáiról leválik, tudjuk, hogy az áztatás kellően megtörtént, tehát folytatását
beszőnie tjük.
Az áztatás alatt végbemenő korlátolt korhadás folytán mocsárgáz
és ammóniák fejlődik, vagyis a fürdő alkalikussá lesz, miért is ebben a
lenszalma kioldható vegyületei oldódnak. Az áztatás befejeztével a lenszalmát öblítjük és szárítjuk. Július hóban az áztatás e módja 8—10 napig
tart, feltéve, hogy a víz 24 C°-ra felmelegszik. Hűvösebb időjárás esetén,
amikor a fürdő hőfoka csak legfeljebb 18 C°, az áztatáshoz 12—14 nap
szükséges.
A világháború előtt a pamut erősen versenyzett a lennel. Hogy ezt
a versenyt a len kibírhassa, az áztatás, törés é§ tilolás költségeit apasztani kellett. Ez a törekvés tette indokolttá a mesterséges áztató eljárások
használatát.
A mesterséges áztatás lényege abban áll, hogy a fürdő hőfokát
növeljük, esetleg a korhadást és az oldást valamely módon gyorsítjuk.
A fürdő hőfokának növelésével az áztatás idejét lényegesen megrövidíthetjük. Ha ugyanis a fürdő 27—30 C°-ú, az áztatás 5 nap alatt befejeződik,
32 C°-ú vízben már 2—3 nao alatt, 150 C°-ú gőzben pedig 2—3 óra alatt
fejeződik be. A korhadás gyorsítását a mikroorganizmusok hatásának
fokozásával érhetjük el. Ezt a célt szolgálja HENNINO eljárása. Ő ugyanis
100 l vízhez gQűugr élesztőt és kevésborkősavat tfesz. 5. a fürdő -hőfokát
30 C°-on tartja. Ily viszonyok között az áztatás néhány óra alatt végbemegy.
Az oldás gyorsítását savak s alkáliák útján is érhetjük el. Ez elven
alapszik a BAUER-féle eljárás, amely a következő: A légszáraz lenszalmát
vaskazánba helyezzük, azután a kazánt elzárva, légritkítást létesítünk benne,
majd hígított kénsavat fQlyasztunk a kazánba. A kénsavas fürdőt 90 C°-ra
felmelegítjük s ebben a lenszalmát 2 — 4 órán át tartjuk. Ez idő leteltével
leeresztjük a savat, ismét légritkítást létesítünk és a lenre híg szódaoldatot folyasztunk, ezt most 100 C°-ra hevítjük s e fürdőben 2 órán át
tartjuk. Ezután a lúgot leengedjük, a lent langyos vízzel öblítjük, végül
pedig a levegőn szárítjuk. Az eddig ismert eljárások közül a BAUER-féle
a legolcsóbb; egyedüli hátránya, hagy az oldást oly hatályosan végzi,
hogy a rostszálak kohéziós kapcsolata is gyengül. E kapcsolat helyreállítása céljából az áztatott anyagot legalább 1—2 évig pihentetni kell s
csak azután szabad azt törni és tilólni.
A BAUER-féle feltáró eljáráshoz szükséges kénsav a lenszalma súlyának
5%-át teszi ki, a szóda pedig ugyanannak 4%-át.
37. Az áztatott és szárított lenből a korhadt farészeket töréssel és
tilolássál távolítjuk el. A törést még a mult században is kézi fakalapácsokkal
vagy vízi erővel mozgatott ejtőkoloncokkal végezték. Mérsékelt ütések
alatt ugyanis a farészek hosszirányban megrepedtek és eltörtek, de ha a
koloncok alatt kevés anyag volt, az ütések túl hatályosak lettek s ekkor
azoktól a rostszálak is szétzúzódtak. E hátránya miatt ez eljárást ma már
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nem használják. Kis gazdaságokban ma kizárólag a 37. ábrán látható kézi
törő-tilolót használják. Ezzel a munka folyamata a következő: A munkás
bal kezével fogja a maroknyi szalmát s azt az álló a pengékre helyezi.
Ezután az M egykarú emelőbe erősített b pengéket reányomja, minek
következtében a szalma meghajlik és farészei eltörnek. A maroknyi szalmát most
tovább húzza a munkás, hogy a szomszédos helyeket is megtörje. Ha már az
egész maroknyi lenszalmát megtörte,
kirázza belőle a szabaddá vált pozdorját,
ezután ismét az a pengékre helyezi a lent,
de a b pengéket csak annyira közelíti az
a pengékhez, hogy a tört lent közöttük
áthúzhassa; áthúzáskor a len a pengék37. ábra.
kel súrlódik s e súrlódás lekaparja a reáA kézi törő-tiloló.
tapadó farészeket. Ez utóbbi műveletet
tilolásnak nevezzük.
A kézi törő-tiloló elvén törőgépeket is szerkesztettek. E célból ugyanis
a kézi törő-tiloló a és b léceit forgó mozgásban levő hengerek fogaival
(recéivel) helyettesítették s hogy e gép a kalapácsütések folytán előállott
hosszanti repedéseket is létrehozhassa, az első hengerpárt simára készítették, ez tehát nem hajlít, csak lapít. Az ilyen hengeres törőgép szerkezetét mutatja a 38. ábra. A sima hengerpárnak előnye nemcsak abban
nyilvánul, hogy a lenszalmán hosszrepedést okoz, hanem abban is, hogy
a háncsréteget közelebb hozza a neutrális tengelyhez s ezzel csökkenti
a hajlítás káros hatását. A recézett hengerpárok száma 4—10 szokott
lenni; mentől nagyobb
teljesítményű gépre van
szükségünk, annál több
hengert kell használnunk.
A fokozatos törés elérése
céljából a hengerek fogazatát fokozatosan kisebb
osztásúnak vesszük.
Régebben e gép
helyett a 39. ábrán látható
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törő-

38. ábra.
Hengeres törőgép.

gépet használták. Ennél
az áztatott lenszalma az etetőasztalról az A sima hengerpár közé
jut, onnan pedig a B1 B2 B3
kis hengereknek és a C nagy hengernek récéi közé. Minthogy a B1 B2 B3 kis hengerek tengelyei a D kétkarú emelőbe vannak beleágyazva és ez az E tolórúd által lengő
mozgásban tartatik, a B "jelű hengerek változó irányban kénytelenek
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forogni, a farészeket tehát hatályosan szétmorzsolják, de viszont a C nagyhengerrel tova haladó rostszálakat is kuszálják.
Az eddig ismertetett törőgépektől lényegesen eltér a CoRPPN-féle
gép, amely a korhadt farészeket fűszúrásnkkal repeszti szét. Szerkezetének
lényegét a 40. ábra mutatja. E gépnél a maroknyi lenszalmát az A szorítólapok közé fogják be és a 40/1. ábrán látható módon a B sínre helyezik.
Ez a sín kezdetben oly magasan áll, hogy. a lenszalma vége a Q C 2
tűsorokkal nem érintkezik, később azonban fokozatosan lejebb sülyedr
minek következtében a Q C 2 tűs lapok beleszúródnak a szalmába s ezzel
annak farészeit repesztik. Minthogy a C lapok a D tolórúd által lengő
mozgásban tartatnak, a tűk súrlódása folytán a szalma a tűkkel együtt
lengene, hacsak abban valamelyes módon meg nem akadályoznók. Megakadályozzuk pedig ezt az által, hogy a lent az E lyukakkal ellátott
lapokkal úgy támasztjuk, hogy a tűk teljesen kiemelkedhessenek belőle.

•39. ábra.
CoLLiER-féle törőgép.

40. ábra.
A CoRDQN-féle törőgép.

A maroknyi len lelógó részének megtörése után azt az A befogókkal
együtt a 5-ről akkor veszik le, amikor az legfelsőbb helyzetébe jutott,
azután megfordítják a lent, vagyis törött végét fogják be az A lapok
közé, még töretlen végét pedig a tűk behatásának teszik ki.
Az eddig ismertetett törőgépek a pozdorját nem kaparják le a háncsrostról, ezért a leni törés után még iilólnunk is kell. A géppel tört lent
a 41. ábrában vázolt kézi eszközökkel szokás tilólni. A tilolandó lent a
munkás markában tartva, a B függőlegesen álló deszkának a jelű kivágásában szétteregeti, ezután a C fabárddal végigsuhint rajta. Az ily módon
előálló súrlódás leveri a pozdorját. Az ábra szerint a fabárd pályájának
végén kifeszített kötélbe ütközik, erről azután rugalmasan visszapattan,
miáltal az izommunka lényegesen csökkenthető.
E kézi tiloló elvét megtartva, géppé alakíthatjuk át, ha a fabárdot
forgómozgással látjuk el. Az ilyen tilológép elrendezését a 4l/H. ábra

60

EME

A len

mutatja. Ennél a C fabárdok a D
elhelyezve. A tilolandó lent épen
A kimetszésébe helyezzük el, mint
bárdok azt hatályosan súrolhassák

tengelyhez erősített küllőkön vannak
olyan függélyesen álló B deszkának
a kézi tilolónál, hogy a gyorsan forgó
s ily módon róla a pozdorját leverjék.

i.

ii.

41. ábra.
I. = a kézi tiloló. II. = a küllős rendszerű tilológép.

A tilológép munkaképességének fokozása céljából egy tengelyre 10—20
küllőrendszert helyeznek el s mindegyiket külön etető B lappal szerelik
fel, vagyis egy gépen 10—20 munkahelyet létesítenek.

42. ábra.
A CoRDON-féle tilológép.

A 41/11. ábrán vázolt elrendezésnél a bárdok élei a sugárral párhuzamosak; ez elrendezés folytán haladásuk iránya változik, ez pedig a rostszálakra
kúszálólag hat. E hátrányt kiküszöbölhetjük, ha a szerszám éleit nem egyenes
vonalban, hanem logaritmusos spirális-görbének megfelelően készítjük el.
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Az eddig ismertetett tilológéptől lényegesen eltér a CORDON-Íéle gép r
amelynek elrendezését a 42. ábra mutatja. Ennél a lent ép úgy befogják
az A befogó lapok közé és épúgy helyezik el a fel- és lefelé mozgóB lécre, mjnt a CORDON-Íéle törőgépnél. A lelógó rostszálakat a Q s C 2
hevederekre eró'sített pengék simítják s ezzel a pozdorját lesúrolják^
A simítópengékre akadt rostszálakat a D1 D2 kefék szedik le, ezekről
pedig az E1 E2 kártokkal borított, lassan.forgó hengerek, amelyeken a
kóc vastagabb rétegben gyűlik össze; e hengerekről azt az F 1 F% rezgő
psngék nyúzzák , le.
A finomabb minőségű leni t+íolés után még simítani is szokás,,
hogy fényesebbé váljék. E művelet kézzel való végzéséhez acélpengét
használnak, amelynek alakját a 43/1. ábra mutatja. Ezzel a pengével egy
irányban simítják a tilolt lent. Ugyanezen elven alapuló simítógépet is
szerkesztettek, amelynek elrendezését
a 43/11. ábra mutatja. E gépnél a tilolt
lent az A etetőasztalra fektetik, amelynek belső szélére a rugóval támasztott B sapka úgy van szerelve, hogy
közte és a gyorsan forgó C dob pengéi
között csak 2—3 mm-ts rés maradjon.
Ha tehát az adagolt lenréteg, amelynek
végét a munkás markában tartja, e résnél vastagabb, a sapka rugói azt a
pengékhez nyomják, ezek tehát simítják
anélkül, hogy bennük, kárt okoznának.
Bármely módon végezzük is a
43. ábra.
törést és a tilolást, a szerszám súrló1. A lensimító-eszköz.
dása következtében áok szál elszakad
II. A lensimító-gép'.
és a pozdorja közé jut. Minthogy
é szálak iparilag felhasználhatók, a pozdorjából kiszedik őket s tilolókóc
néven hozzák a kereskedelembe. A törés- és tilolásnál előállott szálszakadások miatt a tilolt len sohasem teszi ki a légszáraz lenszalma
súlyának 20%-át, hanem törés után ennek csak 15—16°/o-át, tilolás után
pedig csak 13— 14%-át. Ebből következik, hogy hektáronként átlag
550-650 kg tilolt lenre számíthatunk, ami holdanként 340—350 kg-nak
felel meg.
Most már a tilolt len tulajdonságainak ismertetésére térünk át.
38. A len sejtjei orsóalakúak, hegyes végűek (1. a 44/c. ábrát)r
keresztmetszetük pedig sokszögű. E sejteknek rostszálakká való csoportosúlása majdnem szimmetrikus, miért is a rostszál keresztmetszete csaknem
körded. A sejtek illeszkedése a rostszál hosszúsága irányában nem folytonos,,
hanem eltolódott. Ez eltolódás mikroszkópon nézve a szál felületén a
44/6. ábrán látható kereszteződő vonalakat létesíti. A rostnyalábokon az
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eltolódott illeszkedések oly élénken láthatók (1. 44/a. ábrát), hogy azok kismértékű nagyításnál majdnem bütyökszerű vastagodásokként jelentkeznek.
A rostszál finomsága a len fajtájától, illetőleg a háncsban levő
parenhim-sejtek elrendezésétől függ. Leggyakoribb átmérője: 5=0,03 — 0,07
mm, finomsági száma: ífi0 = 1000 ~ 200, közepes hosszúsága pedig,
amelyet szakállhossz-nak nevezünk: 300—600 mm,
szakítóhosszúsága: R 0 = 20,000—40,000 m,
nyúlása :
Xe = 1 % — 3 % .
jósági száma:
M nlkg i ks = 200—400.
A jól áztatott len ligninmentes, de gyantákat és színező anyagokat
még tartalmaz. A jód kékre festi. Rézoxid-amomniákban oldódik, oldás
közben harangszerűen duzzad. A duzzadt rész közepén vékony vonal
alakjában látható a fel nem oldódott bélhártya (1. a A5/e. ábrát). A rosszúl
áztatott lent a rézoxid-ammoniák nem oldja, csak duzzasztja, a jód pedig
sárgára festi.
A jól áztatott len fehérítve tiszta cellulózból áll s ily állapotban fajsúlya 1,5, fehérítetlen
állapotban pedig 1,48.
Higroszkópikus víztartalma 6—24%. Szabványos víztartalmát kondicionálásnál 12%-ra
veszik. A jól áztatott len színe ezüstfehértől
világos hamuszínig változik. A sötét hamuszín
a túláztatottnak, a zöldes színű a nem eléggé
áztatottnak a jellege. A sárgás színű len vasa b c
tartalmú, az ilyen nehezen fehéríthető, ezért
X 150
kisebb értékű is a többinél.
44. ábra. (HÖHNEL szerint).
A jóminőségű len selymes fényű, a silány
a = a rostnyaláb nézete,
azonban bágyadt. A legtöbb lent Oroszország
b = a rostszál nézete, c = az
termeli, a legfinomabb minőségűt pedig Belgium
elemi sejt vége, d = az elemi
és Írország.
sejt keresztmetszete, dx — a.
rostszál keresztmetszete,
e = rézoxid-ammoniák duzzasztó hatása.

b) A kender.

(1. Cannabís satíva, n. Hanf, f. chanvre, a. hemp.)

39. A kender a Moraceae-családhoz tartozó
egyéves növény, egyenes szárának hosszúsága
(magassága) a vetés sűrűségéhez képest 1—3 m. A ritka vetésűnek szára
10—15 mm vastagságú szokott lenni, a sűrűn vetetté csak 2—5 mm.
A kenderszalma rostanyagának mennyisége a vetés sűrűségétől független,
csak a talaj minőségétől függ. A jól trágyázott talajban ugyanis a háncsréteg fejlettebb.
A kender kétlaki növény, vagyis virágos és magvas szárakból áll.
A virágos adja a finomabb rostanyagot, mert ezt elvirágzása után azonnal
kinyüvik, szárítják és áztatják, a magvast ellenben a mag megéréséig
hagyják a földben, miközben a háncsba sok lignin rakódik le s ezért
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rostja silányabb. A kender háncsa oly könnyen leválik a farészekről, hogy
szalmáját áztatás nélkül is lehet törni s tilolni; de az ily módon nyert
rostanyag nem tartós, nedves helyen ugyanis korhadni kezd, sőt teljesen
szétmállik. Az áztatás nélkül tört kender csak száraz helyen használható,
előnye, hogy merev. Rendszerint azonban a kendert áztatni szokás.
Áztatás céljából a kendert kinyüvése után osztályozzák, vagyis az
egyféle hosszúságú s átmérőjű kórókat külön kévékbe kötik, előbb azonban
levelüktől megfosztják, sőt a vastag kórókról a gyökereket is levágják,
mert a vastag gyökerekkel törés- és tiloláskor sok szál szakad le. Az ilyképen
előkészített kórókat a mezőn gúla-alakban felállítva szárítják. E művelet
folytán a kóró 50—60%-ot veszít súlyából. Hektáronként 70 q légszáraz
kender terem, azaz holdanként 40 q. A virágos kender háncsrostja légszáraz állapotú súlyának 26%-át, a magvasé pedig 22%-át teszi ki.
A kender áztatására ugyanazok az eljárások használhatók, amelyeket a
lennél ismertettünk, t. i. a harmatban áztatás* a természete? állóvízben
való és a mesterséges áztatás.
Harmatban csak a transzmissziókötelek gyártásához felhasználandó
anyagot szokás áztatni, ekkor ugyanis az áztatásl. csak oly mértékig
visszük véghez,, hogy a háncsot nitrogénvegyületeitől mentesítsük de a
peuíazáni ki ne oldjuk. Transzmissziókötelekhez azért használják az ilyen
anyagot, mert ennek nyúlása csekély s így a kötél használat közben nem
nyúlik meg, tehát utánfeszítése feleslegessé válik,
A természetes állóvízben való áztatáshoz oly medencéket használnak,
amelyek hossza 15—16 m, szélessége 12—13 m, e mérete azonban rendszerint
három részre van osztva, mélysége pedig 1,5—2 m. Az egyenlő vastagságú
kórókból alkotott kévéket egy-egy rekeszbe fektetve helyezzük el s helyzetükben gerendákkal biztosítjuk. Ezután a medencébe annyi vizet folyasztunk, hogy a kendert 10 cm-es vízréteg fedje, végre szabályozható vízújításról is gondoskodunk, hogy a korhadás mértékét szabályozzuk.
Nyáron az áztatás a kóró vastagságához képest 2—4 hetet kíván. Az áztatás
előhaladásáról a lennél leírt módon győződünk meg.
Áztatás után a kendert öblíteni, azután szárítani kell. A mesterséges
áztatásmódok közül kenderre nézve, a BAUER-féle eljárás kivételével, bármelyik használható.

40. Az áztatott és kiszárított kendert törni és tilolni kell. E célra
a kisgazdaságban a kézi törő-tilolót használják (1. a 37. ábrát), nagyobb
gazdaságokban pedig a kézi eszköz elvén alapúló ^//otaz-rendszerűt, vagy
a BAKAY-félét. Mindkét rendszernél a pengéket egyenesben vezetik és
forgattyús mechanizmussal tartják váltakozó irányú mozgásban. A különbség e két rendszer között csak az, hogy a gilotin-rendszernél a pengék
függőleges irányban mozognak (1. a 45/1. ábrát), ellenben a BAKAY-félénél
vízszintes síkban (1. a 45/11. ábrát). Ez utóbbi elrendezés előnye az, hogy

64

A kender

EME

egy mozgó pengesor két álló pengesorral végzi a törést, tehát két helyen
etethető, épen ezért munkaképessége kétszeres.
Nagyobb gazdaságok a cséplődob elvén alapuló olasz törőkét is
használják, amelyek lényegét a 45/IH. ábra mutatja. A kórót a munkás az
A asztalon tolja a B forgó dob felé, amelyen verőlécek vannak. Amint
a kóró a lécekhez ér, rögtön meghajlik, farészei tehát eltörnek. A kender
megtört része azután a C rostélyra jut s e helyzetében a lécek súrolják,
a farészeket tehát letépik. E gép nemcsak tör, hanem tilol is. A tilolás
hatályát növelhetjük, ha a megtört háncsrostot a 45/1V. ábrán vázolt

45. ábra.
I. A gilotin-rendszerű törőgép. II. A BAKAY-féle törőgép. III. A cséplődobrendszerű
olasz törőgép. IV. A cséplődobrendszerű ViDACS-LÁzÁR-féle törőgép.

dobok kefélő hatásának tesszük ki. Ez utóbbi elrendezésnél ugyanis a
B1 dob által megtört kendert a B2 dob a ^-gyel együttesen simítja is.
Gyárüzemi áztatótelepeken a kender törésére hengeres törőgépet
használnak. E gép lényegét a len törésénél már ismertettük. Elrendezését a 38. ábrán láthatjuk. Az ilyen telepeken a tiloláshoz a 41. ábrán
látható küllős rendszerű tilológépeket használják.
A tilolt kender a légszáraz kenderszalma súlyának 15—18%-át, a
tiloló-kóc pedig ennek 8—10°/o-át teszi ki. Ennélfogva hektáronként
10—12 q, holdanként tehát 570—660 kg tilolt kender, továbbá félannyi
tiloló-kóc kapható.
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41. A kender' sejtjei 5—25 mm hosszúak, végeik tompák, ezenkívül
egy, esetleg két elágazásuk is van, amint az a 46!c. ábrán látható. A sejt
keresztmetszete lencseszerű s bélürege hosszúkás. A sejtek rostszálakká
csoportosulása majdnem szimmetrikus, vagyis a rostszál keresztmetszete
körded, amint azt a 46ld. ábra mutatja. A sejtek illeszkedése a kendernél
sem folytonos, eltolódásaik pedig nagyobbak, mint a len sejtjeinél, ezért
mikroszkóppal nézve, a kender rostszálain a keresztező vonalak (1. a
46!b. ábrát), a rostnyalábokon pedig a bütyökszerű vastagodások (1. a
46la. ábrát) jobban láthatók, mint a len hasonló részein.
A jól áztatott kender lignint nem tartalmaz, de vannak benne növényi
olajok, gyanták jés. színező .anyagok. A rézoxidammónia oldia, miközben
a 46le. ábrán látható módon harangszerűen jiuzzad, a harang belsejében
visszamaradó bélhártya azonban sokkal vastagabb, mint a lennél, azaz
vastag kígyózó vonalként húzódik végig. A jól
áztatott kendert a jód kékre festi, a rosszúl
áztatottat pedig sárgára, ez utóbbit a rézoxidammónia is csak duzzasztja (ráncositja), de
nem oldja. A rostszálak hosszúsága 1,0~2,5 m.
A durva minőségű rostszál átmérője.:
5=0,15 ~ 0,28mm, a finomé: S=0,04 ~ 0,09mm,
epnek megfelelően a durva anyag numerusa:
= 30 ~ 40, a finomé pedig:
= 500 ~ 120,
van tehát olyan finom rostszálú kender is
(nevezetesen az olasz), amely a lennel teljesen
egyenlő.
46. ábra.
A kender szakítóhosszúsága:
A kender mikroszkópi képe
/?„= 14000 ~ 25000 m, nyúlása:
1,2 ~ 3,5%, (HÖHNEL szerint), a — a rostnyaláb. b = a rostszál. c= a
jósága: M m k g i k g = 180 - 530.
sejt vége. d = a sejt és a rostA jól áztatott és fehérített kender tiszta szál keresztmetszete. e = a rézcellulózból áll. Fajsúlya 1,5; a nem fehérítetté 1,48.
oxidammónia duzzasztó
hatása.
Higroszkópos víztartalma.6—24%>, kondicionálás esetén a. szabványos víztartalom 12%.
A jól áztatott kender színe ezüstfehér és hamvas szín közötti árnyalatú,
A sötét hamvas színű .túláztatott, a zöldes pedig még nem eléggé áztatott.
A legjobb minőségű kender zsírfényű, a silányabbnak fénye bágyadt.
Kendert nagy mennyiségben Olaszország és Magyarország termel.
c) A ramí vagy kínaí fű.
(1. Böíimería nívea, n. cfiín. Nesselfaser, fr. ramíe, a. Chína-grass.)

42. A ramí az Urticaceae-családhoz tartozó növény háncsa. A növény
gyökere több éven át nő, hajtásait, melyek 2—4 m magasságot érnek el,
ősszel levágják. Háncsa friss állapotban lenyúzható, de még könnyebben
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egy-két napi áztatás után. Leválasztott háncsát alkalikus fürdőben főzik,
miközben ligninje teljesen kioldódik. Ilyenkor a rostszál fehérszínű, selymes
fényű, selymes fogású és tiszta cellulózból áll.
Sejtjei lapított csőalakúak, hosszuk 80—150 mm.
A sejt középső részének keresztmetszete, amint azt a
47/«£ábra mutatja, változó nagyságú. Oldalnézetben a
sejt, a különböző irányú lapítások folytán, csavarodottnak látszik, amint azt a Mib. ábra mutatja. A sejt vége
a AHc. ábra szerint tömör, azaz bélüreg nélküli s ez
teszi merevvé. A szál végek merevsége okozza a ramífonalak és szövetek bolyhos voltát.
Sejtjeinek illeszkedése nem folytonos, eltolódásai
a rostnyalábon (1. a Aha. ábrát) erősebben látszanak,
47. ábra.
mint a len- és kenderen; a ramí eltolódásai ugyanis
A ramí mikroszkópi
képe. a = a rostszál.
kétirányúak.
b — az elemi sejt
közepe, c— az elemi
sejt vége. d = az
elemi sejt keresztmetszete.

d) A közönséges csalán.
(1. Urtica díoíca, n. Nessel, fr. ortíe commune, a. nettle.)

43. A csalán az Urticaceae-családhoz tartozó,
nálunk is vadontermő növény, amelynek háncsrostjait
a textilgyárosok mindannyiszor keresik, valahányszor a külföldi szálas
anyagok behozatala nehézségekbe ütközik. Ámde a vadontermő csalán
összegyűjtése igen sok költséggel jár, rendszeres termelése pedig nálunk
azért nem gazdaságos, mert igen jól trágyázott, nedves földet igényel és
azonfelül termelése fáradságosabb a kender termelésénél. Tavasszal ugyanis
a fiatal csalánt le kell takarni, hogy a nap ne érje,
különben hamar bokrosodik, de amikor virágzásnak
indúl, teljes napot kíván.
A vadonnövő csalánról a háncsréteg fáradság
nélkül lenyúzható, de csak levágásától számított 6—8
órán belül; hosszabb állás után csak akkor, ha előbb
1—2 napig áztatjuk. A leválasztott háncsot rendes
áztatásnak, vagy lúgos fürdőben való főzésnek keN
alávetni, hogy ligninjétől megszabadúljon.
Az elemi szál hossza 4—55 mm. Jellemzője, hogy
X 150
vége tompa, átmérője igen szabálytalanúl változó, még
48. ábra.
pedig 2 = 0,04—0,07 mm határok között. Bélüregében
Az Urtica dioica
helyenként protoplazma-maradványok vannak, amint ezt csalán mikroszkópi
a 48lb. ábrán látjuk. E maradványokat a jód sárgára képe. a = a rostfesti, a sejtfalat pedig kékre. A sejt keresztmetszete szál. b — az elemi
sejt vége. c = az
lencseszerű (1. a 48/d. ábrát). A sejteknek rostszálakká
elemi sejt keresztvaló csoportosulása a 48/d. ábra szerint megy metszete. d = a rostvégbe. A sejtilleszkedések eltolódásai gyöngén láthatók. szál keresztm etszete.
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e) A jtita.
(I. Cofchorus olitoríus, n. Jute, fr. chanvre de Calcutta vagy jttte, a. jttte.)

44. A juta a Tiliaceae-csa\ádhoz tartozó kétlaki növény háncsa.
Szára 3—4 m magasra nő. Megérés előtt levágják, levelétől megfosztják
•és 8—10 naoie áztatják. E kis mértékű áztatás után háncsát a farészekről
lenyúzzák. A juta háncsrostjai között pozdorját nem találunk, ellenben
•epidermiszt mindenkor.
A juta háncsa igen sok lignint tartalmaz. A jód sárgára festi, a
rézoxid-ammónniak pedig csak duzzasztja, de nem oldja. Színe friss állapotban ezüstfehér. Színét hamar megváltoztatja, mert benne a lignin
oxidálódik. Kezdetben sárgúl, majd pedig barnúl s végre földes színű
lesz. Ez állapotában porrá esik szét.
Elemi sejtjeinek hossza 1,5—5 mm, átmérője 8 = 0,02—0,025
mmV
— J
JeHemzője: a sejt tompa vége és a sejtfal vastagságának ingadozása. Sejtfala ugyanis helyenként oly
vastag, hogy bélürege majdnem hiányzik, mint azt a
49/Ű. s 49ib. ábra láttatja, helyenként pedig a bélüreg az átmérő SA részét teszi ki. A sejtfal e változó
vastagságánál fogva a juta csekély szilárdságú, a szál
szilárdságát ugyanis a sejtfal legkisebb vastagsága
állapítja meg. Az elemi sejtek keresztmetszete lapított
lencseszerű, rostszállá csoportuláskor azok szalagszerűen
sorakoznak egymás mellé, néha azonban központosán is.
A rostszál hossza 2—3 m, a silány minőségűé
49. ábra.
A juta mikroszkópi
1,5—2 m.
A jutát legnagyobb mennyiségben Brit-Indiában képe. a — az elemi
sejt középső része.
termelik. Fő kiviteli kikötője Kalkutta. Hogy a hajóteret b = az elemi sejt
jól kihasználhassák, a jutát erősen összepréselik s vas- vége. c = a rostszál
abroncsokkal veszik körűL. Egy ilyen csomag — bál —
keresztmetszete.
sújya átlag 182 kg.
Kereskedelmi fő piacai: London, New-York, Hamburg.
A nedvesen csomagolt, valamint a csomagban átázott juta gyorsan korhad s törékennyé válik. Öngyulladás veszélye azonban mindaddig nem áll be,
míg olajmentes; ha azonban olajossá lesz, az öngyulladás veszélye nagyfokú.
Hamutartalma 1,14%, közepes víztartalma pedig 14%.

33) Levélrostok.
a) Az 'aloe-kender.
(1. Aloe perfoliata, *n. Aloe, fr. Pite vagy Aloés, a. aloe.)

45. Az aloe-kender a Liliaceae-családhoz tartozó növény levélrostja.
Sejtjei részben hegyes végűek, részben tompák, mint azt az 50/6 s
50/c ábrák mutatják. A sejt bélürege nagyméretű, fala pedig vékony
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(1. az 50/a. ábrát). Keresztmetszetben a sejt ürege mindig sokszögűnek
látszik. A rostszálakká csoportosulás csaknem szimmetrikus, amint az az
50!d. ábrán látható. A sejtek átlagos hossza 2,5—3 mm,
átmérője: 8 = 0,07—0,1 mm. A rostszál fehérszínű,
merev; fogása érdes. Igen sok lignint tartalmaz. A jód
c6r
"ára festi.
b) Az újzélandi len.
(I. Phormiam tenax, n. Flachstítíe, fr. lin de la Nouvelle Zélande,
a. New-Sealand flax.)

46. Ez a Liliaceae-csa\ádhoz tartozó növény levélrostja. Levelei 1—1,6 m hosszúságúak, hosszirányban
könnyen sávokra bonthatók. Feltárásuk a következő:
X 150
A levél szélét levágják, epidermiszét lenyúzzák, a vissza50. ábra.
Az aloe-kender.
maradt levélrészeket pedig hosszukban sávokra tépik,
a — az elemi sejt
vízben facsarás közben mossák, ezután napon szárítják.
középső része, b és
Ez a művelet oly gyors lefolyású,
c = az elemi sejt
hogy
a reggel levágott levélből estére
vége, d = a rostszál
már fonatos szövetet készítenek.
keresztmetszete.
Sejtje vastag falú, csekély bélüregű és hegyes végű, amint az az 51/a. és 51/6. ábrákon
látható. Hossza: 5—15 mm, átmérője: § = 0,1— 0,2mm.
Keresztmetszete az illeszkedés helyén sokszögű, a
szabad oldalon azonban körded. Csoportosulása
szimmetrikus-(1. az 51 !c. ábrát). Sejtfala sok lignint
és szervetlen anyagot tartalmaz. Rostszálai fehérszínűek,
V 150
merev fogásúak; nehezen korhadnak. Leginkább kötél52. ábra.
gyártásra használják. Füstölgő salétromsav veresre festi.
A Manila-kender.a — a sejt középső
része, b' — a sejt
c) Manila-kender.
vége, c — a rost(1. Masa textilís, n. Manilla Hanf, fr.
szál keresztmetszete,
chanvre de Manílle, a. Manila hemp.)
d = a krómsavval
47. Ez a Musaceae-csa\ádhoz kezelt, elkovásodott
tartozó növény levélrostja. Levelei sejtek (stegmaták)
oldalnézete, e = a
a törzset körülveszik, ezért hosszabb
krómsavval kezelt,
ideig tévesen háncsrostnak vélték. elkovásodott sejtek
Sejtjei 3—10 mm hosszúak, végük he- (stegmaták) felülnézete.
gyes, átmérőjük: 5 = 0,16—0,32 mm.
X

150

51. ábra.
Az újzélandi len.
(i — a sejt középső
része, b — a sejt
vége, f = ; a rostszál
keresztmetszete.

Bélüregük az átmérő SA részére terjed. A sejt fala egyenletes vastagságú, keresztmetszetben a bélüreg lencseszerű, de a sejtfal külső kerülete
sokszögű, amint azt az 52la., 521b. s 52/c. ábrák láttatják.
Jellemzőjét A7 ellínváftnHntt «ejtek, a stegmaták alkotják.
Ezek hamujában kovasav kristályokat találunk. Króm-
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savval való kezelés után a kovasav kristályok a stegmata-sejteken gyöngyszerű sorozatban láthatókká válnak, amint ezt az 52Id. ábra mutatja.
Rostszála fehér, merev, érdes tapintatú; a jód sárgára festi.

(£) Gyümölcsrostok.
Kókuszrost
(1. Cocos nucifera, n. Cocus Faser, fr. coit, a. cocoa fibre.)

48. A Az/ma^-családhoz tartozó növény gyümölcsrostja. Legnagyobb
mennyiségben Ceylon szigetén termelik. Makroszkópos jellemzője, hogy
sötétbarna színű. Hosszúkás sejtjeinek egyik éle csipkézett, a sejt falvastagsága változó, amint azt az 53la. ábra mutatja. Sejtjei elkovásodtak,
a sejtfal hamujában a kovasav-kristályok nagy mennyiségű csoportosúlata
látható. A sejtek hosszúsága 0,4—1, mm, átmérője: 5 = 0,12—0,24 mm.

®) Magszálak.
a) A pamutfajok.
(t. Gossypíum, n. Baumwolle, fr. coton, a. cotton.)

49. A pamut a Malvaceae-családhoz tartozó
gpssypium-U\r\dk magszála. A gossypium fű-, fa- vagy
cserje-alakú. A fűalakú (Oossypium herbaceum) 1,2—2 m
magasra nő.
X 150
A faalakú (Oossypium arboreum) 6 m magasra
53. ábra.
nő, főleg Kelet-Indiában termelik, magszálai a legA kókusz.
vastagabbak. A cserjealakú gossypiumnak sokféle módoa — a sejtek nézete,
sulata van. A legjobb minőségű szálakat adja a Oossypium
b = a sejt hamujábarbadense, amely 1,5—4,5 m magasságot ér el.
ban található kovaGyümölcsének 9—15 tojásdad alakú, borsósav-kristályok.
nagyságú magja van, melyek magszálakkal vannak
borítva. E magszálak hosszúsága néhány milliméter különbséggel csaknem egyenlő.
Pamutot Ázsiában már 2000 év óta termelnek és feldolgoznak.
Észak-Amerikában azonban azt csak 1774 óta termelik.
Észak-Amerikában a pamut termése szeptember és december között
érik, ez időtájban a magtok megreped s a magok kipattannak belőle.
A. termést ilyenkor leszedik. ma_gtokját eltávolítják, a magszálakat pedig
a magról letépik (égrenage). Leszedésekor a magtok és a száraz levelek
törmelékei is belekerülnek a Damut közé s azt szennyezik.
A magszálak letépésére a közepes és durvább minőségű pamutfajtákhoz az 54. ábrán vázlatosan bemutatott gépet használják. E gépnél
a magszálakkal borított magvakat az A térbe hányják be. E tér a gép
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többi részétől a B rostéllyal van elkülönítve. A rostély résein át benyúlnak
a C körfűrészszerű tárcsák, amelyek átmérője: D = 300 mm, kerületi
sebességük pedig: v — 1,5 mlsec. Ezek fogaiba akadnak bele a magszálak,
amelyek a fogakkal együtt a rostély résein áthaladnak, de mert a magokat

54. ábra.
A durvább pamutszálaknak a magról való letépését végző (égrenage-) gép.

a rostély visszatartja, róluk a magszálak letépetnek. A "fűrészfogakon lógószálakat a D kefehenger söpri le s az Eí s E.2 hengerek felé dobja.
E hengerek légszívókkal állnak kapcsolatban, amelyeknek levegőárama
a pamutszálakat az E1 E2 hengerekre tereli, ezekről pedig bunda alakjában
az ^asztalra jutnak. Az olyan gép, mely 80 fűrészpengével van felszerelve,,
óránként 62 kg pamutot szolgáltat. E művelet közben a fűrészek a magvakat is befűrészelik, fűfészporuk súlyosabb része a
O gyűjtőbe húll, könnyebb része azonban a pamut közé
keveredik és szennyezi azt. Amikor a fűrészpengék a
magszálakat a magról letépik, a mag sérült helyeiről a
maghéjrészek könnyebben válnak le, mintsem a magszálak elszakadnának. Az ily magszálon tehát maghéjrészek
maradnak, amelyeket a pamutszál hozzánőtt szennyeződésének neveznek.
Finomabb pamutokhoz nem a fűrészpengét, hanem
A finom pamutaz 55/1. és az 55/11. ábrán látható hengeres gépet haszszálaknak a magnálják. Ennek működése a következő: A magszálas magról való letépését
vak
az A etetőgaratba jutnak, ott érintkeznek, a bőrrel
végző (égrenage-)
bevont B hengerrel. Minthogy a pamut jól tapad a bőrhöz,
gép.
a magszálak a bőrhenger haladását követik s velük együtt
haladnak a magvak is. A magvak azonban a C sima fémlaphoz érve, megakadnak, minthogy a B és a C közötti rés oly kicsi, hogy csak a pamMtszálak
juthatnak át rajta. A megakadt magvakat a bőrhengerhez tapadt magszálakról
az ellenkező irányban forgó csavarmenetes lapátokkal felszerelt H henger
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tépi le. A B bőrhengerről a reá tapadt szálakat ép oly kefehenger
szedi le, mint amilyent az 54. ábrán D-vel jeleztünk, a lesepert szálakat
pedig az ott ismertetett f , E % szívóhengerek bundává alakítják.
Ezek után a magszálak tulajdonságainak ismertetésére térünk át.
50. A magszál egyetlen egy sejtből áll. A növény fejlődése időszakában ez a sejt hengeres csőalakú és nedvekkel'telt. Éréskor a nedvek
felszívódnak, azért a zárt csőalakú magszál bélüregében nyomáscsökkenés
áll be. Ennek következtében a külső levegő nyomása a magszál falát
behorpasztani törekszik. Ha sejtfala vékony, a behorpasztás valóban meg
is történik, de ha sejtfala elég vastag, akkor a külső levegő azt vagy
egyáltalában nem, vagy csak kevéssé horpasztja be. Minthogy a vastagabb
sejtfalú pamut jobb minőségű, úgy ebből következik, hogy a vékonyfalú,
silány minőségű pamut számos behorpadása következtében dugóhúzósíerűen csavarodott, miként azt az 56íc. ábrák mutatják s hogy ennek megfelelően keresztmetszete vesealakú; a középfinom
pamut nézetben csak kevéssé csavarodott, keresztmetszete pedig lencseszerű (1. az 56lb. ábrákat);
a finom pamut pedig, mert nem horpadt be, nem
is csavarodott s keresztmetszete megtartja eredeti
körded alakját, mint azt az 56la. ábrákon látjuk.
A pamutszál keresztmetszetén három réteget
különböztethetünk meg, t. i. a kutikulát, a sejtfalat
és a sejtüreget körűivevő bélhártyát. A kutikula
a "cellulóznak eddig még ismeretlen módosulata;
oldószerét nem ismerjük, mikroszkóppal száraz
preparátumban szemlélve oly jellemző rajzokat
látunk, hogy ezek alapján a magszál minőségére
következtethetünk. A silány minőségű pamutnál
ugyanis a kutikula pettyes (1. az 56/^. ábrát),
a középfinomnál két irányban vonalkázott (1. az
56lb t . ábrát), a finomnál pedig elágazott vonalas
rajzú (1. az 56>/a1. ábrát).

X íoo
56. ábra.
A pamut.
= a finom
pamut nézete, a 2 — a finom
pamut keresztmetszete,
= a középminőségű pamut nézete, b.2 = a középminőségű pamut keresztmetszete, cx = a durva
pamut nézete, c.2 — a durva
pamut keresztmetszete,
e = a rézoxid-ammónia
duzzasztó hatása.

A pamut sejtfala tiszta cellulóz (42% C, 6°/0 H
és 52% O). A bélüreg az érett szálnál levegővel
telt, éretlennél azonban protoplazma-maradványokat is tartalmaz, amelyek mikroszkópon nézve nem
áttetszők; ezeket a jód sárgára festi, a sejtfalat pedig kékre. Az érett pamut
bélhártyája csekély mennyiségű fehérjét, zsírt, viaszt s szervetlen vegyületeket tartalmaz. A pamut elégetve l,83"/o hamut ad. Rézoxid-ammónia a sejtfalat oldja, de mielőtt az oldás végbemenne, oly erősen duzzad a sejtfal, hogy
a kutikula megreped s gyűrűszerűén összegöngyölődik, helyenként pedig
foszlányszerűen lelóg; a sejtfal ezután teljesen oldódik, a bélhártya azonban
csak duzzad. Az oldás folyama alatt végbemenő duzzadás oly jellemző a
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pamutra (1. az 56/e. ábrát), hogy ennek alapján azt valamennyi növényi
sejttől azonnal megkülönböztethetjük.
Minthogy a sejtfalban szennyező anyagok is vannak, azoktól a
pamutot oldószerek útján mentesítenünk kell. A sejtfalhoz azonban az oldószerek mindaddig nem férnek hozzá, míg azt a kutikula borítja; ámde a
kutikulát teljesen eltávolítani nem tudjuk, azt tehát a sejtfal duzzasztásával
legalább repesztenünk kell. A duzzasztást legcélszerűbben alkáliákban
való főzéssel érjük el.
51. A tiszta cellulózból álló sejtfalnak savakkal s alkáliákkal szemben

való viselkedését már a 34. pontban
kifejtettük. Az ott elmondottak szerint
a sejtfal híg alkáliákban főzve duzzad,
a benne levő zsírok és gyanták pedig
kioldódnak. Tömény hideg alkáliák
harmadfokúlag oldódnak a cellulózzal,
vagyis alkálicellulózt alkotnak, miközben a sejtfal erősen duzzad. Ha eközben a szál hosszirányú zsugorodását
erőhatással megakadályozzuk, csak a
sejtfal duzzad s ekkor behorpadásai
kisimulnak, vagyis a magszál csőalakúvá lesz, felszíne pedig, mert
az alkálicellulóz kocsonyás állomány,
fényessé válik. Ha már most ezt az
alkálicellulózból álló kifeszített szálat
előbb vízben, azután ecetsavban öblítjük, az alkáliát kioldjuk belőle, anélkül,
X 380
hogy alakját a sejtfal megváltoztatná.
57. ábra.
A pamut tehát továbbra is hengeres
A mercerizált pamut. (A Leipziger
és sima felületű marad, mint azt az
Monatschrift für Textil-Industrie
57. ábra mutatja, azért selymes fényű.
1903. évf. nyomán.)
A pamutnak selymesitését feltalálójáról
mercerizálásnak nevezzük. A mercerlzált pamut rézoxid-ammóniaban
már nem duzzad olyan jellegzetesen, mint azt az 56/£ ábrán láttuk,
hanem csak úgy, mint azt az 58. ábra mutatja. Laza pamutot azonban
mercerizálni nem lehet, mert az egyes szálakat kifeszíteni nem tudjuk; a
pamutfonalakat azonban motollával, a szöveteket pedig feszítőkeretekkel
ki lehet feszíteni, ezért ily állapotban szokás a mercerizálást végezni s mert
a szövetek feszítése egyszerűbben végezhető el, mint a fonalaké, azért
leginkább szövetet meicerizálnak.
Híg savakban főzve a pamut duzzad s ekkor a színező anyagok
egy része kioldódik. Ha a hígított savban áztatott pamutot akkora
hőmérsékleten szárítjuk, hogy a sav kémiailag kötött vizét elveszítse

A pamut

60 E
EM

(anhidriddé váljék), ekkor a sav felbontja a cellulózt (amely szénhidrát),
ennek hidrogén- és oxigénjével egyesül, miáltal a sejtfal szénben dúsabb
lesz, de egyúttal törékenyebbé is válik. Ezt az eljárást karbonizálásnak
— szenesítésnek — nevezzük.
52. Az előbbi pontban a pamut kémiai tulajdonságait ismertettük,
most tehát fizikai tulajdonságaira térhetünk át. A pamut fénve a sejtfal
hengeres voltától függ. A legjobb minőségű selyemfényű, a silány pamut
fényé pedig, merf az horpadásos, bágyadt. A pamut színe általában véve
fehér, de színárnyalata termelő vidékek szerint kissé változó. Az északamerikai tiszta fehér, az ausztráliai kékes-fehér, a délamerikai és az Indiai
sargas-tehér, az egvptomi makó nevű
világos-sárga színű, a Kínában termő
nankin pedig sárgás-barna.
A pamutnak szakáll-hossza, vagyis
a magszál átlagos hosszúsága fajtája
szerint igen változó. Minthogy a fonószövőiparban a 8 — 10 mm-nél kurtább
szálakat nem dolgozhatjuk fel, azért
ez a méret jelzi a pamut legkisebb
szakálL-hosszát. A jobb fajták szálai
ennél jóval hosszabbak, elérik a 38—40
mm-1 is. WIESNER szerint a G. herbaceum szakállhossza 10—18 mm, a O.
arboreumé 25 mm, a G. barbadense-é
pedig 38—40 mm.
Fajsúlya 1,47—1,5 között változik.
X 3S0
Higroszkópos víztartalma 7-30%, szab58. ábra.
ványos víztartalma pedig 8,5%. A paA
rézoxid-ammónia
duzzasztó hatása
mutra jellemző, hogy a higroszkópos
a mereerizált pamutra. (A Leipziger
vizet túlhaladó vízmennyiség a szál
Monatschríft fiit Textil-Industrie 1903.
rugalmasságát csökkenti s ez okból nedévf. nyomán.)
ves állapotban a szálak összetapadnak.
A szálak finomságának kereskedelmi fogalma a pamutnál eltér a
gyapjúnál használt fogalomtól. Ugyanis a gyapjúnál a keresztmetszet
csökkenésével nő a szál finomsági száma, de ezzel emelkedik annak ára is,
a finomabb gyapjú tehát egyúttal értékesebb is. Egészen más viszonyban
áll a pamutnál a finomság száma annak értékéhez képest. HÖHNEL és
WIESNER szerint ugyanis a leggyakrabban termelt pamutfajok magszálainak
átmérői és az ebből kiszámított finomság számai a következők:
Gossypium hert>aceum-é ... .... .8 = 0,012—0,022 mm és
= 6000—2000.
«
barbadense-é
5 = 0,015—0,028
mo = 4400—1300«
arboreum-é
5 = 0,02 —0,038
9l0 — 2500— 660.
«
religiosum-é(nankin) 5 = 0,026—0,04
9^ = 1500— 600.
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Az átmérőből számított finomsági szám tehát maximumát a silány
minőségű herbaceumnál éri el; ennél lényegesen kisebb a barbadense
finomság-száma, holott ez a legértékesebb. Már pedig a kereskedelemben
nem a vékonyabbat, hanem az értékesebbet nevezik finomabbnak, vagyis
azt, amely nagyobb hosszúságú s nagyobb szilárdságú; e szempontokból
pedig első helyen áll a barbadense és az utolsón a herbaceum.
A pamut szilárdsági tulajdonságai: a szál szakítóereje: P = 3~\0gr,
szakítóhosszúsága : /?„ = 9000 ~ 13000-27000 m, nyúlása: A = 5 ~ 8 % ,
munkabírása: M m k g / k g — 300~800~ 1200. Az egyes fajtákat jellemző
szilárdsági adatok a IX. táblázatban foglaltatnak.
IX. táblázat.
A pamut fajtája

Pgr

8/nm

\°/o

R o

M m h g l k g

4,2

18,600^3000

1180

8,0

4,0

12,400^3000

880

6,7

Egyptomi makó és a legjobb amerikai ...
...

0,015

Közepes északamerikai

...

0,018

3100

Indiai arboreum

...

0,02

2500

7,2

18,000 ± 1500

1100

5,0

0,013

t900

4,6

25,000 ± 2000

422

5,6

Indiai herbaceum

4400

53. A kereskedelemben a pamutot a termelő országok szerint
nevezik el. De mert az egyes országokban termő pamutok minősége is
változó, azért a termelő ország megjelölésén kívül még külön jelzőket is
használnak. Londonban és New-Yorkban a következő angol jelzők szokásosak : fine (finom), good (jó), fair (tiszta), middling (közepes), low (kurta)*
ordinary (silány) és inferior (selejtes). Hamburgban pedig a príma, secunda,
tertia jelzőket, vagy az A, B, C, D betűket használják.
A termelő vidékek szerint az elnevezések a következők:
a) Az északamerikai pamutok legkitűnőbbjei a Sea-Island, Georgia,
Louisinia, Florida és Carolina államok termékei. Mindezek selyemfényűek,
36—50 mm hosszúak s belőlük 9<ía = 150-nél finomabb fonalakat is
fonhatunk. Közepes minőségű New-Orleans, Texas és Upland pamutja.
(Ezekből 9i„ = 30—40 es fonalak fonhatok.) Közönséges minőségűek az
Alabama, Mobil és a mexikói Molinos (ezekből legfeljebb 25. angol
számú fonalat fonhatunk).
|3) Dél-Amerikában majdnem olyan minőségű pamut terem, mint
Észak-Amerikában, de sok benne a szennyező anyag. Első helyen áll ezek
közül a Pernambuco, amely 30—38 mm hosszú; ezt követi a Rio Janeiro
és a Para néven előforduló. A többi már alacsonyabb rendű.
A délamerikai pamuthoz sorolják Columbia pamutját is, ex azonban
igen különböző finomságú.
y) Nyugathxdiában majdnem olyan pamut terem, mint Éáiak-Amerikában, de igen sok benne a szennyező anyag. E tekintetben Portorico
pamutja kivétel: ez majd olyan tiszta, mint a neworleansi.
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8) Kelet-India pamuttermelése látja el a középeurópai gyárakat.
Legjelentékenyebb piaca Bombay. Pamutja a legsilányabb. Ismert fajtái:
a Bengal, amely 10—15 mm hosszú, a Dholeraht amely 11 —18 és a Madras,
amely 15~28 mm hosszú. Mindezek színe piszkos sárgás-fehér és sok
bennük a szennyező anyag.
e) Az afrikai pamutok közül jelentőséggel csak az Egyptomban
termelt makd bír. Ennek minősége a Sea Island-é\al egyező. Színe sárgásfehér, hasonlít az európai nyers selyemhez.
0 Az ausztráliai pamutok vörös-barna árnyalatúak és közepes minőségűek. Ezek közül elsőrangúak: Honolulu és Queensland termékei.
r) Kínában egy különleges pamutfajt termelnek, a cserjealakú O. religiosum-ot. Magszála vörös-barna színű s nankin név alatt jön a kereskedelembe. Igen nagy szilárdságú.
fr) Levantei pamutnak a török és a macedóniai pamutot nevezzük,
amelyek közepes minőségűek.
A pamut legnagyobb része tengeren túlról jön Európába; a hajó
térfogatának jobb kihasználása céljából erősen összesajtolva s megabroncsolva kerül a kereskedelembe. Régebben vízszintes rétegekbe rakva,
hasábalakra sajtolták, újabban pedig hengeres csomagokat készítenek
belőle. A csomagok neve bál, súlyuk 200—300 kg. A csomagoló anyag
az elegysúly 3—7°/o-át teszi. Legnagyobb pamuttőzsde a newyorki, a
kontinensen pedig a liverpooli és a londoni. Ezek a nyers pamut árát
angol fontonként jelzik (1 £ = 20 Sh, 1 Sh = 12 pence, ez utóbbi jelzése; d,
azaz l Sh = 12 d).
A drezdai piacon az árak márkában 50 kg-ként jeleztetnek. Hávre-ban,
Marseille-ben s Dünkirchen-btn az árak frankokban 50 kg-ként értendők.

b) Egyéb magsaálak.
54. Számos növénynek van ugyan magszála, de ezek vagy kurtábbak
8—10 mm-nél s ezért nem használhatók, vagy pedig, ha hosszabbak,
azért nem, mert sejtfaluk túlságosan vékony s igen sok lignint és szilikátot is tartalmaz, tehát törékenyek.
Ez utóbbi csoportba tartozik a Kapok néven előforduló; ez a Bombax
pentandrum növény magszálá, amely azonban csak párnázásra szolgál;
továbbá az Asklepias vagy növényi selyem, az Asklepias Syrica nevű növény
magszála, amely, minthogy magja lapos, attól nehezen szabadítható meg
és mert nagyon lignin-dús is, még párnázásra sem használható.

C) Ásványi eredetű természetes szálasanyag.
55. Az ásványvilág csak egyetlen szálasanyagot nyújt, ez az aszbeszL
A hosszúszálú aszbeszt kovasavas magnézium, s ezt szerpentin-aszbesztnek (chrysotil) nevezik. Fonásra csak ez használható, mert 150—300 mm
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A műselyem gyártásának szokásos eljárásait a Mech. Techn. III. kötetének 179—185 pontjaiban már ismertettük, e helyen tehát csak röviden
összefoglaljuk az ott közlötteket.
A műselyemgyártás legelterjedtebb eljárása a CHARDONNET-féle,
amely a hidrátcellulózt nitrocellulózból állítja elő azáltal, hogy ez utóbbit
dénitrálja.
A tiszta cellulóz ugyanis kénsav- és salétromsav-keverékben a sav
koncentrációjától, a fürdő hőfokától és a behatás időtartamától függően
különböző fokú nitráttá válik. Alsóbb fokú nitrátjai, de főleg a tetra-nitrátja
alkohol- és éter-keverékben jól oldódik s a kollódiumot adja. A kollódiumból, ha azt az étertől és alkoholtól megfosztjuk, ismét nitrocellulóz lesz,
de amorfszerkezetű, ha pedig ezt denitráljuk, hidrátcellulózzá válik.
Ámde a cellulóznak tetra-nitráttá átalakítása igen nehézkes művelet, mert
ez a vegyi folyamat csak egy bizonyos nedvességi fok, időtartam s temperatúra esetén áll be. WYSS-NAEF szerint (1. Z. angew. Chemie 18Q9—90.
évf.) a nitrálást a gyakorlatban így végzik: Jól befödhető agyagedénybe
helyezett 4 kg száraz cellulózra 35 liter savkeveréket öntenek, amely 15 sr.
füstölgő (1,52 B }) salétromsavból és 85 sr. kénsavból áll. E savfürdőBen a cellulózt rövid ideig keverik, hogy azt a sav egyenletesen átjárja,
azután lefödik s 4—6 óráig a sav hatásának engedik át. Időközönként
próbát vesznek belőle, vájjon a sejt alakja változatlan-e még — mert a
tetranitrátnak ez az egyik ismérve —, továbbá poláros fényben is megvizsgálják s mindaddig, míg ez úgy viselkedik, mint a tiszta cellulóz, a
nitrálást tovább folytatják; amint a nitrocellulóz a poláros fényben világoskék színűnek látszik, a nitrálást azonnal beszüntetik, mert ekkor a nitrálás
a kívánt fokot elérte. A kellőleg nitrált cellulózból a fölös savat hidraulikus sajtóval kisajtolják, ilyen módon lepényalakú darabokat kapnak.
E lepényalakú lapokat falapátos hollandi foszlatóban lazítják s abban
10—12 órán át öblítik, hogy a savnak még a nyomát is eltávolítsák.
A kimosott nitrocellulózból a víz nagyrészét — mintegy 70%-át — préseléssel távolítják el, a bennemaradt 30% víz egyrészét pedig szárítással;
ezt ugyanis 45 C° hőmérsékletű légárammal addig folytatják, míg a
nitrocellulóz 6—15% víznél többet nem tartalmaz. A légáram által tovasodort nitrocellulóz porrészei azonban igen gyúlékonyak, ezért a szárítók
a gyár többi részétől elkülönítve helyezendők el. A száraz tetra-nitrocellulózt most 40 sr. alkoholból és 60 sr. éterből álló fürdőbe helyezik,
abban ez teljesen oldódik. Az ilyen módon képződött kollódium 2 0 %
nitrocellulózt tartalmaz. Hogy ezt az oldatot a fel nem oldott részektől
mentesítsék, finom szitán, majd pedig. 10 mm vastae pamutból készült
szűrőrétegen át 30—60 atm nyomással átszűrik.
A szűrőn átnyomúlt anyag szörpsűrűségű; ebből készül a műselyemszál a CHARDONNET-féle eljárás szerint olykép, hogy azt 30 - 60 atm nyomással oly csőbe szorítják bele, amellyel számos hajszátcső -- ügy-
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nevezett fonncscí — áll kapcsolatban. A fonócsövek nyílásának átmérője
0,08—0,10 mm. Szájnyílásuk fölfelé irányuló s ezeket oly hengerek
övezik, amelyeknek egyik vége nyitott, másik vége pedig légszivattyúval kapcsolt.
A légszivattyú hatása folytán a fonócsövet körülvevő hengerbe a
műhely levegője áramlik. E légáramlás, amint a fonócsőből kisajtolt
kollódiumszálat éri, az étert elpárologtatja s ennek következtében a szál
megszilárdúl s mert anyaga akkor már szívós, nyújtással felmotollálható.
A felmotollált szálakat vízben öblítik, hogy a kollódiumból az alkoholt is
eltávolítsák. Ezután szárítják a szálakat s ezekből többet, még pedig legalább
hatot, de legfeljebb harmincat egyesítenek s egységes fonallá sodorják.
E fonalat, hogy anyagának robbanó tulajdonságaitól megfosszák, 35 C°-ú
kalcium-, nátrium- vagy ammónium-szulfhidrát-oldatban való áztatással
denitrálják. E kezelés folytán a szál, mert nitrogénjét majdnem teljesen elveszti,
40%> súlyveszteséget szenved és ekkor anyaga legnagyobb részben hidrátcellulózból áll. Az ez eljárással nyert fonalat nyers műselyem-előfonatnak
nevezik. Fehérítését nátriumhiperklorid-o\da.\i2\ végzik.
A fehérített fonalat a szükséghez képest cérnázzák, végre
megfestik. Az ilyen gyártmány CHARDONNET-SÍ'/J^/K vagy
kollódium-selyem név alatt kerül forgalomba.
E műselyem száraz állapotban szívós és fényes,
keresztmetszete tömör, körded alakú, amint azt az 59. ábra
mutatja, nedves állapotban azonban csekély szilárdságú.
58. A CHARDONNET-féle eljáráshoz, amint már mondottuk, a nitrocellulóznak csak alsóbbfokú nitrátjait haszX 150
nálhatjuk, mert a felsőbbfokú nitrátok — nevezetesen a
59. ábra.
hexa-nitrát - alkoholban és éterben oldva törékeny,
A CHARDONNETfénytelen, azaz rosszminőségű selymet adnak. A hexaféle műselyem.
nitrát azonban acetonban jól oldódik s ily oldata műselyema=a szál nézete,
gyártásra használható. Az acetilselyem gyártása azonban
b — a szál kemég nehézkesebb a CHARDONNET-félénél, mert az acetonban
resztmetszete.
való oldáskor, a kezelés idő tartamától s a hőfoktól függően,
különböző fokú oldatok, nevezetesen tetra-acetát- vagy pedig de-acetátcellulóz képződik. A műselyemgyártásra azonban csak a de-acetátcellulóz
használható, a tetra-acetát rideg szálat ad. Az acetil-selyem nyersanyagáúl
nitrocellulóz helyett hidrocellulóz, vagy pedig fehérített cellulóz használható. Fehérített cellulóz használatakor az eljárás a következő. A cellulóz
oly fürdőbe helyezendő, amely egyenlő mennyiségű ecetsqv-anhidridbóí
és jégecetból áll. E fürdőbe a pamut súlyának V i o - r é s z n y i súlyú 66 B°
kénsav kis adagokban adagolandó. A sav hatására az anyag gyorsan
felmelegszik, de mert akkor tri-acetátvegyület képződnék, az oldat annyira
hűtendő, hogy hőfoka 30 Cü-on túl ne emelkedjék. Ily kezelés közben
2 ~ 6 órán belül az oldat szörpszerűvé lesz s ekkor anyaga cellulóz-de-acetát.
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A de-acetát-cellulózt szűrik, vagyis a szűrőn át 3—10 atm nyomással
sajtolják s e szűrt anyagot ugyanily nyomással abba a csővezetékbe
szorítják bele, amely a fonócsövekkel áll összeköttetésben. A fonócsövek
vízszintes fekvésűek s acetont elvonó anyagokból álló fürdőbe merülnek,
nevezetesen alkohol-, benzol- vagy fenolba. Az ilykép nyert finom szál
további feldolgozása a CHARDONNET-féle eljárásnál ismertetett módon
megy végbe.
59. A CHARDONNET-féle műselyem ipari szempontból oly jelentői
séget nyert, hogy annak utánzására, helyesebben mondva a hidrát- és
hidrocellulózból álló szálaknak más módon való gyártására törekedtek.
E törekvésnek egyik sikere a rézoxid-ammoniákost\]árás. A tiszta cellulóz
ugyanis frissen készült rézoxid-ammóniak vizes oldatában teljesen oldódik.
A telített oldatban 10% cellulóz van, ez oldatot szűrik, azután 4 atm
nyomássa) a fonócsövekkel felszerelt Csővezetékbe nyomják. A fonócsövek szájnyílásainak átmérője lényegesen nagyobb a CHARDONNETeljárásnál használténál (tudniillik 0,2—0,9 mm), mert anyaga durvább
magvakból áll s így belőle vékony szálak nem készíthetők. A fonócsövek vízszintes fekvésűek, folyadékba mélyednek, még pedig hígított
kénsavba, melynek behatása következtében a fonócsőből kihaladó szál
megszilárdul" és a folyadékban úszva halad az ugyancsak e folyadékba
merített motolla felé. A szál azután a savtól teljesen megszabadítandó, ezt
követőleg 40 C°-on szárítják. A szárításhoz nagyobb meleget nem szabad
használni, mert akkor a szál zsugorodása oly nagymértékű, hogy miatta
az fényét veszti. Az ily módon készült műselymet rézoxid-műselyemnek
nevezik. Az elemi szálak egyesítése ugyanoly módon történik, mint a
CHARDONNET-eljárásnál. E gyártásmód hátránya, hogy a termény szálai
vastagok, csekély fényűek és törékenyebbek a CHARDONNET-félénél, de
viszont előnye az, hogy anyaga nem robbanó.

60. A rézoxid-műselyemnél lényegesen jobb minőségű a viszkózműselyem, amely — ép úgy, mint a kollódium-selyem — főleg hidrátcellulózból áll, vagyis szálai szívósak. Gyártásának módja a következő:
A tiszta cellulózt hideg tömény nátronlúgban áztatják, ebben a cellulóz
nátroncellulózzá válik. 1 kg cellulóz oldásához 2 kg marónátronból
készült lúg szükséges. A nátroncellulózt jól elzárható, nikkellel béllelt
gyúrógépben szénkéheggel gyúrják össze, ekkor felmelegedés közben
xantogénsavas vegyület képződik. A gyúrás egy óráig tart; közben az
anyagot anyira hűtik, hogy hőfoka a 20 C°-ot túl ne lépje. A gyúrma
sárgás színű, homogén szerkezetű. Hogy hígabb legyen, pótlólag még
tömény nátronlúgot adnak hozzá és érlelés végett pihentetik. Az érlelés
idejének helyes megválasztása a legfontosabb kellék, mert a túlérlelt anyag
rideg szálat ad. A helyesen érlelt anyag a viszkóz. Ezt a fonócsövekbe
sajtolják, amelyek a szál megdermesztése céljából nátriumbiszulfit-fürdőbe
mélyednek. A megdermedt szálat felmotollálják, többet egyesítenek egy
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fonallá, azután cérnázzák s fehérítik. E műselyemgyártás előnye, hogy
anyaga a gyártás folyamatának egyik szakaszában sem robbanó..

61. Minthogy a különböző műselymek használhatósága eltérő, azért
indokolt, hogy oly eljárásokkal ismerkedjünk meg, amelyeknek segélyével
a műselyem készítésének módjára következtethetünk.

MASCHNER erre a célra a koncentrált kénsavat ajánlja. Szerinte a kémlelendő anyagnak 2 gr-x\y\ mennyiségét 10 cm? kénsavval kell leönteni,
ettől ugyanis a nitrocellulóz-műselyem 40—60 percig színtelen marad,
ezután gyengén sárgás színt nyer; a rézoxid-ammóniak-műse\yem azonnal
sárgára festődik s fokozatosan sötétedve, sárgád barnává lesz; végre a
viszkóz-müselyem azonnal vörös-barna színűvé változik, a színe pedig
40—60 perc után még jobban sötétedik.
A tiszta cellulóz oldószere, amint már jeleztük, a rézoxid-ammóniaky
amely HÖHNEL szerint a következőképen készül: Rézgálic-oldatba tömény
ammóniakot öntünk, az így képződött kékes csapadékot szú'rífpapiroson
vaíó átszűréssel a folyadéktól különválasztjuk. A csapadékot azután szűrőpapiros között sajtolva víztartalmától anrlyira megfosztjuk, hogy csak
nyirkos tapintatú legyen. A csapadékot tömény ammóniakban oldjuk s ez
a kívánt oldószer. A "rézoxid-ammóniak sötétkék színű, világosság behatása alatt gyorsan bomlik, ezért vizsgálatoknál frissen készült oldószert
kell használni.
A tiszta cellulóz további oldószere a tömény kénsav, a pamut kutikuláját és bélhártyáját azonban ez sem oldja.
A cellulóz módosulatai közül ipari szempontból, amint már jeleztük,
a hidrátcellulóz a legbecsesebb, de mert a cellulóz hidratizálásakor egyidejűleg hidro-, esetleg oxi-cellulóz is képződik, azért szükséges, hogy olyan
módokat ismerjünk, amelyekkel a cellulóz eme módosulatait is felismerhessük.
LANGE szerint erre a célra oly klórcink-oldat használható, amely
100 cm? vízből és 93 gr klórcinkből áll. Ez oldatból 10-15 cseppet kell
adnunk az 1 gr jód-, 2 gr jódkáli- és 100 cm 5 vízből álló oldatba. Ebben
a fürdőben a hidrátcellulóz sötétkékre festődik, e színét a pamutból vagy
lenből készült hidrátcellulóz vízzel öblítve igen lassan veszti, a facellulóz ellenben gyorsabban, holott a cellulóz többi módosulatai nem
színeződnek.
PHILIP szerint a cellulóz módosulatatai FEHLiNG-oldattal is kimutathatók. A kémlelendő anyag l U óráig 10%-os FEHLiNQ-oldatban főzendő;
ha ekkor rajta vörös foltok képződnek, vagyis ha reá rézoxidul rakódik
le, akkor anyaga oxi-cellulózt tartalmaz, ha pedig a FEHLiNQ-oldat redukciót
szenved, hidro-cellulózra következtethetünk.
Végre megemlítjük, hogy a hidrátcellulóz forró alkáliákban színtelen
marad, az oxi-cellulóz pedig aranysárga színűvé válik.
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93) Ásványi eredetű mesterséges szálastermények.
a) A fémdrótok.
62. A fémdrótok gyártását Mech. Technológiám II. kötetében ismertettem. Az ott elmondottak szerint a drótokat, ha átmérőjük 5 mm-nél
nagyobb, hengerléssel, az ennél vékonyabbakat pedig üregen való áthúzással készítik. Drótból köteleket, kábeleket, rosta- és szitaszöveteket
lehet készíteni.
b) Nemesfém-drótok.
63. Nemesfémekből igen vékony drótokat készítenek. Ezeket rendszerint hasonló színű selyemmel cérnázzák, vagy pedig a selymet dróttal
borítják be. Ez utóbbi művelethez lapított drótokat (Lahn) használnak.
Az olyan aranydrótot, amelynek alapteste ezüst, nemesfém-drótnak, a rézbélűt pedig leoni árúnak, vagy hamis aranydrótnak nevezzük.
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III. S Z A L A S A N Y A G O K

FONASA.

A) Általános résZ.
64. A második részben ismertetett szálasanyagok közül egyedül a
selyem olyan hosszúságú, hogy közvetlenül cérnázható, vagy pedig
szövetté megszőhető, a többi anyag azonban oly korlátolt hosszúságú,
hogy csak akkor válik a szövő-iparban használhatóvá, ha előbb foglalatos
kapcsolással Jonallá alakítjuk.
Hogy a fonal a gyakorlat igényeinek megfeleljen, alkalmas tulajdonságokkal kell azt felruháznunk. A gyakorlat a tökéletes fonaltól megkívánja, hogy egész hosszában egyenlő teherbírású
(szilárdságú.sima
felületű, hengeres alakú és kellő munkabírású legyen.
Az első követelménynek, t. i. annak, hogy minden keresztmetszetében
egyenlő teherbírású legyen, csak akkor tehet a fonal eleget, ha a szálvégeket oly egyenletesen osztjuk el, hogy minden keresztmetszetbe
ugyanannyi szálvég jusson.
A szálak egyenletes elosztása azonban csak akkor sikerűi, ha a
szálasanyag egészen tiszta; ezért előbb a szálakról minden különböző
állományú anyagokat el kell távolítani, amelyek hozzájuk kohéziósán,
adhéziósan vagy foglalatosan kapcsolódnak. Az ilyen anyagokat szennyező
anyagoknak, az eltávolításukat végző műveleteket pedig tisztító műveleteknek nevezzük.
A megtisztított anyag egyenletes elosztását a csomók lazításával
kezdjük, majd pedig a foglalatos kapcsolódástól függetlenített szálakat
nagy felületre szétosztjuk és azután ismét egyesítjük, hogy eloszlásuk
egyenletesebbé váljék. A kisebb csomók szithoniását és. az anyag némi
egyenletes elosztását kártolással érjük el.
A második követelménynek, a simaságnak a fonal csak akkor felel
meg, ha a sodrandó szálrendszerben — az úgynevezett előfonatban —
az összes szálak párhuzamosak; ugyanis ily elrendezéskor a forgástengelytől egyenlő távolságban levő szálak továbbra is párhuzamosak
maradnak, e helyzetük pedig a szálvégeket leköti, a fonal ennélfogva
sima lesz.
A szálak párhuzamos elrendezését az egyesítés és nyújtás mí&ekáfiMgl
érjük el, amely, amint már említettük,, az egyenletes elosztást is fokozza.
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A gyakorlat harmadik követelményének, tudniillik annak, hogy a fonal
teljesen hengeres legyen, akkor teszünk eleget, ha nemcsak arról gondoskodunk, hogy minden keresztmetszetbe ugyanannyi szál kerüljön, hanem
arról is, hogy a szálak hosszúsága egyenlő legyen. Az egyenlőtlen hosszúságú szálakból készült fonal ugyanis azért nem lehet hengeres, mert a
sodrás következtében a szálakban kötélsurlódás lép fel, amelynek tömörítő
hatása a szál körűicsavarodásának számától, tehát a szál hosszától függ.
A hosszabb szálak mentén a fonal keresztmetszete jobban tömöríttetik,
mint a kurtábbak mentén. Minthogy a természetes szálasanyagok nem
egyforma hosszúságúak, a szálakat ezért hosszúságuk szerint osztályoznunk
kell. A szálak hosszúságuk szerinti osztályozását fésülésnek nevezzük.
Hogy a fonal az első három követelménynek megfeleljen, az elmondották szerint a már tisztított anyagot csomóbontás után kártolni, nyújtani és
fésülni kell. Az olyan fonalat, mely mindhárom művelet 'útján készül,
fésültfonalnak, készítése módját fésültfonal-gyártásnak nevezzük.
Sok esetben megelégszünk kevésbbé tökéletes fonallal is. Ha például
a fonal hengeres voltától eltekintünk s csak simaságát és egyenletes
teherbírását kötjük ki feltételnek, akkor a tisztított s felbontott anyagot
csak kártoljuk és nyujtjuk. A fonalkészítés e módját nyujtottfonal-gyártásnak, az így készült fonalat pedig nyujtottfonülnak mondjuk.
Végre megemlítjük, hogy oly fonalat is használhatunk, amely sem
nem hengeres, sem nem sima, hanem csak egyenletes teherbírású. Ilyenkor
tehát az előkészített anyagot csak kártolni kell, miért is a gyártás e
módját kártoltfonal-gyártásnak, a fonalat pedig kártoltfonalnak nevezzük.
Bármely rendszer szerint készült is a fonal, gondoskodnunk kell
arról, hogy rendeltetésének megfelelő munkabírású legyen, ezt pedig a
szálak megsodrásával érjük el.
Az elmondottak szerint tehát a fonalgyártás munkaszakai a következők : tisztítás, nagyoló csomóbontás, finomító csomóbontás, azaz kártolás,
nyújtás és egyesítés, fésülés s végűi sodrás, ez utóbbi műveletet a
gyakorlatban fonásnak nevezik.

a) A tisztító műveletek.
65. A szálasanyagok ismertetése folyamán láttuk, hogy a rajtuk levő
szennyező anyagok kapcsolata kohéziós, adhéziós vagy foglalatos lehet.
Kohéziós kapcsolatban áll például a pamutszál a maghéj-részszel.
Ha ezt a kapcsolatot külső erővel akarjuk megszüntetni, a maghéj-részt
le kell róla tépni. E célból a pamutszálat megfogjuk, a végén levő maghéjra pedig oly erős ütést mérünk, hogy az ütőszerszám súrlódása a
letépést elvégezze. Kohéziós kapcsolatban állanak továbbá a háncs rostszálai egymással s ilyképen alkotják a rostnyalábokat. Ámde a háncsréteg
rostszálai közé a növény fejlődésekor parenhimák is helyezkednek, s
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minthogy ez utóbbiak vékonyabb falúak, ezért csekélyeb szilárdságúak
a rostszálak pentózán rétegénél, miért is a háncs a parenhimák mentén jól
hasad. A kohéziós kapcsolatot tehát ez esetben hasítással szüntetjük meg.
Adhéziós kapcsolatban van a gyapjú a gyapjúzsírral. Kapcsolatukat
csak oldással lehet megszüntetni. És pedig olyan oldószert kell használnunk,
amely a gyapjú anyagára nem hat, hanem csak a zsiradékra. Ilyenek az
alkáliák, a szappan, a benzin, az éther stb.
Foglalatos kapcsolatban vannak a pamutban a magtok- és a maghéjtörmelék, a gyapjúban a növényi bogáncsok és a takarmányhulladékok,
homokos vidékről való gyapjúban a homok is, a rostanyagokban pedig
a pozdorja.
Minthogy mind a pamut, mind a gyapjú erősen csomósodott állapotban jut a kereskedelembe, a laza szennyező anyagok e csomók belsejében vannak, ezért csak úgy távolíthatók el, ha előbb a csomókát
lazítjuk. Ez anyagoknál tehát a laza piszok eltávolítása csak a nagyoló
bontással egyidejűleg végezhető el. A felbontott pamutcsomót ugyanis
nagy sebességgel kell valamely likacsos felületre dobni; így a laza piszok
tehetetlenségénél fogva folytatja útját s a likacsos felületen átesik, vagyis
elválik a szálaktól, amelyeket a likacsos szövet visszatart. Ezt az eljárást
porolásnak nevezzük.
Porolással gyapjúból csak homokot távolíthatunk el, a takarmányhulladékokat és a bogáncsokat pedig le kell róla súrolnunk, minthogy
ezeket a gyapjú érdes epidermisze és a szál göndörsége erősen leköti,
A lesúrolás különböző módját a gyapjú feldolgozásával együtt fogjuk
tárgyalni.
A rostos anyagokban levő pozdorja szintén foglalatosan van kapcsolva. A tilolt kócban különösen sok a pozdorja. Ezt előbb összemorzsoljuk, azután porolással távolítjuk el.

b) A nagyoló csomóbontás.
66. A nagyoló csomóbontást parputnál porolassajjérjük el. A nagyobb
csomók itt a csomagolással járó préselés folytán állanak elő; de mert az
egyes szálak súrlódása a kutikula sima
volta miatt csekély, ezért csomói ütközéskor azonnal szétesnek.
Gyapjúnál ellenben a csomók szétbontásához erős tűalakú szerszámra van
szükségünk, amely a megfogott csomó
szálai közé behatol s azt több részre
szétszedi. E csomóbontáshoz tehát fogóéi bontó-szerszámra van szükségünk. A 60.
60 á b r a
ábrán vázolt gépnél a fogó-szerszámot
A „farkas" néven ismert gyapjúaz A etető hengerpár alkotja, a bontóbontógép.
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szerszámot pedig a B hengerbe erősített kúpos szegek. Ezt a műveletet
farkasolásnak nevezik, a gépet pedig farkasnak.
Rostos anyagoknál a nagyoló csomóbontást a törés és a tilolás végzi el.
c) A finomító csomóbontás, vagyis a kártolás.

67. A kisebb csomóknak elemi szálakká való szétbontását finomító
csomóbontásnak nevezzük. É célra olyan fogó- és bontó-szerszámok kellenek, amelyek a szálak közé hatolhatnak, hogy azok egy részét fogva
tartsák és a csomó többi szálaitól elkülönítsék. Minthogy pedig a szálak
közé csak vékony tűalakú szerM
•
számok hatolhatnak be, a szükséges fogó és bontó hatást
ilyenekkel kell kifejtetnünk.
Hogy a tűk a. csomóba behatolhassanak, szárukat haladásuk irányához képest hegyes
metszőszög alatt kell elhelyeznünk. Hogy pedig a fogó- és
bontótűkön levő csomórészek
elkülöníttessenek, a fogó-szerszámot (M) a bontó- (F) szerszámhoz képest viszonylagosan ellenkező irányban kell
mozgatnunk, amint azt a 61/1.
ábra mutatja. Ily viszonyok
között HAUSSNER*) tanulmánya
szerint a két csomórészt összekötő szálakban húzófeszültség
(p) támad, amely a tűkre normális (v) és tangenciális (x)
erőhatást gyakorol. A 61/1. ábra
szerint
61. ábra.
v = p. sin a \,
kártoló-tűk hatása.
(24.
x = p .cosaj
A x komponens a csomót a tű szárára tolni törekszik, ez ellen hat
azonban a normális komponens által ébresztett vf súrlódás. Minthogy a
csomó csak akkor marad a tűn, ha x = vf, így ez egyenlőtlenség képezi
a bontás feltételét, melyet így is jelezhetünk:
x_ .
cos a _ .
- = /J, vagy — — = J/ .
v
sin a
*) A HAUSSNER : Theorie der Krempeln. Dinglers Polytechnisches Journal Bd.
305. S. 58.
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S mert a súrlódás tényezője (f) a súrlódás szögének tangense,
f= tg<p: így feltételi egyenlőtlenségünk végső alakja:
ctg ct. = tg <p, vagy: a S 90° — cp.
(25.
A gyakorlat adatai szerint azonban a csomóbontáshoz, a szálak
biztosabb megfogása céljából ennél kisebb szöget veszünk és pedig :
90o__( 9 _|_6°).
a =
Eddig mindkét szerszám metszőszögét hegyesre vettük; ha azonban
a szerszámok egyikének metszőszögét tompaszögűvé tesszük, amint ezt
a 60/11. ábra mutatja, akkor a hegyes metszőszögű az anyagot a tompa
metszőszögűről lenyúzza, még pedig azért, mert a 61/II. ábrán M-mel
jelölt tűre ható erő x komponense kifelé hat.
Az anyag lenyúzásának feltétele szintén az, hogy T > vf, vagyis
hogy ctg a. > tgy, azaz hogy a < 90° — <p. Ennek teljesen eleget teszünk, ha
a, = 90° — (<p + 6°)-ra vesszük.
E tűalakú szerszámokat kártolótűknek nevezzük. Hatásukat folytonossá tehetjük, ha hengerpalástokat borítunk be velük, mint az a
62. ábrán szemlélhető.
68. Az egyirányban hajló
tűkből álló kártok csak rostosanyagok kártolásához használhatók. A kártokat ilyenkor falécekbe vert acélszegek alkotják.
A szegek oly erősek, hogy a
hosszú rostszálakat széttépni képesek. A nagyobb sebességű
A lenipari kártológép.
hengert (1. a 62. ábra F részét)
fődobnak nevezzük. Ez veszi át az E etetőkészüléktől a csomókat s addig
viszi magával, míg útjukat nem állja a szemben álló, tűkkel borított M jelű
henger, amely munkásnak neveztetik. Az M henger ugyanabban az irányban
forog, mint a fődob, de kerületi sebessége kisebb, t. i. VM < VF, minélfogva
viszonylagos elmozdulása megfelel a 61/1. ábrának, ezért bontást végez.
Ámde az M henger a fődobtól való eltávolodása folytán sok csomót visz
magával, amelyektől meg kell szabadítani, mielőtt tűi ismét a fődob tűi
elé kerülnének, különben nem volnának képesek újabb csomókat felfogni. A munkás tisztítását a 62. ábra szerint a T henger tűi végzik el
(VT > VM ), ezért e hengert tisztítónak, vagy, mert egyidejűleg az anyag
haladásirányát is megváltoztatja, forgatónak is nevezik.
A tisztítóhenger sebessége azonban kisebb a fődobénál, ezért ez
utóbbi leszedi az anyagot a tisztítóról.
A fődobra visszakerült csomók, mert már némileg bontva is vannak,
oly munkás behatása alá kerülnek, amely a fődobhoz némileg közelebb
fekszik az első munkásnál A csomókat tehát a második munkás kisebb
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részekre osztja, s mert ez eljárás 4—5-ször ismétlődik, így a csomókat
a gép csaknem mind szétbontja. Minthogy pedig a munkás tűin megakadt anyagot a fődob tűi folyton egy iránybatj kefélik, a csomóbóí
kiszabadult szálak a kefélés irányában helyezkednek el a fődob tűsoral
között, még pedig egymással párhuzamosan. A kártológép tehát a csomóbontással egyidejűleg az anyag némi párhuzamos elrendezését is végzi.
A fődob tűi közé elhelyezkedett szálakat a kártológép munkaképességének
fenntartása céljából a fődobról le kell .szedetnünk. Ezt a feladatot a
62. ábrán L-t 1 jelzett leszedő-henger végzi. Ennek tűi ugyanis szemben
állanak a fődob tűivel, ennélfogva a fődobon levő anyagnak kiálló szálai
beléjük akadnak, s mert az L . leszedő kártjai ugyanabban az irányban
haladnak, mint a fődobéi, de ez utóbbinál jóval lassabban (VL <_ VF ),
ezért a les-zedőn a szálak fátyolszerűen csoportosulva egyesülnek. Az egyesített szálakat az L leszedő tűiről a P tisztító-penge távolítja el. E penge
éle egy sor tűt helyettesítő fogazattal van ellátva s alternative gyorsan
mozog, miért is .rezgő pengének nevezzük. Ez lefelé csaptában kártoló
módjára lenyúzza az Z.-ről a fátyollá egyesült szálakat, felfelé menve pedig
kiemelkedik közülök, így folyton munkaképes.
A penge által leválasztott fátyolból szalagot
bundává rétegezzük azt.

készítünk, vagy pedig

Összefoglalva az elmondottakat, kimondhatjuk, hogy a hengeres
kártológép a csomókat bontja*, a felbontott szálakat párhuzamosítja, az
anyagot nagy felületre szétosztja, vagyis nyújtja, azután egyesíti, végre
még tisztítja is azt. Ez utóbbi hatás a*kkor érvényesül, amikor a fődob
sebességével haladó csomók a lassú munkás kártjaiba akadva sebességüket hirtelen vesztik. Ekkor ugyanis a laza piszok tehetetlenségénél
fogva folytatja haladásának irányát és a munkás kártjainak fenekéig halad,,
ezzel tehát a szálas anyagtól már külön is vált.
69. Minthogy bontáskor a tűk hegyes metszőszöggel hatolnak a
szálak közé, ezért ez utóbbiak a kártok fenekéig csúszhatnak, le. Rostszálaknál e jelenség nem hátrányos, mert ezek oly hosszúak, hogy ha a
szál egyes részei a kártok fenekéig hatolnak is, a szál legnagyobb része
mégis csak a tűk hegyén kívül marad, miért is minden szál a leszedő behatása
alá kerül. Ámde a gyapjú- és a pamutszálak olyan kurták, hogy teljes
hosszukkal feküdnének a kártok fenekére s így nem jutnának a leszedő
hatása alá.
Ez okból olyan alakú kártoló-tűkre van szükségünk, amelyek a
szálak teljes becsúszását meggátolják. E feladatnak a 61/111. ábrán látott
kettős hajlású, azaz könyökkel bíró tűk tesznek eleget, amelyek a foglalatból kiindúlva egy darabig az eddig ismertetett hegyes szögű iránynyal ellenkező irányban, azaz tompa szögben hajlanak, még pedig
r
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azután a könyöknél irányuk hirtelen megváltozik, úgy hogy tűvégük ugyanolyan irányban hajlik, mint az egyhajlású tű, vagyis a haladás iránynyal « — 90° — cp hegyes szöget alkotnak. A két szár által képezett könyök
szöge a-f- y.
Ez elrendezésből következik, hogy az M és F kártoló-tűk által
megfogott csomók a tűk száraira csúsznak, de csak a könyökig; mert, amint
a szál lejjebb haladna, reá a 61/111. ábra szerint olyan x komponens hat,
amely azt a tű tövétől a könyökig visszatolja.
Minthogy a kártok hatása az « és y szög értékétől függ, ezek értékét
pedig cp szög határozza meg, ezért ez utóbbi számértékére van szükségünk. HAJJSSNER szerint:
gyapjúnál cp=16°, pamutnál cp = 12°30', lennél <p = 17°30'
y — 70°,
y = 66u
Y = 68°,
a = 74°,
a = 77° 30'.
Az egy irányban hajló tűket, amint már jeleztük, drótszegekbőf
készítik. Ezek oly erősek, hogy a rostszálakat eltépik, anélkül, hogy elhajolnának. A könyökkel bíró tűknek azonban rugalmasaknak kell lenniök,
hogy erősebb csomók bontásakor annyira kihajolhassanak, hogy a szögük
ax > 90° értékűvé váljék, amikor is a csomó a tű hegyéről lecsúszik, amint
azt a 61/IV. ábra mutatja.
A kettőshajlású kártoló-tűket rugalmas mozgásuk fokozása céljából
3—4 mm vastag bőrbe, vagy kaucsukkal telített szövetbe foglaljuk, még
pedig U alakra meghajlítva párosával. Az U alakú tűpár alapszárát a drót
d vastagságának 13-szorosára, oldalszárait pedig 11 mm hosszúakra készítik.
Az oldalszárakat a foglalatnál a y szögnek megfelelően, a könyöknél pedig
az a-f-y-nak megfelelően hajlítjuk el, még pedig úgy, hogy gyapjúnál a
foglalat melletti rész bc = 6 mm, a könyökön túli rész pedig ab — 5 mm
legyen, pamutnál ellenben be — 5 és ab — 6 mm, amint azt a 61/VI. és a
61/VI1. ábrák mutatják. Ily méretek mellett a kártoló-tűk ellenállása akkora,
hogy a pamutcsomókat felbontani képesek, a gyapjúcsomókat azonban nem.
Hogy az utóbbi csomók felbontására alkalmassá váljanak, ellenállásukat
valami módon növelni kell. Két mód áll evégből rendelkezésünkre. Az egyik
a drót vastagságának növelése, amely azonban azért nem jó, mert ezzel a
tűpárok számát csökkenteni kellene; azért a második módhoz fordulunk,
amely abban áll, hogy a foglalat vastagságát növeljük, t. i. az alsó bőr- vagy
szövetfoglalat fölé még egy foglalatot helyezünk el, mely utóbbi gyapjúnemezből áll és a tű könyökéig terjed.
Nehogy a szemben álló tűk, rugalmas kihajlásuk következtében
egymásba kapjanak (a fődob tűi a munkáséba), készítésüknél még arra
is kell figyelnünk, hogy a tűk hegyét a tövükkel összekötő vonal a haladás
irányával 90°-ú, vagy ennél nagyobb szöget alkosson, azaz: % = 90 legyen,
amint ezt a 61/VI. ábra mutatja.
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És hogy a tűk beszúrása folytán a foglalat túlságosan ne gyöngíttessék meg, azokat egymástól úgy a hosszúság, mint a szélesség irányában Ad távolságban helyezzük el, amint ezt a 61/VIII. ábrán látjuk.
Az ily elrendezés folytán egymás mellé Ad távolságban kerülnek a
tűk s hosszanti sorokat alkotnak. E sorok egymástól mért távolsága
tehát Ad méretnék felel meg. Az így képződött közökben helyezkednek el a felbontott szálak, de mert minden szálat a többitől függetleníteni kell, minden közbe csak egy-egy szál sor helyezhető el s ezért
az időegységben csak annyi anyagot szabad az etetőhengerek útján a
fődobhoz juttatni, amennyi a hosszsorok között elfér. Hogy ezt a mennyiséget kiszámíthassuk, jelöljük a cm-re eső hosszsorok számát Sí^-mel,
a fődob kerületi sebességét m/mp-ben v^-el, a gép szélességét m-ben
6-vel, ekkor a másodpercenként elhelyezkedő szálak hosszúságát méterben
így fejezhetjük ki:
Hm = TcKm bVF ,
(27.
ennek súlya pedig, ha az anyag finomsági száma 9Í„,
O

s r

_
= H~ =

Km • bcm • VFm
•"Km.vcm.
v_Fm .

(27/ű.

A 21 la. képlet szerint az időegységben feldolgozott anyag mennyisége az

viszonytól függ. Hogy tehát a finomabb anyagból is ugyan-

Jvq
olyan súlyú mennyiséget dolgozhassunk fel, mint a durvából, a kártok
hosszanti sorainak számát az anyag finomsági számával arányosan
növelnünk kell. A finomabb gyapjúhoz tehát finomabb kárt kell. A kártok
metrikus finomsági számát azonban a cm-re eső hosszsorok számával
jelöljük, ezt tehát így írhatjuk: 9l K m =
T
(
2
8
.
Ámde e képlet szerint a finomabb gyapjúhoz való kártok úgy készíthetők, ha a tűk drótjának átmérőjét az anyag növekedő finomsági számával csökkentjük. A gyakorlat ennek eleget tesz s az átmérőt
13
dmm = y ^ értéknek veszi.
(29.
Ezt az értéket a 28. képletbe helyettesítve kapjuk, hogy:
91 A* = 0,192

(30.

A kártok metrikus finomsági számozása újabb keletű, a gyakorlatban
nagyrészt még a régi számozást használják. Az utóbbinál az angol vagy
az osztrák négyzethüvelykre eső tűk száma jelzi a finomságot. A kétféle számozás egymáshoz való viszonya a következő:
Minthogy 1 angol 'hüvelyk = 2,539 cm, ezért az angol finomsági
szám így fejezhető ki:
= f

2

™ ) " = W « m . 2,5392 = 6,54 W K m

(30la.
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s mert 1 bécsi hüvelyk —2,66 cm, tehát
26 6 V

(

•= W K m .2,66 2 = 7,07W K m .
(30/6.
E képlettel kiszámított érték a fődob és a leszedő kártjainak numerusát
adja, míg a munkás és a tisztító 2 metrikus számmal durvább kártokkal
borítandó.
70. A gyapjúiparban a kettős hajlású kártokkal hengerpalástokat
borítanak be, vagyis hengeres kártolót használnak. Ennél tehát ép úgy,
mint a lenipari kártolónál fó'dobot, munkást és tisztítót alkalmazunk, azzal
a különbséggel azonban, hogy a tisztító nem a munkás után, hanem ez
elé kerűL Ez elrendezésnek előnye kettős, t. i. a laza piszkot jobban
éTfávolítja és a csomókat is hatályosabban bontja. A tisztítás azért hatályosabb, mert a tisztítóhenger által tovaragadott gyapjúból a centrifugális erő a
növényi részeket a gép szabad oldala felé röpíti el. Ha tehát az elröpitett
anyag útjába a 63/1. ábrán Z?-vel
_^
W F
jelzett vályút helyezzük el, azt a
szálaktól teljesen elkülöníthetjük.
A csomóbontás pedig azért előnyösebb ezen elrendezésnél, mert
a nagyobb csomók ismételten
ugyanazon munkás behatása alá
kerülnek s csak akkor szabadúlnak el onnét, ha már kellőleg
fel vannak bontva. Minthogy a
második munkást közelebb állítjuk, a kisebb csomók itt kerülnek
többszörös bontás alá, s mert

63. ábra.
A gyapjúipari kártológép.

rendesen négy-öt ilyen munkást alkalmaznak egy-egy kártolón, a csomók
nagyrészt fel is bontatnak.
A felbontott gyapjúszálak, amint azt már előbb hangsúlyoztuk, a
fődob kártjainak hosszanti sorai között helyezkednek el, azonban göndörségüknél fogva annyira súrlódnak a kártok tűihez, hogy a leszedő azokat
kihúzni nem volna képes. Hogy a fődob tűsorai között elhelyezkedett
szálakat a leszedő leszedhesse, azokat a fődob kártjai közül annyira ki kell
húzni, hogy egyik végük jóval a tűk hegyei fölé emelkedjék.
A szálak kihúzását kiemeló'nek nevezett hengeres kefével végeztetjük
(1. a 63/1. ábrát). Ennek kártjai a 63/11. ábra szerint úgy készülnek, hogy
alsó száruk kurta, felső száruk pedig igen hosszú; ez utóbbi hajlásiránya
Olyan, hogy a fődob kártjaival szemben áll. A kiemelő sebességét
nagyobbra vesszük a fődobénál: VK > Vf és mert tűi a fődob tűi közé
mélyednek, a szálakkal érintkezésbe jutnak s így kikefélik azokat. A kiemelő
tűinek bemélyedését azonban korlátoznunk kell, mert ha oly mélyen hatolnak
be a fődob kártjai közé, hogy surlódásuk nagyobb, mint amekkora az
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anyagnak a fődob tűivel való súrlódása, akkor az összes szálakat kiröpíti.
Amint tehát ezt a jelenséget észrevesszük, a kiemelőt fokozatosan kijjebb
húzzuk mindaddig, míg a szálak kidobálása megszűnik, de a leszedés
még kellően folyik.
71. Pamut kártolásához hengeres kártolót csak akkor használunk,
ha a szálak párhuzamos elrendezése nem okvetlen szükséges. Ilyenkor
azonban a forgatót a munkás mögé helyezzük, mert a pamutcsomók
könnyebben bonthatók.
Pamutnál a fonal simaságára, vagyis a szálak párhuzamosságára fektetjük a fősúlyt, miért is itt a léces kártolót használjuk. A párhuzamosítás
ugyanis attól függ, hogy a fődob
kártjainak keresztsorai a munkáskártok hány keresztsorával érintkeznek. Hengeres kártolónál a
fődob kártjaival csak néhány sor
munkás-tű áll szemben, miért is
kefélő hatását a fődob csak ezeken érvényesítheti, ellenben a
lécekre erősített munkás-kártok
összes tűi szemben állanak, ha
ugyanis a léceket a fődob körűi
a 64/1. ábra szerint helyezzük el;
ebben áz elrendezésben a gépet
állóléces kártolónak nevezzük.
A csomók fokozatos felbontása
céljából az egymást követő léceket fokozatosan közelebb állítjuk
a fődobhoz. Ez a kártológép a
csomóbontást, a párhuzamosítást
64. ábra.
és az anyagnak a laza piszoktól
A pamutipari kártológépek. I. Az állóléces
való
mentesítését sokkal hatályokártoló. II. A mozgóléces kártoló.
sabban végzi, mint a hengeres
kártoló, rajta csak az anyag egyenletes elosztása tökéletlenebb és munkateljesítménye csekélyebb.
A munkateljesítmény ugyanis e gépnél azért kisebb, mert a lécek,
ha anyaggal megtelnek, újabb csomókat felfogni nem képesek. Hogy
a gép továbbra is munkaképes legyen, a léceket tisztítanunk kell. A tisztítást a gép megállítása nélkül úgy végezhetjük el, ha egyidejűleg csak
egy lécet emelünk ki s azt, mihelyt megtisztítottuk, azonnal visszahelyezzük. Ebben az időszakban azonban, amikor a tiszta munkás-kártok
tűi a fődob tűivel szembe kerülnek, ezek az anyagot oly mohón fogják
fel, hogy a mögöttük levő lécekre anyag nem is jut, ez okból a leszedőn
kapott fátyol igen egyenlőtlen lesz.
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A léces kártolók e hiányát azáltal küszöbölték ki, hogy a lécekből
végnélküli láncot alkottak s ennek a 64/11. ábrán látható módon oly
elrendezést adtak, hogy a lécek tovahaladva, a fődobhoz képest fokozatosan közelebb jussanak; haladásuk iránya a fődob haladásával egyértelmű ugyan, de lényegesen lassúbb: VM < VF . Ez elrendezés folytán a
csomók az összes szembekerült léceken egyenletesen oszlanak el. Hogy
a lécek munkaképességét biztosítsuk, a fődobtól távolodó lécekről a
bennük rekedt anyagot először a P1 rezgő pengével, azután pedig a K
kefével letisztítjuk; az etetőkészülék felől jövő csomók tehát mindig
tiszta kártok elé kerülnek, ezért a csomóbontást és a párhuzamosítást
e gép, amelyet mozgóléces kártoló-nak nevezünk, a hengeresnél tökéletesebben végzi, miért is a pamutiparban ezt a rendszert ma már általánosan
használják. E tökéletes rendszerű kártoló a gyapjúiparban azonban nem
használható, mert a gyapjúszál göndörségénél fogva a nagyszámú munkás
tűin annyira súrlódik, hogy elszakad.
A kártolás lényegét ismerve, a csomótól
feldolgozását tárgyalhatjuk.

mentes anyag további

•d) Az egyesítés és a nyújtás,
a ) Az egyengető egyesítés és nyújtás.

72. A kártológép leszedőjéről leválasztott fátyol még egyenlőtlen
és szálai nem- párhuzamosak. Nyújtott- vagy fésültfonal-gyártás esetén ez
okból még az anyag egyenletesebb elosztásáról s párhuzamosabb elrendezéséről kell gondoskodnunk.
Feladatunkat úgy oldjuk meg, hogy a leszedőről lekerült fátyolt
szalaggá tömörítjük, ezután néhány szalagot egyesítünk, az ilyképen
nyért vastagabb szalagot pedig annyira megnyujtjuk, hogy a szalag
finomsági száma csáknem akkora legyen, mint amekkóra eredetileg volt.
Ugyanezt a célt elérjük akkor is, ha a kártolt szalagokat előbb nyujtjuk
$ a nyujtottakat egyesítjük. Kurtább anyagoknál, amilyenek a gyapjú és
a pamut, az első eljárást használjuk; hosszú rostosanyagoknál pedig,
amilyen a len és a kender, az utóbb említett módon járunk el.
Az egyesítést mindkét esetben a szalagok összefoglalásával, a nyújtást
pedig a szalag hosszúságának hengerpárok segítségével való megnövelésével érjük el.
Nyújtáshoz két hengerpár kell (1. a 65/1. ábrát), ezeket különböző
kerületi sebességgel járatjuk. A kisebb sebességűt etetőhengernek (AJ,
a nagyobb sebességűt nyujtóhengernek nevezzük (B). E hengerpárok
sebességének viszonya adja meg meg a nyújtás (ny) fokát, azaz
\ = W
ezt pedig a szál hossza szerint kell választanunk, t. i.
ny = a..h0 .

(31(31 fa.
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E képletben előforduló a arányossági tényező értékét
a.=0,l~0,2~0,Z
határok között választhatjuk,, és pedig mennél eevenletesebb elosztást
óhajtunk, annál kisebbre kell ezt vennünk.
Hogy a nyujtóhenger a szálakat el ne tépje, az etető- és nyujtóhengerek egymástól mért tengely-távolságát (t) nagyobbra kell vennünk a
szálak legnagyobb hosszúságánál, azaz t > h0 . Kurta anyagnál, mint amilyen
a közepes minőségű pamut, a szükséges t távolság legfeljebb 3—8 mm-re\
nagyobb a hengerek átmérőjénél, ezért a két henger között levő szalagot
alátámasztani nem lehet (1. a 65/11. ábrát). Ha azonban a nyújtandó anyag
szála akkora hosszúságú, hogy a hengerek
közötti rés 40—60 mm, akkor a szalagot
kis hengerekkelMmdísz\\vk (1. a 65/111. ábrát),
míg az esetben, ha a rés 100—250 mm,
az alátámasztást a C tűs-hengerrel végezzük
(1. a 65/IV. ábrát); 300 mm-nél nagyobb köz
esetén a szalagot (1. a 65/V. ábrát) tűs-lécekkel
támasztjuk alá.
Ez utóbbi elrendezésnek két változata
van. Lehet ugyanis a tűs léceket az anyagba
akkor beleszúrni, amikor azok a 65/V. ábra
szerint alulról felfelé haladnak; ez elrendezés hátránya, hogy a beszúráskor a tűk a
szálak egyrészét eltolják, azok tehát a tűk
hatása alól kicsúsznak. E hátrányt kiküszöböli a tűs-léceknek a 65/VI. ábrán látható
elrendezése, vagyis a kettős [tűs-léc-sornak
alkalmazása. Az egyik léc-sor az előbb leírt
módon működik, a második tűs-léc azonban
C,
felülről lefelé szúr bele a szalagba s így vala65. ábra.
mennyi szál a tűs-lécek hatása alatt marad.
A nyujtógépek szokásos
Tűs-hengerrel vagy tűs-lécekkel csak
sodratlan anyagot támaszthatunk alá, ha
azonban a szalagok kissé sodorva is vannak, támasztásukat a 65/111. ábrán
bemutatott hengerekkel végezhetjük.
73. Minthogy az eddig tárgyalt egyengető egyesítés- és nyújtásnál
a szalag finomságát nem akarjuk megváltoztatni, állapítsuk meg, mekkora
egyesítés- s nyújtással érjük azt el. E célból jelöljük az eredeti szalag
finomságát SVgyel, a nyujtottét 9^-vel, az egyesítendő szalagok számát
£-vel, a nyújtás fokát ny-nyel és fejezzük ki úgy az A, mint a B hengerpáron az időegységben áthaladó anyag súlyát ; e hengereken áthaladó
anyag súlya ugyanis egyenlő, ennélfogva írhatjuk:
rendszerei.

~

VA .e

VB

(32.
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E képletet % szerint rendezve:

Wi^-Wi-^Mif'

(32 la.

Eszerint tehát az egyesítést ugyanakkorára kell vennünk, mint a
nyújtást, hogy a nyújtott szalag finomsága az eredetivel megegyezzék.
Az anyag egyenletes elosztása céljából a nyujtottfonal-gyártásnál a nyújtás
számát 1000-re, a fésűsfonal-gyártásnál pedig 2000-re kell vennünk, de
mert egy gépen a nyújtás ny — ix. h0 , ennélfogva a szalagot több gépen kell
nyújtani. Ezt tudva, a nyujtógépek számát a következő meggondolások
alapján határozhatjuk meg:
Minthogy két henger között a nyújtás ny — a.h0 -szoros, ennélfogva
azt *-szer kell ismételnünk, hogy a ü ^ j teljes nyújtást elérjük. Az elmondottakat képletbe foglalva:
(xh o y = n ( n y ) ,
(33.
ebből pedig a nyujtófejek száma (x) így fejezhető ki:

x=

log a. h0

(33
la.
v

P) A finomító egyesítés és nyújtás, vagyis az előfonás.
74. A kellő számú egyengető egyesítés és nyújtás után a szalagban
az anyag elosztása már egyenletes ugyan, hogy azonban belőle fonalat
készíthessünk, azt most már fokozatosan vékonyítanunk kell. Minthogy
a szalag vékonyítását az anyag egyenletes elosztásának megbolygatása
nélkül kell végrehajtanunk, ezért azt nyújtás közben egyesítenünk is kell,
a nyújtás és egyesítés viszonyát azonban úgy választjuk meg, hogy
a szalag a kívánt mértékben finomodjék. E célból a gyakorlat a nyújtás
és egyesítés viszonyát kettőre vagy háromra veszi, azaz ^ = 2 ~3, ennélfogva a nyújtott szalag finomsága a 32/a. képlet szerint:
9?2 = 2 9rí1~3§ft1.
Ámde a szalag finomodásával csökken annak összefüggése s így
kezelhetősége is. Hogy tehát a fínomított szalag továbbra is kezelhető
legyen, szálainak súrlódását valami módon fokoznunk kell.
Ezt a feladatot kétféle módon oldhatjuk meg, és pedig vagy azáltal,
hogy a szálak elrendezését tömörítjük, vagy pedig, hogy közöttük kötélsúrlódási is létesítünk. A tömörítést egymagában mángorlással, a kötélsurlódás előidézését pedig sodrással visszük véghez. Ez utóbbi művelet
már a fonás fogalma alá tartozik, ezért a fínomított szalagot előfonatnak
szokás nevezni.
A mángorlással való tömörítés csak a finom merinógyapjúknál
használható, mert e szálak között van elegendő tapadás. Foganatosításához
a 66. ábrán vázolt elrendezést használjuk.
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Ennél ugyanis a tűshengerű nyujtófej alól kikerült szalag az F1
tölcséren áthalad, ami által az hengeres alakot nyer. Ezután pedig az M-mt\
jelzett két bőrtömlő hatása alá
jut, amelyek azt mángorolják,
minthogy szemben fekvő oldalaik egyirányban haladnak, tengelyirányban pedig ellentétes
65 £ bra
értelmű rezgő mozgást végezA gyapjúipari előfonó-nyujtógép.

nek. A mángorolt szálréndszert

a H henger a tömlők aló) kihúzza, innen pedig a tömörített szálrendszer, az előfonat, az F2 tölcsérszerű fonalvezetőn át a O csévére jut.
Csekélyebb súrlódással bíró szálrendszerek tömörítését megsodrással
érjük el, amelyhez a fleyer néven ismert szárnyas orsót használjuk. Ez
orsó elrendezését a sodrás fejezetében fogjuk ismertetni.
Mielőtt azonban az orsó-rendszerek ismertetéséhez fognánk, a tökéletes fonalgyártás legfontosabb műveletével, a fésüléssel is tisztába kell
jönnünk, ezért előbb azt fogjuk tárgyalni.

e) A fésülés.
75. Fésüléssel a kurtább szálakat különítjük el a hosszabbaktól.
E műveletet a len és a hosszú felszőrök feldolgozásában már a népipar
is használta.
A len fésülését gerebenezésnek nevezzük. Eszköze a 67/1. ábrán látott
A jelű, tűkkel borított lap, az úgynevezett gereben, folyamata pedig a
következő: A maroknyi mennyiségű tilolt lent (L) a munkás jobb kezével (B) megfogja, bal kezével pedig a lelógó
a szakállrészt támasztva, azt a tűkre olykép ejti,
hogy kezdetben csak a szakáll vége essék a
tűkre. Ezután a szakállt a fogak közül kihúzza,
miközben mindazok a szálak, amelyek a munkás
markáig nem értek, a tűk súrlódása következtében a gerebenbe akadnak s ott maradnak. Most
újra a gerebenre ejti a szakállt, de már a végétől
távolabb eső részét helyezi a tűkre. A szakáll
kihúzását ép úgy végzi, mint már előbb. Ha
már az egész a rész ki van gerebenezve, a
munkás azt fogja markába és a p szakállrészt
kezdi fésülni.

A gézi gereben és a kézi

Ezzel az eljárással a rostszálak teljes hosszukgyapjúfésülő,
ban kifésülődnek, tehát nemcsak az a és (3 szakállrészek, hanem az első ízben megfogott y rész is. A gerebenben maradt
kurtább szálak adják a gerebenkócot.
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Hosszú felszőrök fésüléséhez a népiparban a 67/II. ábrán látható
fésűket használták. E fésűk közül az egyiket, A-t, miután a gyapjú hajlékonyságának növelése céljából kellőleg felmelegítették, valamelyes állványhoz erősítették. A fésülendő felszőr fürtjeit e fésűbe akasztgatták, úgy
hogy azoknak legnagyobb része ott lelógjon. Jelöljük a fürtnek azt a
részét, amely a tűkön akad, a-val, a szabadon lelógó részt p-val. A kellőleg felmelegített B fésűvel a szakáll lelógó § részét kezdé a munkás
fésülni, még pedig itt is a legvégéről kiindulva fokozatosan addig,
míg azt a fésűk foglalata lehetővé tette. E két fésű között ugyanis a
foglalatok miatt kis köz marad, amelyet y-val jelölünk. Fésülés közben
mindazok a szálak, melyeket az A fésű nem kötött le eléggé, a B fésűbe
akadnak s az A fésűből kihúzatnak. A B fésűben tehát a fürt § szakállrésze gubancolódik, a része pedig szabadon lóg. Ez utóbbit akkor,
mikor a szálat a B fésű az .4-ból kihúzza, az A fésű tűi kifésülik. Ennélfogva az A fésűn a lelógó (5 szakállrész, a B fésűn a lelógó a rész ki van
fésülve. Most már kezébe fogja a munkás az A fésűről lelógó szálak
(3 szakállrészét s azt az A fésűből kihúzza, miközben e szálak a része
is kifésülődik, de y részük fésületlen marad, mert azt a tűk nem érték.
Épen így jár el a munkás a B fésűről lelógó szakállal is.
Hosszú szőröknél a fésületlen y rész a szálnak csekély hányadát
teszi ki, ez okból, és mert a hosszú szőrök között nagyon kurta szálak alig
fordulnak elő, a kézi fésülés az ilyen anyagnál kielégítő eredményt adott.
Kurta szálakhoz azonban á kézi fésülés nem volt használható, ezeknél
ugyanis a fésületlen y rész a szálnak tekintélyes hányadát alkotja, s mert
azonfelül az ilyen anyagban sok az apró szál is, a tökéletlenül fésült anyagot
a textilipar nem használhatta. Ez okból tökéletes fésülést végző gép szerkesztésével igen sokat foglalkoztak. A legtöbb szerkesztő a kézi eljárás elvén
állította össze-gépét.
76. A rostszálak kézi gerebenezését utánozza a CoMBE-féle gerebenező gép, amelynek lényeges részeit már a C0RD0N-féle lensimítónál
(1. a 42. ábrát) ismertettük. CORDON ugyanis gépét a CoMBE-féle gerebenező gép mintája alapján szerkesztette meg.
A CoMBE-féle gerebenező gép lényegét a 68/1. s 68/11. ábrákon látjuk.
Ennél a rostszálakat az A szilárd lapok közé fogják be s azokkal együtt
a B lengő' sínre helyezik, még pedig akkor, amikor a sín legmagasabb
helyzetében van. A B sín a rajta levő rostszálakkal együtt lassan lefelé
mozog, miért is a rostszálak fokozatosan jutnak a C hevederekre erősített
tűs-lécek fésülő hatása alá. A gerebenező tűkbe akadt kócot a D kefe
szedi ki s azt a kártokkal borított E hengernek-" adja át, erről pedig az
F rezgő penge nyúzza le.
Minthogy a B sín a függélyes síkban akkora kilengést végez, hogy
legfelsőbb helyzetében a lelógó szakáll a tűs-lécekkel már nem érintkezik,
a léc ez állásában veszi le a munkás az utolsó befogót a B sín jS2-vel
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jelzett részéről, a többit pedig ekkor tovább csúsztatja, hogy a léc firgyel
jelölt helyére az újabban befogott maroknyi lent elhelyezhesse.

68. ábra.
A CoMBE-féle gerebenező gép.

Most már a gépről levett maroknyi lent a befogó lapokból felszabadítja, azt ismét befogja és pedig úgy, hogy a kifésült szakáll jusson
a befogók közé, sőt még azon túl is lelógjon.
E befogás következtében e gép tökéletes fésülést végez.
77. A hosszú szőrök kézi fésülésének elvét utánozza a CARTWRIGHTféle gép, amelyet ő 1790-ben szerkesztett. A gép vázlatát a 69, ábra
mutatja. CARTWRIOHT a kézi fésülésnél használt álló fésű helyett gyűrű|
alakú (/4) fésűt használt, s
ÉSgúSSZga

hogy azt állandóan mele-
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69. ábra.
A CARTWRiQHT-féle gyapjúfésülőgép.

gen tarthassa, gőzzel fűtött
//alapra helyezte. A gyűrűalakú A fésűt lassú körmozgásban tartotta, mely
a
gyűrűt belül fogazatta
e s a
'
'
főtengely
3
ál* ' mozgatott F fogaskerékkel forgatta. Fésülőgépének etetésére a kártológépen készült szalagot használta fel. Ezzel a gép etetése
a 69. ábrán 1-el jelölt helyen
történik, még pedig azáltal,
etetőkészülék a
hogy
az
69/11. ábrán jelzett elliptikus
pályát írja le. A tűkre fektetett szakáll az etetőkészülék
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lefelé haladásakor elválik a szalagtól s így a tűs-gyűrű szabad fürtökkel
borítva fordul tovább. Minthogy a tűk súrlódása akkora, hogy a fürtök
a részei jól beleakadnak s fogva tartatnak, azok lelógó (P) szakáll részeit
fésülni lehet. Ezt a feladatot a 69/1. ábrán ll-vel jelölt helyre szerelt B tűslécekkel oldotta meg. E tűs-lécek ugyanis alulról felfelé haladva szúródnak
a p szakállrészbe, azután pedig a vízszintes síkban haladnak tovább s
ilykép fésülik azt.
A kifésült p szakállrészek a gyűrű forgása következtében az ábrán
Hl-mal jelölt helyre jutottak, ahol a C hengerpár e szakállrész végét megfogja
s szálát a gyűrűből kihúzza, miáltal
a fürt a része is kifésülődik. Fésűletlen marad azonban az .a rész,
amely az A gyűrű és a B tűs^^^^g^f^i^^sL^ /
lécek közötti rés fölé került (y).
^
CARTWRIGHT gépe tehát ép oly
V R T - R ^ 1 — / j \ H
tökéletlenül fésült,, mint a kézi
J / f [\\
fi
fésülök, miért is csak hosszú
\
szőrök fésülésére volt használható.
^I^pp"^
-^V *
/
78. Kurtább anyagok tökéIJ
J
letesebb fésülését HEILMANN 1 8 4 5 ben oldotta meg. Ő ugyanis
CARTWRIOHT eljárásától eltérően
a fésülendő fürtöt nem tűkkel
rögzítette, hanem harapófogó módjára működő szilárd befogókkal,
amint azt a 70. ábrának A s 5-vel
jelzett, részei mutatják.
E szilárd fogó-készülékben
a kártológépen készült szalag
végét úgy fogta be, hogy annak
vége az a szakállhossznak megfelelően szabadon lógott. Ezt a
szakállrészt a C tűs-henger fésüli
ki, amely azonban csak részben
van tűkkel borítva (az ábra szerint
felerészben), a többi része pedig
70. ábra.
bőrrel van bevonva, hogy a követ- A HEiLMANN-féle fésülőgép főbb alkotórészei,
kező időszakban kihúzó hengerként működhessék. Az a szakállrész kifésülésének befejeztével (1. a 70/II. ábrát)
ugyanis az A s B fogókészülék kinyílik, az a szakállrész alá a C-nek
bőrrel bevont része kerül, erre illeszkedik a H recézett henger, amely a
Cvel együtt alkotja a kihúzó hengerpárt. E hengerpár fogja meg az
a szakállrészt, ezt a fogóból kihúzza és ezzel a szalagtól elválasztja.
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Hogy azonban e műveletek folyama alatt a fürt további részeg
nevezetesen annak (3 és y részei is kifésültessenek, a fogókészülék és a
H henger közé, az utóbbinak a C hengerre történő ráfekvésével egyidejűleg,
illeszkedik az egyetlen tűsorból álló G tűs-léc, az úgynevezett fésűgát.
Minthogy a fésűgát a már kifésült a szakállrészbe hatol, ennélfogva a fürt
további részei (P és y ) kihúzás közben ezen áthaladnak, tehát ki is fésültetnek.
E fésűgát alkotja a HEILMANN-^/? legjelentékenyebb részét; ez tette
lehetővé a kurta szálak fésülését.
Amikor azonban a H — C hengerpár a szakállt a szalagtól elválasztja,
a szalag a szálak nagy súrlódásánál fogva összegubancolódik. E hátrányos jelenséget HEILMANN azáltal hárította el, hogy a gyapjúszalagot
tűsorokkal bíró K lapokkal támasztotta meg, még pedig a legnagyobb
szál hosszúságánál nagyobb darabon.
A C fésülőhenger munkaképességének fenntartása céljából a tűk
között maradt kócot a D kefe keféli ki s azt a kártokkal borított
E hengernek adja át, erről pedig az F rezgő penge távolítja el.
A HEILMANN-/<?/£ gép a textiliparban korszakalkotónak tekintendő.
Fésülőgépe első szerkezetében csak kurtább anyagok fésülésére volt
alkalmas. Ezért a hosszabb gyapjúk és szőrök tökéletes fésülésének megoldásához a szerkesztők egész serege fogott hozzá.
E törekvésből kifolyólag a fésülőgépek rendkívül sok változata
látott napvilágot, mert a HEiLMANN-gépénél végzendő feladatok igen
sokféleképen oldhatók meg. E feladatok ugyanis a következők:
1. a gép táplálása,
2. a fürtnek a szalagtól való elkülönítése,
3. a p részek megfogása,
4. az a részek kifésülése,
5. az « részek megfogása és kihúzása,
6. a p részek fésülése,
7. a y részek fésülése és
8. a kifésült fürtök szalaggá egyesítése.
Minthogy e műveletek különböző sorrendben vihetők véghez
a fürt megfogása pedig tűkkel vagy szilárd fogókkal egyaránt megoldható, a fésülés nyolc feladata a legkülönbözőbb kombinációk szerint
végezhető. Mind ezek közül azonban a gyakorlatban kevés vált be, "sőt a
kezdetben bevált rendszerek is elavúltak, mert időközben a HEILMANNgépet úgy átalakították, hogy az nemcsak kurta, hanem hosszúszálú anyag
fésülésére is alkalmassá lett.
Bármely rendszer szerint fésüljük is az anyagot, a kifésült szalag
fürtökre való szaggatás folytán egyenlőtlenné válik, miért is újból egyengető nyújtás és egyesítés alá vetendő. Az egyenletessé vált, fésült szalag
azután előfonás, az előfonat pedig végleges megsodrás alá kerül, hogy
a kívánt fonalat megkapjuk.
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f) A sodrás eszközei.
A fonal megsodrásához orsóra van szükségünk, a megsodrott
fonalakat pedig, hogy össze ne csomósodjanak, rendszeresen fel kell
csévélnünk. Ámde az orsók és a csévék rendszerei többfélék, ezért a
sodrás hatásának tárgyalása előtt ezeket ismertetjük.
a) A csévék rendszerei.
79. A fonal elrendezésének legegyszerűbb módja az, ha hengeres
testre, t. i. csőre, vagyis csévére helyezzük azt el.
A hengeres csévék kétfélék, t. i. karimásak és karima' nélküliek.
a j Karimás csévéken (1. a 71/1. ábrát) a fonalak meneteit egymás
mellé sűrűn helyezzük el, az ily csévére tehát sok fonal fér el. Felcsé-

71. ábra.
A csévék fajtái.

véléskor a csévét forgatni, a fonalat pedig a cséve magasságának megfelelően váltakozó irányban vezetni kell, még pedig oly lassan, hogy a
fonal menetei szorosan egymás mellé kerüljenek. Ha az ily csévéről a
fonalat le kell fejtenünk, a csévét úgy kell elhelyezni, hogy ez akadálytalanul foroghasson. Ennek eleget teszünk, ha a csévét vékonyabb tengelyre tűzzük fel.
A karimás cséve egyrészt költséges, másrészt az a hátránya, hogy
a fonalvezető a csévéhez nem simulhat, ez okból a szélső menetek sem
kifogástalanok. E hátrány mellőzése céljából a gyakorlat kiterjedtebb
mértékben használja a karima nélküli hengeres csévéket, amelyekre a
fonalat vagy lapos menetekben, vagy pedig erős emelkedéssel csévélik.
pt) Ha lapos menetekben csévélünk, gondoskodnunk kell arról, hogy
a szélső fonalrétegek le ne csúszhassanak. A felsőbb rétegek ugyanis az
alsóbb rétegekre nyomást gyakorolnak, melynek következtében a szélső
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menetek az elmozdulás irányvonalai mentén elválni kénytelenek (1. a 70/11.
ábrát), tehát összekuszálódnak. A fonal kúszálódásának meggátlása céljából
lehetetlenné kell tennünk az elcsúszást, erre pedig az egyetlen mód az,
hogy a fonalat csak a hatássíkok által határolt térben helyezzük el. E célból
azonban a fonalvezető kilengésének h hosszát a felsőbb rétegekben
fokozatosan kisebbre vesszük. Ilyen eljárással a cséve két vége kúpos
alakú lesz (1. a 71/111. ábrát). Minthogy a fonal a csévén sűrű menetekben
van felcsévélve, lefejtéskor a csévének forognia kell.
y^) Ha a karima nélküli hengeres csévére a fonalat magas menetekben
csévéljük fel és a menetmagasságot nagyobbra vesszük a lecsúszható
fonalréteg hosszúságánál (1. a 71/111. ábrán az m méretet), akkor a menetek
nem csúszhatnak le, miért is a cséve egész hosszára csévélhetünk. Az ilyen
csévén az egyes rétegek kereszteződnek, ezért a csévélés e módját kereszteződő csévélésnek mondjuk (1. 71/IV. ábrát). Lefejtéskor, ha a cséve hossza
legnagyobb átmérőjének többszöröse, a csévének ép úgy forognia kell,
mint az eddig ismertetett hengeres csévéknek; ha azonban a cséve hoszszúsága kisebb a legnagyobb átmérőjénél, akkor az álló csévéről a fonalat
a cséve tengelye .irányában lehúzhatjuk. Ez utóbbi lefejtés-mód azzal a
hátránnyal jár, hogy a fonal sodrata a cséve menetszámától függőleg
módosúl; ha pedig lefejtéskor a cséve forog, kúszálódást okoz, mert a
cséve, tehetetlensége miatt még akkor is tovább forog, ha a fonal lefejtését
előidéző húzóhatás megszűnt; ilyenkor pedig a már lefejtett fonal visszacsévélődik, csakhogy ellenkező irányban, ezért hurkolódást okoz.
öj) Az eddigiekben a hengeres csévéket tárgyaltuk, lehet azonban
a fonalat olyan csévére is elhelyezni, melynek alsó vége kúpos (amint a
7l/V. ábrán látható). Ilyen csévén a fonalat a kúp palástjára csévéljük.
E célból a csévét forgatjuk, a fonalvezetőt pedig eközben a kúp h magasságának megfelelő úton úgy lengetjük, hogy felfelé lassan, visszafelé
pedig gyorsan haladjon. így felfelé lengetve sűrű-, lefelé lengetve pedig
magas menetekben csévél, amint azt a , 71/VI. ábra mutatja. Ez azért
szükséges, hogy az egymáson fekvő rétegek fonalai egymás közé ne
nyomódhassanak, azaz ne vágódjanak be. Amint a fonalvezető első teljes
lengését megtette, a csévét tengelye irányában a fonal vastagságával lefelé
kell elmozdítanunk, vagy ehelyett a fonalvezető lengésének mindkét
határát felfelé kell eltolnunk. Ezt az eltolódást minden teljes lengés után
ismételnünk kell, aminek az az eredménye, hogy a telt cséve törzse hengeres
alakot ölt, csúcsa azonban kúpos marad, amint azt a 70/V. ábra mutatja.
Lefejtéskor az ilyen csévéről a fonal a cséve tengelye irányában lehúzható,
ezzel azonban sodrata módosúl.
Ex) A kúpos csévéléshez eddig olyan csévét használtunk, amelynek
alja kúpos volt, vagyis kezdő kúppal volt ellátva. Kúpos csévélést azonban
kezdő kúp nélküli csévén is végezhetünk, csakhogy akkor a fonalból
kell a kezdő kúpot elkészítenünk. Az utóbbi feladat egyszerűbbé válik,
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ha a cséve alsó vége karimás, mint azt a 71/VI1. ábra mutatja. Ilyenkor
a fonal első rétegét a karimától felfelé haladva, például csak 8—10 mm
magasságig folytatjuk, lefelé pedig a karimáig csévéljük; a következő
réteget is itt kezdjük, de már 5—6 fonalvastagságnyival magasabbra
haladunk az alatta levő rétegnél, visszavezetve ismét a karimáig megyünk.
Ezt a műveletet egy darabig folytatva, a karima melletti rész átmérője
gyorsan nő, míg a rétegek felső végén az átmérő fejlődése visszamarad,
a cséve tehát kúpos alakot nyer.
íj) Ha a csévének nincs karimája, tehát ha az sima henger, akkor
a.kezdő kúpot úgy készítjük, amint azt a 71/VIII. ábra mutatja, vagyis
az első réteget például 10 mm magasra készítjük, a következők mindegyikét
alulról csak egy-két fonalvastagságnyival feljebb kezdjük, hogy a szélső
menetek le ne csússzanak, a rétegek felső végét azonban mindenkor
6—8 fonal vastagsággal meghosszabbítjuk. Ez eljárással az alsó rész a
felsőnél gyorsabban vastagszik s így karima nélkül is kezdő kúp képződik.
•rjj) Az eddigiekben a fonalat henger- vagy kúppalást mentén
helyeztük el, elrendezhetjük azonban
gömbfelületen is, vagyis gombolyagot
készíthetünk belőle. Ilyenkor a D
fonalvezető a 72. ábra szerint nem
egyenes vonalon leng, hanem forgómozgást végez, a Cs, cséve pedig,
amely kissé kúpos dúc, szintén
forog ugyan, de lassabban. Szük72. ábra.
séges továbbá, hogy a cséve forgásA gombolyagkészítő csévélő,
tengelye a fonalvezető forgástengelyével hegyes szöget zárjon be. A kész gombolyagból a dúcot kihúzhatjuk, mert a fonalak oly nagy szögben keresztezik egymást, hogy
cséve nélkül is megállanak.

P) Az orsó rendszerei.
80. A fonalak megsodrását legegyszerűbben úgy végezzük, hogy
azokat valamely forgásban levő testhez — orsóhoz — erősítjük.
a t ) Az orsóhoz való megerősítésnek legegyszerűbb módja a reáakasztás, e célból az orsó végét kampóval kell ellátnunk, amint azt a
73/1. ábra szemlélteti. Az ábra szerint az A, B csapágyakban nyugvó
T tengely forgását a C zsinórkorong útján nyeri. Az előfonat végére hurkot
kötünk s azt a kampóra akasztjuk, a másik végét pedig a csévéhez vagy
az állványhoz erősítjük. Az orsót mindaddig forgatjuk, míg a fonal a
megkívánt sodratot elérte. Ennek megtörténte után megszüntetjük az orsó
forgatását s felcsévéljük a megsodrott fonalat. E célból a Cs csévét
forgatnunk kell, de ezzel egyidejűleg a kampóról levett, hurkot a cséve
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felé kell vezetnünk. A kampós orsó csak kurtább darabok- fonására
alkalmas, vagyis csak a kötélverő- és paszománymunkákhoz.
Lehet a fonalat a sima T tengelyhez egynéhányszori körűlcsavarással is megrősíteni s ekkor ezt az eszközt sima orsónak nevezzük.
Lényege a 73/11. ábra szerint abban áll, hogy az A, B csapágyakba
helyezett T tengely, melyet a C zsinórkorong által forgatunk, hegyes végű.
A fohalat az orsó derekára körűicsavarjuk, azután csaknem a tengely
irányában tartva, az orsót forgatjuk. Mindaddig, míg a fonal irányának a
tengellyel alkotott cp szöge kisebb 90°-nál, az orsóval a fonal is forogni
kénytelen, vagyis a T tengely az orsó
hatását fejti ki; amint azonban a fonaf
irányát annyira megváltoztatjuk, hogy
a cpx = 90a
sodrás megszűnik s a
fonal a T tengelyre csévélődik, ekkor
tehát ez a cséve szerepét tölti be.
A sima orsó ennélfogva váltakozva viszi véghez a sodrást és a
csévélést, ha a fonal irányát megfelelően
szabályozzuk. A sodrás művelete er
esetben időszakos, ez úton azonban
a készíthető fonal hosszúsága már
korlátlan.
yx) A sima orsó használatánál a
fonalat a forgásban levő tengely palástjához kapcsoltuk; ha azonban az orsót
csőből készítjük, akkor ez is közli a
sodrást a fonállal, ha t. i. a fonalat a
cső falán levő furaton áthúzzuk, amint
ezt a 73/111. ábra mutatja. Az ábra
szerint a T cső az A, B ágyazatban
van elhelyezve és azt a C zsinórkorong
73. ábra.
A kampós orsó, a sima orsó és a fonócső. forgatja. Ilyen elrendezésben íoaácsőaek
nevezzük az orsót. Ennél a fonal az
E etetőhengerpártól kiindúlva. a csövön keresztül, ennek O furatán át
jut az F hengerpárhoz.
Ha C-tőL nézve az O fogópont az £-hez; képest az óramutató irányában forog, akkor az, az Z>hez képest az óramutató irányával ellenkezően
végzi forgását, amiből következik, hogy a fonócső a fogópont előtt levő
OE részt besodorja, az utána levő OF részt pedig kisodorja, miért is
a fonal F-be jutva ismét sodrattan. A fonócső tehát ebben az alakban,
amint azt a 73. ábra feltünteti, csak átmeneti sodrás készítésére alkalmas.
5j) Ha azonban a fogópontot fonalvezető-kar alkalmázásával az orsó
forgástengelyétől oly távolságra helyezzük, hogy közben a cséve elfér s
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a fonal végét a ósévéhez kötjük, akkor az O fogóponton túlhaladó darab
nem' fog kisodródni, hanem az orsóra felcsévélődik. Ilyen elrendezésű
eszköz a szalmafonó szárnyas orsó. Lényege a 74. ábra szerint a következő:
A fonócső, melyet a C zsinórkoronggal forgatunk, az A, B csapágyakkal
van megtámasztva. A fonócső furatán túl harangszerűen ki van szélesítve,
vagy legalább a fonalvezető-kar harang alkotójának megfelelően van görbítve.
Ezt a fonalvezetőt szárnynak nevezzük. A fonal a szárny végpontján levő
szemen, O-n megy keresztül. Ha tehát a Cs csévét az Av Bx ágyazatban
levő és a Q zsinórkoronggal hajtott Tt tengelyre úgy helyezzük el>
hogy a fonal a szárny O fogópontjától tovább haladva a cséve érintője
irányát vagyis az O F irányt kövesse, akkor a fonal a csévére felcsévélődik,
még pedig állandóan a csévének azon helyére, amely az O F iránynak
felel meg. Ha azonban a felcsévélést az egész cséve mentén
akarjuk végezni, a csévét az orsóhoz képest tengelyirányban lengetnünk kell. A felcsévélés sebességét ebben az
esetben a következőképen határozhatjuk meg: Jelöljük a
cséve átmérőjét Z)-vel, az orsó fordulatszámát /z0-val, akkor,
feltéve, hogy a cséve nem forog, a felcsévélt hosszúság
másodpercenként:
D .7c n0
(34.
60
Ha azonban ez a hosszúság nagyobb volna, mint az etetőhengerek által másodpercenként táplált (v£) hossz, akkor a
fonal kénytelen volna elszakadni.
E káros jelenséget kiküszöböljük, ha a csévét is forgatjuk azonos értelemben, ncs fordulattal. Ekkor ugyanis a
felcsévélést az n0 — ncs fordulatszámkülönbség végzi, a felcsévélés sebessége tehát:
n
ncs
i/ = I/£ = Ö Ü . 0
(34/ö.
60

74. ábra.
Szalmafonó
szárnyas orsó.

ha pedig a cséve forogna gyorsabban, akkor

: vE — D k.

nc ,

•n0

60

(34/b.

Ámde a cséve átmérője rétegenként a fonal kétszeres átmérőjével (d)
növekszik, ennélfogva állandó ncs esetén a felcsévélés folyton gyorsabb
lenne, miért is az etetést gyorsítani kellene, hogy a fonal elszakadását
meggátoljuk. Az etetőkészülék sebességének változása folytán azonban,
mert az orsó percenkénti fordulatszáma állandó, a hosszegységre eső
sodratszám folyton kisebbednék, vagyis ez eljárással tökéletlen ésegypnlrítlpn
fonalat kapnánk. Ezt a tökéletlen elrendezést csakis a vascső-öntéshez
szükséges szalmakötelek készítésére lehet használni, ezért nevezzük azt
szalmafonó szárnyas orsónak.
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£1) A szalmafonó szárnyas- orsó hátrányát legegyszerűbben úgy
küszöbölhetjük ki, hogy az etetőhengerpár vE sebességét, valamint az
•orsó n0 fordulatszámát állandósítjuk, míg a cséve ncs fordulatszámát a
cséve vastagodásának arányában úgy változtatjuk, hogy a felcsévélés
sebessége állandó legyen. Minthogy a cséve minden réteg után 2 rf-vel
vastagszik, így x réteg esetén a cséve külső átmérője D-\-x.2d lesz, ennélfogva a felcsévélés
sebessége a 34la. képletnek megfelelően:

na — nc
vE = (D-\- x2d)
60
ebből a cséve forgásszáma:
ftcs — n a

60 vE
D-\-2xd

(35.

(36.

A csévének kétféle módon adhatunk változó
fordulatszámot. Csekély szilárdságú előfonatok készítésénél a csévélést úgy kell elvégeznünk, hogy e
közben a fonal feszítve ne legyen, ezért kényszermozgással hajtjuk a csévét, amint ezt a 75. ábra
mutatja s az ilyen készüléket előfonó szárnyas orsónak, vagy fleyer-nek nevezzük. Szerkezetének lényege
a 1b. ábra szerint a következő: Úgy a Cs csévét,
mint az O orsót a közös T tengelyre helyezzük
ugyan, de a tengelyre csak az orsó van ékelve, a
cséve pedig lazán van rá feltéve. Az A, B csapágyakban elhelyezett T tengely ugyanis a C és Q hiperbolikus kerekek útján kapja forgását, s minthogy a
fonócső az O szárnnyal együtt a T tengelyre ékelve
van, így az orsó forgatása ezzel biztosíttatott. Hogy
a cséve ne súrlódjék a T tengelyhez, a BX hüvelyt
helyezzük e tengelyre s ezt a B csapágyba erősítjük.
E hüvelyre lazán helyezzük el a Cs csévét, forgatását pedig a B t hüvelyre ugyancsak lazán elhelyezett C, hiperbolikus kerékkel érjük el, amely a
75. ábra.
36. képletnek megfelelő változó fordulatszámát a
A fleyer nevű előfonó
C3 keréktől nyeri. A fordulatszám változását előidéző
szárnyas orsó.
szerkezettel az alkalmazott részben fogunk foglalkozni. A cséve tengelyirányú lengő mozgását a B csapággyal kapcsolt
Bfogas-rúd
és BB fogazott kerék adja meg.
Uj) Nagy sodratszámmal bíró fonalak fonásához a fleyer-orsót
nem használhatjuk, mert bonyolúlt szerkezete miatt csak lassú forgatásra
alkalmas. Ilyen esetben a szerkezet egyszerűsbítése kedvéért a cséve
változó fordulatszámát ennek fékezésével érjük el. De mert a fékező
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erőt a fonal feszültsége kénytelen legyőzni, ezért ezt a rendszert csak
nagyobb szilárdságú fonalaknál használhatjuk. Az ilyen orsót erősen
sodró szárnyas orsónak, vagy »water«-orsónak nevezzük. Lényege a
76. ábra szerint a következő: Az A, B ágyazatban levő és a C zsinórkoronggal forgatott T tengely felső részén ékelve van az O szárnyakkal
ellátott fonócső, a cséve pedig közvetlenül a T tengelyre lazán van
elhelyezve. Hogy a cséve a tengely irányában lengést végezzen, azt a B asztalra támasztjuk, amely a B,,, Bs mozgató-szerkezettől kapja lengését. A cséve
fékezését a B asztalhoz erősített és végén súllyal terhelt zsinórral érjük eL
Tj,) A water-orsón a sodrószárny ékelt, a cséve pedig lazán van
elhelyezve; a fonal megsodrása azonban elérhető akkor is, ha a water-

76. ábra.
A ivater szárnyas orsó.

77. ábra.
A selyemorsó.

78. ábra.
A gyűrűs orsó.

orsó kinematikai láncát megváltoztatjuk, például olykép, hogy a csévét a
T tengelyre ékeljük,, a szárnyat pedig rajta lazán helyezzük el. Ezt az
elrendezést a 77. ábra mutatja.
Ámde a water-orsón használt szárnyas fonócsövet a tengelyen
nem tudjuk lazán elhelyezni, ezért a fonócső némi változást szenved,
i I. a fonócső furata helyett az O t szemmel bíró kart használjuk, a szárny
O sieme azonban változatlanúl megmarad. Ez elrendezésnél az orsó és a
Cséve tengelyirányban viszonylagosan nem mozdulhatnak el, ennélfogva e
rendszer felcsévélésre nem is alkalmas, hanem csak lefejtésre. Ámde ezzel
a rendszerrel a lefejtés is csak akkor megy akadálytalanúl, ha a csévén
lévő fonal erős és sima. E feltételnek egyedül a grége-szál tesz eleget
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ezért ez orsót csak a grége cérnázásához lehet használni, miért is ezt
selyemorsónak nevezzük.
frj) Ha a most jelzett kinematikai láncolat mellett a fonal felcsévélését is el akarjuk végezni, a sodró alkatrészt nem szabad a T tengelyre
helyeznünk, hanem annak külön körpályát készítünk, amint azt a 78. ábra
mutatja. Az ilyen orsót gyűrűs orsónak nevezzük. Lényege az ábra szerint a
következő: Az A, B ágyazatba foglalt és a C zsinórkoronggal hajtott T tengelyre a Cs csévét ékeljük. Ez esetben azonban a water-orsó szárnyát
és fonócsövét az O futógyűrű helyettesíti, melynek a cséve körül körpályán való mozgását a gyűrűalakú és sínkeresztmetszetű álló 0 2 körpálya biztosítja. E pálya a
asztalra van támasztva, minélfogva a tengelyirányú lengést a B^Bg szerkezet adja meg.
Működésének megértése céljából képzeljük el, hogy az etetőkészülék
egy kis ideig áll, amikor tehát az O x O Cs fonaldarab hossza változatlan;
ha tehát a cséve forgásban van, az O gyűrű is kénytelen pályáján csúszva
körmozgást végezni, miközben a fonalat sodorja. Amint azonban az etetőkészülék újabb fonaldarabot szolgáltat, az Ot O Cs közötti fonaldarab
meghosszabbodik, ezzel a fonal feszültsége csökken; ezért az O az O a
pálya súrlódása folytán fékeződik, tehát lassabban fog forogni, mint a
cséve, így a fonalnak egy része felcsévélődik.
A most ismertetett orsó-rendszerek közül fonalak készítésére csak
a sima orsó,, a szárnyas orsó és a gyűrűs orsó használható; még pedig
erős sodratú és hosszúszálú anyagból készült fonalakhoz a water-orsónak
nevezett szárnyas orsót, a nyújtott és fésült eljárás szerint kurtább anyagból
készült láncfonalakhoz a gyűrűs orsót, s vetülék-^ valamint kártoltfonalakhoz a sima orsói (szelfaktor) használhatjuk.

ff) A sodrás hatása a fonalak szilárdsági tulajdonságaira.
81. A sodrás közvetlen hatása abban áll, hogy az előfonat szálait
csavarvonal szerűen rendezi el. (L. a 79. ábrát.) Ez elrendezés folytán
azok a szálak, amelyek a forgástengelytől egyenlő távolságban voltak,
ehhez továbbra is ily viszonylagos helyzetben maradnak, tehát hengerpalástot alkotnak, miért is a fonal minden szála úgy tekinthető, mint ha
henger körűi csavarodott volna. E hengerek átmérői azonban különbözők,
ennélfogva a szálak helyzetét jellemző csavarvonalaknak a fonal forgástengelyével alkotott hajlásszöge sem egyforma valamennyi szálnál, hanem
annál nagyobb értékű, minél távolabb fekszik a tengelytől a szál. Ezt a
jelenséget a 79/1. és 79/11. ábrák szemléltetik, melyek közül az utóbbi a
csavarvonalat lefejtett állapotában ábrázolja. Ez ábrákban a csavarvonal
érintőjének a tengellyel alkotott hajlásszögét 9-vel jelöltük; ez a fonal d
átmérőjével és a szál körülcsavarodásának n számával, valamint a fonal
h hosszúságával a következő összefüggésben van:
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dnn =

htgy,

(37.

n

vagyis

ébben pedig az ^ viszony a hosszegységre eső csavarodások

(38.
számát

jelenti, amelyet a gyakorlat sodrásszámnak nevez és s-el jelöl, tehát
^ = s, ezért a 38. képlet így írható:

(38/Ű.

tgy = dns.

Minthogy a fonalban a szálak hengerek körűi csavarodottak, ennélfogva
azoknak a fonal hosszúsága irányában való elmozdulása — elhúzása —
K ,
ellen az úgynevezett kötéli
surlódás hat, miért is a
?/<
szál és a fonal szilárdI
sági viszonyainak megismerése céljából ismer<fÁ
nünk kell a kötélsurlódás nagyságát. Feladat / T
/
tunk egyszerűsítése céljából elsősorban a fonal
felszínén fekvő szál súrlódását vesszük figyelembe.
A kötélsurlódás ismeretes képlete szerint a
szálra ható a akció és
a reakciós végen működő
c0 erő között a következő
Viszony áll fenn:

' df\
79. ábra.
A megsodrott fonal szálaira ható erők.

(39.

Ily alakban azonban e képlet nehezen kezelhető, ezért sorba fejtéssel
egyszerűsítjük:
e* = i+x + x 2.
E sor azonban céljainknak még akkor is megfelelő pontosságot
nyújt, ha annak csak első két tagját vesszük figyelembé, ezért a 39. képlet
ily alakban is írható:
(39/a.
Hogy e képletet a sodrásra alkalmazhassuk, fejezzük ki a benne
előforduló tagoknak értékét a fonal és a szál jellemző adatainak függvényében.
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A szál akciós végén ébredő a erő a tengelyirányú külső húzóerőnek
e szálra eső hányadával, í-vel, a 79/111. ábra szerint a következő összefüggésben áll:
v(40.
<p
E képlet szerint tehát azonos szál feszültség mellett egy-egy szál
annál nagyobb külső erőt képes ellensúlyozni, minél kisebb a cos cp értéke,
vagyis minél távolabb fekszik a szál a fonal tengelyétől.
A szál reakciós végére ható o0 erőt a szálnak a szomszédos
szálakhoz való tapadása okozza, ez pedig arányos az anyag súrlódástényezőjével, /0-vaI, továbbá a szál végének érintkező felületével, mely
utóbbi azonban azonos szálvéghossz esetén arányos a szál kerületével,
tehát a szál §„ átmérőjével is, de függ a szálvég érintkező felülete a
szomszédos szálak viszonylagos helyzetétől is; a szálvég ugyanis a
szomszédos szálakkal csak az esetben érintkezhetik teljes mértékben, ha
az a többi szálakkal egy síkban fekszik, ámde ilyen helyzetbe a szálvég
sohasem kerülhet, mert ez a csavarvonal érintője irányát követi, holott a
szomszédos szálak a hengerfelülethez simulnak, minthogy azt alkotják;
ennélfogva érintkezésének mértéke nemcsak a szál kerületétől, hanem a
fonal felületének görbületi sugarától, vagyis a fonal átmérőjétől (d) is függ.
Az elmondottakat képletbe foglalva, a tapadó erőt így fejezhetjük ki:
t = —

COS

(41.

o„ = tf0 80 d.

Az tó tényező azt a középponti szöget jelzi, amelyet az /z-szer
körülcsavarodó h0 hosszúságú szál körülvesz, vagyis
W

= 2 TE /z.

(42.

Ha a 79/11. ábrában az átfogót a szál h0 hosszúságával egyenlőnek veszszük, az n körülcsavarodások száma így fejezhető ki:
«=

(43.
V

d 7E
w = *lh

így tehát:

(42/a.

A 40., 41. s 42. képletekkel kifejezett értékeket a 39ja. képletbe
helyettesítve, az ilyképen módosul:
í

<p &

= 1 +/ö ^

sin

(39lb.

E képletet t szerint rendezve, megkapjuk a fonal kerületén fekvő
szál által ellensúlyozható tengelyirányú húzóerőt:

t=

+ 2S / ^
]/

cos cp (/ m0

tgy.

(39/c.

Ámde ez a képlet még mindig nehezen kezelhető, ezért arra kell
törekedni, hogy még jobban egyszerűsítsük. Feladatunknak könnyen
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tehetünk eleget, mert a jobb oldal első tagja kis értékű, ez tehát, meri
összeadóként szerepel, nagyobb hiba elkövetése nélkül elhagyható. Ha az
ily módon egyszerűsített képletben tg cp értékét a 38la. képlet alapján
helyettesítjük és az állandókat összefoglaljuk (2 71^ = ^), a képlet alakja
ez lesz:
u
(39 !d.
E képlet, amint már előbb is említettük, csak a fonal felületén levő
egy-egy szálnak ellenállóképességét adja meg. Ám a gyakorlat a fonalat
alkotó összes szálak szakító-szilárdságát kívánja ismerni, miért is a többi
szálak ellenállását is meg kell határoznunk. Ennek a 39ld. képlet némi
h0
módosításával teszünk eleget. E képletben előforduló
szorzat
\ VTO

egyedül az anyagtól függ, ez tehát ép úgy, mint az s sodrásszám a szál
helyzetétől független. E képletben tehát egyedül a d-\t\ jelzett hengerátmérő
függ a szál helyzetétől; ha tehát a 39ld. képletben ^ helyébe az x változót
írjuk, ez bármely belsőbb fekvésű szálnak ellenállását jelzi, ennek képlete tehát:
,
tx = W . * ^ = s . 2 x .
(39/*
Ekkora ellenállást azonban a 2 x átmérőjű hengerpaláston fekvő minden egyes szál kifejt, mert ezek teljesen azonos viszonyok között vannak,
Ha tehát a 39le. képletet a palástot alkotó szálak számával megszorozzuk,
megkapjuk e szálak által alkotott gyűrű ellenállását (dP). Hogy pedig a
gyűrűt alkotó szálak számának maximumát kifejezhessük, a dx szélességű gyűrű területét, a 2xndx-zt, el kell osztanunk a szál keresztmetszetével, ^^-gyel.
A szálak száma tehát:
4.2 xizdx
--8 .Vlox.dx.
V 7E

X(44.

Ha a szorzást elvégezzük, az állandókat (16^ = 4) összefoglaljuk s a
rövidítéseket eszközöljük, a szakító-erő differenciális értéke ily alakot nyer:

dP=ÍJ0 *h0 yW0 s.x 2dx.

(45.

Minthogy pedig a fonal sugara 0 ~ ^ határok között változik, a
fonal teljes ellenállását akkor kapjuk meg, ha a 45. képletet e határok
között integráljuk.
Ennélfogva:

£

P = SJo 2h0 WoS^x*dx

= IJ*h0 1rw0 . 5(|) 3

4•

( 45/fl-
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Ha pedig

F

és ha a 9/a. képlet alapján abba d =

=

1

|le |/9t

értékét helyettesítjük, képletünk alakja ez lesz:

Ámde P.
így írhatjuk:

= R, vagyis a fonal szakító-hosszúsága, ezért a képletet
R ^ t f h o Y W o - ^ . ( 4 6

la.

Az e képletben előforduló e tényező a fonal fajsúlyának a szálasanyag fajsúlyához való viszonyát jelenti. E viszonyszám terheletlen fonal
esetén egyedül a sodrásszám függvénye, terhelt fonalnál azonban ez a
szálra ható külső erők nagyságától is függ. Minthogy képleteinkben
oly fonalról van szó, amely a szakító-erőnek ellenáll, ennélfogva képletünkben a szakadás pillanatában érvényes fajsúlyviszonyt kell számításba
vennünk. Ennek számértékét azonban még nem ismerjük. Hogy azt meghatározzuk, különböző fonalnemeknek a szakadáskor talált átmérőjét megállapítottuk, e méretekből a 9/a. képlet segítségével kiszámítottuk e fonalak
Ve értékét s ekkor kitűnt, hogy az azonos numerusú vetülék és láncfonal
azonos sűrűségű, vagyis azok e értéke egyenlő, miért is a 46la. képletben
előforduló s3'2 tényező értéke állandónak tekinthető s a többi állandóval
egybe foglalható. Ez okból

^

R =

helyett

állandót teszünk képletünkbe:

t o f o * h „ V W * j j 4 7 .

A képletet s szerint rendezve:

s= R

L—^/jjt.
$ofo2h0][W0

(48.

Ez alakjában képletünk a fonás alapképletének nevezhető. E képlet
szerint az adott anyagból készült azonos finomságú fonalak szakítóhosszúsága a sodrásszámmal arányos.*) E képletből azonban az is következik, hogy a különböző hosszúságú és finomságú szálak úgy fonandók
meg együttesen, hogy
szorzatuk azonos értékű legyen.
Ez utóbbi szabály állapítja meg a keverés módját. E szabály így
szól: A keverékben a durvább szálak hosszabbak legyenek.
Hogy azonban sodrás közben a kurtább szálak a centrifugális erő
következtében ki ne röpíttessenek, azokat közbeeső hosszúságú szálakkal
le kell kötni, miért is az esetben, ha nagyon hosszú szálakat kurta
szálakkal együtt kell megfonni, ezek közé közepes hosszúságú szálakat
is kell kevernünk.
*) E tételt elsőnek DR. REJTŐ QYULA gépészmérnök vezette le s azt 1907-ben
megjelent doktori értekezésében tette közzé.
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82. Annak igazolására, hogy képletünk a kísérleti eredményekkel
teljesen egybevág, a 80.— 86. ábrákat mutatjuk be, melyek közül a páros
számúak derékszögű koordináta-rendszerben szemléltetik az
s=f(R)
függvényt, míg a páratlan számúak a húzóerő változásának görbéjét tüntetik
fel. A 80. és a 81. ábra
8 00
10000
a fésűsgyapjúval, a 82.
1
0 0.
700
s 83. a kártol tgyapjúval, a 84. és a 85. pedig
8 ooo
eoo
/ y —
u
rR, 06a nyújtott pamutanyag/ o
1
K,
Y
í
Soo
gal végzett saját kísér0S
fcOOO i
1
'T
1/
leteinkeredményét mu/o
1 o-V.
Xx.
M
tatja, ellenben a 86.
4 Ooo
//,
soo
3
Oo
3
ábrához
a
MÜLI ER31 = s»'3
5
féle adatokat használ0*2" Soo
2ooc/ l
tuk fel.
Q'i*
—
Mindezekből ki/
yoo
300
SOO
SOO
400
tűnik, hogy a szakító80. ábra.
hosszúság a sodrásA fésűsgyapjúfonal szakítóhosszúságának (/?,), nyúlásásal tényleg lineáris vi- nak (X) és munkabírásának (M) változása, a sodrás (s) függszonyban van, de kivényében.
tűnik az is, hogy a
lineáris növekedés csak egy bizonyos határig érvényes, amelyen túl a
szakítóhosszúság maximális értékét vagy megtartja egy darabig, ezután
pedig rohamosan csökken, vagy azonnal csökken.
Meg kell itt jegyeznünk, hogy a fonal nem éri el egyidejűleg
szakítóhosszúságának és tömöttségének maximumát, hanem a tömöttség
maximumát előbb, ezért a szakítóhosszúság maximuma eléréséig megsodrott fonal merev, s ez okból szövetgyártásra alkalmatlan; az ilyen
fonalat túlsodrottnak nevezzük, azt pedig, amelyet annyi sodrattal láttunk
el, hogy szakítóhosszúsága
?tr -?3
már rohamosan csökken,
= r
J %i 2í 80r
agyonsodrottnak. Ennek szakítohosszűsága azért kisebb,
mert a felületen fekvő szálak
már sodrás közben részben elszakadnak, azaz elpattannak.
Kétségtelen, hogy a fonal szakítóhosszúsága anya81- ábra.
gának minőségétől függ. Ha
A fésűsgyapjúfonalak húzóerő-ábrái: k.: a kötőszövő
azonban a két számértéket,
fonalé, v.: a vetülék-fonalé, e. I.: az erős lánc-fonalé,
t. i. a fonalnak és az anyagnak
t. s.: a túlsodrott fonalé, u. t. s.: az utáneresztéssel
szakítóhosszúságát összetúlsodrott fonalé.

EME

A sodrás 116

116

hasonlítjuk, kitűnik, hogy a fonal sohasem éri el anyagának szakítóhosszúságát, még pedig azért nem, mert a 40. képlet értelme szerint a fonalban
a szálak nem egyformán vesznek részt a teherhordásban. Kísérleteink adatai
szerint ugyanis a fonal szakítóhosszúsága legfeljebb 0,7~0,8-szerése az
anyag szakítóhosszúságának, vagyis:
% ^ = 0,7~0,8 =
t\0

w

D
De ha az Q- = Tj viszony a túlsodrott fonalakra jellemző, feltételezKa
hető, hogy a többiekre is az. Hogy erről meggyőződjünk, különböző
fonalnemre vonatkozólag meghatároztuk az rj viszonyt s azt találtuk,
hogy egyes fonalnemeknél e viszony csak kis határok között ingadozik,
miért is értékét a fonal nemére jellemzőnek tekinthetjük. E viszonynak
határértékeit a X. táblázatba foglaltuk.

R
fésült és 0,10 0,12 0,14 0,16 0,35
P~a = r> nyújtott 0,08 0,10 0,12 0,14 0,30

A — a.h0

R
icr"
A = aho

0,40 0,45
0,35

Agyonsodrott fonal

Túlsodrott
fonal

Water-lánc
(kemény)

III. IV.

Erős lánc

II.

Mule-lánc
(lágy)

I.

Vetülékfonal

A fonal neme

Cérnázandó
fonal

Fleyer-előfonat

Kötőszövőfonal

X. táblázat.

0,50 0,55 0,60 0,70 0,80

0,40 0,45

0,50 0,55

0,60 0,70

fésűsgyapjú

800 920 1100 1300 2950 3400 3900 4400 4900 5400 6800 8200
2550 2950 3400 3900 4400 4900 6000

nyújtott
pamut

500 650 770 900 2000 2200 2600 2900 3200 3500 4500 5600
750 850 950 1050 2100 2300 2700 3000 3300 3700
—

kártoltgyapjú

—

—

—

—

—

—

—

0,22 0,25

0,30 0,35

0,20 0,22

0,25

0,40

—

—

—

—

—

—

0,30 0,35

2000 2300 2550 2950 3400
1700 2000 2300 2550 2950

A fonalnak adandó sodrásszám meghatározásához a 48. képlet szerint
azonban nemcsak R = r\R0 ismerete szükséges, hanem az ott előforduló
\0 és f0 tényezők értékei is kellenek.
E tényezők értékeit kísérleti adatokból számítottuk ki. Számításaink
folyamán arról győződtünk meg, hogy \0f02 szorzat a finomsági szám
növekedésével csökken, ezért a közöttük fennálló függvényt is meghatároztuk, Ebből kitűnt, hogy az előbbi két tényező szorzata a szál
finomsági szám négyzetgyökével szorozva állandó, vagyis:

\0 f0 ^„=const=C.

(49.
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Ez állandó számértéke azonban az anyagtól függ. Annak a különböző
anyagokra vonatkozó értékeit a XI. táblázatba foglaltuk.
XI. táblázat.
Az anyag megnevezése

Fésűsgyapjúfonal

loWWo^C

Kártoltgyapjúfonal

1,05

Lenfonal

Nyujtottpamutfonal

1,05

4 , 0

(nedvesen

(szárazon

fonott)

fonott)

5,0

3,0

Jutafonal
(olajosan
fonott)

0 , 8 8

Ha már most a 48. képletünkbe a C állandó értékét, az R helyett
pedig az rjR 0 értéket írjuk, akkor képletünk ily alakú lesz:
(50.
yi

szorzat egy-egy fonalnemre s
anyagra állandó, ezt /4-val jelöljük. Értékeit a fentebb idézett
X. táblázatba foglaltuk.
E három tényező szor-

%.R0 = A,

(51.

az 50. képletünkbe téve, ez
ilykép módosul:
S =

A
h0

s

A

ffl

7000

Minthogy pedig az -~R0

zatát:

BOOO

(52.

6

ooo
R.

K

n
/

m M/

5 0 0 0

4 OOO

35 O

u-

ff

3ooo

o
0 °

1

yv o
f u <

=
3 5

o
o

OS
04-

3 o o o

8

x

— *

X

r

(

ÍOOO,/'

ioo

POO

3

OO

aoo

M

X

o

ooo

300

"

op 2 5 0
06

/

4oo

S

Soo

0 3"

loo

02

o-f
600

82. ábra.
Akártoltgyapjúfonal szakítóhosszúságának (RJ,
nyúlásának (X) és munkabírásának (M) változása, a sodrás (s) függvényében.

Ha pedig a szál hosszúságát ismerjük, úgy négy tényezőt foglalhatunk egybe, vagyis:
•n.Ro : a =A
(53
C h,
h.
Ezen egyszerűsítésekkel
sodrási káoletünk a következő:
s = aj/'W.

(54.

E képletet a gyakorlat
ez egyszerűsített alakban már
régen használja. Arra a jelenségre, hogy azonos fonalnemnél, azonos anyag felhasználása
mellett a sodrás száma a fonal
finomsági számának négyzet-

n -/5
r%i=n77

/

"

XT
1
/
j j
1
1 /
/
'
/
el. j / h:/.
i /

]

i
ii•

/
/

J v. | J tn.l.
/

I
/ ui.a
í

83. ábra.
A kártoltgyapjúfonalak húzóerő-ábrái: v.: a vetüléké, m. I.: a mule láncé, e. I.: az erősen sodrott
láncé, w. I.: a water-láncé, a. t. s.: az utáneresztéssel túlsodrott fonalé.
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gyökével arányos, KOECHLIN mühlhauseni gyáros hívta fel a szakkörök
figyelmét, ezért ezt a képletet KOFCHI xh-[p1p sodrásképl^nek is szokás
nevezni. Hogy azonban e képlet alapján fonhassunk, roppant sok táblázatra
Aoo van szükségünk, azért azok ki—ífl
Í
küszöbölése végett állapítottuk
M
meg a sodrás fenntebb levezetett
/1 a
iiooo
o-s
o.
mj
\\ i?< 0 7
Meg kell még jegyeznünk,
s
K
•12000
hogy 52. számú képletünk azt a
j J f T i
sodratszámot jelzi, amellyel a kész
1 > i"vx ro
/ „o/s
t :
fonalnak
rendelkeznie kell. Ámde
eooo
£>4
'
f}.-aoooo
m °
3
a
fonal
sodratát
az orsó közvetOS
ffi p'ö
j °
V25
lenül csak a vele érintkező szálaka-e
4ooo
a
kal közli, a többiekkel azt a szom*-S
ot
szédos szálak tapadása közvetíti.
ÍOO
3oo
too
<10
E közvetítés ellen azonban a
84. ábra.
szálak
annál nagyobb ellenállást
A nyújtott pamutfonal szakítóhosszúságának
fejtenek
ki, minél kisebb a fonal
(Ri), nyúlásának (X) és munkabírásának (M)
változása, a sodrás (s) függvényében.
felületének görbületi sugara,vagyis
minél finomabb a numerusa, miért
is a fonal finomságával nő a sodrás hatása alól kicsúszott szálak száma,
ezzel tehát csökken a fonal tényleges sodrata, miért is a fonalfínomsági
szám növekedésével növelnünk kell az orsó fordulatszámát.
A sodratveszteségre való tekintetből a fonal látszólagos sodrásszámát
így fejezhetjük ki:
A
(55.

V

Gyakorlati adatok szerint gyapjúnál: B = 0,0025, pamutnál: B — 0,005.
83. Az eddigiekben a
= ?3
sodrásnak a fonal szilárdságára
gyakorolt hatását vizsgáltuk,
térjünk most már át a sodrásnak a fonal nyúlására gyakorolt hatása tárgyalására.
A fonal szabályos nyúlása két jelenségnek, nevezetesen a fonal tömörödésinek
és a szálak szívós megnyúlásá85. ábra.
nak következménye. A tömörödési a szálak megcsavarodásá- A nyújtott pamutfonalak húzóerő-ábrái: k : a kötőszövő fonalé, c.: a cérnázandó fonalé, v.: a vetüból eredő sugárirányú erő fejti
léké, m. I.: a mule-láncé, e. I.: az erős láncé,
ki. A 79/111. és 79/lV. ábrák w. I.: a water-láncé, t. s.: a túlsodrott fonalé,
szerint ugyanis az elemi szálu. t. s.: az utáneresztéssel túlsodrott fonalé.
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ban ébredő a feszítőerő, mert az a szál irányát követi, a fonal keresztmetszetsíkjában fekvő x irányban és reá normális irányban is fejt ki hatást.
A x erőkomponens nagysága pedig az ábra szerint így fejezhető ki:
T = a sin cp.
(56.
De mert a keresztmetszet síkjában x szintén változó irányú, ezért
az a 79 IV. ábra szerint sugárirányú v erőhatást létesít. E sugárirányú
erő differenciális értéke ez ábra szerint:
rf v — 2 x sin ^ ;
de mert ~

(57.

kis értékű, írhatjuk, hogy sin ~ (=) ^ •

Ez egyszerűbb kifejezést az 57. egyenletben alkalmazva s azt határok
között integrálva, kapjuk:
l rfv = t\

rf(J),

(57!a.

vagyis hogy:
Y1=2TI:zn.

(57 lb.

Ha pedig e képletben n helyett annak a 43. képlettel kifejezett értékét helyettesítjük, egyenletünk alakja ez lesz:

Vj = 2 x^siny.

(57/c.

Végre, ha az e képletben
előforduló x helyébe annak az
56. képlettel megadott értékét
tesszük, ez utóbbi értékben szereplő a helyett pedig annak a 40.
képletünk végleges alakja ez:

86. ábra.
A fésűs pamutfonal szakítóhosszúságának (/?, ,„)
és nyúlásának (X) változása a sodrásszám (s)
függvényében, MÜLLER-neka »Civilingenieu.r«
1880. évf. 142. oldalán közölt adatai alapján.

képlettel kifejezett értékét írjuk, akkor

vj = 2 ^t sin 2 cp cos cp.

(57/d.

E képlet szerint a sugárirányú erőt befolyásolja elsősorban a szál
hosszúsága, a hosszabb szál mentén ugyanis a fonal keresztmetszete
jobban tömörül, mint a kurtábbnak mentén,*) de befolyásolja a sugárirányú
erőt a cp szög nagysága is. Minthogy pedig a szálnak a tengelytől mért
távolságával nő a cp <£ értéke, ezért a viszonylagosan legnagyobb sugárirányú erőt a fonal felületén levő szálak fejtik ki.
Ámde a felületen fekvő szálak cp szöge a sodrásszám nagyobbodásával növekszik, ez okból az eró'sebben sodrott fonalak tömöttebbek.
*) Ez oka annak, hogy az olyan fonal, amely különböző hosszúságú szálak keverékéből áll, hengeres nem is lehet.
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Az 57ld. képletből továbbá az is kitűnik, hogy a szálak tömörítő
hatása a külső húzóerő növekedésével is fokozódik. Minthogy pedig a
fonal csak egy bizonyos határig tömörödik, ezért a húzóerő hatása alatt
az a fonal tömörödhetik kevésbbé, amely már a sodrás következtében
tömöttebb, vagyis az erősebben sodrott fonal. A húzóerő ábrájában a
fonal tömöríthetősége abban nyilvánúl, hogy bekezdő vonala homorú.
Az ilyen fonal tehát már kis erőhatások alatt is elhajlik, vagyis a vele
érintkező felülethez jól símúl, miért is-az erőábra homorúságát a fonal
simulékonysága mértékének tekintjük.
Az előbbiek szerint az erősebben sodrott fonalak húzás közben
kevésbbé tömörödnek, ezek tehát kevésbbé simulékonyak is. Ezt igazolják
a 81., 83. és 85. ábrák. Ezeken ugyanis látható, hogy a kötő-szövő (k) és a
vetülék-fonalak (v) erőábrájának kezdő része erősen homorú és hogy
a waterlánc (w) és a túlsodrott (ts) fonalak erővonalainak kezdő része
egyenes, vagyis hogy e fonalak már nem simulékonyak, hanem kemények.
A nyúlás második részét, mint már jeleztük, a szálaknak húzásközbeni szívós megnyúlása okozza. Ez a megnyúlás a fonal szakítóhosszúságával nő, ennélfogva annál nagyobb, minél erősebben sodortuk
meg a fonalat.
Ámde a sodrat növelésével csökken a fonal simulékonyságán alapúló
nyúlása, kérdés tehát, hogy az összes nyúlás mily összefüggésben áll a
sodrásszámmal? Minthogy a simulékonysági nyúlás addig, míg a fonal
maximális tömöttségét elérte, vagyis a water-fonalig, az 57jd. képlet
szerint a sin2 cp cos y szorzat arányában csökken, a szívóssági nyúlás pedig
az 50. és a 38/a. képlet szerint tgy tényezővel arányos, és mert utóbbi tényező
számértéke cp szög növelésével rohamosabban nő, mint a csökkentő
hatást gyakorló sin 2 y cos cp szorzat, ezért a tömöttség maximuma eléréséig
az összes nyúlás értéke is növekedő, amint azt a 81., 83., 85., ábracsoportok s az azok számértékeit felölelő XII. táblázat adatai igazolják.
De mihelyt a fonal elérte tömöttségének maximumát, a további sodrat a
nyúlást csökkenti, mert akkor az egyes szálak ép úgy viselkednek, mint
más tömöríthetetlen anyag alkotórészei, például úgy, mint a fémek szemcséi,
vagyis maradandó alakváltozáson mennek át, ezzel tehát szívósságuk csökken. Mechanikai Technológiám II. kötete 118. képletének megfelelően
a veszendőbe menő nyúlás a sodrásszám négyzetével arányos, vagyis
Xx = CJJ (d. s)2. Hogy e képletet a fonalakra használhassuk, 5 helyett a túlsodrás számát kell tennünk, ez pedig adódik, ha a fonalnak adott összes
sodraiból (s) a wa&r-láncfonal készítéséhez szükséges sodratot (sw ) levonjuk.
Ennélfogva a túlsodrás folytán előálló nyúlásveszteséget így fejezhetjük ki:

— X ^ i j i d ' í s — sw y.

(58.

E képletből kitűnik, hogy a fonal összes nyúlása a túlsodrat négyzetével fogy, amint azt a 81., 83., 85. ábracsoportok ts jelű ábrái is
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igazolják. Az 58. képletből továbbá az is következik, hogy az esetben,
ha a fonalat annyi túlsodrással látjuk el, hogy a külső szálak szívósságukat
teljesen elvesztik, azok kénytelenek elszakadni, feltéve ugyanis, hogy a
fonalat sodrás közben keletkező feszültsége alatt tartjuk. Ez a jelenség
az agyonsodrott fonalnál áll elő.
XII. táblázat.
M '

XI

Anyag

K

83

81

Kártoltgyapjú

Fésűsgyapjú

15

7,3

Jel

A fonal neme

Pamut

7,3

pro m

Rm

Pkg

Mmkgikg

V.

vetülék-fonal

315

0,250

12

3750

219

m. 1.

mule-lánc

382

0,274

13

4110

292

e. 1.

erős lánc

405

0,286

12,7

4290

333

14

4500

417

w. 1.

water-lánc

427

0,300

u. t. s.

túlsodrott

450

0,334

k.

kötőszövő-fonal

100

0,488

7,7

3500

131

V.

vetülék-fonal

150

0,770

12,2

5620

370

e. 1.

erős lánc

200

0,880

12,8

6420

470

/túlsodrott, vissza)
t. s. \nem eresztett fonal | 250

0,980

10,5

7230

456

300

1,015

19

7410

450

í túlsodrott, meg-1
u. t. s. t eresztett fonal |

85

s

5010

k.

kötőszövő-fonal

120

0,806

4,5

5890

136

c.

cérnázandó fonal

140

0,890

4,5

6500

169

V.

vetülék-fonal

160

1,230

5,8

8990

260

m. 1.

mule-lánc

180

1,360

5.5

9920

250

e. 1.

erős lánc

200

1,710

6,0

12500

400

water-lánc

22 ,

2,000

5.6

14600

450

(túlsodrott, vissza)
t. s. \nem eresztett fonalj'

270

2,0S0

4,0

15200

346

/ túlsodrott, megu. t. s. \ eresztett fonal /

380

2,090

8,5

15250

560

w. 1.

A nyúlás viszonyai azonban lényegesen megváltoznak, ha a túlsodrás alkalmával a fonal feszültségét csökkentjük pédául azáltal, hogy
a sodrás alatt álló fonal hosszúságát utáneresztéssel megrövidítjük.
Eközben ugyanis a fonalnak az a része, amely legerősebben volt
feszítve, hirtelen összezsugorodik; a zsugorodott helyeken a cp szög
értéke is eltérő a többi részekhez képest, sőt nagyfokú túl sodrás esetén
a 9 szög 45"-nál nagyobbra is nőhet. Ha tehát ilyen fonalat szakítókísérletnek vetünk alá, a zsugorodott részek kénytelenek tágulni, ami a
fonalnak újabb természetű megnyúlásában nyilvánul.
Gyapjúfonalaknál ugyanis a zsugorodott helyek csak akkor tágulnak
ki, amikor a fonal a szívós alakváltozás határát elérte, vagyis amikor a
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fonal a diagramm domború részével jelzett alakváltozását már befejezte; a
tágulás folyama alatt az erőábra vonala lassan emelkedő egyenesben
folytatódik. Ennek az egyenes darabnak a hosszúsága azonban igen változó, mert ez attól függ, hogy hány zsugorodott rész került a szakítandó
fonaldarabba. Minthogy a fonalnak e megnyúlásában nem az egész
szakított fonaldarab vett részt, ezért ezt a nyúlást a fonal eredeti hosszúságára nem is vonatkoztathatjuk, s ugyanez okból a diagramm e területrészét sem tekinthetjük szívóssági munkának. A most jelzett nyúlás a
81. és 83. ábrák u. t. s. jelű diagrammjain látható.
Annak igazolására, hogy a diagramm egyenes része tényleg az
összezsugorodott részek kitágulásából ered, a következő jelenséget hozzuk
fel. Megfigyeltük az utáneresztéssel és az e nélkül megfont fonalak nyúlását
s akkor kitűnt, hogy az utáneresztéssel megfont fonalnak egy, esetleg
egyidejűleg annak több része abban az időszakban, amint az erő útja a
diagramm domború részén túl haladt, visszasodródik, holott az utáneresztés
nélkül megfont fonalnál ez a visszasodródás sohasem volt észlelhető.
A visszasodródás kétségtelen bizonyítéka annak, hogy a sodrat egyenlőtlenül volt elosztva.
Az erő ábráján a túlsodrás folytán előálló, most ismertetett egyenes
vonalú rész a fésűs- és a kártoltgyapjún igen jól észlelhető, pamutnál
azonban e jelenség elmosódott. Utáneresztés .következtében pamutnál
nerri. a diagramm vége, hanem annak kezdete módosul, még pedig olykép, hogy ismét homorúvá válik. Ennek oka pedig abban áll, hogy a
pamutszál tömöríthető. A fonal vékonyabb részeiben ugyanis a szálak
sodrás folytán erősebben vannak tömörítve, mint a vastagabb részekben,
ennélfogva visszaeresztéskor elsősorban a vékonyabb részek duzzadnak
s így húzáskor ezek ismét tömörülhetnek.
84. Az előző pontokban arra az eredményre jutottunk, hogy a túl-,
sodrás határáig a sodrásszám növelésével az erő és a nyúlás egyaránt
nő, miért is a fonal szívóssági munkája, vagyis jósági foka ezzel szintén
növekedő értéket nyer. Ezt igazolják a 80., 81., 82., 83., 84. s 85. ábrák,
valamint a XII. táblázat adatai.
A túlsodrás határát átlépve, a vissza nem eresztett fonal erőábrájának területe rohamosan csökken, a visszaeresztett fonalé ellenben nagy mértékben nő (1. a 81 íu. t. s., 83/u. t. s., 85/u. t. s. ábrákat).
A munkaterület e növekedése azonban, mint fentebb jeleztük, nem képviseli
az anyag szívósságát, mert ennek kifejtésében nem vett részt a fonal
teljes hosszúsága, hanem annak csak zsugorodott részei, miért is ezt a
munkát nem szabad vonatkoztatnunk a fonal teljes hosszúságára s így
annak súlyára sem.
Túlsodrással tehát a fonal szívósságát nem fokozzuk, hanem csökkentjük, ezért tartós fonalak gyártásánál a maximális tömöttség határát
túllépnünk nem szabad.
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85. Az előző fejezetben az elemi szálakból alkotott szálrendszer
megsodrásának hatását tárgyaltuk, de mert nemcsak elemi szálakat, hanem
fonalakat is lehet összesodorni, ezért a következőkben ezzel, vagyis a
cérnázással fogunk foglalkozni.
Minthogy a fonalak már egy bizonyos értelmű sodrattal bírnak, a
cérnázást végző sodrás értelme lehet ezzel egyező, vagv pedig ellenkezőÁmde cérnázáskor a cérnázandó fonalak is forognak saját tengelyük
körűi, ezért a cérnázással módosul azok sodrata is. Jelöljük a cérna
sodratszámát s^-vel, a fonalnak eredeti sodratszámát s/-el, a fonalnak a
cérnázás folytán módosult sodratszámát pedig s/c-vel, akkor az egyértelmű
cérnázás folytán a fonal végleges sodrata:
sfc = s j + s c ,
(59.
az ellenkező értelmű cérnázás, vagyis a viszálás folytán pedig:
SfC = Sf — sc .
(60,
Minthogy viszáiáskor sc lehet kisebb vagy nagyobb sy-nél, ezért
e két esettel külön kell foglalkoznunk. Ha ugyanis sc < sy-nél, akkor a
fonalban az eredeti sodratból megmarad Sy — sc = sfc sodrat, vagyis ilyenkor
a cérna sodrata ellenkező értelmű a fonalban megmaradt sodrattal. Ha
azonban sc > S/-nél, akkor a fonal, eredeti sodrata teljes megsemmisülése
után a cérnával egyező értelemben sodródik s ez irányban Sc — Sf = SfC
sodratot kap, az ilyen cérnában tehát a fonal és a cérna sodrata egyező
értelmű. Ez utóbbi módon készült cérna az 59. képletnek megfelelően
készülttől abban különbözik, hogy az egyirányú cérnázással készült cérnában
a fonalak végleges sodrata nagyobb a cérna sodratánál, míg a viszálással
készült cérnában a fonal végleges sodrata kisebb a cérna sodratánál.
Az előző fejezetben láttuk, hogy a fonal mechanikai tulajdonságai
annak sodratától függenek, kétségtelen tehát, hogy a cérna sodrata
szintén befolyásolja annak teherbírását, nyúlását s jósági fokozatát.
Vizsgáljuk elsősorban a sodratnak a cérna teherbírására gyakorolt
hatását. Tegyük fel, hogy z• ágú cérnát készítünk. Minthogy a cérna
tengelyéhez képest az ágak ép úgy helyezkednek el, mint a fonalban a
szálak, ezért az egyenlő távolságban fekvő ágak teherbírása is egyenlő.
Jelöljük az egy ágra eső teherbírást P/c-vel, az egész fonalrendszer teherbírását pedig Pc -\t 1, akkor ezek között, ha a fonalaknak a cérna tengelyével alkotott szögét <pc-vel jelöljük, a 40. képlet értelmében, amennyiben
z < 6-nál, vagyis ha valamennyi ág egyenlő távolságban van, a következő összefüggés áll fenn:
Pfc
Z

vagyis:

COS cpc '

>=
c

£Pfc

cos cpc '

(61.
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Minthogy pedig cos <pc kisebb az egységnél, következik, hogy a cérna
teherbírása

- szerese a fonal szakítóerők algebrai összegének. Hogy

e képletbe a sodrásszámot behozhassuk, fejezzük ki a cos cp^ értéket tgyc
függvényében s helyettesítsük majd a képletbe tgyc helyett az sc értéket,
ez. utóbbiak ugyanis lineáris összefüggésben állanak:
1

U.

7

7

,

,

tgyc

.

1
cos

ennélfogva:

Sr

,

1 + f

2

COS:

—77=

{ASf
1 '+ m ]/m
c
c

(62.

E függvényt a 61. képletbe helyettesítve, kapjuk, hogy:

Pc = zPfc {\ +
^=\
V
s^/sm

(63.

A [x tényezőben azonban a cérnázott anyag súrlódás-tényezőjének
négyzete is foglaltatik, mert a fonalak szakító-erejét kifejező képlet

(

: — s^—lh0 \SSl0 fo^ megfelelő tényezője: ch0 |

volt s benne az

/ 0 2 is szerepel; már pedig a cérnázandó fonalak annál jobban áthatolnak
egymáson, minél lazább a sodratuk, ennélfogva p. értéke az sj c sodrat
növekedésével csökken.
Képletünk helyes voltának ellenőrzése céljából oly kísérleti sorozatokat végeztünk, amelyeknél a fonal végleges sodratszáma (síc) mindig
ugyanaz volt s csak a cérna sc szodratszáma változott. Az egyik kísérletsorozatnál a cérna sodrásának értelmét a fonal sodrásával egyezőnek, a
másiknál pedig ezzel ellenkezőnek vettük. Az olyan cérnák, amelyek
sodrata a fonal sodratával azonos
értelmű
és amelyekben a cérna sc
/
1
sodrásszáma változása dacára a fonal
<oa
Sf
C végleges sodrata egy bizonyos
- o,eo?s
számértékű, csakis viszálással készíti
f
80
hetők, még pedig úgy, hogy sc > sf ,
/ °
mert akkor sjc = sc — sy.
o • V ° >t(S)
/ i]
60
Minthogy kísérleteinknél afonal
-roXa. tou
</ur
i /
0 cúmeL t»tntaZ
finomsági száma (dl/c ) s annak vég-raXa, TlXítlA
UÁ
w 0
leges sodrata (s/c ) állandó volt, ennélfogva a cérnát alkotó fonalak P/c
20 /
0
szakító-ereje is állandó maradt, miért
}
•
—
i ]
is a cérna szakító-erejének változását
D (lO
v - ),00p9S
•S
más körülmény nem befolyásolhatta,
<
5
0
f.oo
<
0
0
L
°S
hanem egyedül a
szorzat.
g7 ábra
A cérna sodratánalTa szakítóerőre

gyakorolt hatása.

Ho

gY

e

kísérletekből a [X tó-

nyező változásának törvényét meg-
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állapíthassuk, az r\ =
1 kifejezés értékét sc függvényében, derékszögű
Z1 fc
koordináta-tengelyrendszerben ábrázoltuk. Az ilykép meghatározott pontok,
amint azt a 87. ábra mutatja, a koordináta-rendszer kezdőpontjábólkiinduló egyenest eredményeztek, amelynek hajlásszögtangense a [x/9^ f
tényező számértékét adja. Minthogy kísérleteinkben
állandó volt, ez
ábrából következik, hogy a ^ tényező állandó, ha a fonal végleges sodrata
változatlan, ekkor tehát a cérna szakító-ereje a cérna sodrásszámával
lineárisan nő; de ha a fonal végleges sodratát változtatjuk, a |x tényező is
más értékű lesz.
Kísérleteink szerint a fésűsgyapjú és pamut [i tényezőjének értéke
úgy az egyező, mint az ellentétes értelmű cérnázásnál azonos, ez tehát
nem függ a cérnázás értelmétől, hanem csak az anyagtól és a fonal

88. ábra.
A cérna sodratának a munkabírásra gyakorolt hatása, ha a fonal végleges
sodrata állandó s pedig: s / c = 1 0 0 .
I. Viszálás, amelynél a cérna sodrata kisebb a fonal eredeti sodratánál ( s c < s / ) ,
ez okból a cérna sodrata ellenkező értelmű. II. Viszálás, amelynél a cérna
sodrata nagyobb a fonal sodratánál ( s c > s / ) , miért is a fonal és a cérna
sodrata egyértelmű.

végleges sodratától. A nagyobb súrlódási tényezőjű fésűsgyapjúnál: ha
Sjc —
100, [i. = 0,049, ha pedig s / c = 200, jj. = 0,0063; az aránylag kis
súrlódású nyújtott pamutnál: ha s/c = 150, n = 0,0595 értékű.
Kísérleteinkből a sodrásnak .a cérna nyúlására gyakorolt hatását is
megállapíthatjuk. Az előbb hangsúlyoztuk, hogy kísérleteinknél a cérnát
alkotó fonalak végleges sodratát állandósítottuk, miáltal tömöttségük
változatlan voltát s így nyúlásuk állandóságát is elértük. Ha tehát a cérna,
sodratának változtatásával különböző mértékben nyúlik meg, e jelenséget egyedül a cérna változó sc sodrásszáma okozhatta. Hogy e változásokat szemlélhetővé tegyük, a 88/1. és a 88/II. ábracsoportokat állítottuk
össze. Ezekből kitűnik, hogy a cérna simulékonysági nyúlása a cérna sodrás-
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száma növelésével egy darabig ép úgy csökken, mint ahogyan ezt a
fonalaknál láttuk és hogy szívóssági nyúlása a sodrásszámmal együtt
mindaddig nő, míg a cérna maximális tömöttségét eléri, Minthogy pedig
a cérna a túlsodrás határán belül nemcsak a fonalrendszernek, hanem
a szálrendszernek tömörödése arányában is nyúlik, ezért a cérna nyúlása
lényegesen nagyobb a fonalak nyúlásánál, amint azt a 88. ábracsoport
mutatja.
De ha a cérna szakító-ereje és nyúlása egyaránt túlszárnyalja a
fonalak e tulajdonságait, akkor természetes, hogy az ezek által meghatározott szívóssági munkabírás számértéke is rohamosan nő a cérnáknál,
amint ez a 88. ábracsoportból látható. Cérnázás esetén tehát egy bizonyos
munkabírású fonalrendszer készítéséhez kevesebb anyag kell, mint ha azt
egyszerű fonalakból állítjuk össze, vagyis cérnázással az anyag hasznosítását fokozzuk.
86. A cérnázással elérhető haszrosítás nagyságáról a XIII. táblázat
nyújt kellő felvilágosítást.
XIII. táblázat.
A szálrendszer
neve
Egyszerű fonal
91/ = 7,3
Egyező értelemben
sodrott cérna,
ha s/ = 50
Ellenkező értelemben sodrott Sc<S/
cérna,
ha s/,; = 100
SC >Sf
73

A fonó- és a cérnázó orsóval végzett sodrások számának összege
100

150

200

250

300

400

500

600

700

A szívóssági munka számértéke. Mm kg ikg
126

400

595

630

t ú l s o d r á s

236

541

716

910

t ú l s o d r á s

—

—

214

—

519

594

723

945

388

—

595

819

988

túlsodrás

—

túlsodrás

Ebből a táblázatból ugyanis kitűnik, hogy mindenféle cérnázással
a fonalhoz képest 30—40%-kal nagyobb szívóssági munkát halmozhatunk
fel a szálrendszerben. De kitűnik a táblázatból a mechanikai munka hasznosítása is. A legjobban hasznosítja a mechanikai munkát az egyértelmű
cérnázás, a legkevésbbé pedig a viszálásnak az a módja, amelynél s £ < s r n é l ,
vagyis amelynél a fonal sodrata ellenkező értelmű a cérna sodratával.
E táblázat adatai végre a túlsodráshoz szükséges sodrások összes
számára is felvilágosítást nyújtanak. Ezek szerint egyirányú cérnázáskor
a túlsodrás határa ugyanannál a sodrainál áll be, mint a fonalnál, holott
a csekély fokú viszálásnál csak lényegesen nagyobb összsodratnál, amiből
következik, hogy ez utóbbi módon készült cérnák sokkal lágyabbak az
egyirányban sodrottaknál. Ép ez okból a kisebb mértékű viszálással
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készült cérnákat kötött árúkhoz és lágyabb szövetekhez használják, míg
az egyértelmű cérnázással készülteket varró- és kötözó'cérnákúl.
Végre megemlítjük, hogy kísérleti sorozatot végeztünk arra nézve
is, vájjon a visszasodrás hányada, vagyis az sc /sj viszony befolyásolja-e
és mennyire a cérna mechanikai tulajdonságait? Kísérletünk eredményeit
a XIV. táblázatba foglaltuk. E táblázatból kitűnik, hogy lágysodratú fonalak
esetén a teljes visszasodrás a legkedvezőbb, míg erősebb sodratúaknál
legelőnyösebb a félsodrattal való visszasodrás. A szövetgyártásnál egyrészt
ez okból, másrészt pedig azért használják a félvisszasodrást leginkább,
mert ekkor a cérna legsimább s legfényesebb; ilyenkor ugyanis az egyes
ágakban a szálak irányának érintői majdnem párhuzamosak a cérna tengelyével, miért is a visszaverődő fénysugarak szintén párhuzamosak.
XIV. táblázat.

f

100
150
200

1/4 Sf

Sc =
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t) A fonhatóság határai.

87. A cérnázás tárgyalása folyamán arra az eredményre jutottunk,
hogy az anyag teherbírását és munkabírását egyaránt fokozhatjuk, ha azt
Vékony, azaz finom fonallá fonjuk és azután cérnázzuk.
Ámde a fonal finomsági számát nem növelhetjük tetszésünk szerint,
ennek az anyag minősége és a fonalgyártás természete korlátot szab.
A fonal legnagyobb teherbírású szálai ugyanis a fonal felszínén
vannak, ezek pedig kötélsurlódással csak az esetben lehetnek egyformán
lekötve, ha szabályos hengerre csavarodtak; e szabályos csavarodás pedig
az elemi szálak korlátolt hossza miatt csak akkor áll be, ha a tengely
irányában fekvő szál körűi legalább még két további szálréteg van, vagyis,
ha ezt legalább három szálréteg alkotja. Ámde a tengelyben fekvő szálat
körülvevő réteg középátmérője 2S, kerülete 2 §71, az e kör kerületén
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• 2 8 7t

elhelyezkedő szálak száma pedig: —§— — 2 n — 6,28; míg a felszínt alkotó
harmadik rétegben levő szálak száma:

= 12,56 s így a három réteget

alkotó összes szálak száma: 1 + 6 , 2 8 + 1 2 , 5 6 = 19,84(=)20. Ez okból
a legfinomabb fonal metrikus száma:
(64,
Ez a képlet a fésűsfonalak gyártására vonatkozik, holott a nyújtott
fonalhoz, mert szálai ugyan párhuzamosak, de nem egyforma hosszúságúak,
négy szálréteg kell, vagyis az ily esetben készíthető legfinomabb fonal
numerusa:
=

(65.

Kártolt fonalnál a szálak nem párhuzamosak, ezért ott legalább öt
szálrétegre van szükségünk, miért is a legfinomabb kártolt fonal finomsági
száma kereken számítva:
Wmax = ^ •

(66.

88. Eddig az anyag fonhatóságának felső határát vettük figyelembe,
van azonban ennek &lsó határa is. A felületen fekvő szálak ugyanis csak
akkor vannak kellőleg lekötve, ha a szál legalább hatszor csavarodik a
fonal tengelye körűi. Ámde a 79/11. ábra szerint:

h0 sin y = dnn =

/eSR

•

(67.

Ha átlagban cp = 30°, e — 0,50, n — 6-nak vesszük, akkor

ha ][Wmin = — ( = )
sin cp l/£

50,

(68.

vagyis az anyagból fonható legdurvább fonal száma:

Í50\ 2
= ly l >

(68/a.

tehát az 50 mm-es szálakból fonható legdurvább fonal száma: 9lmin = 1,
holott a 100 mm-es szálból
= 0,25 értékű lehet.
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B) Alkalmazott rész.
Sí) A gyapjú fonása.

89. Gyapjúfonásban a fonalgyártás mindhárom rendszere szokásos
ugyan, legelterjedtebb azonban mégis a kártoltfonal-gyártás, ezt követi a
fésűsfonal-gyártás, legkevésbbé alkalmazzák pedig a nyujtottfonal gyártását, miért is a következőkben a gyapjú fonását e sorrendben fogjuk
tárgyalni.
A) A kártoltfonal-gyártás.
a) A tisztító műveletek.

90. Kártoltfonal-gyártáshoz zsírban nyírt gyapjút használnak. Az első
feladat épen ezért a gyapjúzsír kioldásában áll. E célra oldószerül a kisipari üzemben hajdan az emberi vizeletből rothadás folytán képződött
ammóniát használták. Ez ugyanis igen jól oldja a zsírt, nem támadja meg
a gyapjút, sőt azt kellemes lágyságúvá teszi. A nagyipar oldószerül a
Solvay-eljárással készült szódát, vagy pedig a szappant használja. E marónátronmentes szódát akkor használják, ha a gyapjú nemezelődő képességét
fokozni akarják, vagyis nemezréteggel borított posztók gyártása esetén,
míg a szappant akkor, ha a gyapjú nemezelődő képességét csökkenteni
akarják, tehát kevésbbé kallózandó szövetek gyártásánál. Újabban szappan
helyett benzolt vagy benzint használnak.
A szódából 1000 liter vízben 4 ~ 6 kg-ot kell oldani, az első kádba
azonfelül pedig még 15 liter rothadt vizeletet, vagy már használt mosólét
kell adni; ily oldatban, ha annak hőfoka 50 ~ 60 C°, a gyapjúzsír oldása
már 16 ~ 18 perc alatt végbe megy. Magasabb hőfokon az oldás hatályosabb ugyan, de a gyapjú nemezelődik, csomósodik s ez a jelenség az anyag
további feldolgozását nagy mértékben gátolja. Meg kell azonban jegyeznünk,
hogy a jelzett viszonyok között 16~18 perc alatt a pászma végén levő
kemény földes részek még nem oldódnak. Hogy e részekben az oldást
gyorsítsák, a gyapjút, miután e fürdőben 5 ~ 6 percig ázott, hengerpárok
között kisajtolják, ezzel tehát a kemény földes részeket lazítják, azaz részben
megtörik, részben megrepesztik.
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Mosás előtt azonban a gyapjúzsírban levő kálivegyületeket kilúgozzák.*)
Szóda használata esetén az oldás befejeztével a gyapjúszálak a gyapjúzsírnak szódában való oldatával, vagyis szappanréteggel vannak bevonva.
Ettől a gyapjú mentesítendő, különben tapadóssá lesz. Leggyorsabban
elérhető ez 70~80 C°-ú vízben eszközölt öblítéssel. Laza gyapjúnál azonban
ez az eljárás azért nem használható, mert e hőfokon a gyapjú nemezelődik,
ez okból a szappan oldása helyett annak mechanikai úton való eltávolítását
végzik. Hogy ez a művelet alaposan végrehajtható legyen, a kisajtolt, azaz
a 40—50 C hőfokú gyapjút 10~ 15 C°-ú vízbe dobják. E hirtelen hőváltozás következtében a szappanréteg erősebben húzódik össze, mint .a
gyapjú, ezért azon számos hajszálrepedés támad, így az a gyapjúszálakat
csak pikkelyek alakjában burkolja.. E szappanpikkelyek a gyapjúról tíz percig
tartó ems vízöblítéssel leválassthaiók. A lesúrolt szappanpikkelyek pedig,
mert a víz színén úsznak, onnan folytonos vízújítással távolíthatók el.
E műveletet öblítésnek nevezzük.
Az öblítővíz hőfokára különös gond fordítandó, mert a 18—20 C°-os
öblítővízben a szappanréteg már nem repedezik, így ez el sem távolítható, a gyapjú tehát e hőfokon végzett' öblítés után tapadós. Ha pedig
az öblítővíz hőfoka 4 —6 C°, akkor már a gyapjú is oly nagy mértékben
*) A kálivegyületek kilúgozását a kisiparban a következőképen végzik: A zsírban
nyírt gyapjút csappal felszerelt kettős fenekű billenő kádba helyezik, erre 45 C°-ú vizet
öntenek,
óra múlva a folyadékot lecsapolják s újból a gyapjúra öntik, e műveletet
4—5-ször ismétlik. Ezután új adag gyapjút helyeznek a kádba, erre először az előbbi
lúgozás terményét, ezután pedig tiszta vizet öntenek. Ilyen eljárással 3 ~ 4-féIe sűrűségű lúgozási terményt kapnak. A legsűrűbbet bepárolják, a visszamaradó pepet teljesen kiszárítják, s végre annyira izzítják, hogy az meggyullad- Égése közben fejlődő
meleget az újabb lúgozási termények bepárlására használják. Az égő masszát folyton
keverik, hogy levegővel érintkezzék. Időszakonként próbát vesznek belőle; ha a próba
kihűlve sötétszürke színű, kiégetését — kalcinálását — befejezik, vagyis az anyagot a
kemencéből kikotorják és lehűtik.
Ily állapotban a terményt nyers hamuzsírnak nevezik. Ez 80°/o , /C2 C 03-at tartalmaz. 100 kg gyapjúból 2,8 ~ 8 kg nyers hamuzsír nyerhető.
Nagy üzemekben a lúgozáshoz lépcsőzetesen elrendezett kádsorozatot használnak.
A gyapjút a kezelés gyorsítása céljából e kádakba szitaszövetből készült hengerekben
helyezik be. A zsíros gyapjút a legalsó kádba helyezik, minden lúgozás után egy-egy
felsőbb kádba. A 45 O'-os tiszta vizet a legfelsőbb kádba folyasztják, onnan fokozatosan
az alsóbb kádakba jut. Ilyenkor az alsó kádból kifolyó lúgozási termény már oly
tömény, hogy bepárlásra használható, ebből tehát az előbb leírt módon nyers hamuzsírt készítenek.
Olcsóbbá válik a nagyüzemi lúgozás, ha azt folytonossá teszik. E célra oly gépet
használnak, melynek lényege abban áll, hogy a gyapjút több részre osztott, teknőszerű
kád felett végnélküli szalagon vezetik el s eközben zuhanyozzák, még pedig kezdetben
a koncentráltabb lúgozási terménnyel, tovább haladva mindig hígabbal, majd tiszta vízzel.
A kád rekeszeibe lefolyó folyadékot szivattyúk emelik fel a szomszédos rekeszek felett
levő zuhanyozókba, hogy a lúgozás terménye töményebb állapotba jusson.

131 A gyapjú mosása szódával

EME

összehúzódik, hogy megreped s szilárdságát veszti. Helytelenül végzett
öblítéssel tehát a gyapjú teljesen tönkretehető. Itt megemlítjük, hogy a
festett gyapjút is kell öblíteni, ekkor is figyelemmel kell lenni arra, hogy
az öblítővíz túlságosan hideg ne legyen, különben a szálak megrepednek.
A gyapjú mosásánál végre arra is figyelnünk kell, hogy az oldáshoz
és az öblítéshez lágy vizet használjunk. A kemény víz*) ugyanis felbontja
ja szappant, még pedig német keménységi fokának megfelelően fokonként
és m3-ként 160 grammot, azzal mész- és magnéziumszappant alkot, ezek
pedig a gyapjúhoz oly erősen tapadnak, hogy róla le sem öblíthetők.
Ezenfelül a mészszappan a gyapjút tapadóssá és kellemetlen szagúvá
teszi. Gyapjúmosáshoz nitrittartalmú vizet sem szabad használni,
mert ettől megsárgúl a gyapjú.
Ha a mosáshoz használandó
víz-teljes keménysége 6 ~ 8 német
foknál nagyobb volna, azt használat előtt okvetlenül lágyítani kell.
Ezek után az oldás és az öblítés gyakorlati módjaira térünk át.
Kis gyári üzemekben az oldáshoz hajdan két kádat használtak, ezek közé pedig kisajtoló
hengerpárt helyeztek el. Az első
kádban a gyapjú 8~10 percig
ázott a lúgos fürdőben, azután
villákkal kiszedték, kisajtolták és
a másik kádba helyezték, melyben
ugyancsak 8~10 percig vesztegelt. Ezt követőleg ismét kisajtolták és hideg vízben öblíA PELTZER-féle öblítőgép.
tették. Az öblítést a 89. ábrán
látható PELZER-féle öblítőgépen végezték. Ennek lényegét az A és B jelű,
két egymásba erősített elliptikus kád képezi, melyek zárt csatornát alkotnak.
E vízzel telt csatornában vannak a C küllős tengelyek elhelyezve, amelyek
gyors forgásuk következtében keringésben tartják a gyapjút s így Iesurlódnak róla a szappanpikkelyek. Kellő öblítés után ismét villákkal szedték ki
a gyapjút, hengerpárok között kisajtolták s ezután a napon szárították.
A nagyiparban a mosás folytonosságát azáltal érik el, hogy 3—4
darabból alkotott kádsorozatot használnak. E kádak mindegyike 3—4 m
*) 1 német keménységi fokú víz 100 literéb.en van 1 g CaO,
1 francia keménységi fokú víz 100 literében van 1 g Ca C0 3 ,
1 angol keménységi fokú víz 1 gallonjában (4,543 /) van 1 grain (0,648 g)
1 német0 = 1,79 francia0 = 1,25 angol fok.

CaCOy,
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hosszúságú, 1-^-2 tn szélességű, 1 m mélységű, kettős fenekű s a felső
fenék likacsos, hogy a földes részek azon áthullhassanak, amelyeket időszakonként lecsapolnak. A kisajtoló hengerpárok a kádak közé vannak
elhelyezve- A gyapjút villaszerkezetek továbbítják, ezek elliptikus mozgást
végeznek s oly lassan, hogy a gyapjú a kádsorozatban a megkívánt
18 percig vesztegeljen, E gyapjúmosó-gépet leviathan-nak nevezik. Minden kád a 90. ábrán látható módon van felszerelve. Ez ábrán a kád
fala /1-val, likacsos feneke /legyei, a leeresztő szelep /l2-vel van jelölve.
A kád elejére szerelt B rekeszes dob a gyapjú alámerítését végzi, nehogy
az a folyadék felszínén ússzék. A B dob rekeszeiből kiszabadúló gyapjút
a C jelű villarendszer továbbítja, a kád végén pedig azt a D kiemelő

90. ábra.
A leviathan egyik kádjának felszerelése.

szerkezet kimeríti és a kisajtoló hengerpár közé juttatja. így kerül a
gyapjú a második kádba, innen pedig hasonló módon a továbbiakba,
A gyapjú továbbítását végző villák legegegyszerűbb mozgatószerkezetét a 91/1. ábra szemlélteti. A villa C 2 jelű nyele ugyanis a C x
hüvellyel van a C görbített tengelyhez kötve, így a nyélnek a Q hüvelybe
fogott pontja körmozgást végez. A nyél alsó végén van a C3 villa, felső
vége pedig a Q hüvelyben szabadon csúszhatik. De mert e hüvely a
C 5 állványrészben foglalt csap körűi lenghet, azért a nyél felső része
szintén leng, minek folytán a nyél alsó végén levő villa ellipszis-pályát ír
le (i az ábrán az eredményvonallal kihúzott pályát). E pálya, vízszintes
középvonalára szimmetrikus. A pálya alakjából következik, hogy a villa
csak az ellipszis fele magasságának megfelelő mélységre hatolhat a ví?
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színe alá, mert visszamenetelére ugyanakkora magasságra van szükségé.
A behatolás mélységét növelhetjük, ha a Q hüvely helyett az állvány s
a villa C, rúdjának felső végpontja közé a C 6 jelű lengő kart illesztjük,
amint ezt a 91/11. ábra mutatja. Azonban még ennél is mélyebbre hatolhat
a villa, ha a 91/111. ábra elrendezése szerint a C 6 lengő karnak csapját
nem kötjük az állványhoz, hanem csuszkához erősítjük, a csuszkát pedig
az állványban vízszintes síkban elmozoghatóan helyezzük el (I. a C7 kivágást). Ez utóbbi elrendezés azonban gondos kezelést és még gondosabb
karbantartást igényel, ezért a gyakorlatban leginkább a 91/11. ábrán látható
szerkezetet használják.
Amint a gyapjú a kád végére ér, onnan, mint már mondottuk, kimerítendő. A 90. ábrán látható kimerítő-készülék a következőképen működik : A D tengellyel kapcsolatos küllők mindegyikén szabadon lóg egy-

91. ábra.
A leviathan továbbító villáinak mozgató szerkezetei.

egy merítőlapát, melyek háromkarú emelőként vannak kiképezve. Az E x
kar a tulajdonképeni merítőlapát, az Zf2 s Ez görgő csigákkal felszerelt
karok pedig a lapát beállítását végzik. Amint ugyanis a'lapátok a vízbe
már bemélyedtek, az állványra erősített K kényszerpálya az f 3 kar alá
kerül; ezzel a lapátok, nehogy a gyapjút alámerítsék, a függőleges helyzetből ferde helyzetbe jutnak. Ezután az E 2 vezetését az L kényszerpálya
veszi át. De amint az E1 lapát csúcsa elérte az E1 F2 kisajtoló hengerpárok érintkező síkját, az E2 görgő kényszerpályája hirtelen változtatja
irányát, úgy hogy a lapátok csúcsa az alsó F1 hengerre esik, miért is a
kimerített anyag erre a hengerre csúszik. Ámde a lapátoknak a merítés
.céljából végzett mozgása folytán a folyadékban örvénylés keletkezik, amely
a gyapjúra kúszálólag hat. E káros jelenséget kiküszöbölhetjük, ha a
92. ábrán jelzett kiemelő-szerkezetet használjuk. Ez ugyanis boronaszerű
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Ex lapból áll, amelyhez két patkóalakú vezeték van erősítve (E.,). E patkók
a Dt s D2 görbített tengelyek forgattyús karjait veszik körűi. Ezen összeköttetés folytán a boronaszerű E x lap az ábrán eredményvonallal jelölt
pályát írja le, vagyis a vízbe mélyedve az E3 likacsos lapon tovacsúszik,
ezzel tehát az ott lévő gyapjút az Ft Fa _ hengerpárhoz tolja, ezután felemelkedik és a levegőben halad visszafelé.
A leviathan Fx /V hengerpárjai tömör vashengerek s nyomásuk fokozása céljából rugókkal (O) vannak felszerelve. Hogy azonban e nagy
nyomás a gyapjút szét ne zúzza, a hengerek köpenyét laza sodratú gyapjúkötéllel, vagy gyengén sodrott, nyújtott gyapjúszalaggal borítjuk.
A hengerpárról a gyapjút gyorsan forgó lapátos kerék veri le, amint
azt a 90. ábra H jelű része mutatja, vagy pedig falécekből készült vég-

92. ábra.
A gyapjúöblítőgép.

nélküli etetőasztal léceivel kapartatjuk azt le, amint azt a 92. ábra H részlete láttatja.
Az utolsó kádból kiemelt és kisajtolt gyapjú az öblítőbe kerül. Ennek
szerkezetét a 92. ábrán látjuk. Szerkezete részben megegyezik a mosókádakéval s ezektől csak annyiban különbözik, hogy az etető- és a kiemelő-készülék csak időszakosan működik és hogy a villaszerkezetek
tengelyei gyorsabban forognak. A mosókádakban ugyanis a villák tengelyei
percenként 20, az öblítőkben pedig 60 forgást végeznek.
A kiemelő-készülék időszakos működése következtében a gyapjú az
öblítőkádban függőleges síkban végez keringő mozgást s ezért, hogy az öblítés
hatályosságát fokozzuk, a friss vizet alulról bocsátjuk be a K csövön, a
szappanpikkelyekkel szennyezett vizet pedig az L vezetéken bocsátjuk le róla.

A gyapjú víztelenítése

EM
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135

Ha a leviathán szélességét ó-ve 1, a munkaidőt /-vei jelöljük, úgy az
egy nap alatt kimosott zsíros gyapjú súlyát (Q) így fejezhetjük ki:

Qkg — 220 bm Íjra,
(69.
a szükséges hajtó erőt pedig:
NLE = 5bm .
(70.
A leviathán továbbító szerkezetét újabban olykép módosították,
hogy a nagyobb méretű villaszerkezet helyett állandó irányban mozgó
láncra szerelt nagyobb számú, kisebb méretű villát használnak. E villák
pályájuk végén szintén elliptikus mozgást végeznek, amelyet az állványhoz erősített kényszerpályák úgy idézik elő, mint a 90-ik ábrán a
merítőlapátok irányítását. A továbbító villák kis méreténél fogva ezek
bemélyedése is csekély, ez okból itt a kádak mélysége is kisebb, mint az

de a karbantartás költségei nagyobbak, minthogy a kenésre szoruló csapok
száma lényegesen nagyobb.
Az általános részben közöltek szerint a kisajtolt gyapjúban még
60°/o víz van. De mert röpítőgépekkel ezt 30%-ra apasztani lehet, azért
az öblített, tehát már leh ütött kártolt gyapjút röpítőgépen kezelik, azután
azt, minthogy a mosott kártolt gyapjú kereskedelmi cikk, teljesen kiszárítják.
A röpítőgép lényegét a 93. ábrán látjuk. Ennél az A függélyes
tengely vége hordja a B ékelt tárcsát, ehhez a lukacsos rézlemezből
készült C kosár van erősítve. Az A tengely D s E rugajmas csapágyakkal
van támasztva, hogy a tömegek egyenlőtlen eloszlása következtében a
csapok melegen ne fussanak. Hajtását az F szíjdob útján nyeri. A röpítőt
lassan, azaz fokozatosan gyorsítva kell megindítani és ugyancsak lassan
kell azt megállítani. A fokozatos gyorsításra legelőnyösebb a hosszabb
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szíjhajtás, mert akkor a szíj csúszásával a fenti cél elérhető. Vannak
azonban oly szerkezetű röpítőgépek, amelyek meghajtása súrlódó kapcsolattal megy végbe. Ennek egyik módját a 93/11. ábra mutatja. Ennél
a súrlódó hajtás (F1 F^ a kosár felett, vagyis a tengely felső részére
van szerelve s itt a kapcsolás fokozását a H csavar megszorításával érjük
el, míg a 93/111. ábra szerinti elrendezésnél az Fx korongnak az F2 tárcsán
való elmozdításával gyorsítjuk a forgást. Ez elrendezések csak felső hajtás
esetén használhatók, de mert e hajtószerkezetek a gyapjúnak a kosárba
való behelyezése, valamint annak kivétele alkalmával a munkás testi épségét
veszélyeztetik, azért ma már ezeket a módokat alig használják.
A röpítőgép forgásának fokozatos csökkentését csak fékezéssel
érhetjük el. E célból minden röpítőgép fékkel fel van szerelve. A frikciós
hajtásúaknál a tengely felső részére szalagféket szerelnek, az alsó hajtásúaknál pedig, amint azt a 93/1. ábra mutatja, az F szíjdob alsó pereméje
van fékként kiképezve. Ehhez ugyanis a
tárcsa hozzászorítható a G2 kar
segítségével.
A nagyméretű excentrikus erők kiküszöbölése céljából a nedves
gyapjú a kosárban lehetőleg egyenletesen helyezendő el. Ámbár a kosár
anyaga szívós vörösréz, egyenlőtlen anyagelosztáskor mégis előfordul,
hogy a kosár a centrifugális erő következtében szétrepül. Hogy ilyenkor
baleset ne álljon elő, a kosarat körülvevő burkolatot, amely a rendes üzemben
csak a kifreccsent vizet fogja fel, oly erősre készítik (1. a 93/1. ábrán a
H köpenyt), hogy ez a kosár szétvetése esetén a szerterepülő töredékeket
felfoghassa.
A röpítőgép fordulatszámát a kosár átmérője szerint állapítjuk meg.
A röpítőgép munkája ugyanis akkor hatályos, ha a gép kosara legalább
30~40, de legfeljebb 60~70 mlsec kerületi sebességgel forog. Ennélfogva, ha a kosár átmérője d, percenkénti fordulata n, úgy kerületi sebessége v a következő képlettel fejezhető ki:

dizn
Vmlsec

—

-6 -0 -

•

Minthogy a mosott gyapjú, amint már említettük, kereskedelmi cikk,
azért a röpítőgépen való kezelés után a bennemaradt 30% vizet szárítással
kell eltávolítani.
A szárítást az általános rész útmutatása szerint lehetőleg 40~60 C°-on
végezzük. E célból a nedves gyapjút rostaszövetre teregetjük szét, még
pedig négyzetméterenként egy-egy kg-o>\, hogy a meleg levegő jól átjárhassa.
A legrégibb szárítók szerkezete a 94/1. ábrán látható. Ennél a B
rostafelület a szilárd A állványhoz volt erősítve s a C fűtőcsövek a rosta
felett helyezkedtek el, ezek felett voltak a külső levegőt bevezető D
nyílások. A nedves levegőt az E ventilátor szívta ki. Ez elrendezésnél a
gyapjú felső rétege érintkezett a száraz levegővel, ezért ez gyorsabban
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is száradt, mint a rostával érintkező alsó rész. Hogy mégis lehetőleg
egyenletesen száradjon, a gyapjút időnként megforgatták.
A szárítandó gyapjú megforgatásának szükségességét szem előtt
tartva olyan szárítókat szerkesztettek, melyek egymás felett elrendezett
végnélküli asztalokból állottak. A gyapjút a legfelsőbb asztalra helyezték,
honnan az fokozatosan az alsóbbakra került, a meleg légáram pedig
alulról felfelé haladt. Ez elrendezésnél a gyapjú e sokféle irányváltozás
következtében kúszálódott, ezért e szárítókat ma már nem használják.
Hogy a gyapjú megforgatásával járó hátrányokat kiküszöböljék,
olyan szárítókat szerkesztettek, amelyeknél az irányváltozást a meleg
levegő végezte. Ez elrendezést a 94/11. ábra mutatja. Az A etetőasztalra
helyezett gyapjú végighalad a két részre osztott szárítókamarán. A kamara
első részében a fűtőcsövek úgy vannak elrendezve, mint azí a 94/1. ábrán
láttuk, vagyis a meleg levegő felülről lefelé halad. A kamara második
részében azonban a meleg levegő alulról halad felfelé; hogy azonban a

94. ábra.
I. Az egykaTnara-rendszerű gyapjúszárító. II. Oyapjúszárítógép, amelynél a gyapjú
végnélküli asztalra helyezve, két kamarán át halad.

légáram a gyapjút el ne ragauja, a gyapjú felett a B1 jelű, végnélküli
rostaszövet van elhelyezve.
A melegség jobb hasznosítása és a szárítás idejének csökkentése
céljából a gyapjúszárítókat újabban a körkemence rendszere szerint készítik;
felhasználva a gyapjú azon tulajdonságát, hogy nedves állapotban káros
következmények nélkül magasabb hőmérsékletet is kibír. Ez elrendezést
a 95/11., 95/III. s 95/IV. ábrák szemléltetik.
E rendszernél az A szárítókamarák és a B fűtőkamarák váltakozva
követik egymást. Az A szárítókamarákban a gyapjú elhelyezésére szolgáló
rostafelületek három kihúzható fióknak fenekét képezik; a B fűtőkamarákban pedig a fűtőcsövek hálózata van. Minden B fűtőkamara két nyílással áll
a szomszédos A kamarákkal kapcsolatban. A felső « nyílás oly szeleppel
van felszerelve, mely a nedves levegőnek az előző /4-ból a 5-be való
bejutását teszi lehetővé, -míg a alsó (3 nyílás a felmelegített levegőt a
következő A kamarába szabadon juttatja. Minthogy az A és B kamarák
nem körben, hanem egyenes vonal irányában vannak egymás mellé

138

A evapiú szárítása

EME

helyezve, a körfolyam biztosítása céljából az utolsó A és az első B
kamara a C csővel áll összeköttetésben. A levegő áramlását az E ventilátor
szívása hozza létre. E célból minden A kamara a ventilátorhoz kapcsolt
D szívócsővel áll összeköttetésben, még pedig az elzárható 5 szelep
útján, a külső levegő bevezetésére pedig minden B fűtőkamara ajtóval
elzárható y nyílással van ellátva.
A munka folyamata e rendszernél a következő:
Tegyük fel, hogy a gyapjú az
1 jelölt kamarában teljesen kiszáradt,
miért is ez kiürítendő s nedves gyapjúval töltendő meg. E célból az
előtte levő As kamara 83 szelepét, valamint a mögötte levő Bh fűtőkamarában a y5 ajtót nyitjuk. Kinyitjuk továbbá az A t kamarát elzáró külső

Körkemence-rendszerű gyapjúszárítógép.

ajtót is, ha ugyanis azt egyetlen egy ajtó zárja, úgy amint azt a 95/111. ábra
mutatja; ha pedig a 95/IV. ábra szerint minden fiók nyílása külön ajtóval
van leszorítva, akkor azokat nyitjuk. Az Ai megtöltése után annak nyílását
az ajtóval lezárjuk s
szelepét kinyitjuk, egyidejűleg az /l3-ban a S3 szelepet
lezárjuk s most már az A& kamarát fogjuk a légáramból kirekeszteni.
A szárítókhoz szükséges meleget és a szükséges levegőmennyiséget
a következőképen számíthatjuk ki: Minthogy 100 kg gyapjúban 30 kg
víz van, azért ennek elpárologtatásához, ha a szárítást 60 C°-on végezzük,
a következő kalóriamennyiség kell:
Cx = 30 (606,5 + 0,305.35—15) ( = ) 18000 kai
A levegőszükségletet annak a jelenségnek figyelembevételével számíthatjuk ki, hogy a meleg levegő telítéséhez több víz szükséges, mint a
hidegebbéhez, vagyis hogy a levegő vízfelvevőképessége a hőfokkal nő;
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Ha a levegő hőfoka: lo 0
akkor egy m% levegő
telítéséhez:*)

9

15°

30°

40°

50°

13

30

51

82

60°
130

70°
198

75°
243

80° C„
294

grammnyi víz szükséges, feltéve hogy a légnyomás 760 mm.
Tegyük fel, hogy a szárítóba kerülő külső levegő hőfoka 15 C° és
ezt 60 C°-ra felmelegítjük, de mert a víz elpárologtatásához szükséges
meleget a levegő adjá át, ezért ez le is hűl. Hogy a lehűlés mértékét
megállapíthassuk, az eltávozó levegő relatív nedvességi fokát kell ismernünk. Kétségtelen, hogy a szárítás első időszakában, amikor a levegő a
nedves gyapjúval érintkezik, a levegő relatív nedvessége közel áll a
100°/o-hoz, míg a szárítás utolsó időszakában az már megközelíti a zérus
értéket, miért is átlagban a relatív nedvességet 50%-ra vehetjük. A külső
levegő hőfokát 15 C°-ra vettük fel, de mert ennek a nedvességtartalma
az időjárás és a nap szakasza szerint folyton változik, ezért átlagban
relatív nedvességét szintén 50%-ra vesszük.
Ez adatokból kiindulva a kiáramló levegő hőfokát már kiszámíthatjuk. Számításunk szerint a kiáramló levegő 35 C°-ra fog lehűlni, e hőfokon
pedig 1 m 3 levegő vízfelvevő képessége 3 9 — 1 3 = 2 6 ^ volna, ha ugyanis
telített állapotban hagyná el a szárítót; de mert feltevésünk szerint a
szárítókból átlag csak 50% relatív nedvességgel távozik a levegő, ezért
köbméterenként csak 13 g vizet fog felvenni, és mert 30 kg vizet kell
elpárologtatni, ezért ehhez
^J9(=)2300

ms

levegő kell.

E levegőmennyiségnek 15 C°-ról 35°-ra való felmelegítéséhez szükséges kalóriamennyiséget megkapjuk, ha a levegő mennyiségét, ennek
(1*225) fajsúlyát fajmelegével (0,23) és a hőfokkülönbséggel (35°—15°>
szorozzuk, vagyis:
C 2 = 2300.1,225.0,23 (35—15) ( = ) 13300 kai.
A szárításhoz tehát összesen Q + C 2 = 18000+ 13300 = 31300 kai. kell.
Számításainkban eddig a szárítás idejét nem vettük figyelembe, ámde.
a fűtőcsövek méreteinek kiszámításához erre is szükségünk van. Elsősorban meg kell állapodnunk abban, hogy a szárító rostafelületére kiterített
gyapjút mennyi idő alatt akarjuk kiszárítani. A gyakorlatban a szárítás
ideje két óra szokott lenni. Ha tehát 25 m"- rostafelület áll rendelkezésünkre, két óra alatt 25 kg gyapjú szárítható, vagyis 100 ^kiszárításához;
8 óra szükséges. Ennélfogva az óránként termelendő kalóriák száma
31300
2300
—s— = 3910 és az óránként szükséges levegő — = 288 m3. Ez utóbbi
8
o
számadat alapján határozzuk meg a ventilátor nagyságát, az előbbi számadatok alapján pedig a fűtőcsövek méreteit. A szárítókhoz rendszerint
*) L. Hütte XIX. kiad. 296. és 306. oldalait.
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kovácsoltvas fűtőcsöveket használnak. Ily csövek óránként egy-egy ni 1
felületen körülbelül 1000 kalóriát adnak át, ha a külső levegő hőfoka
^ = 15 C°, a gőz hőfoka pedig 4 = 100 C°; ha azonban a gőz hőfoka
112 C° és a külső levegő 5 C a , akkor az átadott kalóriák száma 1500.
Átlagbin tehát 1 /re2 fűtőfelület óránként 1200 kalóriát képes átadni, feltéve, hogy a levegő sebessége csak Va méter, a tl —1.2 hőfokkülönbség
pedig 120 C°. Ily viszonyok között ugyanis a melegátadási tényező a
hőfokkülönbség egységére 10-re vehető, míg ha a levegő sebességé
2 méter, akkor az átadási tényező 20-ra emelkedik. Az első esetben az
óránként szükséges 3910 kalória átadásához tehát kereken 3,2 /re2 fűtőfelület
kell, az utóbbiban pedig csak 1,6 m2.
Az első esetet szem előtt tartva, a fűtőcsövek a szárító rosfafelülete
alatt, vagy efelett kígyózó vonal alakjában rendezhetők el, mint azt a 94/1.
és 94/II. ábrák láttatják, a második esetnek megfelelően pedig csöves
kazán alakjában készítendők a fűtőcsövek, mint ezt a 95/1. ábra mutatja.
A körkemence rendszerű szárítók kalória-szükségletének kiszámítása
a következő:
E szárítóknál az utolsó szárítókamarában van a nedves gyapjú, s
mert ez káros következmények nélkül magasabb hőfokot is kibír, ezért
e kamarába tóduló levegő hőmérsékletét 80 C°-ra is vehetjük. Tekintettel
továbbá arra, hogy itt a levegő nagyobb sebességgel áramlik, az eltávozó
levegő relatív nedvességtartalmát átlag itt is 50%-ra vesszük fel.
A rosta mérete rendszerint 1 X 2 m s mert három fiók van a
kamarában, minden kamara 6 /re2 rostafelülettel bír, a szárítókamarák
száma pedig 7, ennélfogva a használható rostafelület 7 X 6 = 42 m2.
Mivel pedig /re2-ként 1 kg gyapjú helyezhető el, e gép összes rostafelületén, amelyet egy teljes körfolyam alatt hasznosítunk is, 42 kg gyapjú
szárad ki. A gyakorlatban egy-egy körfolyam ideje 3/* óra szokott lenni,
4
ennélfogva óránként - . 42 = 56 kg gyapjú szárítható ki s mert a szárítandó
gyapjú nedvességtartalma 30%, így tehát óránként 56.0,3 = 17
nedvesség párologtatandó el. Az elpárologtatáshoz szükséges melegmennyiség:
Q = 17 (606,5 + 0,305.60 — 15) = 10380 kai.
A szükséges levegőmennyiség számítására felvesszük, hogy az
eltávozó levegő hőmérséklete 60 C°. E hőfokon 1 m3 levegő felvesz
130 13
= 58.gr =0,058 kg nedvességet, mivel pedig óránként 17 kg
17
nedvességet kell elpárologtatni, ó r á n k é n t i i g = 2 9 3 /re3 levegő szükséges.
Ennek felmelegítéséhez szükséges meleg:
C2 = 293.1,22.0,23 (60-15) = 3700 kai.
Az óránként szükséges melegmennyiség tehSt:
Q + C 2 = 10380 4- 3700 = 14080 kai.
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Ezt a 6 működésben levő kamara fütőcsövei adják át a levegőnek,
ennélfogva az egy-egy fűtőkamarában óránként
ség:

átadandó melegmennyi-

= 2 3 5 0 kai. s mivel a levegő nagyobb sebességei áramlik,

felvehetjük, hogy 1 m 2 fűtőfelület

óránként 2000 kalA képes átadni,
2350
miért is egy fűtőkamarában összesen-^QQQ-^ 1,2TO2fűtőfelület szükséges.

E számításokból kitűnik, hogy a közönséges egy kamara-rendszerű
szárítónál 100 kg gyapjú kiszárításához 2300 nv levegőre és 31300 kai.
melegre volt szükség, tehát 1 kg gyapjúra 23 m s levegő és 313 kai.
jutott. A körkemence rendszerű szárítónál pedig óránként 293 m3 levegő
és 14080 kai. meleg szükséges, de mert ez idő alatt 56 kg gyapjú szárad
ki, így 1 kg gyapjú kiszárítására 5,3 nfi levegő és 251 kai. meleg esik,
tehát lényegesen kedvezőbb hatásfokkal dolgozik.
A gyapjúnak szódával való mosására vonatkozólag még megjegyezzük,
hogy a szóda a gyapjúzsírban levő zsírsavakat elszappanosítja. E szappan
a vízzel kolloid oldatot alkot, amelynek az a tulajdonsága, hogy az el
nem szappanosítható anyaghoz, sőt a földes részekhez is igen jól tapad,
azokkal tehát bensőleg keverődik — emulziót alkot, — amely sikamlós
s a gyapjúról könnyen eltávolítható. A fürdőkben levő szódát tehát a
zsiradékok fokozatosan lekötik s ha már az egész mennyiséget lekötötték,
a mosás hatálytalanná válik, miért is időszakonként úiahb szóda hn/7áadásával a fürdő hatóképességét fokozni kell. Ámde ennek az adagolásnak
is van határa. A szappan ugyanis az el nem szappanosítható részekkel
emulziót alkot s ez sűrűsíti a fürdőt, végre olyan sűrűvé válik, hogy az
újonnan képződött emulziókat a víz már nem képes felvenni, ekkor tehát
a fürdő ismét, hatálytalan lesz.
Ilyenkor az első kádban levő fürdőt, mint gyári szennyet lecsapoljuk,*)
helyébe az első kádba a második kád folyadékát folyasztjuk, a harmadikét
*) A használt szóda- és szappanfürdőket azonban nem szabad közvetlenül sem
csatornákba, sem folyókba levezetni, hanem előbb ezeket meg kell tisztítani, mert a
bennük levő zsiradékok a csatornákban felbomlanak és kellemetlen szagot terjesztenek,
a folyókban pedig a haltenyésztést gátolják. A szennyvizek tisztítása nemzetgazdasági
szempontból is előnyös, mert ily módon a bennük levő értékes zsiradékokat vissza
lehet nyerni.
A zsiradékok visszanyerésére eddig három eljárás vált be, nevezetesen a savas
eljárás, a meszes eljárás és a zsiradékoknak a röpitőgépen (szeparátoron) való elkülönítése.
Savas eljárásnál elsősorban elkülönítik a szennyvízben levő földes részeket
— e célra a derítők bármely rendszere használható —, azután annyi kénsavat vagy
sósavat adnak ehhez, amennyi a benne levő összes szappant felbontani képes. E célra
a karbonizálás szennyvizét előnyösen lehet felhasználni. A sav bontó hatásának fokozására a megsavanyított szennyvizet 50—60 C°-ra felmelegítik ; ekkor ugyanis a szabaddá
vált zsírsavak barna tömeg alakjában a felszínre emelkednek. E barna színű anyagból
kokszszűrők segítségével a víz legnagyobb részét elkülönítik, azután hideg sajtolással
még jobban víztelenítik, majd meleg sajtolással a zsírokat elválasztják a velük kapcso-
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a másodikba stb. és az ilykép üressé vált utolsó kádba friss szódaoldatot adunk.
Az eddigiekben a gyapjúnak szódában való mosását tárgyaltuk,
térjünk most át annak szappannal való mosására,
E célra ugyancsak a »leviatham mosógépet használjuk. Négy kád esetén
az első háromban 40~45 C°-ú, olyan szappanoldat van, amelyben m%-ként
1 —1,5 kg Szappan van oldva, az utolsó kádban ugyanilyen hőfokú tiszta \iíz.
A marónátronnal vagy marókálival készült szappan hatása lényegében
ugyanolyan, mint a szódával való mosásnál képződött szappané, t. i. ez
is kolloid oldatot képez a vízzel, amely az el nem szappanosítható
részekkel emulziót alkot; de van még ezenkívül különleges sajátossága
is: híg oldatban a szappan egy része felbomlik szabad zsírsavra és
szabad maró álkálira. Ez utóbbi a gyapjúzsírban lévő elszappanosítható
részeket elszappanosítja, e szappan a többi anyagokat körűiveszi s velük
emulziót alkot. Ámde ezen emulziórészecskék az előbb szabaddá vált
zsírsavakkal vétetnek körűi s ezzel sikamlósabbá lesznek, mint a szódával
való mosáskor képződött emuisiók. Ez okból a szappannal való mosáskor
a gyapjút nem kell hideg vízben öblíteni, hanem elegendő, ha az utolsó
kádba 40~45 C°-ú meleg vizet adunk, ebben ugyanis már elég jól
elkülönülnek az emulziós szappanrészecskék.
Még megemlítjük, hogy az utolsó kádból kiemelt és hengerek közt
kisajtolt gyapjút, ámbár még 60% vizet tartalmaz, röpítőgépen még sem
szabad kezelni, mert ha a meleg-nedves gyapjú a röpítőgépen kifeljődő erős
nyomás alatt hűl ki, így az ott nyert elhajlások állandósulnának, ami a
további feldolgozásnál károsan hatna. A kártolt gyapjú tehát ez esetben
6 0 % víztartalommal kerül a szárítóba.
A benzinnel vagy benzollal való mosás előtt a káli vegyületeket kilúgozzák, lúgozás után a gyapjút hengerek között kisajtolják, hogy a pászma
földes végei megtörjenek, végre röpítőgépen víztelenítik, hogy a benzinbe
lehetőleg kevés víz kerüljön.
Lehet ugyan a benzinmosást a lúgozási eljárás mellőzésével is végrehajtani, de ilyenkor a benzin el párologtatása után a gyapjúszálak végei
latban levő egyéb szilárd anyagoktól. Az ilykép nyert zsírt szappan gyártására, a sajtóban maradt szilárd részeket pedig világító gáz gyártására használják fel.
Meszes eljárásnál a derített szennyvízbe mésztejet öntenek, amely a zsiradékokat
leköti s ezekkel mészszappant alkot, amely azután nagyobb fajsúlya miatt 1—2 óra alatt
mint iszap a tartály fenekére száll. A zsiradékoktól ilykép megfosztott folyadékot csatornába eresztik, a mészszappanból álló iszapot pedig sósavval kezelik* és gőzölik. Ekkor
ugyanis a zsírok felszabadulnak s barna tömeget alkotnak. Ez anyagból hideg sajtolással
a vizet, meleg sajtolással pedig a zsírokat különítik el.
A zsír mechanikai úton való eltávolításához a tej lefölözésére szolgáló, szeparátornak nevezett röpítőkészülékhez hasonló elrendezésű gépet használnak. Az emulziók
a centrifugális erő hatása alatt ugyanis alkotórészeikre bomlanak, s ekkor a zsiradékok, mert könnyebb fajsúlyúak, a nagyobb falsúlyú többi anyagoktól különválnak.
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sárgák, azaz piszkosak, mert a benzin az egész szál hosszából a végek felé
szivárog, ott tehát koncentrálódik a benzinből visszamaradt gyapjúzsír.
A benzinben való oldáskor a gyapjút tengelye körűi forgó likacsos
hengerbe helyezik, amely benzinnel vagy benzollal telt jól záró edényben
forog. Az oldás befejeztével az oldószert nagyobb zárt edénybe lecsapolják
s derítik, mikor is a zsiradékkal telített benzin a fenékre ülepedik. A derített
benzint további oldásra használják fel, a sűrűbb üledékből pedig desztilláció útján távolítják el a feles benzint ; a zsírok emulzióját ezután kémiai
eljárással alkotóira bontják, vagyis elkülönítik a lanolin stb. zsírfajokat.
A gyapjúban levő benzin visszanyerése céljából a mosódobba a
benzin lecsapolása után lehetőleg atmoszférikus nyomású gőzt bocsátanak;
figyelemmel kell lenni arra, hogy a gőz nyomása semmiesetre sem legyen
nagyobb, mert a nagyobb melegben a szaruállomány kezd megömleni
s ettől a gyapjú érdessé válik. A mosódob ugyanis hűtőcsövekkel van

felszerelve, ott a benzingőzök a vízgőzökkel együtt kondenzálódnak s
mert a benzin kisebb fajsúlyú a víznél, így fajsúly szerint osztályozódnak.
Ez eljárásnál a kioldás idejét a benzin vagy benzol tisztasági foka
szerint kell szabályozni, de arra is figyelni kell, hogy a gyapjú teljesen
zsírtalanná ne váljék, mert akkor merev lesz, holott mérsékelt kioldás
következtében kellemes lágyságú marad.
Az adhéziós kapcsolatú gyapjúzsír eltávolításának módjait ismerve,
a foglalatos kapcsolatú homok és növényi részek eltávolítására térhetünk át.
91. A homokos vidékről került gyapjúban rendszerint sok a homok,
ezért e szennyező anyagot még a csomóbontás előtt különítik el. E célra
a 96/1. ábrán látható porológépet használják. E gép használtakor a porolandó gyapjút az A etetőasztalra tesszük, ezt a B etető hengerpár továbbítja, de mihelyt a gyapjúfürtnek szakállvége a hengerek közül kiszabadúl,
a gyapjút a Q küllők porolják és amire a fürt már teljesen kiszabadult
a hengerpár hatása alól, azt a Q küllők az E rostélyra dobják. A homok
egy része ekkor a rostély likacsain átesik. Amint az E rostélyon elégendő
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vastag réteg gyűlt össze, a Q küllők az anyagot ismét magukkal ragadják
s mert e küllők pályája az ellenkező irányban forgó C2 küllők pályájával
érintkezik, a Q rendszeren lógó fürtökre a C 2 küllők nagy ütést mérnek.
Ez ütés folytán a gyapjútól a benne maradt homok további része is
elválik s mert a rostély alatt levő D ventilátor a levegőt lefelé irányítja,
e homokrészeket a levegő árama elragadja, azonfelül a nagyobb gyapjúcsomók is több részre bomlanak. E csomók egyik részét a C1( másik
részét pedig a C 2 ragadja magával s mindkét küllőrendszer a csomót a
rostélyra dobja. A C 2 küllőrendszer alatt levő rostélyon összegyűlt gyapjút
a C 2 rendszer ismét elragadja és az F burkolaton lévő F2 nyíláson kidobja.
92. A kemény magtokú növényi bogáncsok mechanikai úton való
eltávolítására a 97. ábrán látható elrendezésű gépet használják. Ennek

97. ábra.
A bogáncstalanítógép.

lényegét az F fődob alkotja. A dob felületén alkotó irányú kivágások
vannak, melyeket tűsorok fednek, úgy mint azt a 97/11. ábra, mutatja.
A tűsorok alakját a 97/111. ábrán látjuk. E gépen a munka folyamata a
következő: A bogáncsos gyapjú az A etetőasztalra kerül, onnan pedig
a B kártokkal borított etető hengerpár közé jut. De mihelyt a gyapjúfürt
szakállvége a hengerpár közül kiszabadult, abba az F dob kerületén lévő
tűk beakadnak és a fürtöt a B hengerpár közül kihúzzák. A tűkre akadt
fürtöket most már a Q kefe a tűkre simítja; a keféléssel kifejtett súrlódás következtében azok a fürtök, melyek nem akadtak kellőleg a tűkbe,
a kefe haladását mindaddig követik, míg a gyorsan forgó D x szárnyas
kerék hatása alá nem jutnak; ez ugyanis leveri a keféről a gyapjút s az
etetőasztalra dobja. A kefe hatása következtében az F tűibe akadt gyapjú
a tűk barázdáiban helyezkedik el, a nagyobb méretű növényi bogáncsok
pedig a barázdákon kívül maradnak. Amint pedig az F dob tűi az
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fűrészfogas henger hatása alá jutnak, ez a kiálló bogáncsokat lesúrolja,
a gyapjúszálakat azonban nem bántja. Minthogy előfordulhat az az eset,
hogy a bogáncsok egy része a művelet hatása alól kicsúszott, ezért a
gyapjút újból az E2 fűrészfogas henger hatása alá juttatjuk, ezt meg*
előzőleg azonban a C 2 kefével a szálakat ismét ,a tűk barázdái közé
simítjuk. A bogáncsoktól ilykép megtisztított gyapjút az F dob tűiről a
gyorsan forgó O kefe söpri le s azt a burkolat nyílásán ki is dobja.
Az e művelet folytán képződött port a K szívó távolítja el, de hogy
e szívóba gyapjúszálak ne kerüljenek, a szívó teret az F henger terétől
szitaszövettel (//) választjuk el.
Takarmányrészek elkülönítésére a most ismertetett gép nem alkalmas.
E^célra a 97/1V. ábrán látható fűrészfogas hengert használjuk, melyet
Úgy készítünk, hogy öntöttvas henger felülétébe spirális hornyokat (barázdákat) esztergálunk s ezekbe vékony fűrészpengéket helyezünk el. Az ilyen
hengert a kártolóval szokás egyesíteni. Működése a következő: az A etető
hengerpár alól kiszabaduló szakállrészekbe B henger fűrészfogai bele*
akadnak s ezeket magukkal ragadják. Minthogy e henger gyorsan forog,
a szálak végei a centrifugális erő hatása következtében az érintőhöz
képest kijebb jutnak. Ha tehát a henger pályája alá a C pengéket
helyezzük el, a szálvégek ezeken végigsurlódnak s így a rajtuk lévő
takarmányhulladék lesúroltatik.
93. Az előbbi pontban tárgyalt mechanikai eljárást nem használhatjuk, ha a gyapjúban spi/iosa Laplata nevű bogáncs van, mert ütés
folytán ez kampós szélű szalagokra bomlik. (L. a
ábrát.) De akkor
sem használhatjuk a mechanikai eljárást, ha igen sok takarmányhulladékot
tartalmaz a gyapjú. Mindkét esetben a növényi részeket a karbonizálásnak
nevezett kémiai eljárásokkal távolítjuk el. A karbonizálás lényege a
savaknak és a kristályvizet tartalmazó sóknak azon tulajdonságán alapszik,
hogy ez anyagok, ha szárítás folytán vizüket elvesztik, azt úgy pótolják,
hogy a velük érintkező szénhidrátokból elvonják, ezzel tehát a növényi
részeket széndúsabbá és egyúttal törékennyé teszik. Ha e sayak vagy
sók behatása egy óránál rövidebb ideig tart, ez a gyapjúnak nem árt,
ellenkező esetben a gyapjút a savak a 22. pontban kifejtett módon megtámadják. A karbonizálást manapság két eljárás szerint végzik: egyik a
kéns&ms, melyet FREZON talált fel, másik a klóralmÚaiUMos- eljárás, amely
JOLY találmánya.

Mindaddig,, míg e két eljárás .szabadalom védelme alatt állott, más
anyagokkal, így sósavgázzal is karbonizáltak, ma azonban a sósavas
járást nehézkes volta miatt már nem alkalmazzák. Hogy a most tárgyalt
két eljárás közül adott viszonyok között melyik felel meg, azt esetenként
kell mérlegelés tárgyává tenni. A kénsavas eljárásnak ugyanis az a háttéaya, hogy a színeket megtámadja; ezért festett gyapjúhoz
- kivéve
az indigóval festettet — nem a kénsavas, hanem a kl órai u míniumos.
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eljárás használandó. Ez utóbbinak pedig az a hátránya, hogy igen magas
hőfokot igényel, t. i. 120 C°-ot. Ámde ily magas hőfokon a szaruállománji
részben meg is ömlik, miért is a gyapjú érdessé válik. Hogy ismét sima
tapintásúvá tegyük a gyapjút, csiszolnunk kell, amit úgy végzünk, hogy
szövet alakjában kallófölddel, azaz olyan iszapolt agyaggal, mely a nyelvhez
jól tapad, hosszabb ideig mossuk.
A most dívó eljárások kiviteli módja a következő:. FREZON szerint
a gyapjút közönséges hőmérsékleten 3~5° B sűrűségű angol kénsavfürdőben egy órán át áztatjuk, ezután ólombéllésű röpítőgépen kezeljük
s végül 70~80 C°-on gyorsan szárítjuk. Ha a szárítás folyamán a
növényi részek megbarnúlnak, a karbonizálást sikeresnek mondjuk. Ha
azonban a növényi részek nem barnúltak meg, ez annak a jele, hogy a
hőfok nem volt elegendő magas; ilyenkor nem kell a gyapjút újra a
savfürdőbe helyezni, hanem csak vízzel áztatjuk és 80 C°-on újból szárítjuk. A karbonizált gyapjúból a savat el kell vonni, amit szódával való
mosással végzünk (98 kg kénsav neutralizálására 106 kg szóda kell).
A JOLY-féle eljárásnál a gyapjút 6~7° B sűrűségű klóralumíniumoldatban áztatjuk, azután röpítőgépen kezeljük s végűi 110~120° C-on
szárítjuk. Az ilyen karbonizált gyapjúból készült szöveteket kallófölddel
mossuk.
Meg kell itt jegyeznünk, hogy a laza gyapjú karbonizálása költséges.
Ez okból laza gyapjút csak akkor karbonizálunk, ha abban annyi a
takarmányhulladék vagy »spinosa Laplata« bogáncs, hogy fonása lehetetlenné válik. Máskülönben megfonjuk s megszőjük és csak azután karbonizáljuk.
A szövetek karbonizálása történhetik kallózás előtt, vagy az után.
Bárány- vagy tímárgyapjúból készült szöveteket mindenkor kallózás előtt
kell karbonizálnunk, mert e nélkül anyaguk rugalmassági határa oly csekély,
hogy kallózáskor a szálvégek nem képesek a fonás hatása alól kiszabadúlni,
miért is a fonalban zsugorodnak Össze; holott karbonizálás után már
akkora nagy a rugalmassági határuk, hogy a sodrás hatása alól kicsúszva,
a szövet felületén nemezednek.
Egészséges gyapjúból készült szövetet ellenben kallózás előtt karbonizálni nem szabad, mert ezzel a gyapjú nagyon merevvé válnék s
kallózás közben repedeznék.

P) A gytipjú festése és fehérítése.
94. A 90-ik pontban a gyapjúnak más anyagokkal való adhéziós
kapcsolatának megszüntetését tárgyaltuk, térjünk most át a gyapjúnak más
anyagokkal való kohéziós vagy adhéziós kapcsolatának ismertetésére.
Színkeverékes szövetek gyártásához ugyanis festett gyapjúra van
szükségünk, e célból tehát a gyapjút meg kell festenünk.
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A gyapjú festése oldáson alapszik • *) a gyapjú ugyanis elsőfokúlag
oldja a festőanyagot, ha azonban valamely anyagot másod- vagy harmadfokúlag oldaná, az festékként nem használható, mert az ilyen oldatok módosítják a gyapjú állományát. Minthogy pedig az elsőfokú oldás akkor a
leghatályosabb, ha az oldandó anyag molekuláris elrendezésű, vagyis ha
az valamely folyékony közegben oldva van, ezért a gyapjú festése mindenkor
folyadékban oldott festőanyagokkal történik. A folyékony közeg azonban
olyan minőségű legyen, hogy a gyapjú azt is legalább korlátoltan oldja:
ilyen közeg a tiszta víz, a híg sav és egynéhány alkáliás oldat (a maróalkáliák harmadfokúlag oldják), az alkohol, a benzin, sőt az olaj is.
Az oldás általános törvényeiből — amelyeket az első kötetben
ismertettünk — tudjuk, hogy a folyadékokban az amorf molekulájú festőanyagok minden arányban, a kristályos szerkezetű festőanyagok azonban
csak korlátoltan oldódhatnak; de azt is tudjuk, hogy telített oldatban a
festőanyagok már nincsenek molekulákra oszolva, de elemi csoportokat
alkotnak s ily állapotban a gyapjú azokat már csak igen lassan oldja.
Ez okból szabályként kimondhatjuk, hogy afestés híg oldatban végzendő.
Az oldás szabályai értelmében a gyapjú intermolekuláris tereiben levő
festőanyagra a gyapjú által okozott szomszédos tömegvonzás nagyobb,
mint a folyadék intermolekuláris tereiben a folyadék által gyakorolt vonzás;
ezért képes a gyapjú a festőfiirdőből a festéket ép úgy felszívni, mint a
levegőből a nedvességet.
Ámde az olyan festőanyagok, amelyek a gyapjúban és a folyékony
közegben egyaránt oldhatók, mosás ellen nem tartósak, mert bőséges
tiszta folyadékközegben a festőanyag a gyapjúból, mint koncentráltabb
oldatból a kevésbbé koncentrált közegbe, vagyis a folyadékba vándorol,
vagyis ismét kioldódik. Már pedig a gyakorlat igényeinek csak a tartós
színek felelnek meg, t. i. olyanok, amelyek sem vízben, sem szappanban
való főzéskor nem változnak (tehát mosást állók). E feladatnak azáltal
tehetünk eleget, ha a festett gyapjút pótlólag még olyan anyagokkal
kezeljük, amelyek a festőanyagokkal harmadfokúlag oldódnak, azaz velük
kémiailag egyesülnek és ezáltal azokat vízben oldhatatlanokká teszik.
A gyakorlat az ilyen átalakított festőanyagot lakkfestéknek nevezi. E csoportba tartozik például a cochenille (állati festőanyag), a kátrányfestékek egyrésze, aminők az ű/Zzoráz-festékek és a quercitron nevű növényi festőanyag.
Az 1. kötet alapján azt is tudjuk, hogy az oldás a molekulák alakjától és kinetikai erélyétől is függ. Vannak tehát oly festőanyagok is,
amelyek a gyapjúban igen korlátoltan vagy egyáltalán nem oldódnak.
*) A festés mibenlétére vonatkozólag a kémikusok mindeddig megegyezésre még
nem jutottak. Az egyik tábor a festés lényegét abszorpciónak, a másik pedig kémiai
egyesülésnek tartja. Minthogy mindkét tábor által felhozott tapasztalatok az első kötetünkben kifejtett, oldás elméletével teljes összhangzatban állanak, ezért a kémikusok vitáival
részletesebben nem foglalkozunk.
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Ha mégis ilyen anyagokkal óhajtanék a gyapjút festeni, akkor ez anyagok
oldását közvetítő anyagokkal kell előmozdítanunk, vagyis a gyapjúban
előbb olyan anyagokat oldunk, amelyek a festőanyagokkal kémiailag
egyesülnek s eközben színeződnek is. A festés e módját adjektív festésnek,
a közvetítő anyag nélkül végzettet pedig szubjektívnek nevezik. E közvetítő
anyagokat pácoknak nevezzük. A gyapjúszál belsejében levő páchoz azonban a festőanyag csak akkor juthat, ha azt a "gyapjú legalább korlátoltan
oldja; abban az esetben pedig, ha ez utóbb nevezett oldás egyáltalában
nem megy végbe, a festék csak a szál felületén lévő páchoz jut s így a
szál belseje festetlen marad. A pácokkal való festést leginkább a növényi
és mesterséges festőanyagoknál alkalmazzuk.
Vannak olyan festékek is, amelyeket a gyapjú -csak akkor old, ha
azok dezoxidált állapotban vannak; ámde ilyen állapotban a festőanyagok
rendesen színtelenek; bögy színeseikké váljanak, a gyapjúban való oldásuk
után oxidálandók. Ebbe a csoportba tartoznak az anilinfekete és az
indigókék. Az amlinfefcetére szánt festék oxidálatlan állapotban kerül a
festékgyárból, gyapjú által oldott anilinrtak oxidálása pedig a gyapjúnak
magasabb hőfokon való szárításával éríiestő el; az indigót ellenben a festőműhelyben dezoxidáljuk, még pedig az úgynevezett csávában, a festés
tehát jradigófehérrel történik; ennek oxidálása a festett gyapjúnakatevegővei
való érintkezése folytán áH élő, amitől ez azonnal kScszínűvé válik.
Minthogy az oldás általános törvényei szerint aimak hatálya a
hőfokkal nő, a gyapjú festését l k ~ 2 óráig a forráspontig felmelegített
fürdőben végzik. E célra azonban a közvetlen tüzelésű katlan nem felel
meg, de a közvetlen gődbevezetéssel való fűtést sem szabad használni,
mert a festőié .mindkét esetben bugyborékol s ez nemezítőleg hat a
gyapjúra. Legjobban beváltak a kettős tömör fenékkel bíró üstök, vagyis
a közvetett gőzfitésűék, amilyennek vázlatát a 96/11. ábra mutatja. Ez .ábrán
az A és B falak köze a gőztér; ebbe a gőz a D csövön vezettetik be,
míg a kondenzált víz az E csövön folyik el. A B fal belsejében levő,
C-vel jelölt, kiemelhető likacsos fenék arra szolgál, hogy a gyapjú, amely
rossz melegvezető, a fűtött fenékkél közvetlenül ne érinikezzék.
E helyen még megjegyezzük, hogy festéshez lágy vizet kell használni
és hogy világos színek festéséhez azonfelül vasmentes víz kell; de sötét
színekhez, nevezetesen feketéhez, a vastartalmú víz előnyösetob.
A festőműhelyek levegője a nyílt üstök alkalmazása folytán igen
nedves, az pedig hűvösebb időjáráskor "ködképződés! okoz. Ennek elkerülése céljából a szárítókamarák meleg levegőjét a festőműhelybe kell
befújtatni, a fölös levegőt pedig az üstök felett elhelyezendő kürtőkkel
kell elvezetni.
A gyapjúfestéshez ezidőszerint leginkább olyan festőanyagok használtatnak, amelyek ipari termékek, nevezetesen zz alizarin- és az a2ö-festékek;
művészi színhatások elérésére azonban használatosak a növényi festő-
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anyagok is. Ezek bágyadt fényűek és rendkívül színtartók, holott a kátrányfestékek rikító élénkségűek. A növényi festőanyagok többnyire fákban
fordulnak elő. Hogy e festőanyagok a gyapjú festésére felhasználhatók
tegyenek, a fákat forgáccsá vagy porrá darabolják, azután főzéssel kivonatolják belőlük a festéket, leszűrik rótok az oldatot s bepárolják. A raegszilárdúlt párlatot kivonatnak nevezik. A növényi festőanyagok beszerzése
a textilipar rohamos fejlődése következtében mind nehezebbé vált, ezért
mesterséges előállításukon fáradoztak. Ezidőszerint két növényi festőanyagot gyártanak szintetikai úton, nevezetesen, az indigót és az alizarint.
Az utóbbi kezdetben csak a bűzérgyökér (németül: Krapp, franciául:
garance) vörös festőanyagának mesterséges utánzata volt, ma azonban
abból más színű festőanyagot is gyártanak.
Minthogy világos színekre a gyapjú esak úgy festhető, ha előbb
fehérítve lett, ezért ez alkalommal a fehérítés végrehajtását is ismertetjük.
Fehérítés céljából a kimosott gyapjút jól elzárható kamarában üvegrosíéfyokra helyezzük, még pedig úgy, hogy a rostélyra előbb nedves
vásznat teszünk, erre kerül a gyapjú, s azt ismét nedves vászonnal betakarjuk. Azután a rostélv alatt ként gyújtunk meg, hogy kénessav fejlődjék
és e gázban 12 óráig tartjuk a gyapjút. A gyapjú fehérítését különben
hidrogén-szuperoxid fürdőben is elvégezhetjük, ebben ugyanis addig
áztatjuk a gyapjút, míg az kellőleg fehéredett.
Hogy a festés gyakorlati kiviteléről némi fogalmat nyújtsunk, az
alábbiakban a különböző festésmódoknál használt fürdők összetételét
fogjuk ismertetni.
Minthogy az alizarin- és azo-festékekre nézve a festékgyár adja meg
az eljárás pontos leírását, ezekkel itt nem foglalkozunk, hanem csak azt
jegyezzük meg, hogy az alizarin-festékek közvetetlenűl oldódnak (substantív
festés) és hogy savak hatására lakkfestékké válnak, festésmódjuk ezért
savasnak is neveztetik. E célra a borkősavat, oxálsavat, ecetsavat vagy
pedig a sósavat használják. Ez utóbbi esetén figyelni kell arra, hogy
annak a 22. pontban kifejtett káros hatása ne érvényesüljön: a savas
festékben gyapjút két óránál hosszabb ideig főzni vagy 2°/o-nál erősebb
savfürdőt alkalmazni tehát nem szabad. Az alizarin-festékek, de általában
minden közvetetlenűl oldott festőanyag, a savas gyapjúban vízben oldhatatlan
sókká válnak, ha azonban a sókat felbontjuk, ami a festett gyapjúnak
glaubersó-oldatban való főzésekor előáll, a festőanyag vízben ismét
oldhatóvá válik.
Az azo-festékek közvetetlenűl oldódnak ugyan a gyapjúban, de ekkor
még nem festik meg kellő színre a gyapjút. Ez okból az azofestékes
gyapjút utólag pácokkal kezeljük, amelyek kémiailag egyesülnek az azofestékkel s színváltozást idéznek elő, A növényi s állati (cochenille) festőanyagok festés-eljárásaival azonban részletesen fogunk foglalkozni, mert
ezekkel kallót álló színeket lehet festeni, azonfelül színeik művészies
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hatások elérésére megfelelőbbek. Az alábbi eljárásokban a festőanyag mennyiségét jelző számok a száraz gyapjú súlyára vannak vonatkoztatva.
a

i) A gyapjú által jól oldható festőanyagok.
Vörös. A gyapjút 38% oxálsavat és 38% ónsót tartalmazó fürdőben
főzzük s eközben 23% cochenille-t adunk a fürdőbe. E vörös szín
elérhető, ha a gyápjút olyan fürdőben főzzük, amely 0,3% timsót* 2 %
quercitront, 1 % stanno-kloridot*) és 0,8% borkősavat tartalmaz; e fürdőbe
főzés közben 1,2% cochenille-t és 2 % garance-t adunk.
Bordóvörös. A gyapjút 8—16% timsót és 4—8% borkősavat tartalmazó fürdőben főzzük s eközben 8 ~ 1 2 % cochenille-t adunk a fürdőbe.
A kisebb számértékek a világosabb színárnyalatokat adják. Ugyanez a
szín elérhető, ha a gyapjút 10% borkősavat és 5 % ónsót tartalmazó
fürdőben főzzük és hozzá 125% garance-ot, vagy pedig 100% garance-t
és 25% cochenille-t adagolunk.
Narancssárga. A gyapjút 16—25% querritron és 0,5% stannoklorid tartalmú fürdőben egy órán át főzzük, miközben még 1 — 10%
stanno-kloridot adagolunk hozzá.
Citromsárga. A gyapjú főzését 0,24% timsót, 4—6% quercitron-t
és 1,5% kénsavat tartalmazó fürdőben egy óráig végezzük, miközben
még 2—3% timsót, 3 —5% borkősavat és 2—4% stanno-kloridot adagolunk.
Világos-szürke. A gyapjú festéséhez 1 ~ 3 % borkősavat, 3 ~ 9 %
campéche-fát és 1—2% caliatur-fát tartalmazó fürdőt használunk, ehhez;
0,1—0,5% vasgálicot adagolunk.
Sötétszürke. A festőfürdő 20% campéche-fát és 10% caliatur-fát
tartalmaz, főzés közben ehhez 3 % vasgálicot adagolunk.
py A festék oldásának fokozása céljából pácoljuk a gyapjút.
Sárgás-zöld. A pác: 10-13% timsó, 2 - 3 % káliumbikromát, 2 - 4 %
stanno-klorid, 1 % kénsav. E fürdőben 2 óráig főzendő a gyapjú; a világos
színekre a kisebb számok mértékadók. A festőfürdő világoszöld színhez:
2—4% sárgafa-kivonat, 1—4% indigókarmin**) és 0,5-0,8% kénsav. Ebben
% óráig kell főzni a gyapjút. Sötétzöld szín festő fürdője: 8 — 12% indigókarmin, 2 — 10% campéche-fa-kívonat, 2,5% sárgafa és 0,5% kénsav.
Kékes-zöld. A pác: 10% timsó s 3 % borkősav; ebben 2 órán át
főzendő a gyapjú. A festőfürdő: 2 — 5 % orseille-kivonat, 0,3 — 0,4%
indigókarmin, 0,2 — 0,4% campéche-fa-kivonat, ebben 3—4 órán át kell
a gyapjút főzni.
Sárgás-barna. A pác: 2—3% káliumbikromát és 0,8—1% sósav,
*) A stanno-klorid úgy készül, hogy sósavban 20% szemcsézett (granulált) ónt
lassan adagolva oldunk.
**) Indigókarmin
előállítása: Ha indigót koncentrált kénsavban (vagy még
előnyösebben füstölgő kénsavban) oldunk, kénsavas indigó keletkezik; ha ehhez hígított
kénsavat keverünk és az oldatot nátriumkarbonáttal neutralizáljuk, az oldatból az indigókarmin nátriumszulfáttal választható ki.
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vagy ez utóbbi helyett kétszeres mennyiségű borkősav. A festőfürdő:
4 ~ 8 % sárgafa-kivonat, 2 ~ 5 % campéche-fa-kivonat, 3 ~ 7 % caliaturfakivonat és 0,4~0,8% kurkuma. A kisebb számok a világos színárnyalatra
vonatkoznak. Sötét színárnyalatúvá válik, ha a festőfürdőbe 0,5~1% vasgálicot adagolunk.
Vörös-barna. A pác az előbbivel egyező.
Világos-barnához a festőfürdő: 8 % sárgafa, 8 ~ 2 0 % caliaturfakivonat. Sötétebb barnaszín elérésére az előbbi fürdőhöz 0,5% vasgálicot
adagolunk. Sötét kávébarnához a festőfürdő: 30~50% caliaturfa-kivonat,
0,5~0,8% campéche-fa-kivonat, esetleg még adagolandó 0,5% vasgálic is.
Kék. A pác: 4 ~ 6 % timsó, 0,8% káliumbikromát, 4 ~ 6 % kénsavas
alumínium, 1 ~ 2 % rézgálic. A főzés ideje 2 óra. A festőfürdő: 2 0 - 3 0 %
campéche-fa-kivonat, a főzés ideje 1 óra. A kisebb számértékek a világos
árnyalatokra vonatkoznak. Sötétkék így is előállítható: a pác: 11% timsó,
1% oxálsav; a festőfürdő: 30~50% campéche-fa-kivonat.
Fekete. A pác: 4 % timsó, 2,5% káliumbikromát, 1,5% kénsav és
2% rézgálic. A festőfürdő: 40% campéche-fa-kivonat. A pácból a timsó
elhagyható, de ekkor a festőfürdőbe több campéche-fa-kivonat adandó (50%).
A campéche-fa-festéknek színárnyalata a festett gyapjú lehűlésének módja
szerint változik. Ha a festőfürdőből kiemelt gyapjút kosárba téve, lassan
hűtjük, koromfekete lesz, míg ha azt vízzel gyorsan hűtjük, vöröses színárnyalatot kap; ha pedig a festőfürdőbe ammóniát adunk, kékes lesz.
A pácokra vonatkozólag megjegyezzük, hogy a borkősav az oxálsavval egyenlő hatású és hogy mindkettő sósavval is helyettesíthető.
A timsó bágyasztólag, a borkősav pedig élénkítőleg hat a színekre.
Yi) A csávafestésű indigó.
Az indigó redukálása bázikus fürdőben megy végbe. Erre a célra
használható a hamuzsír vagy az égetett mész; az elsőből készült csávát
indiai, az utóbbival készültet német csávának nevezzük. A csávaüstök 2,4 m
átmérőjűek, 3,8 m mélységűek; ezeket 8000 liter vízzel, azaz mintegy
2
/Wa töltik meg. A csáva keverését hengeres rúd végére erősített körtárcsaalakú lappal végezzük.
Az indiai csáva. 2000 liter vízhez 6 kg hamuzsír, 28 kg korpa és
28 kg garance adandó. E fürdőt 90 C°-ra felmelegítjük, ekkor a tüzelést
beszüntetvén, hozzáadunk 4 kg őrölt indigót; ezután V a óráig folyton
keverjük, miközben a fürdő 35°-ra lehűl, befödjük és állandóan 30~35C°
melegen tartva, 12 órán át pihentetjük. A keverést és a pihentetést mindaddig ismételjük, míg a fürdő sárgás-zöldes színűvé válik, ami rendesen
48 óra elmultával áll be; jellemző, hogy a fürdő kék erezésű és hogy
habja kék, ebben az állapotban festésre alkalmas. E fürdőbe kötélhálóból
készült süveget mélyesztünk, amely likacsos fenék szerepét végzi, vagyis
megakadályozza a gyapjút, hogy a fenéken levő üledékkel érintkezzék,
egyúttal a gyapjú gyors kiemelését is lehetővé tegye. E háló-süveg 2,3 m
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átmérőjű vasgyűrűre vart erősítve, ennek két füle van és kötéllel, csiga
közvetítésével kiemelhető vagy beereszthető. A csávában a gyapjút 20—25
percig hagyjuk, gyengén keverjük, majd kiemeljük s a levegővel érintkezésbe, hozzuk. Ezt az eljárást azután szükséghez képest ismételjük
mindaddig, mig a kívánt árnyalatot elértük. A csáva minden nap este
felfrissítendő; e célból az alkotó anyagokat az elhasználás arányában
pótoljuk,
A német csáva. 2000 liter 55 C°-ra felmelegített vízbe 250 gramm
jegeces szódát, 2 kg korpát és 1,2 kg őrölt indigót adunk, A fürdőt
Ve óráig jól keverjük, ezután 12 órán át pihentetjük. Ha a fürdő már
kékes-zöld színű lett, ahhoz 250 gramm oltott meszet adunk, ismét jól
felkeverjük, lefödjük s 12 óráig pihentetjük; ezután az összes anyagokat
az előbb közölt mennyiségben még egyszer adagoljuk, de most a meszet
a többivel egyidejűleg adjuk, jól felkavarjuk s újból 12 óráig pihentetjük.
A csáva festésre készen áll, de 1~2 napi használat után ahhoz 0,6 kg
cukrot kell adnunk. Ha a fürdő túl sok habbal van borítva, kis meszet
adunk hozzá ; ha kevés a hab, akkor korpát vagy cukrot. A fürdőt felkavarás után 2 óráig pihentetjük, azután leszedjük a habot, a hálót
beeresztjük s akkor a gyapjút bedobhatjuk. Esténként a fentebb említett
anyagokat az elhasználás arányában pótolni kell.
Mindkét rendszerű csávát az említett regenerálással egyfolytában
M napig használhatjuk, azután új csávát kell készítenünk.
Mindkét rendszerű csávának azonban az a hátránya, hogy szerfölött
gondos kezelést igényel. E hátrányt kiküszöbölhetjük, ha az indigó redukálását hidroszulfittal végeztetjük.
A /z/rfroszulfit-csáva összetétele: 10 kg indigó, 10 liter víz, 60 liter
(25 B°) nátronlúg és 8,5 kg hidroszulfitpor.
E fürdő 45 C°-ra felmelegítendő.

y) A nagyoló csomóbontás és a gyapjú keverése.
95. Az általános részben, nevezetesen a 66. pontban kifejtettük,
hogy a gyapjúcsomók bontásához erős tűalakú szerszámra van szükségünk
és hogy a munka folytonossága kedvéért a tűalakú szerszámokkal hengeres
palástot borítunk. Az ilyen bontógép elrendezését már a 66. ábrán bemutattuk és azt farkasnak neveztük. Ennek szerszáma olyan kúpalakú szeg,
melyhek legnagyobb átmérője 4 ~ 5 mm, magassága 24~35 mm. E szegek
tőrésze, ha azokat falécekbe erősítjük, csavarorsó alakú és csavaranyával
rögzíthetők; ha pedig vaslemezekhez erősíttetnek, úgy főrészük sima
hengeres, de végét szegecsfejjé kalapálják le. A kúpos szegek — farkasfogak — a henger alkotója irányában 50 mm-ts osztásban vannak egymástól. Minthogy a lécek szélessége 30 mm, az egymást követő három
léchez erősített fogak pedig fokozatosan eltolva helyeztetnek el, a szegsorok közötti távolság az osztás V3-ára csökken, vagyis a sorok közötti
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köz 16,6 mm. ennélfogva az első farkasolás után a csomók a soíköznél
nagyobb szélességűek nem lehetnek ;• de mert a farkasolást 2~3-szor
ismétlik, a csomók végre nem maradnak szélesebbek 5 ~ 8 mm-nél. A dob
áttérője: d = 800 — 900 mm, kerületi sebessége: v = 9~12 mlsec, a tápláló
hettgerpár kerületi sebessége pedig: v = 0,015 — 0,020 mlsec.
Lazább gyapjúkat, ha egyszínűek, elegendő kétszer farkasofrii, ae a
kúszáltabbakat és színkeverékes gyapjúkat háromszor szokás.
A farkasolással egyidejűleg végezzük a gyapjú olajozását és keverését
te. A gyapjú olajozásához olyan anyagot kell használnunk, amely nemcsak
jő kenőszer, de a vizet is leköti és ezenfelül nem gyantásodik. A gyapjút
tígyanis, nagy vízszívó képességét kihasználva, olajozó anyagokon kívül
permetezzük. Rendszerint a gyapjú súlyának 7 ~ 15%-át kitevő
«&Kjai és 10~20%-nyi vizet keverünk össze s ezzel permetezzük az
«ljfáfgot; a sötét színekre festett és festés folytán érdessé vált gyapjúkra
pedig 20°/o olajat és 3 0 % vizet kell permeteznünk.
Olajozáshoz használható az olivolaj^ amelyhez, hogy a vízzel emulziót
tfkosson, 2 % marseillei szappant (olivolaj-szappant) adunk. Olajozáshoz az
tikiin (elain) is használható, ehhez kismennyiségű szódát keverünk, amely
nemcsak az emulzió képződését mozdítja elő, hanem a benne levő kénsavat is közömbösíti. Végre használható az ásványolaj vagyis a petróleum
í*, de ennek az a hátránya,.hogy nehezen mosható ki a szövetből. Míg
Iqgganift az olivolaj szappannal, az ölein szódával kimosható, addig á
petróleum csak hosszantartó bőséges -melegvízöblítéssel távolítható el.
Lényeges olajmegtakarítás érhető el, ha a vízben előbb 4 % szalmiáksót
és 1,5% jegeces szódát oldunk fel, mert ekkor 6 % oleinból és 14% vízből álló keverékkel dolgozhatunk.
A gyapjú olajozását kézzel vagy géppel végezhetjük.
A kézi eljárásnál a műhely padlóján mintegy 10 cm magas rétegben
helyezzük el a gyapjút s felületét víz és olaj emulziójával permetezzük,
ezután erre újabb gyapjúréteget teszünk, ezt ismét permetezzük s ezt az
eljárást 6—10-szer ismételjük. Már most a 98/111. ábra szerint a munkás
vasvillával merőleges irányban a halomba hatol és a villára akadt gyapjút
Őjból vízszintes rétegben helyezi el. E keverés után a gyapjú farkasolása
következik.
Lehet az olajozást géppel is elvégezni, az e célra szükséges felszereléssel a farkast látjuk el, amelyet ez esetben olajozó farkasnak
nevezünk. Az olajozást végző "szerkezet vázlatát a 98/1. ábra láttatja. Ennél
a szerkezetnél a permetezést a tápláló asztal fölé helyezett O seprő végzi,
amely a vizet s az olajat H 0 lemez útján kapja. Hogy a gyapjú állandó
Oláj- s vízmennyiséggel permeteztessék, e folyadékok olyan E jelű edényekben vannak elhelyezve, melyek csap körűi elforgathatok s forgásuk
az F fogazott szegmens és fogazott kerék útján olykép szabályozható,
hogy a folyadék felszíne állandó magasságban maradjon. A permetezett
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gyapjú ezután a B tápláló hengerpár alá jut, e hengerpár azt fogva
tartja, a D dobon levő farkasfogak pedig belekapnak és a csomókat széttépik.
A dobot felülről a C burkolat veszi körűi, hogy a légörvénylés elkerültessék, alúl pedig a Q szitaszövet, hogy a porrészek elkülöníttessenek.
A második és harmadik farkasolást ugyané gépen végezhetjük, de akkor
az olajozó készüléket nem működtetjük; tömeges gyártásnál a második
s harmadik farkasolást külön gépeken végzik.
A gyapjú keverésére vonatkozólag a következőket jegyezzük meg:
A keveréshez használt
durvább gyapjú hosszabb
legyen. Mungót és shoddyt
egyidejűleg nem szabad a
gyapjúhoz keverni. A műgyapjúkeverékek gyapjúkártokkal csak akkor dolgozhatók fel, ha a keverékben
30%-nál kevesebb a mungó.
Az 50%-nál több mungó
tartalmazó keverékhez már
pamutkártok kellenek. Minthogy a mungó előállításánál
fogva már is olajos, azt a
többi gyapjú olajozása után
kell hozzá keverni. A pamutot és a selyemkócot ugyancsak a gyapjú olajozása után
kell hozzákeverni azért, mert
ez anyagok a víz- és olajcseppek következtében csomósodnak és tapadósakká
válnak. Az olyan gyapjú98. ábra.
pamutkeverékekj
amelyek
I. Az olajozó farkas. II. A rongyfoszlató farkas.
III. A gyapjúnak kézzel való keverése.

pamuttártalma25%-nálkevesebb,

m é g jól kallódnak, d e

az 50%-nál nagyobb pamuttartalmúak már egyáltalán nem kallódnak, miért is ezt már nem nevezik
gyapjúkeveréknek, hanem vigogne-nak.
Színkeverék készítésénél a keverést rétegzéssel tesszük egyenletessé.
E célból a keverendő színeket egymás fölé vízszintesen rétegezzük s a
98/111. ábrán jelzett módon átrétegezéssel keverjük. Gondos keverés céljából
kétszer kell átrétegezni a keveréket, ezután pedig olajozzuk és farkasoljuk.
Abban az esetben, ha a keverendő színek egyike igen kis mennyiségű,
azt keverés előtt kártolón vékony bundává alakítjuk, e bundát helyezzük
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a farkas etetőasztalára s erre rakjuk a hozzákeverendő gyapjút, előbb
azonban lemérjük a bunda hosszát és megállapítjuk a többi keverendő
gyapjú súlyát, ezután kiszámítjuk, hogy a bunda hosszegysége fölé hány
kg keverékgyapjú helyezendő el s ily arányban etetve farkasoljuk.
96. A gyártási, különösen a fonodái hulladékok értékesítése céljából
azokat fonalbontó farkason szálaikra bontjuk s azután a feldolgozandó
gyapjú közé keverjük. A fonalbontó farkas vázlatát a 99. ábra mutatja.
Ennél a felbontandó fonaldarabkák az A táplálóasztalról a B hengerpár
alá jutnak s azalatt, amíg ezeket a hengerpár fogva tartja, azt a spirális
elrendezésű lécekből alkotott C farkas fogai bontják. A felbontott anyagot
a lécek spirális alakja a tengely irányában továbbítja, ilykép a szálak a
tengely folytatásában lévő D porolólécek hatása alá is eljutnak. A fonodái
hulladékban ugyanis sok a por, ezért azt porolni kell. A porolólécek

99. ábra.
I. A fonalbontó-porolófarkas alaprajza. II. Ugyan-e gép keresztmetszete.

négyszögkeresztmetszetűek s a tengelyre olykép vannak erősítve, hogy
hosszabb oldaluk a tengellyel hegyes szöget zárjon be (I. a 99/1. ábrát),
ami által tengelyirányú továbbítást végeznek; a felbontott s kiporolt anyag
tehát a tengely irányában végighalad s az ott levő nyíláson kiröpíttetik.
A porrészek elkülönítése céljából a 99/11. ábra szerint a farkas lécei és
a poroló küllői alatt az E szitaszövet van, a levegő örvénylésének kiküszöbölése céljából pedig pályájuk felső részén hengerköpennyel vannak
burkolva.
Minthogy a fonalvégek bontása hatályosabb munkát igényel a laza
gyapjúénál, ezért a fonalbontó farkas fogai egyrészt sűrűbb elrendezésűek,
másrészt a dob kerületi sebessége is nagyobb, t. i. v — 20 ~ 25 m/sec; az
etető sebessége azonban változatlan.
A gyapjúhoz, amint már többször mondottuk, nemcsak felbontott
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fonalaknak, hanem a felbontott szöveteknek szálait is hozzá szokták
keverni, ezért a rongyfoszlatást is ismernünk kell A rongyok széttépéséhez
használt farkas szerkezetét a 98/11. ábra láttatja. A rongyok ugyanis a
végnélküli A etetőasztalea helyeztetnek el, innen azonban nem hengerpáros
etető hatása alá jutnak, hanem billentyűs rendszerű etetőbe. A hengeres
etető egyik hátránya, hogy egyenlőtlen etetéskor a vastagabb rétegek a
felső etetőhengert felemelik s ekkor ez a vékonyabb rétegekben elhelyezett
rongyokat nem fogja, azok tehát nem bontódnak; másfelől az etetőhengerek fogópontja a farkas foghegyeinek pályályától még a henger
félátmérőjénél is nagyobb távolságban van, ennélfogva az ilyen hosszúságú rongydc^rabokat a farkasfogak már nem is bonthatják. Ez utóbbi
hátrányt kiküszöbölhetjük, ha az alsó hengert vályúval helyettesítjük.
Ezzel ugyanis a henger és a vályú közös fogópontja a henger kerületén
a fog hegyeihez közel jut s így a farkas fogai még a kurta darabokat is
bonthatják; egyenlőtlen etetéskor azonban ez a fogókészülék sem képes
a vékonyabb rétegeket fogva tartani. Hogy e hátrányt küszöbölhessék, a
vályút több részre osztották és minden részét különállóan kétkarú emelőre
erősítették, úgy hogy a vályú részlete a rövidebb karra kerüljön, a
hosszabb-karra pedig súlyokat akasztottak s így az egész etetőszerkezet
billentyűs lett, amint ezt a 98/II. ábra B része mutatja.
A rongyfoszlató farkas D dobja 25~35 mlsec kerületi sebességgel
forog, fogai kétszer olyan sűrűek, mint a gyapjúbontó farkaséi. Hogy a
fel nem bontott szövetdarabok a felbontott szálakkal össze ne keveredjenek, a dob forgása ellenkező értelmű a gyapjúbontó farkaséhoz képest
vagyis a fogak az etetőkészülék előtt felfelé haladnak. A nagy kerületi
sebesség következtében a farkas által elragadott anyagban centrifugális
erő halmozódik fel, melynélfogva a fogakon levő anyag a pályája érintője
irányában a dobtól elválni törekszik. E törekvéssel szemben működik az
anyagnak a farkasfogakkal való súrlódása A szövetdarabkák, mert a rájuk
ható centrifugális erő nagyobb a súrlódásnál, az E résbe futnak bele,
honnan a ^burkolat görbülete által irányítva, ismét az etetőasztalra jutnak.
A felbontott elemi szálak pedig, mert tömegük csekély s így a bennük
felhalmozódott centrifugális erő kisebb a súrlódásnál, fogva maradnak
mindaddig, míg a burkolat rése erősen nem bővül. Ekkor azután ezek
a Q tölcsérszerű nyíláson dobatnak ki.
Ámbár a nagyobb méretű szövetdarabok elkülönítéséről gondoskodtunk, a farkas Q tölcsérén kitóduló anyag mégsem áll tisztán felbontott szálakból, hanem részben apró szövetfoszlányokból, részben
fonaldarabkákból, miért is e részek elkülönítéséről vagy azok felbontásáról
is kell gondoskodnunk Elkülöníthetjük azokat azáltal, hogy a III. kötet
104. ábráján ismertetett fajtázón kezeljük; ekkor ugyanis a légáram a
felbontott szálakat, mert tömegük kisebb, távolabbra viszi el, mint a
nagyobb méretű fonaldarabokat. Az így elkülönített fonaldarabok felbontása
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azután az úgynevezett expresszkártolón történhetik. E kártoló az eddig
közöltektől abban különbözik, hogy összes hengerei fűrészfogakkal vannak
borííva s így azok hatályos bontást végeznek; a leszedő azonban gyorsan
forgó kefével van helyettesítve.
A rongyok széttépését műgyapjú-gyártásának nevezik. Minthogy e
célra csak gyapjúrongyok használhatók, a rongyokat anyaguk szerint
gondosan osztályozni kell. A gyapjúrongyokat pedj£ tovább kell osztályozni,
t. i. külön kell választani a kártolt-szöveiiongyokat aJésültektől és mindkét
csoportbelieket anyaguk finomsága és a szálak hosszúsága szerint.
Teljesen különválasitandók a vegyes anvaerból készült szövetek; ezek,,
minthogy növényL~eredetű szálas anyagokat..is. tartalmaznak* a., műgyapjú
gyártása előtt karbonizálásnak vetendők alá^ Pamuttartalmuk folytán
ki kell vágni a rongyokból a varratokat s gomblyukakat, ezeket is
karixmizáljuk. Az ilyen rongyokból készült műgyapjút extraktum-nak
nevezik. A rongyok foszlatása előtt kívánatos volna ugyan azoknak
mosása is, hogy belőlük a ragályos betegségek csiráit kiirtsuk, sajnos,
ezt a műveletet a gyakorlatban nem végezhetjük el, mert erre a gyárosokat
a hatósági előírások mindeddig még nem kényszerítik, így tehát piszkos,
poros rongyok kerülnek foszlatás alá. Hogy azonban foszlatás közben
a szálak szét ne aprózódjanak, súrlódásukat kenőszerekkel csökkentjük.
£ 3cenőszerek lekötik a szövetben levő port s szennyet, sőt néha még
mesterségesen szaporítják a szennyező anyagokat. Felszőrökből készült
kálózott szövetekhez Vizet használnak kenőszerűi. E célból a rongyokat
alacsony nyomású gőz behatásának vetik alá és ezt követőleg azonnal,
tehát még meleg nedves állapotban farkasolják. A finomabb kártolt
rongyokhoz, valamint fésült gyapjúrongyokhoz rendszerint olajat használnak.
8) A finomító csomóbontás, vagyis a kártolás.

97. Farkasolás után egy-egy csomóban a durvább gyapjúból legalább
700, a finomabbakból .pedig 1000~ 1400 szál van. E szálaknak egymástól
való elkülönítését kártolással érjük el. Minthogy a zsírban nyírt gyapjú
mosásikor és festéskor némileg kúszálódik, csomóinak teljes felbontása
háromszoros kártolást igényel. A kártológépek hengeres rendszerűek.
Az első kártológép elrendezését a 100. ábra láttatja. A farkasolt s
olajozott gyapjú a H etetőasztalra helyezendő. Ez a munka kis üzemekben kézzel végeztetik el, tömeggyártás esetén azonban e célra a 100. ábrán
látható önműködő etetőkészüléket használjuk, amelynél a farkasolt gyapjút
az A-\a\ jelölt tartályba helyezzük. E tartály fenekét a B végnélküli sima
vászon, oldallapját pedig a C jelű kampós tűkkel borított, ugyancsak végnélküfi vá6zon alkotja. A mozgó B vászon a gyapjút állandóan a C felé
tereli, s mert ez felfelé halad, tűibe a gyapjú beleakad. Hogy azonban
az etetés egyenletes legyen, a C tűkre akadt fölös anyagot az E jelű
lengő penge leveri; a C tűkön visszamaradt egyenletes gyapjóréteget
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pedig az F lengő penge szedi le és a O jelű' mérleg serpenyőjébe hullatja. E serpenyő fenéklapját egyensúlyozó tömegek tartják zárva, de
amint a serpenyőbe elegendő gyapjú hullt bele, a fenék kinyílik és a
gyapjú a H 1 ferde lapra esik, erről pedig a H etetőasztalra. Ez asztalon

100. ábra.
Önműködő táplálókészülékkel felszerelt első kártológép.

a gyapjú egyenletes rétegben helyezendő el, ezt elérendő a K lengő
penge a felesleget folyton hátrább tolja. A H asztalról a gyapjú az etető
hengerpár közé jut, onnan pedig a bogáncstalanítást végző fűrészfogas

101. ábra.
I. A hengeres bundakészítő szerkezet. II. A végnélküli nemezzel felszerelt
bundakészítő szerkezet.

K\ dobra, amely alatt a K , álló pengék vannak elhelyezve. A
dobról
a gyapjút a D fődob veszi át s viszi tovább; útjában áll azonban az
M munkás, amelynek tűibe a csomók beleakadnak; a munkásról a gyapjút
a T tisztító szedi le. Rendszerint 5 munkás és ugyanannyi tisztító henger
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van egy kártolón, ezeket követi a kiemelő (Ki) henger, melynek hatását
ínég fokozza a mögötte elhelyezett gyorsan forgó kis henger. A fődobról
végre az L leszedő veszi át a gyapjút, erről pedig a 101/1. ábra szerint
az R rezgő penge nyúzza le a szálakat összefüggő fátyol alakjában, amelyet
az S fadobon bundává rétegezünk. E fadob kerülete egész számú többszöröse legyen a gép szélességének. A bundát ugyanis, mihelyt a kellő
vastagságot elérte, annyi részre tépjük, ahányszorosa a dob kerülete a gép
szélességének. Egy ily részletet a második kártoló asztalára úgy helyezünk
el, hogy a szálak hossziránya a kártológép szélesség-irányába essék; ekkor
ugyanis a második kártoló tűi a csomók szélessége irányában húzzák
ki a szálakat, minthogy ez irányban foglalatos kapcsolódásuktól könnyebben
szabadúlhatnak.
"B
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102. ábra.
I. Az első kártológép fátyoltovábbító szerkezete. II. A második kártológép önműködő
táplálószerkezetének elölnézete. III. Ugyan-e táplálószerkezet oldalnézete.

Tömeges gyártásnál a második kártológép önműködő etetését úgy
oldották meg, hogy az első kártoló fátyolát lapos szalaggá egyesítették
és e szalagot a második kártoló etetőasztalára a gép szélessége irányában rétegezték. Ez a művelet 102/1. ábrán látható szerkezettel végezhető.
E célból az R rezgő penge által lenyúzott fátyolt teljes szélességében a
Pí végnélküli továbbító hevederre helyezik, erről a fátyol a függőleges
síkban szabadjára lecsúszhat a gép alsó részében elhelyezett P3 léces
hevederre. Lecsúszása közben azonban a fátyol a P2 hengerekkel érintkezve, szalaggá rétegeződik. A P3 léces heveder a szalagot felvezeti, de
hogy eközben le ne csússzék, azt a P4 léces heveder közbe fogja. E léces
hevederek oly magasságig emelik a szalagot, hogy alatta a felügyeletet
végző munkás szabadon járhasson. Ebben a magasságban azután a szalag
a vízszintes síkban mindaddig vezettetik, míg a második kártoló etetőasztala fölé kerül; e helyzetet elérve, azt a 102/H. és 102/111. ábra szerinti
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szerkezettel az etetőasztal szintjébe vezetjük és annak szélessége irányában
rétegezzük. A rétegzést ugyanis a PA Pb hevederek lengő mozgása okozza
s mert eközben az etető asztala is tovább halad, a rétegzés szerpentinvonalon történik, vagyis az egész etetőasztal egész felülete egyenletes,
borítást nyer.
A második kártoló a 100. ábrán ismertetett első kártológéptől csak
automatikus etetőkészülékénél fogva különbözik, többi részletei azonban az.
etetőasztalón kezdve a rezgő pengéig ugyanazok. A második kártolón az L
rezgő penge által lenyúzott fátyolt a 101/L,ábrán jelzett fadobon, vagy pedig
a 101/11. ábrán jelzett végnélküli nemezen egyesítjük bundává. Minthogy
a harmadik kártolót e bundával tápláljuk s mert ebből meghatározott finomságú előfonatot akarunk készíteni, ezért e bunda hosszegységnyi súlyának,

I. A legrégibb rendszerű, fürtalakú előfonatot készítő szerkezet. 11. Győrös borítással
ellátott leszedő. III. Két szíjjal működíS fátyolosztó-készülék. IV. Egy szíjjal működő
fá,tyolosztójkészülék. V, Acélszalaggal működő fátyolosztó-készüléíc.

vagyis a finomsági szám
reciprokjának is határozott számértékűnek
kell lennie. Mentől hosszabb a második kártoló bundája, annál kevesebb
gondozással jár a harmadik kártoló etetése és annál egyenletesebb is Jesz
az előfonat. E szempontból tehát a 101/11. ábra szerint készült bunda
kedvezőbb. A harmadik kártolón a fűrészfogas henger helyett kártokkal
borított hengert helyezünk el és azt közvetítő hengernek nevezzük. E kártológép az R rezgőpengével lenyúzott fátyolt előfonattá alakítja át.
E célból a fonógépek feltalálása idején az L leszedőt a 103/1. ábra
szerint kártolólapokkal borították, de úgy, hogy az egyes lapok között az
alkotó irányban hézagok maradtak. Ez elrendezés következtében az R
rezgő pengével lenyúzott fátyol egymástól független sávok alakjában került
le a leszedőről. A sávokat a 103/1. ábrán S-sel jelzett favályúba ejtették;
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mihelyt a sávok a vályii fenekére értek, azok a T recézett fahenger göngyölítő és hengerlő hatása alá jutottak s kurta tekercsek alakjában kerültek
ki a vályúból. E tekercsek alkották a fonógép előfonatát. Minthogy e
tekercsek csak a kártológép szélességével megegyező hosszúságúak voltak,
össze kellett azokat illeszteni. Ez a művelet azonban lassú és költséges
volt s azonfelül az illesztés helyén a fonal igen egyenlőtlen lett. Mind
e hátrányokat mellőzték a 103/11. ábrán jelzett elrendezéssel, oly módon,
hogy a leszedőt kártokból alkotott gyűrűkkel borították s hogy két
leszedőt alkalmaztak. E leszedőkről a fátyol keskeny, de korlátlan hosszúságú szalagok alakjában került le. E szalagokat mángofló bőrtömlők közé
juttatták s azután felcsévélték. Ámde az ilykép készült előfonat sem volt
kifogástalan. A felső leszedő ugyanis megbolygatta az alsó leszedőnek
szánt fátyolrészt is, annak ellenére, hogy azt valamivel keskenyebh
gyűrűkkel borították; az alsó leszedőnél ez okból az előfonat egyenlőtlen
volt. Ezt a hátrányt is kiküszöbölték, még pedig azáltal, hogy csak egy
leszedőt használtak, amelyet kártokkal teljesen borítottak és az erről
lenyúzott széles fátyolt osztószerkezettel keskeny szalagokká osztották.
A fátyolosztó-készülék működésének elve azon alapszik, hogy a gyapjúfátyol, ha oly fogókészülékbe jut, amelynek egyik szerszáma fém, a
másik bőrrel borított, a gyapjú a bőrhöz tapad; ha tehát e felületek
haladási sebessége vagy értelme különbözik, akkor a gyapjúfátyol a bőrfelület haladását követi. Az ez elven alapuló osztókészüléket a 103/IIIŰ.
és 103/1116. ábrák láttatják.
Lényegét az Slt S2-vel jelölt egyforma szélességű vashengerek
alkotják, amelyek palástjain egyforma széles hornyokat esztergálnak ki.
E hornyok mélysége s szélessége megegyezik a felhasznált bőrszíjak vastagságával és szélességével. Minthogy minden horonyba kerül egy-egy
bőrszíj, a két henger érintkezésvonala folytonossá válik, miért is ezek a
fátyolt simán fogják meg, még pedig úgy, hogy ott, ahol a fátyol alsó
oldala az alsó henger fémrészével érintkezik, annak felső oldala a felső
henger szíjával áll kapcsolatban és viszont. Minthogy pedig a bőrszíjak
a hengerek érintkező vonalán túl eredeti hengereiktől eltérnek s a
másikra illeszkednek, ezért a fátyolt szalagokra bontják, e szalagok a
velük érintkező szíjakhoz tapadva követik azokat útjukban. A szíjakhoz
tapadt szálakat a 103/IIIÖ. ábrán látható mángorló-bőrtömlőkkel szedik
le, amelyek a szalagot mindjárt hengeres előfonattá mángorolják, amelyet
a Wi — w2 felgombolyító szerkezet azonnal felcsévél.
A 103/1116. ábrán látható, hogy az alsó
hengerről felfelé haladó
szíj a mángorló-tömlőkkel való érintkezés helyén irányát változtatja
s lefelé halad, azután újabb irányító henger közbeiktatásával visszatér az
eredeti hengerére. Teljesen ilyen módon vezetjük az S2-ről lefelé haladó
u2 szíjat is. A fel- s lemenő szíjak azonban, ha teljes szélességükben
vezettetnének tovább, éleikkel érintkeznének egymással, az üres szíjak tehát
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a telt szíjakról lesúrolnák a szélső szálakat. E hátrányos jelenség kiküszöbölése céljából a szíjakat visszamenő águkban kifordítjuk, azonban további
útjukban, hogy a másik hengerre ép úgy illeszkedjenek, mint előbb,
ellenkező irányban ismét visszafordítjuk. Hogy pedig a szíjak az S hengerek hornyaiba tökéletesen beilleszkedjenek, azokat kis hengerekkel a
hornyokba nyomjuk.
A most ismertetett szíjrendszerű osztókészüléknek is vannak azonban
hátrányai. Ennél ugyanis az alsó s felső henger szíjrendszere különálló,
tehát azok külön-külön feszítendők; további, hátránya, hogy a szíjak
nehezen tisztíthatók.
Hogy e hátrányokon segítsenek, újabb szíjrendezerű osztókészüléket
szerkesztettek, amelynek elrendezését a 103/IV. ábra mutatja. Ez elrendezésnél a szíj felülről jőve az alsó Sx hengerhez illeszkedik, onnan két
irányító hengeren át a mángorló-tömlőkhöz, majd az alsó (SJ henger alatt
annak mellső oldalára megy vissza, hogy hornyaiba illeszkedjék, ámde
S2 hengerek érintkező vonalán túl e szíj felső S2 hengerre
az
Simúl, itt is két irányító hengerrel a bőrtömlőkhöz vezettetik, onnan pedig
a felső henger fölött haladva, az S.> henger mellső oldalára jut. A szíjakat
a mángorló-tömlőkkel való érintkezésük előtt kifordítjuk, további útjában
ismét visszafordítjuk, a 103/IV. ábrán jelölt módon.
Az eddigiekben a szalagosztó-szerkezethez bőrszalagokat, azaz bőrszíjakat használtunk, ezt a munkát azonban acélszalagokkal is el lehet
végezni. E célból két egymás fölé elrendezett, függőleges síkban mozgó
bőrtömlőt használunk. A fátyolt ezek közé bocsátjuk, hogy azonban
több részre osszuk, az álló acélszalagokat részben alulról felfelé, részben
pedig felülről lefelé úgy helyezzük el, amint azt a 103/V. ábra mutatja.
A gyapjúfátyol tehát felváltva alól vagy felül érintkezik a bőrtömlőkkel,
ezekre tapadva szalagokra oszlik. A bőrtömlőkhöz tapadt fátyolszalagot
a mángorló-tömlők szedik le s hengeres előfonattá alakítják át, amely
facsévékre kerül.
98. Az előző pontban hangsúlyoztuk, hogy a harmadik kártológép
etetésére szolgáló bunda meghatározott súlyban készítendő. Ennek súlyát
a gyártandó fonal numerusa s a szál hosszúsága határozzák meg. A kártolt
előfonat ugyanis igen egyenlőtlen, miért is a vékonyabb részek, minthogy
csekélyebb ellentállást fejtenek ki, erősebben sodródnak össze, mint a
vastagabbak, amint ezt a 104/1. ábra mutatja. Ha már most ezt az egyenlőtlenül megsodrott előfonatot húzzuk, a kevésbbé sodrott vastagabb részek
nyúlnak meg, ezzel tehát a fonal egyenletesebbé válik; ha az előfonat nyújtását sodrás közben végezzük, az egyenlőtlenségek fokozatosan kisebbednek.
Mentől hosszabbak a szálak, annál nagyobb ezek kötélsurlódása, de annál
nagyobb annak valószínűsége is, hogy némely szálak a vastagabb és a
vékonyabb részek alkotó elemei, miért is hosszabb szálú gyapjú sodrás
közben kevésbbé nyújtható. Kísérleti adatként közöljük, hogy a kurtább
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(kétnyíratú) gyapjú hossza sodrás közben 3-szorosára nyújtható, az egynyíratúé 2-szeresére, de a 60 mm-nél hosszabb szálú csak 1,5-szörösére,
azaz ny = 3~2~1,5; miért is a fonal finomsága (9Í/) és a gyártásához
szükséges előfonat n u m e r u s a ^ ) között a következő viszony áll fenn:
=

ny

x(71.

Tegyük fel, hogy a harmadik kártolón a fátyolt E számú szalagra
osztjuk és hogy a leszedő sebessége, vLm /sec , akkor a másodpercenként
elkészült előfonatok súlya:

a bunda súlya pedig , ha a kártolás veszteségét egyelőre figyelmen kívül
hagyjuk, ugyanolyan, mint az előfonatok összes súlya; így tehát a harmadik kártoló táplálására szolgáló bunda numerusa, feltéve, hogy tápláló
készülékének sebessége vtm ,sec \
=

=

(73
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Hogy azonban ilyen numerusú bundát készíthessünk, ismernünk
kell a második kártológép bundakészítő dobjának kerületét, vagy pedig a
végnélküli bundakészítő vászon hosszát (hm). Ez esetben ugyanis a
második kártolón készült bunda teljes súlya:

° * = t

<74-

Ekkora súlyú, egyszerkártolt bundát kell tehát a második kártolóhoz
előkészíteni s ha az elfogyott, a második kártoló bundáját levesszük a
gépről. Ha pedig az első és a második kártoló automatikus táplálóval
van felszerelve, akkor áz első kártoló mérlegét Ob súlyra állítjuk be és
amikor a mérleg kibillen (feneke kinyílik), a második kártolóról a bundát
letépjük.
Számításainkban a kártolással előálló veszteséget nem vettük figyelembe. Ámde a háromszori kártolás folytán a gyapjú 2~6°/o veszteséget
szokott szenvedni, még pedig annál nagyobbat, minél több benne a
takarmányból eredő szennyeződés és minél több műgyapjút kevertünk
hozzá. Hogy a kívánt súlyú előfonatot kapjuk, e százalékkal növelendő a
lemérlegelt gyapjú mennyisége a kiszámított ö B -hez képest.
Az eddigiekben az osztókészülék szíjainak E számát és a készítendő
fonal numerusát vettük fel; kérdés azonban, hogy az osztókészülékkel a
kívánt előfonatot előállíthatjuk-e? Abban az esetben, ha a szíjak igen
keskenyek, az előfonat finom numerusú lesz, ilyen előfonatból pedig
durva számú fonalat csak úgy készíthetünk, ha azt kevéssé nyujtjuk;
már pedig ha az előfonatot nem nyujtjuk a megengedhető legnagyobb
mértékig, akkor a fonal igen egyenlőtlen lesz s így anyagának munka-
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bírását sem használhatjuk kellőleg. Hogy az osztókészülék használhatósága felől útmutatást nyerjünk, fejezzük ki a 72-ik képlettel a másodpercenként elkészült előfonat súlyát, Oe -1 és hasonlítsuk azt össze a kártológépnek a 21 la. képlettel kifejezett munkaképességével. Amennyiben a rendes
nyújtási viszonyok felvétele mellett Ge-nek a 72-ik képlettel kiszámított
értéke nagyobbnak adódik a 27la. képlet eredményénél, vagyis ha:
ny.E. vL
Evl . g V g
(75.
• bcm . vF ,
dl/
'•01,
01,
akkor ez annak a jele, hogy az osztókészülék nem megfelelő. Ez esetben
ugyanis a harmadik kártolót vagy túl kellene táplálnunk, de ez az eljárás
az előfonatot darássá tenné, vagy pedig az előfonat nyújtását kellene
csökkentenünk, minek folytán a fonal igen egyenlőtlenné válnék. Ilyenkor
tehát csak az osztószíjak szélességének növelésével lehet e hátrányos
jelenséget kiküszöbölni.
A kártológépek bevonata, amint már jeleztük, a 30-ik képlet útmutatása szerint a feldolgozandó anyag minősége szerint választandó. E képlettel kiszámított érték a fődob és a munkások bevonatának finomsági
számát
m) adja meg; a többi hengerek bevonata azonban ettől eltérő
finomságú, nevezetesen a leszedő bevonata egy metrikus számmal finomabb,
a forgatóké egy metrikus számmal durvább, a kiemelő bevonata pedig
2,5 metrikus számmal durvább. A 69. pontban kifejtettük, hogy a metrikus
számozáson kívül használjuk az angol és az osztrák számozást is; meg
kell azonban még említenünk, hogy nálunk és Németországban a német
számozást is használják, ez pedig az angoltól abban különbözik, hogy
nem a négyzethüvelykre eső tűk számát, hanem csak az egy hüvelykre
eső hosszanti sorok számát veszi alapúi, ennélfogva
91* „ = 2,539 9l K m = VM K a .

(76.

A kártológépekhez használandó bevonatok numerusait a XV. táblázatba foglaltuk.
XV. táblázat.
A kártolandó anyag
finomsága
Finom gyapjú ___
Közepes gyapjú
Durva gyapjú ...

Forgató

Fődob, munkás

9lKa 9 U n Vl/On

9<lKa 9 i K n '•íllim

784 28
...

10,8 900

30

576 24

9,3 676 26

324

7,0 400

18

20

Leszedő
9iKa

Kiemelő

9ÍA(m 9 i K a W.K* VlKm

11,7 1024 32

12,4 576 24

9,3

10,0

10,8 400 20

7,8

784 28

7,8 '484 22

9,5 196

14

5,7

A kártológép hengereinek szokásos átmérőjét és a legkedvezőbb
kerületi sebességeket a XVI. táblázatban adjuk meg. Megjegyezzük, hogy
a kártológépek hengereinek kerületi sebességét 25%-al növelhetjük ugyan,
de ekkor már igen sok szál elszákad. A munkaképességnek ily módon
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való növelése tehát a fonal minőségének rovására megy. De még ily engedmények árán sem növelhetjük a fődob kerületi sebességét 9 méteren túl,
mert ekkor a centrifugális erő az anyag nagy részét kihányja.
XVI. táblázat.
A henger megnevezése
Tápláló h e n g e r . . .
Közlő henger

...

dm

Vtrnsec

0,04

0,0044

0,53 ~ 0,7

0,66

1,4 ~ 1,2
0,18 ~ 0,2

7,70

Munkás
Forgató

0,08 ~ 0,1

3,30

0,26 ~ 0,4

10,00

Leszedő

0,50 ~ 0,6

0,18

Mángorló-tömlők ...

0,06 ~ 0,08

0,19

Fődob

Kiemelő

_

0,22

Minthogy kártolás közben a gyapjúban foglalatosan kapcsolt szenynyező anyagok, valamint a kurtább szálak a munkás és a fődob kártjaiba
belehatolnak, azért ezek végre annyira megtelnek, hogy a csomókat már
felbontani nem is. képesek. E hátrányos jelenség kiküszöbölése céljából
a kártokat 10 munkaóra után ki kell tisztítani. A tisztítást a 104/11. ábrán
vázolt szerszámmal végezzük. Ennek lapját a forgató hengerekkel egyező
finomságú kártokkal kell bevonnunk. A hengerekből kikapart anyagot,
minthogy az igen zsíros, azonnal jól elzárható bádogtartályba kell elhelyeznünk, mert ez az anyag az olaj oxidálódása folytán öngyúladásra
hajlandó. Tisztítás után a hengerek bevonatát a 104/III. ábrán vázolt
csiszolólappal némileg csiszoljuk is, ezt egyrészt azért tesszük, hogy a
tűk, hegyét élesítsük, másrészt azért is, hogy a tisztítás folytán kimozdított tűket ismét eredeti helyzetükbe visszatereljük.
E fenőlappal végzett élesítés azonban olyan kismértékű, hogy a tűk
egy heti használat után olyan tompa végűekké válnak, amint azt a 104/VIH. 1.
ábra láttatja. Ily állapotban pedig a tűk nem képesek a csomókba behatolni,
ezért azok hetenként egyszer annyira köszörülendők, hogy ismét a
104/VI1I. 2. ábrán látható hegyes végűekké váljanak. Az élesítéshez korund(smirgli-)szemcsékkel borított vashengert használunk, amely köszörülés
közben nemcsak gyorsan forog, hanem a tengely irányában is leng, hogy
a tűknek a korundszemcsék különbözőségéből eredő egyenlőtlen koptatását csökkentsük. A fődob tűinek élesítését a kártológépen végezzük, miért is
a köszörülő hengert a leszedő helyére szereljük; hogy azonban e műveletet
végrehajthassuk, a többi hengert, nevezetesen a leszedőt, a munkásokat
és,a forgatókat, valamint a kiemelőt is a kártológépből kivesszük s azokat
lépcsőzetes faállványra helyezzük. A többi hengerek köszörüléséhez a
104/V. ábrán látható köszörülő állványt használjuk. Ebbe párosával helyez-
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zük el a munkásokat, de úgy, hogy a B köszörülő henger mindkettővel
egyenlően érintkezzék.
Köszörüléskor és tisztításkor figyelnünk kell arra, hogy a bevonatok
keményebb tárgyakkal ne ütközzenek, mert az ütközés helyén a tűvégek
behajlanak. Ilyenkor tehát
késsel emeljük fel a behajlott tűket, azután e
kés pengéjével különböző
irányban lesimítjuk őket,
hogy a hengerpalást szintjébe kerüljenek; e művelet végeztével az egész
hengert a fenőlappal csiszoljuk.
A hengerek beállítására vonatkozóiaga következő útmutatást nyujtjuk:
Feltéve, hogy közepes hosszúságú anyagot
dolgozjunk fel,a fődobhoz
képest az első munkás
2 mm, a második 1,5 mm,
a harmadik 1 mm, a negyedik s a többi 0,5 mm
távolságban helyezendő
el; a forgató pedig a fődobtól 2,5 mm, a forgató
a munkástól 1 mm távolságban; a leszedő a fődobtól 0,5 mm, az etetőasztal pedig a hengertől
4 mm távolságra állítandó.
104. ábra.
I. A kártolt fonal egyenlőtlensége. II., III. A kártoló kézi
tisztítója s fenője. IV., V., VI. A kártolószalag és felerősítésének eszközei. VII. A kiemelőhenger kártjainak
megerősítésmódja. VIII. A tompa és az éles tűk alakja.
IX. A munkás- és a tisztítóhenger- köszörülő állványa.

E méretek ellenőrzésére három acélpengét
és pedig 1,5, 0,5 és 1 mm
vastagságút, közös csapon elforgathatólag foglalunk össze; ezekkel a

hengerek helyzetét úgy ellenőrizzük, hogy a megfelelő vastagságú pengét
vagy pengecsoportot a hengerek érintkezése vonalában közéjük dugva,
azok mindenütt egyenlően súrlódjanak a bevonatokkal.
A hengerbevonatok épségének fenntartása céljából a kártológép
hengereit olyan anyagból kell készítenünk, amely alakját nem változtatja,
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vagyis amely nem Vízszívó, másfelől abba szegek beverhetők legyenek.
Minthogy régebben ilyen anyag nem állott a szerkesztők rendelkezésére,
azért a hengereket olajban főzött falécekből készítették es hogy a hengerek
alakváltozását csökkentsék, azokat hosszanti és harántirányú lécrétegekből
készítették el. Ma már ennél megfelelőbb anyagot ismerünk. Ma ugyanis
vékony bádoggal borítják a tengelyre helyezett tárcsákat, e bádog fölé
drótszövetet erősítenek s ezt olyan gipszkeverékkel tapasztják körül,
amely enyvvel, glicerinnel és fűrészporral van keverve. A gipsz kiszáradása
után a henger palástját leesztergálják, lesimítják s kártokkal borítják.
A kiemelő hengert kivéve, valamennyi hengert keskeny kártolószalagokkal szokás bevonni. E célból a szalag végét a henger kerületének
megfelelő hosszúságban ékalakún vágják le, a megmaradt nyelvszerű
rész szélén levő tűket kiszedik s az ily módon nyert csücsköt a 104/lV.
ábra szerint a henger kerületéhez szegezik, a szalag további részét pedig
ehhez simulva feszesen felcsavarják. Hogy a szalagot egyenlő feszültséggel
csavarhassák fel, a művelet végrehajtására külön állványt használnak, ezt
a 104/V. és 104/VI. ábrák szemléltetik. Nehogy a bevonandó henger
visszafelé foroghasson, tengelyére csavarkereket erősítenek s azt csavar
segítségével lassan forgatják; hogy pedig a kártolószalag feszesen kerüljön
a hengerre, azt az A feszítő hengeren egyszer körülcsavarják (104/VI. ábra),
sőt feszültségét a munkás még tenyerével való símítással is szabályozza.
Ha a henger ily módon be van borítva, a szalagot 1~2 szeggel ráerősítik,
azután a henger kerületének megfelelő hosszúságú darabról ismét ékalakú
részt vágnak le, ennek széléről a tűket szintén kiszedik s az így képződött
nyelvszerű csücsköt a hengerhez rögzítik. E művelet után a henger hatályos
köszörülésnek vetendő alá.
A kiemelő hengert lapokkal borítják. A lapok hosszúsága a henger
hosszával egyenlő, szélessége azonban a henger kerületének l /* részénél
valamivel kisebb. Feszes borítás céljából a lap egyik keskenyebb oldalát
a henger kerületéhez szegezik, ezután szabad végét széles lapos fogóba
fogják, a borító lapot hosszában kifeszítik s ebben a kifeszített állapotban
a fogóban levő keskeny oldalát a hengerre szegezik; a lapok hosszanti
széleit pedig a 104/VII. ábra szerint lemez-sávokkal erősítik a hengerhez.
Megemlítjük még, hogy a fődob szélességét egy cm-rel kisebbre
készítik a többi hengereknél és hogy e gép szerelésénél a hengertengelyek
párhuzamos voltára és az állító csavarok rögzítésére különös gond fordítandó, nemkülönben arra is, hogy a viszonylagos sebesség biztosítása
céljából a szíjak feszesek legyenek.
Hogy a gyakorlat igényeinek teljesen eleget tegyünk, felsoroljuk még
a kártolás közben előforduló rendellenességek okait is. Ha a fátyolban
felbontatlan csomók vannak, e .kainak egyedüli jóka Az, hogy a munkások
a fődobtól túlságosan nagy távolságban vannak; ha pedig a fátyolban
a munka hosszabb folyamata után darák (aoró csomók) mutatkoznak,
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annak oka, hogy a fődob piszkos; ha azonban darák már az üzembehelyezés kezdetén láthatók, akkor e jelenség a kiemelő elégtelen kefélésére
vall, ilyenkorba kiemelő tehát mélyebbre helyezendő.
Gyakran előfordul, hogy a rezgő penge egy ideig a fátyolt jól lenyúzza,
azután pedig az folyton szakadozik; ez a jelenség akkor áll be, ha a
rezgő penge piszkos. E hiba elhárítása céljából a rezgő pengét óránként
tisztogatni kell.
Előfordúl az az eset is, hogy a fődob a hosszabb szálakat folyton
kidobálja. Ez a káros jelenség akkor áll be, ha a leszedő a fődobtól
nagyon távol áll, ha pedig a hosszabb szálak kidobálása csak a mUnka
folyamata alatt áll be, e bajt a gép szennyes volta okozza. Végre megemlítjük, hogy a munkásokon az alkotó irányában sávok akkor mutatkoznak,
ha az etetés egyenlőtlen, amit rendszerint az etetőhenger szíjának elcsúszása
okoz; a munkások forgása irányában jelentkező sávok a kiemelő henger
tűinek hibás voltát jelzik.
A kártolás akkor sem halad kifogástalanúl, ha a gép gondos szerelését
és tisztítását lelkiismeretesen elvégezzük ugyan, de a műhely levegőjének
hőfokára és relatív nedvességére kellő gondot nem fordítunk. Szükséges
ugyanis, hogy a műhelyi levegő hőfoka 18° C-ná!, relatív nedvessége
pedig 60°/o-nál nagyobb legyen. Télen, főleg ünnepek után, amikor a
műhely hideg, valamint erős északi szél idején, amikor a levegő száraz,
a kártolás és a fonás igen rosszúl megy. E hátrányos körülményeket
kiküszöbölhetjük, ha a kártolót és fonóműhelyt nemcsak fűtő-, hanem
légnedvesítő berendezéssel is felszereljük.

e) A fonal megsodrása.
99. A szálasanyagok megfonásához már a kőkorszakban is a kéziorsót (gyalogorsót) használták. Ennek lényegét a 105/1 a. ábra szerint a
15—20 cm hosszú, mindkét végén meghegyezett vessző alkotja, melynek alsó
harmadában aránylag jelentékeny tömegű tárcsa van megerősítve. A guzsalyon elhelyezett szálakból a fonómunkás egynéhányat előfonatként kiránt,
ezek végét az orsó felső csúcsához köti, az előfonatot balkeze ujjai közé
fogja, jobbkeze ujjaival pedig az orsót megperdíti és elereszti. Minthogy
az orsó az előfonaton függ, forgása folytán a szálrendszert megsodorja.
A gyalogorsóval a fonás munkája igen lassú, miért is azt az idők
folyamán fonókerékké és rokkává fejlesztették. Hogy e fejlődés mikor
ment végbe, arról hiteles adatunk nincsen, de úgylátszik, hogy a fonókereket a XII. században találták fel. Erre enged következtetni a német
gyapjúfonó cégek történetében olvasható az a tény, hogy a XII. században
a fonókerékkel dolgozó iparosok a kézifonóknak akkora versenyt támasztottak, hogy az ipari gócpontok városi hatóságai a felzúdult kézifonók
védelmére kénytelenek voltak a vetülékfonalaknak fonókeréken való megfonását megtiltani.
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A fonókerék lényeges alkotórészét a 105/1. ábra szerint a csapágyakba foglalt vízszintes elrendezésű orsó alkotja, mely forgását a B
zsinórdob útján a forgattyúval mozgatott A keréktől nyeri.
A fonókerék orsóját sima orsónak szokás nevezni. Működését már
a 73. ábra ismertetésekor kifejtettük s ekkor hangsúlyoztuk, hogy ez az
orsó, ha a fonal annak tengelye irányával 90°-nál kisebb (cp) szöget
alkot, sodor, ha pedig ennél nagyobbat,
felesével, vagyis hogy
munkája időszakos.
A fonókerék különösen á kártolt gyapjú
megfonására volt alkalmas. E tekintetben a
régi kézműiparosokoly
jártasságra tettek szert,
hogy az általuk követetteljárást a mai ^szélfaktor^ nevű fonógépekkel is hűségesen
utánozzuk; épen ezért
szükségesnek véljük,
hogy eljárásukat röviden ismertessük.
A fonókerékkel
való fonás művelete
általában öt munkaszakaszra osztható. A
munka megkezdésekor, vagyis az első
munkaszakaszban a
fonó jobbkezével lassan forgatja az orsót,
balkeze ujjai közé pe105. ábra.
dig az orsó végéhez
I. A fonókerék. II. HARGREAVES »Jenny« fonógépe.
kapcsolt előfonatot
III. WOOD -Billy fonógépe.
fogja s azt az orsó
tengelyéhez képest 90°-nál kisebb szög alatt tartja. E szög nagyságára
munka közben is ügyelnie kell. Míg az orsó lassan forog, a fonó munkás
csak lazán tartja ujjai között az előfonatot s azt fokozatosan átcsúsztatja,
vagyis azjjrsót eteti, hogy nagyobb hosszúságú darabot fonhasson.
Az etetés befejeztével kezdődik a második munkaszakasz. Ekkor
már erősen az ujjai közé csípi az előfonatot, hogy a sodrat a további
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részre át ne hatoljon és eközben az orsót gyorsabban forgatja, a fonalat
pedig olyan erősen feszíti, hogy gyöngébben sodrott részei megnyúlnak.
Ezzel az eljárással egyenletesebbé tette a fonalat. A 104/1. ábra szerint
ugyanis az egyenlőtlen előfonaton a sodrás egyenlőtlenül oszlik el; a
vékonyabb részek erősebben sodródnak, a vastagabbak pedig gyengébben.
A nyújtás befejezte után megindul a harmadik munkaszakasz. A fonó
most még gyorsabban forgatja az orsót, még pedig addig, míg a fonal
a kívánt szilárdságot eléri. Ennek megtörténtével a kész fonaldarabot
fel kell csévélnie. Hogy. ezt a műveletet szabályosan elvégezhesse, előbb
az orsó végére csavarodott' fonaldarabot le kell fejtenie.
Ezt a munkát a negyedik munkaszakaszban végezi el, e célból az
orsót egynéhányszor az eddigi forgásirányhoz képest ellenkező értelemben
forgatja, miközben balkezével a fonalat nemcsak állandó feszültség alatt
tartja, hanem azt most már olykép irányítja, hogy a cp szög 90°-nál
nagyobb értékűvé váljék. Minthogy a hosszabb darabok irányítása igen
fárasztó, a munkások olyképen segítenek magukon, hogy jobb lábuk
fejéhez hosszabb pálcát, vagy vastag drótot erősítenek s a fonalat ezzel
irányítják.
Az irányítás befejeztével kezdődik az ötödik munkaszakasz. A fonó
akkor az orsókat ismét a rendes irányban forgatja, az irányítóval a fonalat
úgy vezeti, hogy az szabályos menetekben csévélődjék fel, miközben a
fonalat tartó balkarját fokozatosan az orsóhoz közelíti, de úgy, hogy a
fonal feszültsége meg ne változzék.
A felcsévélés befejeztével újból az első munkaszakasz veszi kezdetét.
Kártolt gyapjúfonalak megfonásához a kézműiparosok a rokkát nem
használhatták ugyan, mert ezen a sodrott előfonatot nyújtani nem lehet,
ennek ismertetését mégis szükségesnek véljük, hogy a fonógépek fejlődését egyszerűbben tárgyalhassuk.
A rokka, minthogy a sodrást és a felcsévélést egyaránt folytonosan
végzi, lényegésen nagyobb munkaképességű a fonókeréknél, használhatósága azonban azért korlátolt, mert az orsó súrlódását a fonal feszültsége
kénytelen legyőzni; a rokka tehát csak erősebb sodratú fonalak készítésére alkalmas.
A rokkát a 106/1. ábra szemlélteti. Lényegét a vízszintesen ágyazott
tengely alkotja, amelynek egyik végére a fonócsővel kapcsolt O szárnyak
vannak erősítve. A fonócső G csapágyba van helyezve, ennélfogva súrlódik, miért is a Cs cséve lazán van a tengelyen. A cséve forgását az E
lábítóval és a C tolórúddal hajtott B keréktől nyeri. Hogy a hajtózsinór
mindenkor kellőleg megfeszíthető legyen, a G csapágyak az A állványhoz
képest a függélyes síkban elmozdíthatók. E célból a G rész egyenesben
van vezetve és az A állványhoz képest az F csavarral emelhető.
A rokkán a cséve tengelyirányú mozgást nem végezhet, ennélfogva
a fonal a csévének mindig arra a részére hengerlődík fel, amelyet a fonal-

Az első folytonosan fonó gép

EM
E
171

vezető jelöl meg. Hogy a cséve további része is felhasználható legyen,
a rokka szárnyai több fonalvezető-szemmel vannak felszerelve. Erős
sodratú fonalakhoz a rokkát egyszerű kezelése miatt a népiparban még
ma is használják.
A XVII. századig a kisipar kizárólag a fonókerékkel és a rokkávaí
dolgozott, fonalait minden szövőiparos maga fonta. E században azonban
a szövetszükséglet oly rohamosan nőtt, hogy a szövők a fonalgyártás
eddigi módja mellett a keresletnek nem bírtak megfelelni s ez okból a
fonóeszközök tökéletesbítésével foglalkoztak.
Ámbár a híres festő, LEONARDO DA VINCI már 1500-ban igen tökéletes szárnyas orsót szerkesztett, felfedezése az iparban nem került alkalmazásba, mert hátrahagyott
iratait csak 1874-ben rendezték és tették közzé.
Ipari szempontból a
haladás útján az első és
legfontosabb lépést LEWIS
PAUL tette meg 1738-ban.
Ő ugyanis a rokkán eszközölt javításokat s ezekre két
szabadalmat iskapott. Abban
az időben a kártológépek
már olyan tökéletesek voltak,
hogy azokon a 103/1. ábrán
, _
ismertetett szerkezet segé- [
Mp
lyével tekercsalakú előfonatot lehetett készíteni. LEWIS,
amint szabadalmának leírásából kitűnik, először a te106. ábra.
kercsek végeinek foglalatos I. A rokka. II. A LEWIS PAUL folytonos fonógépe.
kapcsolásával hosszabb előfonatot készített s ezt hengerre felcsévelte, azután pedig azt a 106/11. ábrán
jelzett módon, fokozatosan növekedő sebességgel forgó hengerpárok
során Stbocsátva nyújtotta, végűi a nyújtott előfonatot szárnyas orsóval
megsodorta.
LEWIS. a rokka szárnvas orsóiát is javította, amennyiben azt állva
helyezte el és derekán, valamint alsó végén csa_págyazta. Minthogy gépének elrendezése olyan volt (I. 106/U. ábrát), hogy a Cs cséve a csapágyát
hordozó A tartóra támaszkodott s azon súrlódott, ezért ném a csévét,
hanem az orsót forgatta. Ecélból az orsóra helyezett B szíjdobot a C
kerék útján hozta forgásba; ilyen elrendezés mellett egy szíjjal több
orsót is forgathatott, ezért fonógépét fokozatosan több s több orsóval
szerelte fel. A 106/11. ábrából továbbá látható, hogy a C szíj a D függélyes
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tengelyt, ez pedig a Dt és D.2 kúpkerekekkel az E nyújtó hengereket
hozta forgásba. Minthogy úgy az orsó, mint a cséve az állványhoz kapcsolt tartókra támaszkodtak, azok tengelyirányú mozgást nem végezhettek,
miért is a felcsévélés e gépen épúgy ment végbe, mint a rokkán, vagyis
a csévének a fonalvezető-szemek irányába eső részén; ezokból e feltaláló
az orsó szárnyát több fonalvezető-szemmel látta el. LEWIS PAUL gépét
JAMES WYATT közreműködésével készítette el, ezért sokan ez utóbbit
tartják a fonógép feltalálójának.
LEWIS PAUL sikerén buzdúlva, számosan hozzáfogtak a fonógép
tökéletesítéséhez, ezekkel szemben ő azonban szabadalmát nem érvényesítette. A sok feltaláló közül csak HiQHS-t említjük, aki egy KAY nevű
órással együtt szintén készített fonógépet, sőt erre LEwis-szal szemben
az elsőbbség megállapítását kérte. Kérelmét elutasították, mert kitűnt,
hogy találmánya 16 évvel későbbi keletű, mint a LEWis-é.
LEWIS PAUL Northampton-ben 250 orsójú fonógyárat létesített, ez
azonban a tulajdonosnak 1759-ben bekövetkezett halála után megszűnt,
a fonógépek feltalálásának láza azonban fokozódott.
Az erre irányuló mozgalomról tudomást szerzett RICHÁRD ARKWRIOHT
borbély is, aki mestersége mellett már előbb is különféle gépek feltalálásával foglalkozott. A fonógép feltalálásának feladata annyira lelkesíté őt,
hogy borbélyüzletével felhagyott s kizárólag e feladat megoldására
szentelte idejét. Minthogy a fémiparhoz nem értett, terveinek végrehajtásához órásokra és lakatosokra volt szüksége. Ily munkatársak keresése
közben figyelmét KAY órásra irányították, akitől a LEWIS PAUL gépének
minden részletét megtudta. Ezek ismerete alapján KAY órással együtt
elkészítette fonógépét, melyre 1769-ben szabadalmat is kapott, annak
tökéletesbítésére pedig 1775-ben kapta meg második szabadalmát. Gépét
1792-ben ANTIS találmányával, a cséve tengelyirányú mozgatásával egészítette ki s ezzel a folytonos fonás feladatát tökéletesen megoldotta.
ARKWRIOHT szabadalmai alapján bitorlás címén mindazokat beperelte,
akik a rokka elvén alapuló fonógéppel dolgoztak. A per folyamán azonban
a megtámadott gyárosok beigazolták, hogy a fonógépet nem ARKWRIGHT,
hanem LEWIS PAUL találta fel, ezért szabadalmát megsemmisítették. Ez az
erkölcsi vereség nem lohasztotta le munkakedvét, sőt arra buzdította,
hogy a fonógép minél kiterjedtebb alkalmazása révén anyagi sikerhez
jusson. Számos fonodát állított fel, ezeket vízi erővel hajtotta, miért is
fonógépeit «water»-gépeknek nevezték el. A gépies fonás gyors elterjedése tehát ARKWRIGHT érdeme.
A water-gép azonban csak keménysodratú fonalak gyártására volt
alkalmas, a lágysodratú vetülékfonalak és a kártoltgyapjúfonalak továbbra
is a fonókeréken készültek.
Ily fonalak készítésével foglalkozott JAMES HARGREAVES szövőnek
JENNY nevű Jeánya is, kinek a szövőipar fellendülése következtében igen
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kemény munkája volt. HARGREAVES, hogy leánya helyzetén könnyítsen, a
fonökerék javítására fordította figyelmét. Elmélkedése közben végzett
kísérletei folyamán egyszer a fonókerék úgy borúit fel, hogy orsója
Függélyes helyzetbe jutott s mert az orsó e helyzetben is forgott, e jelenség őt feladatának megoldására reávezette.
Titokban elkészítette 8 orsójú fonógépét s azt leányáról JENNY-nek
nevezte. E géppel hűen utánozta a fonókerék munkaszakaszait; szerkezetét a 105/11. ábra mutatja. Lényeges részei a függélyesen álló C orsók,
melyek az állványra szerelt A kézi kerékkel, a B B' zsinórdobok közbevetésével forgathatók. Gépének további jellemzője a Ki K i részekből álló
csapda, mellyel ő a- fonókeréken dolgozó munkás ujjait pótolta. Épen.
ezért e csapdát a K kocsiszerkezetre szerelte, hogy módjában álljon annak
elmozdításával a sodrott előfonat nyújtása. Ez elrendezés folytán az előfonat
az E állványon elhelyezett csévékről a K\ Ki csapdán át jutott a C orsókhoz s így iránya az orsó tengelyével 90°-nál kisebb szöget zárt be, a sodrás
tehát akadálytalanúl mehetett végbe. Hogy a sodrott fonalat felcsévélhesse, a
fonal irányát kellett megváltoztatnia, e célból az állványba tengelyt ágyazott,
ennek két végére hosszabb / karokat erősített, ezek között pedig drótot
feszített ki, amelynek segítségével a fonalakat irányíthatta. Ez irányítódrót
mozgatását a tengelyének végére szerelt zsinórdobbal a reácsavart zsinórnál fogvai végezte. Gépét nem szabadalmaztatta, hanem — amint már
mondottuk — titokban tartotta.
Szomszédjai azonban csakhamar észrevették, hogy fonala egyenletesebb és hogy ő több fonalat készít, mint ők; ezért kenyérirígységtőt
elvakítva behatoltak lakásába, gépét kutatták, azt a padláson megtalálva teljesen megsemmisítették. HARGRAEVES erre Notthingham-be költözött s ott THOMAS JAMES-Szel társúlva, találmánya szerinti gépe
újabb példányának elkészítéséhez látott, s arra 1770-ben szabadalmat
vett. Saját rendszerű fonógépével 100 orsójú fonodát létesített. Az ebből
kikerült gyártmány oly tökéletes volt, hogy a fonókeréken dolgozó iparosok
készítményét messze túlszárnyalta. A verseny nyomása folytán a kenyéririgység az ottani iparosokban is felébredt: behatoltak a gyárba, azt teljesen szétrombolták s ezzel HARGREAVES-í koldúsbotra juttatták. E jeles
feltaláló sok nélkülözés közben 1800-ban halt meg.
HARGREAVES »Jenny «-gépét

WOOD

1772-ben l é n y e g e s e n m ó d o s í t o t t a

és új alakjában »Z?z7Zj/«-nek nevezte el. Módosítása, amint az a 105/111. ábrából
kitűnik, abban áll, hogy a kocsira a csapda helyett az orsókat és az A hajtókereket helyezte el, a Ol ö 2 csapdát pedig az állványhoz erősítette. Hogy
pedig a tekercsalakú előfonatok előzetes felhengerlését mellőzhesse, a csapda
elé az ábrán Z)-ve 1 jelölt végnélküli vászonhevedert helyezte el, a tekercseket
erre rakta fel és ott kapcsolta össze azokat. WOOD a csapda automatikus nyitását is megoldotta az ábrán //j-gyel jelzett kar segélyével, mely a kocsin levő
H 0 ütközőcsap nyomására emelkedett, majd annak eltávolodásakor lesűlyedt.
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A további feltalálók a WOOD szerkezetét vették alapúi, javított
gépeiket azonban mindenkor Jenny elnevezéssel illették.
A Jenny-gép legfontosabb javításait CROMPION végezte. SÁMUEL
CROMPTON 1753-ban Bolton közelében született; 16 éves korában fonónak állott be s 5 éven át a HARGREAVES-féle Jenny-gépen font. Ennek
hátrányait felismerve, javításához fogott s azt 1780-ban már be is végezte.
Gépét azonban nem szabadalmaztatta, hanem titokban tartva, rajta egyedül
feleségével dolgozott. Olyan egyenletes fonalat készített, amely lényegesen
felülmúlta iparostársainak készítményeit, ezért a gépet látni óhajtották.
Megkeresésüknek CROMPTON nem volt hajlandó eleget tenni. Hogy céljukat elérjék, aláíróívet nyitottak s ez alapon 106 font sterlinget Ígértek
neki, ha gépét működésben bemutatja. Ajánlatukat CROMPTON elfogadta
s gépét működésben bemutatta. Gépének alapelvét a WooD-féle Billy
képezte, a csapdát azonban a water-gépzn akkor már használatban
volt etető- vagy nyújtó hengerpárokkal helyettesítette, miért is a gépet
»mule-Jenny«-nek nevezte.*)
A gép megtekintése után iparostársai azonban nem adták át neki
az igért összeget, hanem csak az aláíróívet s amikor ő az aláíróktól az
összegeket be akarta szedni, azok annak kifizetését részben megtagadták,
részben könyöradományként dobták oda neki. Gépének megtekintése után,
minthogy az szabadalmazva nem volt, valamennyien utánozták s így
akkora versenyt támasztottak, hogy CROMPTON kénytelen volt vállalatával
felhagyni és saját gépén munkásként dolgozni. Időközben CROMPTON a
kártológép javításához fogott s ezt annyira vitte, hogy a vele készült
előfonatokból sokkal simább és vékonyabb fonalat volt képes fonni, mint
a régebbi kártolók előfonataiból. Ezt látva, a gyárosok 500 font sterlinget
fizettek neki, hogy a kártológépen eszközlendő javításokat velük közölje.
E pénzen CROMPTON új fonodát állított fel, még pedig 500 orsóval s mert
gépének előnyös tulajdonságai akkor már általánosan el voltak ismerve
és már 300 fonógyár 4,5 millió orsóval dolgozva, 600,000 munkásnak
adott kenyeret: az angol parlament CROMPTON részére 5000 font sterling
jutalmat szavazott meg.
A textilipar további rohamosabb fejlődése, ezzel karöltve a gőzgépek
gyors elterjedése, valamint a gépipar fejlődése, főleg RICHÁRD ROBERTS
működésének eredménye. RICHÁRD ROBERTS 1789-ben született. Ifjú éveiben gépgyári rajzoló volt, később műszerkovácsüzletet nyitott, majd
gépgyáros lett, 1852 óta pedig műszaki tanácsadó-szakértő volt. Találmányai minden iparágra kiterjedtek. A mule-Jenny gépeket tömegesen
gyártotta és azok géperejű mozgatásáról is gondoskodott, mert megoldotta
a kocsi önműködő kihúzását és az orsóknak az első három munkaszakaszon keresztül való géperejű forgatását. A fonógépek elterjedése
*) mule = öszvér.
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tehát a gőzgépek rohamos fejlődését hozta létre. Minthogy RICHÁRD
ROBERTS megoldásmódjai a mai fonógépeken (szelfaktorokon) is használatosak, ezekkel nem itt, hanem majd ott .foglalkozunk. A negyedik és
ötödik munkaszakasz önműködő lefolytatását azonban RICHÁRD ROBERTS
sem tudta megoldani, ezért ezt a munkát a fonógépkezelővel végeztette,
de a munka gyorsítására gépeit különös szerkezettel látta el, amelynek
lényege a következő:
Az orsóknak a IV. és az V. munkaszakaszokban való forgatására
(La 107. ábrát) a kocsira az A jelű kézi kereket szerelte, mely az Ax kúpkerékben végződő tengely útján, Bx kúpkerék segítségével mozgatta a
B zsinórdobot, a vízszintes A2 tengely pedig e mozgást a többi, 5-vel
azonos zsinórdobokra vitte át. A. kocsi betolását a munkás térdének
izomerejével végezte. Az I irányítódrótot, amely az /„ tengelyre ékelt
karra
volt szerelve, az e tengelyre ékelt /3 kengyel-,
alakú fogantyúval mozgatta a munkás. Hogy
azonban a fonalak
feszültsége a felcsévélés alatt ne ingadozzék, a kocsira még
egy másik F0 tengelyt
szerelt s erre az F
feszítődrótot tartó Fx
karokat erősítette. Az
I irányítódrót a fona107. ábra.
lakat a munkás által
Óhajtott mértékben feROBERTS »mule-Jenny< -JéNEk felgombolyító készüléke,
lűlről lefelé nyomja, az
F feszítődrót pedig azokat alulról felfelé emeli, még pedig a z F a tengelyre
ékelt Fs karral.kapcsolatban álló, Fa karnak O súlyával. A felcsévélés befejeztével az irányítódrótnak felfelé, a feszítődrótnak lefelé kell távoznia, hogy az
újonnan megkezdendő I. munkaszakaszban a fonal a sodrásához szükséges
helyzetet felvehesse. E célból ROBERTS az /8 markolatot oly súlyosra készítette, hogy az, amint a munkás eleresztette, képes volt nemcsak az lx
karokat, hanem /2 kar útján az Fs kart G súlyával együtt felemelni.
A Ft kar felemelése folytán meglazúlt az F2 és Fs közötti lánc s így az
Ft karok súlyuknál fogva a kocsi fedőlapjára estek.
A fonógépek fejlődését megismerve, térjünk most át a káríoltgyapjúszelfaktor (önműködő) fonógépek szerkezetének ismertetésére.
100. A kártoltgyapjú-szelfaktor ugyanazon 5 munkaszakasz szerint
dolgozik, mint a fonókerék. Hogy azonban e gép a feladatokat automatikusan hajthassa végre, minden munkaszakaszban egyidejűleg több kine-
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matikai láncolat mozgása szabályozandó. Ezzel a szelfaktor által megoldandó feladatok száma nagyobb, mint bármely más automatáé. Aki
ennek szerkezetét ismeri és a megoldandó feladatok harmonikus lefolyásának feltételeit átérti, az számos egyéb automatának szerkesztését nehézségek nélkül meg tudja oldani. A szelfaktor alapos ismertetése épen ezért nemcsak a textilipar, hanem az automata-gépekkel dolgozó mindennemű tömeggyártás szempontjából is szükséges. Hogy a szelfaktor szerkezetét könynyebben megértsük, minden egyes feladat megoldására szolgáló kinematikai
láncolattal külön-külön fogunk foglalkozni. Függetlenül fogjuk tehát tárgyalni a főtengelyt, melytől a többi géprészek mozgásukat kapják, továbbá

108. ábra.
I. A szelfaktorok elhelyezésének vázlata. II. Az orsók forgatását s a kocsi
kihúzását végző kötelek elrendezése.

az etetőkészüléket, a kocsikihúzó szerkezetet, az orsók mozgatását a sodrás
szakaszában, az orsók ellenkező irányú forgatását a IV. munkaszakaszban,
a kocsibehúzó szerkezetet, az irányító- és a feszítődrótokat mozgató berendezést, az orsók forgatását a csévélés időszakában s végre a valamennyi
mechanizmusnak harmonikus működését biztosító vezérlő-tengely szerepét.
Hogy az egyes feladatok megoldásához használható kinematikai láncolatokról helyes képet nyújthassunk, kétféle szerkezetet fogunk ismertetni,
még pedig a HARTMANN és a JosEPHY-félét. Az elsőt, mert'a budapesti műegyetemen ez működésben is látható, az utóbbit, mert posztógyárainkban
e szerkezet van elterjedve.
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A B0 főtengely, amint azt a 108/Ia. és 108/16. ábrák mutatják, a gép
közepén levő fejrészben (headstock-ban) van elhelyezve. A fejrész két
oldalához csatlakozó E etetőkészülékek és az orsókat hordó AT kocsik
hossza a fejrész két oldalán nem egyenlők, még pedig azért, mert
két-két szelfaktor az ábrán látható módon egymással szemben állíttatik
és a kettőt ugyanazon munkások kezelik. E két szelfaktor fejrészei
a hely jobb kihasználása céljából a középtől jobbra s balra terelendők.
Kártoltgyapjú fonása esetén az orsók nagyobb osztása miatt a szelfaktor
csak 300~600, fésűs fonalak fonásakor pedig 1200—1400 orsóra van
berendezve. A B0 főtengely iránya lehet a kocsi hossztengelyével párhuzamos, mint a 108/IÖ. ábrán látjuk, vagy pedig erre a 108/16. ábra szerint
merőleges. Az első esetben a mozgást homlokkerekek, az utóbbiban kúpkerekek viszik át az etető- és a kocsikihúzó-tengelyre.

109. ábra.
I. A R. HARTMANN-féle szerkezetű szelfaktor tengelyeinek alaprajza. II. A tengelyek
forgatását végző kerekek elrendezése.

A 108/IŰ. elrendezés esetén a HARTMANN-féle gépen B0 főtengelyhez
képest a többi tengelyek a 109. ábrán látható módon vannak elhelyezve,
vagyis ezzel párhuzamos a V0 vezérlő-tengely, a Ko kocsikihúzó-tengely
és az E0 etetőtengely. Az etető- és kihúzó-szerkezetek mozgásukat a főtengely Diía. szíjdobjával kapcsolt fogaskerékről, a 109/1. és 109/11. ábrákon
1-el jelzett fogazott kerék útján kapják; ez a fogaskerék mindaddig forog,
míg a kocsi pályája végére nem ér, mert akkor a vezérlő tengely a szíjat
Dila, [3-ról ZVy-ra viszi át. Ámde sem az etető, sem a kocsi ilyen soká
nem mozoghat, ezért e két szerkezet hajtásába oldható kötés illesztendő be.
101. Az etetőkészülék szerkezetét a 110. ábracsoport mutatja. A kártológépről lekerült előfonat a 110/1. ábra szerint E" tekercs alakjában az E' sima
hengerre helyeztetik, amely azt a súrlódásnál fogva forgatja. Az ilykép
lefejtődött előfonat E'0 s E0 hengerpárok közé jut. E hengerpárok forgásuk
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közben a gép etetését, álló helyzetükben pedig az előfonat megfogását
végzik. Minthogy kártoltgyapjú fonásakor a sodrott előfonat nyújtása céljából
az etetés előbb fejezendő be, mintsem a kocsi kiért volna, s mert az előfonat nyújtását a gyapjú minősége szerint változtatjuk, ezért az etetőkészülék
oldható kötése szabályozó-készülékkel szerelendő fel. HARTMANN szerkezetében a 109/11.
IIRIINQ
ábra szerint a főtengelyről
IFI JHFFLFHJ
ÜU' "'11—1 «W • ;
hajtott E kerék az E0 tengelyre
i
E- • •
lazán van elhelyezve, a 110/111.
ábra Ex jelű vele kapcsolt
hüvelyével együtt. E laza hüvely
képezi az oldható tengelykötés
egyik részét, annak másik része,
t. i. az E á azonban ékvezetékes.
Mindaddig, míg az E2 Ea kapcsolva van, az etetőkészülék
forog; de ha az ékvezetékes
f3-at f 2 -től eltávolítjuk, az
etetőkészülék megáll. Az Es
rész eltávolítását az Rt rugóval
felszerelt és egyenesben vezetett E 4 rúd állandóan törekszik
végrehajtani. E törekvését a
110/111. és 110/IV. ábrákon
látható Eh E'h kétkarú emelő
akadályozza meg, mert ez Ei
mozgásának útját állja. De ha
Eb kart kibillentjük, az Ex azonnal követi a rugó hatását. Ezt
a kibillentést a 110/III.és 110/1V.
ábrákon látható számlálószer110. ábra.
kezet végzi, még pedig akkor,
I. A HARTMANN-féle kártoltgyapjút fonó szelamikor az E0 tengely már megfaktor etetőkészülékének oldalnézete.' II. Ugyanhatározott
számú fordulatot tett
ennek elölnézete. III. Ez etetőkészülék kikapcsoló szerkezetének alaprajza. IV. Ugyané szermeg, vagyis bizonyos hosszúkezet számlálókészüléke. V. A JosEPHY-féle szelságú előfonatot etetett. Az E0
faktor etetőkészülékének elölnézete. VI. Ugyané
etetőtengelyre ugyanis ékelve
szerkezet számlálókészülékét helyettesítő jelzővan a 110/IV. ábfán látható
készülék.

H

Pl

Ea kerék, mely az ezen és az ez
ábra felülnézetét feltüntető 110/111. ábrán látható En Es f 9 áttevéssel az
E10 tárcsát forgatja. Mihelyt az e tárcsába helyezett En pecek az E\ karba
ütközik, azt kibillenti. E fogaskerék-áttevések tehát olykép választandók, hogy
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az E10 tárcsa annyi idő alatt végezzen egy teljes fordulatot, míg a kívánt
hosszúságú előfonat táplálása megtörtént. Áz E i rudat eredeti helyzetébe
az X1 kétkarú emelő segítségével a V0 vezérlő tengely a Ve bütykös
tárcsával vezeti vissza, amikor is E-0 súlyánál fogva eléje esik s önműködőlég elreteszeli az Ei rúdat.
A HARTMANN-féle szerkezeten a számlálókészülék áttevését az anyag
szerint kell változtatni. Ez időrabló munkát mellőzi a JoSEPHY-féle szerkezet, amelyet a 110/V. és 110/VI. ábrák szemléltetnek. Ámbár JOSEPHY
ugyanolyan oldható tengelykötést használ, mint HARTMANN, vagyis az
oldható tengelykötés E2 laza részét a főtengely által forgatja, az ékvezetékes Es kikapcsolását azonban a függélyes síkban lengő E± E\ kétkarú
emeltyűvel végezteti. E kétkarú emeltyű a vele kapcsolt Rx rugó hatása
alatt a tengelykötést állandóan kikapcsolni törekszik, aminek azonban az
£"4 kart kitámasztó Eh egykarú emelő fogazott vége útját állja. Az etetőkészülék működése tehát akkor szűnik meg, ha az Eh kar annyira felemeltetik, hogy az E\ támaszát veszti. Az Er> kar felemelése céljából
JOSEPHY a kocsi útja mentén a 110/V. és a 110/VI. ábrák szerint az
Es tengelyt helyezi el, erre az EQ kart azon ponton rögzíti, amelyen
a kocsi áthaladásakor az etetést beszüntetni kívánja. Amint ugyanis a
kocsi e helyre ér, a rajta levő ütköző az EtJ kart lenyomja, ezzel az Es
tengely az E-, karral együtt elfordúl s az E0-ot felfelé tolva, az Eö kart
annyira felemeli, hogy az E\ az Rx hatását követheti. Az utolsó munkaszakasz befejeztével e szerkezetet az Ei karnál fogva a V0 vezérlő tengelyen
levő bütykös tárcsa állítja vissza eredeti bekapcsolt helyzetébe, ekkor
ugyanis az E\ az Eb fogazata alól jobbra kitér, az Eh saját súlya alatt
elforog s ezzel fogazásának felső lépcsőjével E\ mögé esik és az Rr rugó
hatását önműködőlég megakasztja.

102. A kocsi kihúzását a 108/11. ábra szerint olyan kötél végzi, amely
a Ko tehgely végén levő Ki kötélkorongot, valamint az állvány végén levő
Ki korongot körűifogja s amelynek mindkét vége a K kocsi felső részéhez úgy van erősítve, hogy a kötél kellőleg megfeszíthető legyen. Minthogy a kocsi pályájának végén megállítandó, tehát akkor, amikor a főtengelyen lévő fogaskerék még forog, azért a 109/11. és 111 /I. ábrákon látható
K% jelű fogaskerék a Ko tengelyre nem ékelhető, hanem arra K-, hüvelyével együtt lazán van elhelyezve. Ez a hüvely mozgását oldható tengelykötés útján közli a Ko tengellyel. A HARTMANN-féle szerkezetnél (1. a 111 /I.
ábrát) a K-, hüvely és a K%K!\ oldható tengelykötés közé még egy
differenciális kerékmű is van közbeékelve, ezt azonban egyelőre figyelmen
kívül hagyjuk; a, JosEPH'Méle elrendezésnél azonban (1. a l l l / I I I . ábrát)
a differenciális kerékmű hiányzik, vagyis a K^K% tengelykötés laza része
ép úgy forgattatik a főtengelytől, mint az etetőnél. Az oldható tengelykötés ékvezetékes részének el csúsztatását és bekapcáolását mindkét szerkezetnél a vezérlő tengely végzi el, mert a kocsi két végső állásában a
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vezérlő tengely egy-egy fél fordulatot tesz. A HARTMANN-félénél a 111/11.
ábra szerint az ékvezetékes K"2 résszel a Kw egykarú emelőfáll kapcsolatban, amelyet a /C12 kétkarú emelő a K n tolórúddal mozgat. A K V i kétkarú emelőt R3 rugó állandóan a Va vezérlő tengelyen lévő bütykös
tárcsára szorítja, hogy e kar a tárcsától függő mozgást végezzen; a
JoSEPHY-féle elrendezésnél pedig (1.11 l/III. ábrát)
áz oldható kötés ékvezetékes K-i részét a Kg K'<>
szögemeltyű
mozgatja.
Ennek egyik karja (K'$)
V0 vezérlő tengely bütykös tárcsájával érintkezik
s mert ehhez az R^ rugó
állandóan odanyomja, az
a bütykös tárcsa áltat
meghatározott mozgást
végzi. Minthogy az R3 rugót nem lehet az állványhoz szerelni,ezért aK$K\
szögemeltyűhöz csuklósan még a K10 kar van
kapcsolva, a rugó pedig
a K j s ÁT10 karok végpontjai közé van feszítve.

í l i . ábra.
I. A HARTMANN-féle kocsikihúzó szerkezet.

li. A JosEPHY-féle kocsikihúzó szerkezet.

A kocsi kihúzása
folyamán azonban a sodrott előfonatot nyújtani
kell, épen ezért a kocsit,
mielőtt pályájának végére
érne, fokozatosan lassítják, amit különben a kocsi
nyugodt járásának szükségessége is indokolttátesz.
A HARTMANN-féle el-

rendezésnél a kocsi fokozatos lassítását az előbb
figyelmen kívül hagyott differenciális kerékmű oldja meg. Ennek egyik
sarkalatos elemét a 111/1. ábrán SÍ-vei jelölt STEINER-féle csavar alkotja.
Minthogy a Ko tengely végein levő Kt kötélkorongok a HARTMANN-féle
szelfaktoron hengeresek, ezért a kocsi haladásának sebességét csak a Ko
tengely fordulatszámának változtatásával csökkenthetjük. E célból a STEINERcsavar a kocsi pályájának egész hossza mentén fekszik és abba változó
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emelkedésű csavarmenet van bevágva. E menet kezdetben alkotó irányú,
azután pedig fokozatosan laposabbá válik. E menetbe a kocsihoz erősített dűc (pecek) mélyed bele, aminek következtében a csavar a kocsi
kifelé haladásakor forgásba jön és egyre több-több fordulatot végez.
A csavarnak e forgása a /C2 K!3 kerekek útján a laza hüvelyen lévő K3
kúpkerékre vitetik át, míg a főtengely forgása a /C8-ról a K7 laza hüvellyel
kapcsolt Kn kúpkerékkel közlődik. Ámde K% és K6 laza kúpkerekekkel
kapcsolódnak a Ki K5 kúpkerekek, amelyek csapjai a Ko tengelyre ékelt
hüvelyhez vannak erősítve.
Mindaddig, míg a kocsin levő dúc a STEINER-csavar alkotóirányú
rovatékában mozog, K\ áll, ennélfogva a K,. forgása következtében a /C4
Kb kerekek az álló K 3 körűi gördülni kénytelenek, ezzel tehát csapjaik
Kq körűi járnak, vagyis ékelt hüvelyüknél fogva a Ko tengelyt egy bizonyos irányban forgatják. Tegyük fei, hogy K6 áll és K'3 forog és hogy
forgása ugyanolyan értelmű, mint előbb a /C8-é volt, akkor a /Q AT5
kerekek a /C6-on kénytelenek körűlgördűlni s így csapjaik s ezzel a Ka
tengely is forogni fog, de ellenkező irányban, mint az előbb. Könnyen
belátható, hogy abban az esetben, ha egyidejűleg K6 és K3 is forog, a
Ko tengely csak e forgások különbségével foroghat, ennélfogva a kocsi
fokozatosan lassabban fog haladni.
A JosEPHY-féle elrendezésnél a K0 tengely végén nem hengeres
kötéldob, hanem a 111/111. ábrán látható Ki kettős csigamenetes dob van
elhelyezve, ennélfogva a kocsi haladásának sebessége a csigamenet
sugarától függ. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy ez esetben a K i
dobhoz két külön kötéldarabot erősítünk. E kötéldarabok közül egyiket
közvetlenül a kocsihoz kapcsoljuk, a másikat pedig előbb a 108/11. ábrán
Játható K\ korongon átvezetve juttatjuk a kocsihoz.
103. Az orsók forgatását a 108/II. ábrán látható módon, a B0 főtengely
ifégére helyezett Bt kötélkorong útján visszük véghez. De mert a kocsi
kifelé halad, a hajtókötelet, ha azt B 2 koronggal irányítjuk is, nem hozhatjuk
a kocsin lévő zsinórdob C 0 tengelyére helyezett Bi kötélkoronggal közvetlen kapcsolatba, miért is a kocsin a Bs irányító korongot is alkaltnazzuk s a kötelet ezen, valamint az állvány végéhez erősített Bb és a
fejrészen levő B6 irányító dobon át vezetjük vissza a Z^-hez.
Kártoltgyapjú fonásakor az idő jobb hasznosítása céljából az orsók
háromféle sebességgel forgatandók. • E feladatot HARTMANN, mert a főtengely végén csak egy kötélkorongot helyezett el, különböző nagyságú
szíjdobokkal oldotta meg, ellenben JOSEPHY, mert két különböző nagyságú kötélkorongot használ, a szíjdobokat egyenlő nagyságúra veszi.
A kötélkorongok egyike a főtengelyre van ékelve, a másik pedig olyan
hüvelyre, amely a harmadik sebesség szíjdobját is hordja (1. a 114. ábrát).
HARTMANN elrendezését a 112/IA., 112/16. s 112/IC. á b r á k szemléltetik.

Ennél, amint már ieleztük. a Bn főteneelv háromféle naervságú szíidobokkal
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van felszerelve. Ezek közül az első sebességé (£>/) a legnagyobb átmérőjű.
Ennél kisebb a második sebességé (Dn) és legkisebb a harmadiké {Dm).
Az első sebességet létesítő D/ szíjdobcsoport három részből áll. Ezek
közül az a jelű laza, de a 109/1. ábra szerint kapcsolatban van az etető-

112. ábra.
I. Az orsó változó sebességét biztosító HARTMANN-féle elrendezés. II. Az orsó
változó sebességet biztosító JoSEPHY-féle szerkezet.

és a kocsikihűzó-tengelyek forgatását végző kerékkel. A (3 jelű rész szintén
laza ugyan, de a tengellyel a 112/lc ábra szertftt kilincsművel van kapcsolva. A k^ kilincs a p szíjdobra, a k kilincskerék pedig a B0 tengelyre
van erősítve. Erre a szerkezetre azért van szükség, mert a későbbi munka-
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szakaszban a főtengely gyorsabb forgásnak indul,a szíj pedig az a és (5 szíjdobrészekkel akkor is érintkezik. Ha ugyanis a B0 tengely s ezzel a k kilincskerék gyorsabban forog, mint a D//p szíjdob, akkor a kilincs végigperdűlhet
S fogakon, tehát a gyorsabb forgást nem akadályozza. Hogy a kilincs lepergésével járó zajt elhárítsa, HARTMANN a kx kilincset szögemeltyűként készítette
és ennek k2 karjára két pecket erősített meg, amelyek közé a tengelyt körűlövedző R lemezrugó végét illesztette. Ez elrendezés folytán a tengely, gyorsabb forgása esetében súrlódással magával viszi a rugót, annak peckek
közé fogott vége pedig kibillenti a k2 kart, vagyis kiemeli a kx kilincset.
A D i szíjdobcsoportnak harmadik y része szintén laza-, de erre a szíj
csak a felcsévélés időszakában kerül; ennélfogva a 112/16. ábrán Sj-el
jelölt szíjvezetőnek csak akkor kell elmozdulnia, amikor a kocsi pályájának végpontjaiba ér. Minthogy pedig a vezérlő tengely épen ezen időpontokban "végez fél-fél fordulatot, ezért Sx szíjvezető elmozdítását az
S"1 tolórúd és S"\ emeltyű útján a V0 tengelyen lévő bütykös tárcsa
végzi. Hogy az S"\ kar az excenterrel állandó érintkezésben maradjon,
azt az
és
közvetítésével az R± rugó szorítja hozzá.
A második sebességet biztosító Du szíjdobcsoport a 109/1. és 112/Ia.
ábrák szerint két részből áll: a része ékelt, p része pedig laza. Ez utóbbi
a Pi fogazott kúpkerékkel áll kapcsolatban, amely a kocsit behúzó függőleges M 0 tengelyt tartja forgásban. E (3 szíjdob ugyanis szélesebb az
éfcglt a résznél és mert a szíj is szélesebb az a-nál, a p részt folyton éri.
Ennélfogva a függőleges M„ kocsibehúzó-tengely folytonos forgásban
van. A második sebességet létesítő ékelt szíjdobra a szíj akkor tolandó
át, amikor az etetőkészülék már elegendő hosszú előfonatot szolgáltatott;
minthogy ez a hosszúság az etetőkészülék fordulatszámától, ez pedig
végeredményben a főtengely fordulatától függ, ezért HARTMANN a második
sebesség szíjvezetőjét a főtengelyen lévő sodratszámláló-készülékkel mozdította el. E számlálókészüléket a 112/Ia. és a 113/1. ábrák szemléltetik.
Lényege abban áll, hogy á főtengelyen levő Tx csavarkerék a T0 kisegítő
tengelyt forgatja, ennek végére pedig a P tárcsa van ékelve; az áttevések
oíykép választandók meg, hogy e P tárcsa az első három munkaszakasz
alatt épen egy teljes körforgást végezzen. E tárcsával történik a szíjvezető
eltolása. E célból a 112/Ia. ábra szerint az S2 szíjvezetőre az SG toldat
van erősítve, a P tárcsára pedig a P1 görgős csap. Amint a Px görgő az
S6 toldatba ütközik, azt útjából kitolja, ezzel tehát az S2 szíjvezető az
ékelt a szíjdobhoz jut. E szíjvezetőt S'2 karjánál fogva az R-a rugó azonnal
visszatérítené, mihelyt Px tovább haladva S 6 alól kicsúsznék; de mert ez
az időtartam rendszerint nem elegendő a második sebességgel végzendő
nyújtásra, azért annak további fenntartása céljából a S.2 szíjvezetőre
csuklósan még az S7 kar is van megerősítve; ennek lengő vége
kimetszéssel van csorbítva, amely a második sebesség bekapcsolásakor
az állványra erősített P 2 pecekbe beleakad, ezzel tehát az R 5 rugót
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hatálytalanítja. Ez az állapot mindaddig tart, míg a P tárcsa annyira
elfordul, hogy a rajta levő PB ütköző az S7 kart P2 -ről kiakasztja. Ekkor
kapcsolódik be a harmadik sebesség.
A harmadik sebesség D m szíjdobcsoportja ugyanis két részből áll:
a része ékelt, p része pedig laza. Szíjvezetője (S3) az R a rugó hatása
következtében a szíjat állandóan a laza dobra törekszik terelni. E szíjvezetőnek az ékelt szíjdob felé való eltolását a második sebesség szíjvezetője végzi. E célból az S3 szíjvezetőre S8 kampós kar van csuklósan
erősítve, ez tehát akkor, amikor S2 az ékelt szíjdobra tereltetik, az 6Vőn
levő P4 pecekbe beleakad. E kapcsolat következtében az S7 kar
^ kikapcsolásakor az Rb
-C
| - rugó az S2-vel együtt
=
az S8-nál fogva az S3
szíjvezetőt is elhúzza,
minthogy RTl feszítőereje nagyobb, mint
az R0 -é.
Ez ismertetett kapcsolat folytán a harmadik sebesség mindaddig tart, míg a P
tárcsa tengelye annyira
el nem fordúl, hogy
a rajta levő P5 ütköző
az 5 8 kart kikapcsolja.
E kapcsolással befeje113. ábra.
ződik az első három
HARTMANN-féle szelfaktoron: 1. a sodrás változtatását
munkaszakasz.
szabályozó készülék, II. az orsók ellenkező forgását
létesítő frikciós tengelykötés kikapcsolása és a kocsi
behúzását létesítőnek bekapcsolása, III. az orsók ellenkező forgását létesítő frikciós tengelykötés bekapcsolása.

A

JOSEPHY-féle

elrendezésnél a sebességváltás szerkezetét a
112/IIa. s a 112/116.
ábrák szemléltetik. Ezekből kitűnik, hogy az első sebesség Dr szíjdobcsoportja csak két részből áll, t. i. az a részből, amely a tengelyre
ékelt kilincskerékkel épen úgy kapcsolódik, mint a HARTMANN-féle
szerkezetben (1. a 112 Ír. ábrát), míg p része teljesen laza, minthogy
az etetést és a kocsi mozgatását végző fogaskerék a 112/IIa. ábra szerint
közvetlenül a B0 főtengely végére van ékelve. Az első sebesség 5X szíjvezetőjét e szerkezetnél is a V0 vezérlő tengely mozgatja; e célból a
szíjvezető alsó (S'J karja a vezérlő tengelyen levő bütykös tárcsával
érintkezik, amelyhez azt az /?4 rugó szorítja.
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A második sebességet létesítő szíjdobcsoport két egyenlő szélességű
szíjdobból áll, ezek közül az a ékelt, a p pedig laza. Ennek S 2 szíjvezetője
háromkarú emelőként van megszerkesztve, amely az R 5 rugó folytán azt
a helyzetet igyekszik elfoglalni, amelyben a szíj a laza dobon fut. E szíjvezető elmozdítása, eltérően a HARTMANN-féle szerkezettől, nem a főtengely
forgásszámának, hanem a kocsi útjának függvényében történik. E célból
a kocsi útja mentén a 112/116. ábrán látható módon van a vízszintes
P0 tengely elhelyezve, ezen pedig a különböző magasságra kiálló, tetszésszerinti távolságban megerősíthető P 2 és Ps károk vannak, a 112/IIc.
ábrán látható módon elhelyezve. Ha a kocsi e karok fölé jut, lenyomja
azokat s ezzel elfordítja a P„ tengelyt, még pedig a P2-vel kisebb, a
P3-maI nagyobb mértékben. Ez elforgatás következtében a tengely végére
erősített S'" 2 kar a vele kapcsolt tolórúd segélyével az S"2-t kart oly irányban forgatja el, hogy a szíj a P2 lenyomására Dn/x, a P3 lenyomására
pedig Diuia-ra jut, ezzel tehát a második és a harmadik sebesség bekapcsolása végbement. Hogy azonban a szíjvezető az R 5 rugó hatása folytán
a P 2 vagy a P3-ra gyakorolt nyomás megszűntével azonnal vissza ne
térjen, a P0 tengely vegére a P4 fogazott körív van ékelve, amelyet helyzetében a P5 kilincs rögzít.
A sodrás befejeztével tehát e kilincs kapcsolandó ki; ezt a kikapcsolást a kocsira helyezett* a 112/IIa. ábrán feltüntetett számlálókészülék
végzi. E számlálókészülék ugyanis az orsókat forgató zsinórdob Cc
tengelyéről a Ti csavarkerék útján kapja forgását, mely viszont a T„ függőleges tengelyt hozza forgásba. E tengely felső végén van a Ta tárcsa,
melynek kerületéből kidudorodó T's ütköző akkor billenti ki a 7~4 T\ kétkarú emelőt, amikor az orsók a kívánt számú fordulatot megtették.
E szögemeltyű a T-s tolórúd útján kiemeli a P5 kilincset, miáltal a szíj1
vezető az R-0 rugó hatását követve, az üres szíjdobra megy át.
(104.
A sodrás befejeztével, vagyis a negyedik munkaszakaszban az
orsók eddigi forgásukhoz képest ellenkező irányban forgatandók, e célból
a főtengelyt kell ellenkező irányban forgatnunk, Hogy e műveletet a kívánt
pillanatban megkezdhessük, olyan oldható tengelykötésre van szükségünk,
amelynek laza része folyvást forog, ékvezetékes része pedig bekapcsoló
szerkezettel van felszerelve. Az oldható tengelykötés rendszerint frikciós,
ennek laza része a B0 tengely forgásához képest állandóan ellenkező
irányban forog. Forgását a HARTMANN-féle szerkezetnél a kocsi behúzását
vígző M 0 függőleges tengelytől.kapja, amelyet a Z)///p laza szíjdobhoz kötött
fe kúpkerék, a JosEPHY-féle szerkezetnél pedig a közlőműtől külön
kötélkorong által hajtott O 0 tengelyen levő M s ' homlokkerék forgat
(I. a 114. ábrát).
A HARTMANN-féle szerkezetnél a 113/11. ábra szerint a súrlódó
tengelykötés M' a laza tagja az M 2 kúpkerék útján nyeri forgását, az
ékvezetékes M i frikciós kúp be- és kikapcsolása pedig az Mr> egykarú
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emelő útján megy végbe. Ezt az emelőt a 113/1 Ih ábra szerint az /<, rugó
állandóan a forgásban levő rész felé húzza. E mozgást azonban meghatározott időpontig megakadályozza az M a M\ M'\ szögemelő, amely
viszont U"x Uí szögemelővel van egyelőre kitámasztva. Minthogy e kitámasztott rendszer feloldásának csak a sodrás teljes befejezte után szabad
végbemennie, ezért az U'\ kitámasztó kar elmozdítását a 112/la. és 113/1.
ábrák kapcsán ismertetett sodratszámláló szerkezet végzi. Amint ugyanis
a P tárcsának P6 ütközője az U1 kart kibillenti, M'6 alátámasztása megszűnik, miért is azt R? rugó elmozdítja, s így most már az R8 rugó
hatása következtében az M-a kar is elmozdulhat.
Nehogy azonban a frikciós tengelykötés kapcsolása lökésszerűen
menjen végbe, az M-a kar m támasztó peckéhez erősített N6 karnak lapított
vége tapintóként az M0 tengelyen levő Ne kúpalakú csavarba hatol belé
s attól vezetve lassan felfelé emelkedik; ezzel tehát szabályozza a frikciós
kapcsolás /?8 általi behúzásának időbeli lefolyását. Bekapcsolt helyzetében
az M ^ e t mindaddig meg kell hagyni, míg az orsók a sodrással ellenkező
értelemben annyi fordulatot nem tettek, hogy az irányító- és feszítődrótok a szükséges helyzetbe jutottak.
Amint e drótok helyzetváltozása bekövetkezett, az M % M i kapcsolata
felbontandó, de ugyanakkor a kocsi behúzása is megindítandó. E két
mozgás szabályozását a 113/11. ábrán látható /V2, Na , Ni s A/, karrendszer
végzi. Amint ugyanis az irányítódrót a kellő helyzetbe jutott, az a később
tárgyalandó módon elforgatja az N2 szögemeltyűt; ezzel N\ kar rögzí-,
tését veszti, miért is az N'\ kar az R9 rugó hatása következtében lefelé
halad. De mert N'\ kar az N3 rúd útján az N4 szögemeltyűvel, az utóbbi
pedig az N7 tolórúd útján az Mb karral áll kapcsolatban, így az N'\ kar
elmozdulása az M é kikapcsolását hozza létre.
105. Az N"1 szögemeltyű az yVÍ4 frikciós kapcsolat oldásával egyidejűleg bekapcsolja az Ns /V9 frikciós tengelykötést is, amely a kocsi behúzását
végzi. A folyton forgó függőleges M0 tengelyen levő ékvezetékes Ns kúpos
hüvely ugyanis az N'\ karnak lefelé való mozgása következtében a laza
/V9 kúppal jön kapcsolatba, e kúp pedig az AT0 és N10 kerekek útján
a kocsit behúzó N0 tengelyre viszi át a forgást. Ez utóbbi tengelyen
vannak az N n N 1 2 csigamenetű kötéldobok, amelyek közül az egyik a
lefejtődő kötelet, a másik pedig a felcsavarodót tartalmazza. Ezek egyikét
(I. a 115/1. ábrán ATn-t) közvetlenül a kocsi mellső feléhez kötjük, a másikat
pedig (1. a 115/1. ábrán /V'12-t) csak az N u korong általi irányítás után
juttatjuk a kocsi hátsó falához. A csigamenetes kötélkorongok használatának az az előnye, hogy a kocsi lökésmentesen indúl és áll meg.
A HARTMANN-féle szerkezetet ismerve, a JosEPHY-félének ismertetésére
térünk át. E szerkezetnél az orsók ellenkező. irányban való forgatását a
114/1. ábrán látható DlII/a szíjdobbal kapcsolatba hozható frikciós tengelykötés M n ékvezetékes része végzi. Ez utóbbi forgását azonban nem az

203 A szelfaktor kocsiszerkezetének behúzása

EME

Ma függélyes tengelytől, hanem a G0 vízszintes tengelytől kapja. A G0 tengely ugyanis külön kötélkoronggal van felszerelve ( G ^ és az előtéttengely ezt forgatja, ettől pedig az M x —M\ és N 9 — N 1 0 kerékáttevés.
útján a kocsibehúzó N0 tengely forgattatik.
Az vW3 frikciós tengelykötést e szerkezetnél is a V0 vezérlő tengely
kapcsolja be. A kocsi kiértekor a vezérlő tengely fél fordulatot tesz meg
s ekkor bütykös tárcsája a 114/1. ábrán látható helyzetbe jut, vagyis az
Mb kart forgató M6 kar most már nem érintkezik a bütykös tárcsávalNehogy azonban az'Af 6 kar az R7 rugó hatását előbb kövesse, mint
ahogy az orsók harmadik sebességének kikapcsolása megtörtént, azt
az S2 szíjvezetőnek S'2 karja rögzíti. De amint a harmadik sebesség megszűnik, az S'2 felemelkedik, áz M5 kar azonnal követi
az R7 rugó hatását s ezzel a
frikciós tengelykötés bekapcsoló- tj
dik. E bekapcsolás következtében
az orsók visszafelé forognak mindaddig, amíg az irányítódrót kívánt
helyzetbe nem jut; amint e helyzetet eléri, a vele kapcsolt J " 7 kar
(L a 116/1. és II. ábrát) elfordítja

az N'"t (1. a 116/11. ábrát) szögemelőt s így kibillen a vele
kapcsolt N"2 , N'"2 szögemelő
is

(1.

a

114/11.

ábrát),

amire

a 114/1. ábra szerint a kocsibehuzószerkezet N\ karja rögzítését vesztve, az N x karrendszer
m Rg rugó hatását követi, miért
is N'\ kar lefelé mozog és az Ns
ékvezetékes részt összeköti az JV9
laza résszel. Most tehát ez a vele

114. ábra.
A JoSEPHY-féle szelfaktor részlete. I. A behúzó szerkezetnek és az orsók ellenkező forgatását végző szerkezetnek együttes elrendezése.
II. A kocsi behúzó szerkezet bekapcsolását végző;
emeltyű elrendezése. III. A kocsibehúzó
szerkezet kikapcsolását végző emeltyű elrendezése.

összeköttetésben levő N'« és TV,io
fogazott kerekek útján forgásba hozza az N„ kocsibehúzótengelyt a rajta levő
esigamenetes kötéldobokkal, amelyek kötelekkel ép úgy vannak a kocsihoz
lÉapcsolva, mint ahogy azt a HARTMANN-féle szerkezetnél láttuk, miért is
ezekkel tovább nem foglalkozunk. A kocsibehúzó tengelykötés (Ns —N9 )
kikapcsolását a HARTMANN-féle szerkezetnél (1. a 113/11. ábra) a vezérlő tengely
az Nt kar kimozdításával végzi, a JosEPHV-féle szerkezetnél azonban ezt a
kocsi pályája mentén elhelyezett N7 tolórúd eszközli. Amikor a kocsi beér,
akkor ez nekiütközik az A/7-nek (1. a 114/111. ábrát), ezzel elmozdítja az Na kart,
amely a reá támaszkodó N'\ kart felemeli s ezzel oldja a tengelykötést.
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Minthogy a kocsi behúzásánál negindításával egyidejűleg az orsók
rendes irányú forgatása is foganatosítandó, a következőkben' e feladat
megoldásával foglalkozunk. Megjegyezzük azonban, hogy ezt a feladatot
JOSEPHY ép úgy oldja meg, mint HARTMANN, miért is csak az utóbbinak
leírásával foglalkozunk.
106. Az orsóknak az ötödik munkaszakaszban való forgatásához,
mert ekkor a főtengely áll, külön szerkezetre van szükség. Ezt a szerkezetet a 115. ábracsoport szemlélteti.
Az orsók forgatása azáltal megy végbe, hogy a kocsin levő L0 kisegítő^ tengelyre helyezett Lx dobon az £ 7 lánc van felcsévélve, amely a
kocsi behaladásakor lefejtődik s ezzel forgásba hozza az'
dobot, ez
pedig az L2 —Z.3 kerékáttevéssel, ha az Lé —L& tengelykötés be van kapcsolva, az orsókat forgató C0 tengelyt.
Az Z.4—Lb tengelykötés bekapcsolása az L& —Z/fl szögemeltyű útján
az irányítódrót által mozgatott, a 116/11. ábrán látható /7 háromkarú
szögemelő /"7-vel jelzett karjával történik.
Az orsók forgatása az esetben, ha az Z.7 lánc vége az állványhoz
^volna kötve, a kocsi behaladása arányában történnék; ámde az ilyen
módon való forgatás azért nem felelne meg, mert a felcsévélés nem hengeres, hanem kúpos csévén történik, ennélfogva azonos forgásszámnak
megfelelően a felcsévélt hosszúság változó, még pedig nagyobb, amikor
a fonal a kúp alsó részére csévélődik és kisebb; amikor a kúp csúcsán
csévélődik. Hogy tehát a kocsi behaladásával arányos rész csévélődjön
•fel, az orsó fordulata a kúp átmérőjének a függvényében módosítandó.
Ha az orsók forgatása például elegendő volna arra, hogy a szabaddá
vált fonaldarab a kúpos cséve középátmérőjén csévéltessék fel, akkor a
kúp nagyobb átmérőjű helyén végzendő felcsévéléskor az orsók fordulatszáma (az út függvényében) csökkentendő, a kúp hegyén való csévéléskor
pedig növelendő.
A fordulatszámnak az út függvényében való csökkentését azáltal érjük
el, hogy az Z.7 lánc végét nem az állványhoz, hanem a negyed körnek megfelelő
lengő mozgást végző quadrans-szerkezet sugaras karjához kötjük, melynek
szögelfordulását a 115/1. ábra szerint úgy érjük el, hogy a sugaras karhoz a negyedkörívalakú Q 4 fogazott ívet kötjük és hogy az a kocsi
útjával arányosan fordúljon, azt a kocsi kihúzását végző kötélnek K\
irányító dobjához erősített Q-a fogazott kerékkel mozgatjuk.
Minthogy a sugaras kar elforgása következtében az Z.7 láncnak
fogópontja a kocsi irányában halad, belőle vízszintes irányba eső
vetületével egyenlő hosszúságú darabbal kevesebb fejtődik le, vagyis a
Q0
sugár által súrolt szög színusával arányban kevesebb.
Ezt a szögfüggvényt a 115/IV. ábra szemlélteti. Ebből kitűnik, hogy
bár a kocsi egyenlő útjainak egyenlő szögek felelnek meg, a iáncfogópontnak a kocsi irányában megtett útjai még sem egyenlőek, mert
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> bv cx > q dv Ennélfogva az orsók valóban kevesebbet fordulnak akkor,
amikor a kúp alsó részén csévélődik fel a fonal. A 115/1V. ábrából azonban az is következik,, hogy a fogópont haladása, vagyis az orsó forgásának csökkentése, a quadrans sugarának nagyságától is függ, de mert a
cséve vastagsága a fonal átmérőjével arányosan nő, ezért a vastagabb
fonalak felcsévélésekor a sugár növelése céljából a lánc végét tartó Q x
csavarház feljebb helyezendő, vékonyabb fonalaknál pedig lejebb. A csavarház állítását a munkás a Q'z forgattyúval végezheti, mert a Qt csavarház a Q0 csap körül lengő Q2 karba elhelyezett Q 3 csavarorsóval áll
kapcsolatban. Ha a munkás a
csavarházat nem emeli fel kellőleg,
úgy a csévék többet csévélnek a szabaddá vált fonalhossznál, miért is
a fonal feszültsége nő és a feszítődrót erősen lesűlyed. Ezt a jelenséget
a Q t csavarház automatikus feltolására használhatjuk fel. Ecélból az /„
irányítódrót tengelyére az /5 jelű kurtább kart, a feszítő F0 tengelyre pedig
az Fb hosszabb kart kell szerelnünk, mindkettőnek végét pedig lánccal úgy
kell összekapcsolnunk, hogy ez a 115/1. ábra szerint, a kocsiban levő Q 1
egykarú emeltyű végén levő <28 csigát annyira emelje, hogy a fonal szabályos felcsévélésekor a Q 7 kar közepén levő ütköző a Q 0 kilincskerékből
kiemelkedjék. Az ily elrendezés mellett abban az esetben, ha a csévék
többet csévélnek, mint amennyi a kocsi behaladásának megfelel, a
feszítődrót közelebb jut az irányítóhoz, az Fb kar lefelé mozog, ezzel
a Q s csiga s így a Q7 kar is alsóbb helyzetbe jut, minek következtében ez utóbbi a Q g kilincskereket zárja. Most tehát a Q g kilincskerék tengelyén levő kis kötéldob, amelyet a Q10 kötél teljesen körülövez, akkora súrlódást fejt ki, hogy a kötél a kocsival együtt befelé kénytelen
haladni s ezzel a Q0 tengelyen levő Q 13 s Q'13 kúpkerékáttevéssel a Qz
csavart forgatja, ennek következtében pedig a Qt feljebb halad.
Az elébb hangsúlyoztuk, hogy a cséve felső részén való csévéléskor
az orsók forgásszámát fokoznunk kell. Ecélból a csavart tartó Q3 kar
felső részének nyúlványába a Q í 4 jelű kétkarú emeltyű van elhelyezve,
amely a csévelés utolsó időszakában alsó karjával ráfekszik az L-, láncra,
felső karja pedig a <23-ba támaszkodik. A qudrans elforgása közben tehát
lenyomja a láncot, vagyis többet fejt le a láncból, ezzel tehát az orsók
forgásszáma szaporodik.
Amint a kocsi beér, az Z.4—Lb tengelykötés kikapcsolódik. Hogy
azonban a kocsi kifelé haladásakor a lánc az Lx dobra felcsévéltessék, az
L0 tengelyen levő dob L\ részére ellenkező irányban kötél van körülcsavarva, amely az Z/8 irányító-dobon át az L\ dobhoz van erősítve s
mert éz utóbbin ellenkező értelemben az L, kötél is fel van csavarva, ez
pedig az L\ csigán át haladva a O súllyal van terhelve, így tehát az I 7
lánc állandó feszültség alatt áll s felhengerlődik.
107. Amikor a kocsi kifelé halad, az irányítódrót a 116/1. ábra
szerint az orsó csúcsa felett van, a feszítődrót pedig ez alatt. A fel-
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csévélés megindítása céljából tehát az irányítódrót (/,) karja lehúzandó s ezzel egyidejűleg az J' 2 kar felemelendő a mozgatását végző / 5
egykarú emeltyű végén lévő csigára. A most jelzett feladatot a következően oldjuk meg. Az irányítódrót lehúzása céljából az /4 (I. a 116/II.
ábra) végéhez erősített I\ láncot a C0 tengelyen levő /8 dobra csévéltetjük
fel (1. a 115. II. ábrát is.) Ez az /8 dob azonban lazán van a C0 tengelyen,
de oly kilincsművel is fel van szerelve, amely a tengellyel való kapcsolását
akkor létesíti, amikor az orsók ellenkező irányban forognak. Az orsók
visszaforgásakor tehát 116/11. ábra szerint az /'4 lánc felcsavarodik az
/8 dobra, ezzel lehúzza az / 4 kart s így az /2 útján felemeli az /'2 kart
is, hogy pedig az utóbbi akkor, amikor kellő magasságra felemeltetett,
egyúttal az /5-re reácsússzék, az /'4 lánc irányítását végző /" 4 irányítókoronghoz az /„ húzórúdat és az / 7 —/' 7 —/" 7 háromkarú emelőt is kap-

116. ábra.
A HARTMANN-féle szelfaktor részlete. I. Az irányító- és feszítődrót helyzete
a sodrás munkaszakában. II. Az irányító- és feszítődrót helyzete a csévélés
munkaszakában.

csolatba hozzuk. Minthogy az J\ lánc felcsévélése következtében ferde
irányú húzóerő támad, ennek egyik komponense az / 6 rudat a kocsihoz
húzza s ezzel az l\ kart az /5-re csúsztatja; de kilengeti a ferde irányú
erő /7 háromkarú emelőt is, oly módon, hogy az /'7 jelű kar felfelé
emelkedik és kikapcsolja az N'"2 , N"2 , N'2 szögemeltyű rendszerrel
az orsók ellenkező irányú forgását, az / 7 " kar pedig lefelé mozdúl és
szögemelővel összekapcsolja a quadrans-lánc dobját a C0 tengellyel.
(L a 115. II. ábrát.)
108. Ha már az irányító- és a feszítődrótok a megfelelő helyzetbe
jutottak, a felcsévélés végzésére az irányító, mozgatását a kocsi útjában
elhelyezett alakos sínnel, a coping-sínnel*) biztosítjuk. Ezt a sínt a 117.
ábra szemlélteti. Hogy a sín szerkesztését megértsük, a cséve alakját kell
*) E sín angol elnevezése: coping plate.
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figyelembe vennünk. A cséve vastagsága ugyanis a fonal finomságának
megfelelőleg dcs = 20—30 mm határok között váltakozik s a kúp h magassága teljesen arányos ezzel a mérettel, mert a kúp palástjának az alaplappal alkotott szöge (1. a 117/1. ábrán a y szöget) csak kis határok között
ingadozhat: y = 72° — 75\
tehát h — (iics

a

°> 2 "
A y szög azért változhatík csak
ily szűk határok között, mert
az esetben, ha az kisebb értékű, akkor rázkódás következtében az egymásra halmozott rétegek könnyen válnak
le, ha pedig nagyobb e határértékeknél, a cséve nem
hasznosítható jól, amennyiben
annak kúpos része a teljes
hosszúságának tekintélyes hányada. A cséve kúpos részére
a szelfaktor teljes útjának
megfelelő 180 cm hosszú
fonaldarab oly módon cséveltetik fel, hogy ebből 20 cm-es
hosszúságú magas menetekben lefelé, 160 cm-es pedig
lapos menetekben felfelé csévéltetik fel. E kétféle emelkedésű menetek következtében
az egymás fölé került rétegeket elkülönítjük egymástól és a
felsőbb meneteknek az alsóbbakba való bemetsződését is
lehetetlenné tesszük.
Hogy a megadott hosszúságú fonaldarabok felcséveléséhez szükséges menetek számát megállapítsuk, figyelembe
vesszük azt a geometriai összefüggést, hogy a közepes dk átmérőtől, fölötte és alatta egyenlő távolságban levő átmérők összege
mindenkor a közepes átmérő kétszeresével vehető egyenlőnek, ennélfogva írhatjuk, hogy

nx dk n = 160 és /z2 Í4 71 = 20,
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de mert dk = —

—, így írhatjuk, hogy
7ü = 20 c/?z.

2
E képletek segítségével, mert Ú?„ és d„ értékei ismeretesek, a menetek
számát meghatározhatjuk, ez adatok segítségével pedig az irányítósínt a
következőképen szerkeszthetjük meg: A 117/II. ábra szerint meghúzzuk a
vízszintes alapvonalat, ezt két részre osztjuk, még pedig úgy, hogy egyik
része 20, a másik része 160 cm hosszú legyen. Ezután e részek érintkezéspontjában e vízszintes vonalra merőlegest emelünk, s erre felmérjük a cséve
magasságát, a h-1, ezt azután felosztjuk nx egyenlő részre; továbbá megjelöljük a vízszintes vonalon az egyes menetek lefejtett hosszúságát, a dx n,
ű?2restb.-eket s mindegyik osztáspontra merőlegest emelve, ezekre fokoza3
tosan megjelöljük az ^ — - h , ^—-h,
h stb. magasságokat. Ha az
ilykép megjelölt pontokai folytonos görbével összekötjük, megkapjuk az
irányítósínnek a sűrű menetekre eső részét. Hogy ezt a szerkesztést a
rövidebb ágon is végrehajthassuk, a h magasságot most n.2 részre osztjuk,
ezután pedig az előbb ismertetett módon járunk el. Az irányítósín szilárdítása céljából gerincét a vízszintes vonal alatt megtoldjuk, úgy mint a
117/III. ábrán látjuk.
Az ilykép megszerkesztett irányítósín segítségével egy-egy réteget
szabályosan felcsévélhetünk; de hogy a csévélést tovább is folytathassuk,
a 79. pontban közöltek szerint a fonalvezető kilengésének határait minden
réteg után a fonal vastagságától függő mértékben a cséve tengelye
irányában felfelé kell eltolnunk.
Minthogy a szelfaktoron az / irányítódrótot az /2 és /'2 karok mozgatják, ennélfogva a kilengés határainak eltolása céljából az /'2 pályája,
vagyis az irányító- (coping-) sín, párhuzamosan lecsúsztatandó. E célból a
coping-sín két vége a Cn és
sarukra van helyezve, melyek a Cp %
rúddal állanak kapcsolatban. E saruk közül a CP1 csavarral áll összeköttetésben, ez pedig a Cpi kilincskerékkel, melyet a Q„ quadráns tengelyére
helyezett Qlb kar mozgat. A quadráns minden kilengésekor e kilincskerék
kissé elfordúl, ezzel a csavar kissé befelé hozza a CP1 sarut, s mert vele
halad a Cp2 , ezért lesűlyed az ezeken nyugvó coping-sín.
Még megemlítjük, hogy a cséve megtelte arányában az orsók végére
csavarodott fonáldarab kurtábbá válik, ezért a coping-sín emelkedő ága
fokozatosan rövidítendő, amit azáltal érünk el, hogy a sínt lecsúszása
közben a 117/111. ábrán C„6-al jelölt vezetékkel kifelé toljuk.
Az eddigiekben hallgatagon feltételeztük, hogy a cséve kezdő kúpja
már készen van. Ez a feltétel azonban szelfaktoron nem valósúl meg, a
kezdő kúpot tehát magán a szelfaktoron kell elkészítenünk. E feladatnak
a saruk megfelelő alakításával tehetünk eleget.
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A 79. e^ pontban kifejtettük, hogy karimás cséve esetén a fonalvezető kilengésének alsó határa mindaddig változatlan, míg a kezdő kúp
teljesen el nem készül, miért is a saru kezdeti részének vízszintesnek kell
lennie, amint ez a 117/111. ábra jobboldali saruján látható. A baloldali
saru kezdeti része ellenben,' mert a fonalvezető kilengésének felső határa
folyton emelkedő, valamivel nagyobb lejtősséggel készül a rendes csévelést
végző résznél.
Papiros hüvelyre való csévéléskor a kezdő kúp a 117/VI. ábra szerint
úgy készül, hogy a fonalvezető kilengésének alsó határát lassabban emeljük,
mint felső határát, miért is a jobboldali saru bekezdő része szintén lejtős,
de a baloldali saruénál csekélyebb lejtősségű. A baloldali saru alakja ez
esetben is olyan, mint a csévélés előbbi módjánál.
A kezdő kúpok készítésekor az orsók fordulatszáma kell, hogy nagyobb
legyen, mint a rendes csévéléskor, mert a cséve átmérője akkor még kisméretű. E célból a quadráns Ql csavarházát egészen a Q0 tengely közelébe
kell lesülyesztenünk. Amennyiben Qj-nek e helyzetéből kifolyólag az orsók
forgásszáltia túlnagy volna; annak csökkentését a Qí csavarház lassú
emelésével a szelfaktor az Fi Ii Q1
karrendszer segítségével a 107. pontban leírt módon önműködően végzi.
109. A szelfaktor öt munkaszakaszát végző kinematikai láncolatok
összhangzatát, amint már jeleztük, a vezérlőtengely biztosítja. E célból
a vezérlőtengely akkor végez fél-fél fordulatot, amikor a kocsi ki- s beér.
Az időszakos mozgás elérésére a HARTMANN-féle szerkezetnél a
vezérlőtengely fogazott tárcsákból álló oldható tengelykötéssel van ellátva s
mert ennél a bütykös tárcsák a V0 tengelyre vannak ékelve (1. a 118/IIŰ.
ábrát), ezért a tengelykötés ékelt eleme (VJ erre van helyezve, a másik
eleme, t. i. a V2 pedig hüvelyével együtt lazán fut rajta. A tengelykötés
bekapcsolása céljából a V2 részt az R10 rúgó állandóan a V8-hoz szorítja.
Hogy azonban a V0 tengely forgása a félfordulat megtétele után megszűnjék, a V2 —V3 fogazott tárcsák egymástól annyira széttolandók, hogy fogazatuk
ne érintkezzék. Ez elemek széttolását a következő szerkezet végzi:
A V0 tengelyre ékelt Vs elem egyik furatába lazán van beledugva a
Vf , pecek, amelynek egyik vége V2 elemmel, másik vége pedig a H himba
által elmozdítható és az állványhoz támaszkodó H s lappal érintkezik.
E lap közepén a tengely halad át, de hogy e lap (1. a 118/L és 118/116.
ábrákat) a himba kimozdúlása következtében elmozdúlhasson, kivágása
akkora, hogy ez elmozdúlásábán gátolva ne legyen, ennélfogva a tengely e
kivágásnak vagy felső, vagy alsó szélével érintkezik. A kivágás mindkét
széle mentén körív alakban a 118/116. és 118/IIc. ábrákon látható lejtős
pályák vannak kialakítva. E pályákkal érintkezik a V6 pecek. Amint az
a lejtős páíya tetejére ér, a tengelykötés két eleme a 118/IIa. ábrán jelölt
viszonylagos helyzetbe jut, vagyis a fogazott tárcsák kapcsolata megszűnt,
a V0 tengely forgása tehát szünetel.
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118. ábra.
A vezérlőtengely mozgató szerkezete. I. A HARTMANN-féle szelfaktor himbás szerkezete.
Ha. A HARTMANN-féle szelfaktor oldható tengelykötése. 116. és I k . ugyanannak kikapcsoló szerkezete. III. A PAR-CuRTis-féle szelfaktor vezérlőtengelyének elrendezése.
IVa. A PLATT BROTHERS-féle szelfaktor vezérlőtengelyének elrendezése. IV6. Ugyanennek 'kikapcsoló szerkezete. Var. A JosEPHV-féle szelfaktoron a -vezérlőtengely-oldhato
kötése. Vb. Ugyanannak kikapcsoló szerkezete. Vc. A himbát helyettesítő tolórúd.
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A 118/116. ábra elrendezése a kocsi beérkezte utáni állapotnak felel
meg, de amint a kocsi kiér, a H himba a H3 lapot feltolja, a V6 pecek
leesik a lejtős pálya tetejéről, miért is az R w rúgó a kapcsolatotismét létrehozza. A vezérlő-tengely forgása következtében azonban a V&
pecek a fi 3 lap felső részén levő lejtőre fut fel s ilykép a félfordulat
megtétele után a tengelykötést kikapcsolja.
Hogy a H3 lap a kocsi beérkezésekor, valamint annak kiérkezésekor
e megkívánt elmozdúlást elvégezze, az a H himbával áll összeköttetésben.
E himba ugyanis a 118/1. ábrán látható módon úgy van a kocsi pályája
mentén elhelyezve, hogy a kocsin lévő irányító- és feszítődrótok tengelyei felváltva beleütköznek a H himba végéhez erősített H 1 és // 2
ütközőkbe s ezzel a H himbát H„ csapja körűi felváltva jobbra s balra
kibillentik. Nehogy a himba saját súlyánál fogva visszabillenjen, annak
a H., felőli végét súrlódó lappal támasztjuk.
A HARTMANN-féle elrendezést ismerve, a JosEPHY-félére térhetnénk át,
d e m e r t ez u t ó b b i m e g é r t é s é t

a

PAR-CURTIS

és a

PLATT BROTHERS-féle

szerkezetek ismerete megkönnyíti, ezért előbb ezek szerkezeteit fogjuk
ismertetni.
Mindkét szerkesztő a kocsi végső helyzeteinek jelzésére a H himbát
használja fel. A PAR-CURTIS elrendezésénél (1. a 118/111. ábrát) a H himba
végére a // 3 kar szilárdan van erősítve, ezen azonban nem lejtős pálya,
hanem ütköző van, amely a V3 rész forgását megakadályozza. E szerkezetnél a tengelykötés frikciós rendszerű, de mert a bütykös tárcsák a
Vo hüvelyen vannak, a folyton forgó V2 rész a V0 tengelyhez ékelt, míg
az ékvezetékes V3 rész a hüvelyen van s az Rw rúgó ez utóbbit nyomja
állandóan a K2-höz. Az ilykép előálló súrlódás folytán a V3 s ezzel a
V0 hüvely is állandóan foroghatna. Hogy azonban ez utóbbi részek
forgása megakadályoztassák, a l^-mal kapcsolatban lévő V5 tárcsára
átmérő irányban két ütköző van elhelyezve. Ez ütközőknek a tengelytől
mért távolságai azonban nem egyenlőek. Ha tehát a himba alsó helyzetében a He karon levő H'a ütköző a V5 tárcsa beljebb fekvő V'% ütközőjének állja útját, akkor a himba kibillenése következtében a fi 3 kar felemelkedik s így ennek H'A ütközője a V'0 hüvely félfordulata után a
V6 tárcsán lévő V"6 külső fekvésű ütközőnek útját állja. Az elmondottak szerint a tengelykötés elemeinek érintkezése folytonos, ennélfogva
a frikciós kúpok folyton súrlódnak s így kopnak is. Ez a kopás azonban,
ha a kúpok kéregöntvényből készülnek, oly csekély, hogy a szerkezet
fenntartása költségét alig befolyásolja.
A PLATT BROTHERS-féle e l r e n d e z é s n é l , a m i n t a z a 118/LVC. s 118/IV6.

ábrákból kitűnik, a tengelykötés szintén frikciós. A bütykös tárcsák azonban a V0 tengelyre vannak ékelve, miért is a V3 elem erre van ékvezetékesen elhelyezve, holott a folyton forgó V2 elem, Vt hüvelyével együtt, lazán
van a V0 tengelyen. Minthogy az R10 rúgó hatása következtében e két
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elem folyton súrlódik, a hüvely forgása folytonos volna. De hogy a V3
forgását meg lehessen akasztani, az ezzel kapcsolt V5 tárcsán a V\ és V'\
jelű ütközők épen úgy vannak elhelyezve (lásd a 118/IVö. ábrát), mint az
előbb ismertetett szerkezetnél.
Ez ütközők megakasztására a himba által mozgatott H3 szögemplő
szolgál, amely a himba mozgása következtében kis szögelfordulást végez.
Egyik állásában az a külsőbb V6-nek állja útját, másik állásában pedig a
belsőbb fekvésű K"6-nek.
Ezek ismerete után a JosEPHY-féle elrendezés ismertetéséhez foghatunk.
A JosEPHY-féle elrendezésnél a himba helyett a 118/Vc. ábrán H-mal
jelölt vízszintes rúd jelzi a kocsi szélső állásait. E célból a H rúd a
kocsi pályája mentén van elhelyezve s erre két ütköző, t. i. a H\ s a H.2
jelű van erősítve, melyekbe a kocsi felváltva ütközik, ennélfogva a H
rűdat vagy befelé, vagy kifelé tolja. Hogy ezt a mozgást a kikapcsolásra
miként használja fel JOSEPHY, azt csak tengelykötésének ismertetése után
tárgyaljuk. A tengelykötés rendszere frikciós ugyan, de az nem a V„
tengelyre van szerelve, hanem a kocsi behúzását végző M 0 tengely felső
végére, amint az a 118/Vö. ábrán látható. Az M0 tengelyen lévő folyton
Forgó ékvezetékes V2 elem itt is az R10 rúgó hatása következtében jön a
Vg-mal érintkezésbe, ez utóbbi pedig forgását a VX V\ kúpkerekek útján
közli a vezérlőtengellyel. E fogazott kerekek áttevés-viszonya 1:2, ennélfogva a vezérlőtengely félfordúlatának megfelelően a VT kúpkerék, tehát
V8 is, teljes körforgást kell hogy végezzen. Ámde az R10 rúgó hatása
folytán a forgás folytonos volna, ha ezt valamikép nem gátolnánk. A forgás meggátlását JOSEPHY, annak ellenére, hogy a tengelykötés frikciós,
nem ütközőkkel végzi, hanem a frikciós kúpok széttolásával, vagyis olyan
módon, mint ahogy azt HARTMANN teszi. E célból JOSEPHY a V3 kúp
furatába a VR pecket lazán helyezi el, amely egyik végével a K2-vel, másik
végével pedig a H3 karon lévő lejtővel érintkezik. A H3 kart, amint a
118/Va. ábrából kitűnik, kétkarú emelőként szerkesztette meg és ennek
középső csapját a vezérlőtengely egyik rovatékos tárcsájával érintkező HI
tolórúdba foglalta. Ha a kocsi beér, az a H\ karba ütközve (1. a 118/Vc.
ábrát) a H rudat a H3 kar felé tolja, ennélfogva ennek szabad vége az
M0 tengely felé halad s így a V6 pecek kénytelen a lejtőről lecsúszni, a
kapcsolat tehát helyreáll s a vezérlőtengely forogni fog. A vezérlőtengely
forgása következtében azonban a HI tolórúd kifelé tolja a H3 középső
csuklóját s mert alsó csuklója ekkor helyzetét megtartja, felső vége az
M 0 tengelytől eltávozik s ezzel ismét a V6 peceknek útjába jut, az tehát
egy teljes körűiforgás után erre reáfut s kikapcsolja a tengelykötést.
110. Az előzőkben a szelfaktor összes részleteit ismertettük, hogy
azonban e részletek mikénti csoportosításáról is képet nyújthassunk, a
119. ábrán a JosEPHY-féle szelfaktor távlati képét mutatjuk be. E képen a
kocsi hossza a rendes hosszúságnak csak Vio-része, a többi géprészek
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azonoan a szokásos méretnek felelnek meg. A kocsi
szerkezeti alkatrészei közül
az orsók, az irányító és
feszítő drótok s ezek mozgató szerkezetei is jól megfigyelhetők.
A szelfaktor összes
mozgató szerkezetei a gép
középső részében az ú. n.
fejrészben vannak
elhelyezve. A fej főrészében
látható a párhuzamos fekvésű főtengely, a kis fejben
pedig a quadrans összes
hozzávaló részleteivel együtt.
A kártoltgyapjú-szelfaktorok orsóinak egymástól
való távolsága (az osztás)
50 mm szokott lenni. A fejrész szélessége az oldalállványokkal együtt 1,85 m. Az
egész szelfaktor által szükségelt terület hosszúsága:
H n = 1,85 + (osztás X
X orsók számával);
annak szélessége pedig, ha
két szelfaktor szemben áll:
6,8 ~ 7 m, a párhuzamos
elrendezésű
főtengelyűnél
ugyanis a kisebb számérték
a mértékadó.
A szelfaktor munkateljesítménye az egyes műveletekhez szükséges idő függvénye. A kocsi egy teljes
fordulójának menetideje
ugyanis a fonal sodratától
függően 12~24 mp\ ebből
a feszítő- és irányító drótok
rendbehozatalára szükséges
idő 1 —1,5 mp, a felcsévélésre pedig 2,5 ~ 3 mp. Per-
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cenként ezek szerint a szelfaktor 5~2,5 fordulót tesz s mert egy kocsiforduló alatt 1,85—1,65 tn fonal készül, ennélfogva az orsónként egy
perc alatt elkészült fonal súlya:
L_ _ (5,0-2,5) (1,85-1,65) _ 9,25-4,12_6 £ 68
0„ = C N ' '
W
CN
CNLT4UO
111. A szelfaktor, amint már jeleztük, időszakosan fon, vagyis felváltva sodor és csévél, ez okból csekély a munkateljesítménye. A kártolt
fonalakhoz használt fonógépek munkateljesítményének növelése céljából
az időszakos fonás helyett a folytonos sodrást törekedtek alkalmazni.
Ezt a feladatot gyakorlatilag egy időben oldották meg a C. MARTIN verviers-i
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amely ezt állandó sebességgel fejti le.
A lefejtett előfonat az Ex E% nyújtó
hengerpárok hatása alá jut, de hogy
nyújtható legyen, e két hengerpár
közé elhelyezett Z7 fonó csövön halad
át. A fonócső a 120/111. ábrán látható módon olyan fonalvezető dróttal van felszerelve, amelynek vége
az E2 hengerpár érintkező vonaláig
ér; ez elrendezés folytán a visszasodrás csak az olyan szálakra terjed ki, amelyek az E.2 hengerpár
által már fogva vannak. A fonócső
útján az előfonat akkora sodrattal
látandó el, hogy vékonyabb helyein a
120. ábra.
szálak már teljesen le legyenek kötve;
A régibb- és újabbrendszerű folytonos
ámde a folytonos fonógép szerkesztői
működésű kártolt gyapjúfonó-gép.
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kezdetben kevés sodratot adtak az előfonatnak, hogy tehát ez ennek ellenére nyújtható legyen, a sodrást kurtább darabra kellett sűriteniök. E célból az F fönócső és az E1 hengerpár közé a 120/11. ábra szerint a réselt
G0 hengert olykép helyezték el, hogy a fonócső a GoEj^ egyenes vonal
alá kerüljön; ezzel ugyanis elérték, hogy az előfonat a O0 henger résébe
beékelődött, vagyis hogy a sodrás hatása csak az E2 Oa darabra terjedt
ki és az E2 hengerpár csak ezt a darabot nyújthatta. E fonaldarabra az
E2 hengerpáron kívül nyújtó hatást fejt ki az F fonócső is. A forfal
ugyanis a fonócső felső végén levő kivágáson halad át s így azt a fonócső
excentrikus helyzeténél fogva minden körülforgás alkalmával ráncigálja.
A munka folytonossága kedvéért azonban az átmeneti sodrat fokozatosan
újabb fonaldarabra is kiterjesztendő. Ecélból nevezett szerkesztők G„
henger mellé a 120/1. ábrán látható módon a G1 G2 súllyal terhelt szögemeltyűt helyezték el. A fonal ráncigálása következtében az emeltyű Gx vége
lökést kap s így az az ábrán megjelölt nyíl irányában kibillenni kéiíytelen,
de mert a szögemelő- G 2 karja ellensúlyt hord, ennek tömege a nehézségi erő következtében ismét visszatereli a szögemeltyűt eredeti helyzetébe. Ámde ekkor Ox karja oly ütést mér a fonalra, hogy az a Q0 réséből
kis időre kiszabadul s ekkor a sodrat G0 E1 darabra is kiterjed.
Az E2 hengerpár által nyújtott előfonat, mihelyt e henger hatása
alól szabadúl, teljesen sodratlan, ennek megsodrása a már ismertetett
gyűrűs orsóval végezhető. A gyűrűs rendszerű orsónál azonban a fonal
felcsévéléskor a gyűrű súrlódásának megfelelő feszültség alatt áll, ezért
ezt a folytonos fonógépet csak érős sodratú, t. i. láncfonalak fonására
lehet használni.
Újabban JOSEPHY lényegesen egyszerűsítette a folytonos fonógép
szerkezetét. Ő ugyanis a fonócsövet akkora sebességgel járatja, hogy az
előfonat Eí E2 hengerpárok között levő teljes hosszúsága nyújthatóvá válik,
ezzel tehát fölöslegessé tette a G0 réselt hengert, valamint a Gx G2
szögemelőt. A fonócsőnek is egyszerűbb alakot adott (1. a 120/IV. ábrát).
Elhagyta a régi fonócsó felső végén levő kivágást, valamint az alsó
végéhez erősített fonalvezető drótot. A fonócső furatát a tengelyirányhoz képest excentrikusan készítette, végét pedig tűheggyel látta el.
E módosítások előnye, hogy a fonal szakadása esetén nem kell a fonócsövet megállítani s rajta a fonalat drótkampóval áthúzni, hanem azt
egyszerűen hozzáillesztjük a fonócső furatához, amelybe ez a reá ható
centrifugális erő következtében behatol és a furaton végigfut, sőt ezúton
az E„ hengerpár alá is jut.

b) A fésűsfonal gyártása.
a) A tisztító műveletek.
112. A fésűsfonal legfontosabb tulajdonságai: egyenletessége és
simasága. Hogy a fonalat e két tulajdonsággal felruházhassuk, a szálak
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egyenlő hosszúságán kívül azok párhuzamos elrendezéséről, valamint
tökéletes elosztásukról is kell gondoskodnunk. Épen ez okból kerülnünk
kell mindazon műveleteket s eljárásokat, amelyek a szálak kúszálódását,
vagy nemezelődését okozzák vagy előmozdítják.
A gyári mosás gyorsabb elvégzése céljából e fonal gyártásához háton
mosott gyapjút használunk, amelyet gondos osztályozás után a 142. oldalon
kifejtettek szerint Ieviathánban mosunk ugyan, de nem szódával, hanem
szappannal. A leviathán első három kádjában m3-enként 1 —1,5 kg szappant oldunk, a negyedikbe pedig tiszta vizet adunk; a fürdők hőfoka
40~45 C0', a gyapjút e három fürdőn 18—20 perc alatt vezetjük át.
A negyedik kádban levő öblítővíz hőfoka ugyancsak 40~45 C°, e
kádban a gereblyék szintén csak oiy sebességgel haladnak, mint a többiben, mert az emulziós szappanrészecskék meleg vízben jól elkülönülnek.
Öblítés után a gyapjút nem kezeljük röpítőgépen, mert azon az erős

121. ábra.
A fésűsgyapjú-szárítógép.

nyomás alatt végbemenő lehűtés következtében a szálak elhajlásokat
szenvednének.
A fésűsfonal-gyártásnál a fonal simaságának növelése céljából a
gyapjút természetes göndörségétől (íveltségétől) meg kell fosztanunk; ezt
elérjük, ha a gyapjút meleg és nedves állapotban erősen kifeszített
állapotban tartjuk. Hogy ezt a műveletet elvégezhessük, a mosott gyapjút
nem szárítjuk ki teljesen, hanem a 121. ábrán jelzett gépen csak kissé
megszikkasztjuk s azonnal kártoljuk. Az ábra szerint e szárító lényegét
az.v4 gyűrűkbe erősített C gereblyefogakkal felszerelt B lécekből képezett
rostahenger alkotja, amely a munka folytonossága kedvéért a vízszinteshez
képest 8°~10°-nyi ferdeséggel van elhelyezve. E rostaköpenynek nincs
tengelye, hanem a Dr D 2 súrlódó dobokon nyugszik és forgatása is ezekkel
•történik. A leviathán sajtolóhengere alól kiszabadúló gyapjút a
etetőasztalra teszik, ennek végéről függőleges irányban esik az le a 2~2,5 m
átmérőjű rostahenger első gereblyéire, amelyek azt súrlódása folytán a
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henger forgása irányában felemelik oly magasságig, míg a reáható nehézségi erő a gereblye fogairól le nem csúsztatja; innen a gyapjú függőleges
irányban hull a rostahengerre s mert újból való felemelése a forgásirányban történik, gazért a gyapjú a
121/11. ábrán nyilas vonalakkal jelölt
utat írjá le s ezzel folytonosan tovább
halad a henger alsóbb keresztmetszete felé, míg végre a G 2 végnélküli
hevederre jut és a szárítót elhagyja.
A 121/1. ábra szerint a szárítandó
gyapjú a rostahengernek csak fél
oldalát borítja, hogy tehát a Tcsatornán át beömlő meleg levegőt gazdaságosan felhasználhassuk, a rostahengernek gyapjúval nem borított
részét azEburkolattal látjuk el. A tisztára mosott gyapjút még nyirkosán a
csomóbontó műveleteknek vetjük alá.

§) A nagyoló és a finomító csomóbontás.
113. A nagyoló és finomító
csomóbontást a fésűsgyapjúiparban
az e célra szerkesztett kártológépen
egyfolytában végezzük. E gép elrendezését a 122. ábra mutatja.
A nyirkos, meleg, mosott gyapjút a munkás a B etetőasztalra teregeti. Ettől átveszi azt a B x etetőhengerpár, majd pedig a C fűrészfogas henger, amely a Q pengék
segélyével lesúrolja a gyapjúról a
takarmányhulladékokat. A C henger^
ről a gyapjút az E jelű fűrészfogas
henger veszi át, amely gőzzel fűthető és két munkás- és forgatóhengercsoporttal van felszerelve. Ez a
hengercsoport végzi tehát a nagyoló
csomóbontást. Hogy e művelet közben a szálak el ne tépessenek, súrlódásukat kenőszerekkel csökkenteni,
kell. E célból az E henger folytonos
érintkezésben áll a O olajtartályba
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mélyedő, nemezzel bevont hengerrel, fűrészfogai tehát olajosakká válnak
s így az olajat bontás közben á gyapjúra kenik. A most ismertetett
nagyoló csomóbontás azért megfelelőbb a kártolőiparban használatos farkasnál, mert a gyapjúszálak folyton egyirányban simíttatnak s így párhuzamosságuk fokozódik. Az E hengerről a gyapjút azután a H közlőhenger átadja az
Fi egyengető-kártoló fődobnak, amelynek bevonata a 164. oldalon levő 76.
képlettel kiszámított értékeknél két metrikus számmal alacsonyabb számú.
Ez a fődob három munkás- és tisztítócsoporttal dolgozik ; ezeket — mert
az anyag még pászmás •— 0,5 mm-rel távolabb kell elhelyeznünk a
166. oldalon megadott méreteknél; ugyanezen okból e fődob kiemelőhengerrel sincs felszerelve, a pászmák ugyanis anélkül is beleakadnak az
Lx leszedőbe.
E leszedőről az anyag az F2 fődobrá kerül, amely már a 76. képlettel
kiszámított kártokkal van bevonva, munkás- és forgatócsoportjai pedig a
166. oldalon megadott közelségre vannak beállítva. E fődobon a pászmák
elemi szálakra bontatnak, ezért ez már a K kiemelő hengerrel is fel van
szerelve. A kárttűk végeire kitolt anyagot az L2 leszedő veszi át, erről
pedig az R rezgő penge nyúzza le a fátyolt, amely a Px tölcséren át
haladva szalaggá válik. E szalagot az
hengerpár továbbítja, azután az a
P 2 szalagvezetőtölcséren áthaladva az S2 S'2 felgombolyító szerkezetre
jut. A felgombolyító sebessége valamivel nagyobb a továbbító Sx hengerpár sebességénél, a szalag tehát a csévén feszesen csévélődik fel. Hogy
e feszültség ellenére a felsőbb rétegek szálai az alsóbb rétegekéihez hozzá
ne tapadjanak, a felcsévélés magas menetekben végzendő. A feszes csévélés
folytán a gyapjúszálak, minthogy még melegek és nedvesek, íveltségüket
nagyrészben elvesztik.
A felcsévéléshez a 122/11. ábrán látható szerkezetet használhatjuk.
Ennél az álló P2 szalagvezetőhöz képest az S2 henger a rajta levő S'2
csévével együtt forgó mozgáson kívül tengelyirányú váltakozó mozgást
is végez, még pedig azáltal, hogy A2 áílvány, melybe az S2 henger
ágyazva van, az S0 és S3 tengelyeken ide-oda csúszhatik, hogy kellő
vezetést kapjon. Az S2 henger forgatását azáltal érjük el, hogy az az S0
tengellyel ékvezetékes kapcsolatban áll; alternatív mozgását pedig azáltal,
hogy az A2 állvány egyik nyúlványa behatol az S3 tengelyen levő
visszatérő magas menetű lapos csavarbarázdába. E felcsévélőszerkezet
S8 tengelye forgását a főtengelytől a Zx szíjdob útján nyeri, az S2
tengelyéré pedig a Z 2 Z 3 fogaskerekek közvetítésével adja át. A kártolt
szalag további feldolgozása attól függ, milyen rendszerű fésülőgépen
fogjuk majd annak fésülését elvégezni. Ha a fésülőgép fogószerkezete
tűsrendszerű, a kártolt szalag közvetlenül a fésülőre kerül; de ha azt
szilárd' lécek alkotják, a szalag előbb egyenletesebbé teendő, vagyis
fésűlés előtt azt a nyújtani és egyesíteni kell.
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y A fésülés.
114. A tűsrendszerű fogókészülékkel bíró fésülőgép első szerkezetét,
vagyis a CARTWRiOHT-féle fésülőgépet már a 100. oldalon levő 69. ábrán
ismertettük és ugyanott kifejtettük, hogy a CARTWRiOHT-féle gép tökéletlenül fésül. De amint a tökéletes fésülés feladatát HEILMANN megoldotta,
a szerkesztők lázas eréllyel fogtak hozzá, hogy e gép hiányait elhárítsák.
E feladatot elsőnek LISTER 1851-ben oldotta meg. Ő ugyanis a
HEiLMANN-féle léces fogókészüléket a szakállnak a szalagtól való elszakítására használta fel. Gépének vázlatát a 123. ábra oldal- és felülnézetben
szemlélteti. E gépen a fésülendő szalagokat, miután azok az A etetőhenger-

123. ábra.
A LlSTER-féle fésülőgép. I. Oldalnézete. II. Alaprajza..

pár alól kiszabadultak, a B jelű tűsléces nyujtókészülék veszi át. E nyujtókészülék léceihez csatlakozik a C szilárd fogókészülék, amely csapda
módjára nyitható és zárható s mert ez a Q hosszú kar végére van
szerelve, ezzel az ábrán jelzett mértékben lengő mozgásban tartható.
A lengő mozgás következtében a C fogókészülék a tűslécektől oly
mértékben távolodik, hogy a megfogott szálakat a tűs - lécek által
-támasztott szalagtól elválaszthassa. Minthogy a fürt kihúzása folytán p
szakállrész már kifésülődik, ezért ő az a és y rész fésülése céljából a
fürtöket az F fésűre a következő módon helyezte el: Amint a C csapdá
pályájának jobboldali végére ért, azonnal kinyílik és ugyanekkor a
rajta levő szakállba a D jelű tűsor belehatol. Ennek nyele
a D\
jelű állványrészhez kapcsolt hüvelyben csúszik, azonkívül Z)2 kar felső
vége körűi lenghet, ez utóbbi alsó végét a D 3 körben mozgatja, közepe
pedig a D4 egykarú emelőkar vége körűi lenghet. A D tűsor tehát, amint
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már jeleztük is, a fürtöket az F gyűrűre úgy helyezi el, hogy azoknak a és y részeit juttatja a gyűrű tűire; ezeket a Q kefe a tűk
közé beveri. Ha tehát az F gyűrű kerületéhez odaillesztjük a H kir
húzóhengerpárt, akkor ez megfogja a szabadon lógó p szakállrészeket,
ennélfogva a szálakat a tűk közül kihúzza s ezzel a y és a részek is kifésülődnek. E fésülőgép, elrendezésénél fogva, csak hosszúszálú anyagok fésülésére alkalmas, de ez a munka is oly jövedelmező volt, hogy LISTER
érdektársai e gépet árúba nem bocsájtották, hanem az egyes ipari
gócpontokban bérfésülő-telepeket rendeztek be. Ily bérfésülőgyár Roubaixben is épült s ennek igazgatója HOLDÉN volt. Ő a fésülés jövedelmező
voltát látva, LISTER szabadalma alól szabadúlni törekedett, miért is a
tökéletes fésülést más módon oldotta meg.

124. ábra.
A HoLDEN-féle fésülőgép. I. Oldalnézete. II. Alaprajza.

115. HOLDÉN ugyanis 1857-ben a HEILMANN-féle gátló fésűt kombinálta a CARTWRIQHT-féle géppel. Szerkezetének lényege a 124. ábra
szerint a következő: Változatlanúl megtartotta a CARTWRIOHT-féle gyűrűt,
etetőkészülékével együtt. Ez utóbbinak kinematikai láncolata megegyezik
a Ieviathán továbbító gereblyéinek szerkezetével, vagyis az etető C hengerpárja oly B kar végére van szerelve, amelynek alsó harmadában a
körmozgást végző excenter forog, alsó vége pedig a C 2 egykarú emelőhöz
van kötve, ennélfogva e vége csak körívben leng s így felső vége
elliptikus pályán mozog. A pálya következtében a Q hüvelyen át haladt
szalag a tűkkel borított D gyűrűre fekszik, s mert a hüvely lefelé is halad,
a tűk a szalag végébe hatolnak; amint az etető D-tői A felé halad,
a tűkbe akadt fürt a szalagtól elválik. Az etetőkészülék most újból
felső helyzetébe jut, de mert e mozgása alatt a D gyűrű is tovább
fordúlt, az újabb fürtök a régebbiek mellé jutnak, vagyis a D
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gyűrűt az etetőkészülék a fürtökkel egyenletesen borítja. A D gyűrű
kerületén szabadon lógó (3 szakállrészt HOLDÉN ép úgy fésüli ki,
mint CARTWRIQHT, vagyis a 124/11. ábrán látható E tűs lécekkel,
csakhogy e lécek mozgatását a nyújtóknál ismertetett csavarokkal
végzi. HOLDÉN, hogy gépe fenntartásköltségeit csökkentse, a D gyűrűt
csak három tűsorral látta el, e csekély számú tűk a § rész kifésülése
alkalmával nem fogják meg eléggé a szálakat; e hiány pótlására HOLDÉN a
fésülés alatt álló fürtöket a 124/11. s III. ábrán P-vel jelzett, fényesre
csiszolt vékony pengével a gyűrű lapjához szorította. A {3 rész kifésülése
után a gyűrű tovahaladtában az F kihúzóhengerpár elé jut, amely a
kifésült j3 szakállrészt megfogja s a szálakat a tűk közül kihúzza. Hogy
e kihúzás folyamata alatt a szakáll y és a része is fésülődjék, HOLDÉN a
-tűs gyűrű és az F kihúzóhengerpár közé a G gátló fésűt helyezte el.
E gátló fésűt köríves darabok alkotják. Minden körszelvény a tűs gyűrűvel együtt forgott, de ehhez képest függélyes irányban oly nagy mozgást
lehetett, hogy etetéskor útban nem állott. E célból minden körszelvény
alakú G fésű Gx nyéllel bírt, ez pedig a gyűrűhöz erősített ö 3 egyenes
vezetékben volt elhelyezve. Ezenkívül a Ox nyél G2 görgővel is fel volt
szerelve, amely a gép állványához erősített G 4 pályára támaszkodott s
így ez utóbbi alakjától függően emelkedett vagy sűlyedt. HOLDÉN gépe
a LISTER-énél lényegesen kedvezőbb hatással dolgozott, t. i. kisebb helyen
fért el, nagyobb ,munkateljesítményű volt és nemcsak hosszú, hanem
közepes hosszúságú gyapjú fésülésére is alkalmas volt s ezért gépe
teljesen kiszorította a LISTER-félét.
116.

A CARTWRIGHT-féle fésülőgépet

NOBEL már

1851-ben, tehát

HEILMANN találmányától függetlenül javította, még pedig oly értelemben,
hogy a fésülőgép munkateljesítményét lényegesen fokozta, a tökéletes
fésülés feladatát azonban nem oldotta meg. pépe továbbá még azzal a
hátránnyal is bírt, hogy csak közepes hosszúságú gyapjú fésülésére volt
alkalmas.
Gépének lényege a 125. ábra szerint abban áll, hogy a CARTWRIGHT-féle Dx nagy gyűrűhöz érintőleg két kisebb gyűrűt (D 2 , D3 ) helyezett el.
A nagy gyűrű belső kerületét, a kis gyűrűknek pedig külső kerületét
fogazta, ezzel elérte, hogy mind a három egyenlő kerületi sebességgel
-forgott. A gyapjú melegítése céljából mindhárom gyűrű CARTWRIGHT
módszere szerint az állvány fűtött pályáján csúszott. E gép etetéséhez
NOBEL kártolt szalagot használt, amelyet a nagy és a kis gyűrűk érintkezése helyein úgy helyezett a tűkre, hogy valamennyi tű a szalagba hatolhasson, a tűk vbehatását pedig a 125/11. ábra szerint kefékkel biztosította.
A nagy és a kis gyűrűk azon tűi, amelyek az etetéskor egymás szomszédságában voltak, a gyűrűk elforgása következtében mindinkább távolodnak egymástól, ennélfogva a nagy Dx gyűrű tűi által megfogott fürtök
•a szakállrészeit a D2 és D3 tűi kihúzás közben fésülik, de ugyan-
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ekkor a D2 és a Z)3 gyűrűk tűi által megfogottaknak p szakállrészei a
A tűk között levő szalagtól elválasztatnak s egyúttal fésültetnek is.
Amint tehát a gyűrűk az érintkezés pontjaitól tovább haladtak, kerületükön kifésült szakállrészek lógnak szabadon, amelyek hengerpárokkal
kihúzhatók, még pedig a £> r ről függélyes tengelyű K x és K I hengerpárokkal, a Z>2 és D3-ról pedig vízszintes tengelyű K i és AT2-vel, miközben
a D j gyűrűben a fürtök p részei, a D2 , D% gyűrűkben pedig a részeik
fésültetnek ki; a szakáll középső y része azonban, nevezetesen a szálak-

125. ábra.
A NOBEL-féle fésülőgép. I. A gép felűlnézete. II. Az etetés előkészítése. III. A szalag
kiemelésének módja. IV. A táplált szalag támasztása a tűsgyűrűkre való elhelyezés előtt.
V. A tökéletes fésülést biztosító BRADLEY-féle szerkezet.

nak az a része, amely az érintkező gyűrűk szélső tűsorai közötti hézag
fölé jutott, fésületlen marad.
Minthogy a szakáll kihúzását egyidejűleg négy hengerpár végzi,
ennélfogva e gép munkaképessége is négy CARTWRiOHT-féle gépével
egyező. A NoBEL-gép etetőkészüléke lényegesen eltér az eddigiektől.
A fésülendő szalag, amely csévén van (1. a 125/11. ábrán a Cs jelű részt),
a nagy gyűrűvel együtt kénytelen forogni, miért is az a 125/II. ábra
szerint a
gyűrű szélesbített karimájára erősített B karokba ágyazott
C hengereken nyugszik. A Cs csévékről a szalag az E irányító hengerhez
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simulva, az F hüvelyen halad át. Az etetést tulajdonképen e hüvely
végzi. E célból az F hüvely a Dx karimához csap körűi elforgathatóan
van erősítve, azonfelül alatta G nyomórúd van elhelyezve. Ez a G nyomórúd az állványhoz erősített H lejtőn csúszik, ennélfogva a lejtő alakja
szerint felemelkedik vagy lesülyed, ezzel tehát az F cső szabad végét
feltolja, vagy alsóbb helyzetbe engedi lesülyedni. Az etetés helyén (ax c 2 )
az F cső a legalsóbb helyzetben van. A fésűkre ejtett szalagot a tűk közé
a 125/11. ábra szerint a J kefe veri be. Az ezt követő elforgás folytán
a szélső fürtök elválnak; de mire a Dx gyűrű a 125/1. ábra szerint
ax bx = a\ b'x darabbal elforgott, azok elválásának már be kell- fejeződnie,
miért is annak biztosítása céljából két-két gyűrű érintkezés-pontján túl
a gyorsan forgó Nu N., fűrészfogas tárcsák vannak elhelyezve. A szabad
szakállrészeket a b\ és b'., pontokban a kihúzó hengerpárok fogják meg
s egyesítik szalaggá. A D 2 , Ds gyűrűk tűi között visszamaradt kurtább
szálakat, az úgynevezett gyapjúkócot, a tűsorok közé ferdén elhelyezett hegyes végű pengékkel vagy árakkal emelhetjük ki; a szalagoknak
a Dx tűiből való kiemelését az F cső felemelésével érjük el. Ámde,
hogy a gépet ismét etethessük, előbb a csévéről egy bizonyos hosszúságú szalagot le kell fejteni. E lefejtés a 125/1. ábra szerint a b\c\
és b'„ c\, darabokon megy végbe, még pedig azáltal, hogy a tűk között
levő szalag végét a 125/111. ábrán L betűvel jelölt sima szélű pengével leszorítjuk, az F csövet pedig felemeljük. Az F felemelése következtében ugyanis az L és Cs közötti úthosszúság megnövekedett,
ennek megfelelően tehát a Csévéről szalag fejtődik le. Amint a szalag
az L leszorító penge végéhez ér és az F cső tovább is emelkedik, a
szalag a Dx tűi közül kiemelkedik. Minthogy ezt a szalagot csak akkor
szabad ismét a tűkre helyeznünk, ha az ax vagy a2 helyre jutott, ezért
c'2 -\ő\ ax -ig és í^-tői a2-ig a szalagot a 124/IV. ábrán látható módon az
M lappal támasztjuk alá.
A NoBEL-féle fésülőgépet BRADLEY 1871-ben a tökéletes fésülésre
is alkalmassá tette, még pedig azáltal, hogy a Dx gyűrű tűkkel borított felületét
két részre osztotta (1. a 125/V. ábrát). A külső|keriilethez közelebb fekvő
részt változatlanúl megtartotta, a belső részt azonban köríves szakaszokra
osztotta s ezeket a gyűrű sugara irányában is mozgatta. Az etetés munkaszakában a mozgó tűs-ívek a szilárd tűs-övhöz simulnak, de amint Dx továbbfordul, a mozgó ívek is eltávolodnak s mire Dx az ax —dx utat megteszi, a tűsívek sugárirányban legszélsőbb helyzetüket foglalják el. A tűsorok elmozdulása folytán a velük érintkező szalagrész fésülésen megy keresztül; ha
tehát a következő etetéskor ez a fésült rész kerül a Dx és Z)2 vagy Dx
és Da érintkező vonalába, akkor a szakáll y része is tökéletesen kifésülődik.
Az eddig ismertetett fésülőgépek melegen fésülnek, a szál megfogását
tűkkel eszközlik, a szalagnak a tűkre való beverését pedig kefék végzik.
Ámde a kefék és a tűk épségben tartása akkora fenntartás-költséget
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okoz, hogy ezek a gépek a HEILMANN-gép versenyét nem bírták ki, miért
is ma már alig használtatnak. Az a körülmény, hogy a gépek melegen
fésülnek, használatukat a finom merinó-gyapjúk fésülésénél egy ideig
biztosította, de amint kitűnt, hogy a göndörséget a szalag felcsévélésével
is lehet csökkenteni, HEILMANN gépe amazokat fokozatosan kiszorította.
117. A HEiLMANN-féle fésülőgép lényegét a 101. oldalon levő
70. ábrán már ismertettük, de mert e gép általános elterjedésnek örvend,
az etetp, fogó, szálkihúzó és a szorosabb értelemben vett fésülő szerkezetek kinematikai láncolatait is ismertetni óhajtjuk. Ezeket a 126. és 127.
ábrák szemléltetik.

A gyapjúfésülőgép etetőkészüléke két részből áll, t. i. a 126/1.
ébtin láthaló Ki tűscsapdával felszerelt K2 lapos hüvelyből és az Mlt Aí 2
recés hengerpárból.
A szál kihúzása munkaszakaszában a Ki tűscsapda belesülyed a K,
hüvelybe, hogy a kihúzódó szálak a szalagot össze ne gubancolhassák;
ily helyzetben a Ki, K elempár a 127/II. ábra szerint az A lapon együttesen csúszik a H jelű kihúzó henger felé, hogy ez utóbbi a kifésült
szakáll összes hosszú szálait kihúzhassa.
Hogy pedig a Ki, K 2 elempár a következő kihúzó munkaszakasz
alatt ismét ezt a mozgást végezhesse, azt a fésülés időszakaszában ellen-

210

Amódosítot HEiLMANN-féle fésülőgép

EME

kező irányban kell járatni. Fésüléskor ugyanis a szalag végét az A, B
fogó tartja, ennélfogva az esetben, ha KX tűscsapda a 127/111. ábra szerint
kiemelkedik, a ^C2-ben a szalag szabadon csúszhatik, miért is Ki és K%
akadálytalanul hátrálhat.
Az etetőkészülék lengő mozgását a következő szerkezet biztosítja:
A K 2 hüvely a 126/11. ábrán látható módon /C2 tartóval egységes
egészet alkot, ez utóbbi pedig Ko csapja útján (126/1. ábra) az Lu L2
kétkarú emeltyű Lx karjának végével van összekötve, mely az L0 csap körűi
lenghet. A K, L rendszernek az A, B befogó felé való lendítését az L0
csapra helyezett R x rúgó eszközli, az ezzel ellenkező irányút pedig a
126/1. ábra szerint az L0 ' tengely körűi lenghető LZ) Z.4 kétkarú emeltyű
Z.4 karja azáltal idézi elő, hogy ez Utóbbi az E0 főtengelyen levő EL
alakos tárcsával érintkezik. Minthogy e tárcsa alakja nem változtatható meg,
a K2 kilengése pedig a szál hosszúsága szerint módosítandó: Lz karnak
az Z.2-re nyomást gyakorló pontja beállíthatóvá készül. Az Lz karban
ugyanis az Z/3 ütköző az L'0 tengelytől különböző távolságra helyezhető
el, ezzel tehát Z.2-nek elfordulása szabályozódik.
A most ismertetett szerkezet a K, rész ide-oda való lengését biztosítja, de mert /<i-nek is így kell lengenie, ezért ennek csuklópontját szintén
a K'2 részbe erősítjük. Az előbbiek szerint azonban Ki időnként a
/C2-ből ki is emelkedik, e célból a 126/11. ábra szerint A^-nek a /C2-ben levő
csapjára még a K 3 egykarú emelőt is ágyazzuk és pedig úgy, hogy erre a
K\ nyúlványa támaszkodjék; minthogy pedig K3 kar görgő útján az
E0 főtengelyen lévő EK alakos tárcsával érintkezik, ennélfogva ez a
Ki kart emelheti.
Az etetőkészülék M l t M 2 hengerpárja, hogy a kilengésekben részt
vehessen, szintén a K2 részbe van ágyazva, de mert e hengerpárnak
akkor, amikor az az A, B fogótól távolodik, egyúttal forognia is kell, azért
az a 126/III. ábrán látható módon M\ kilincskerékkel van felszerelve. Ennek
kilincse az állványhoz van erősítve, ennélfogva a kilincskerék lengése
következtében forgása valóban létrejön.
Az eddigiekben az etetőkészüléket ismertettük, most a fogókészülékre térünk át.
Minthogy az A, B fogókészüléknek a fésülés munkaszakában zárva,
a kihúzás munkaszakában pedig nyitva kell állania, ezért a fogókészülék
B része a 127/1. ábrán látható módon a B0 tengelyre ékelt Bx karra van
megerősítve, ez utóbbi pedig a tengelyre erősített B{ kar útján mozgattatik,
mert ez a rajta levő görgő közvetítésével az E0 főtengelyen levő EB alakos
tárcsával érintkezik és azonfelül ehhez az R.2 rúgó is nyomja. A B fogó tehát
az EB excenter alakjától függően mozog. A fogó /4-val jelölt része nem szilárdan, hanem rugalmasan van az állványhoz erősítve, hogy az etetéshez
használt szalagnak esetleges vastagabb részei össze ne zúzassanak. Az A
lap ugyanis At kar útján lazán van a B0 tengelyre elhelyezve, de mert e
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kar az Aa tokban elhelyezett Rg rugóra támaszkodik, így B fogó nyomását
az Rg rúgó veszi fel, hogy pedig a B fogó nyitása esetén az Rz rúgó hüvelyéből ki ne ugorhasson, az Ax kar A2 nyúlványa nekitámaszkodik az
As hüvelynek s így A3 -tó\ nem távozhatik. Az A, B fogó szorító-hatásának változtatása céljából, úgy az A2 karon, mint az A3 hüvelyen beállító
csavarok vannak. Ezek után a kihúzószerkezet ismertetésre térünk át.
118. A kifésült szakállrészek megfogását és ezzel a szálak kihúzását
a szálkihúzó szerkezet végzi. Ez is hasonlóan, mint az etetőkészülék, két

l'Z7. ábra.
A HEiLMANN-féle fésülőgép főbb részeinek helyzete a fésülés munkaszakaszában.

részből áll, nevezetesen a kihúzó hengerpárból és a szálakat továbbító
tömlőből.
A kihúzó hengerpár egyik elemét a 127/11. ábra szerint a C fésülőhenger bőrrel bevont része alkotja, másik elemét pedig a recézett H henger.
Ez utóbbi csak a kihúzáskor érintkezik a C-vel, de a fésüléskor ettől
távol kell állania, nehogy a tűket megsértse. A H henger mozgatását
az a láncolat végzi, amely a 127/1. ábrán H\, // 4 , //'5-ve 1 van jelölve.
A H henger ugyanis a H\ kar felső végére van szerelve, s mert ennek
alsó vége a í i i szögemelő kurtább karjához van kapcsolva, így H\ kar
mozgását a HA szögemelőtől nyeri, minthogy pedig // 4 szögemelő hosszabb
karját a //'5, H"b kétkarú emeltyű útján az Ea tengelyen levő EH alakos tárcsa
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által mozgattatik, így tehát a H hengert is az E H excenter tolja felfelé, ellenben annak a C hengerhez való közeledését a H"\ nyúlványra ható RÁ rúgó
idézi elő. A H 1 karnak eddig ismertetett mozgása folytán a H kihúzóhenger jóformán a C henger sugara irányában mozdúlna el, de mert kívánatos, hogy fésüléskor az a fésűgáttól nagyobb távolságban foglaljon helyet,
mint a kihúzáskor, ezért még a C henger tengelyén is van egy excentrikus
tárcsa, t. i. a C h jelű, amely a H'\ görgő útján hat a H\ karra.
A kihúzóhenger most ismertetett mozgató szerkezete igen sok
részből áll. Ujabban ennél egyszerűbbet, t. i. a 127/VI. ábrán jelöltet
használják. E szerkezetnél a H hengert mozgató C 4 tárcsa közvetlenül
van a C hengerhez erősítve, a H henger csapágycsészéi pedig szilárd
vezetékben mozognak.
A kihúzószerkezet másik alkotó részét, amint már mondtuk, a
továbbító H 0 bőrtömlő alkotja. E tömlő ekkora 126/1. ábra szerint úgy a
C, mint a H hengerhez símúl s e hengerek kerületi sebességével el is
mozdúl, fésüléskor azonban e hengerektől a 127/1.^ ábra szerint távol
áll. Hogy a H 0 tömlő mozgatható legyen, az a // 2 , H% hengerek által ki
van feszítve, e hengerek pedig a H'», M" 2 s fi' 3 , H"% szögemeltyűkbe
vannak ágyazva. E szögemeltyűk a tömlővel és a szilárd kinematikai
taggal (az állvánnyal) parallelogrammot alkotnak. Minthogy a H'<,,
szögemelő (1. a 126. ábrát) //" 2 karja görgő segítségével a C hengerre
szerelt CH alakos tárcsával érintkezik, a tömlő ezúton a C henger felé
ható; az ellenkező irányú mozgatást pedig a //" 3 karra akasztott RH rúgó
(I. a 126/1. ábrát) létesíti.
A bőrtömlő által továbbított kifésült szálsorozat, annak szalaggá
alakítása céljából, a H & tölcsérbe csúszik és a // 7 , H' 7 hengerpár
által tömörítve kannába kerül. Megjegyezzük, hogy ez utóbb megnevezett hengerpár kerületi sebességének nagyobbnak kell lennie a H %
hengerénél, vagyis a H0 bőrtömlőénél, hogy a kifésült szalag szálai egymáshoz tapadjanak. Minthogy a tömlő és a // 7 henger más-más sebességgel jár, azok külön mozgató szerkezettel szerelendők fel.
A hengerpár időszakos elforgatását a 126/1. ábra szerint a //" T
kilincsmű végzi. Ennek kilincse ugyanis a H' s M" s kétkarú emeltyű //' s
karjára van csapágyazva, a másik karja, t. i. a //" 8 pedig a ü 9 tolórúddal
áll kapcsolatban, amelyet a C henger homloklapján levő forgattyú mozgat.
A bőrtömlő haladása a H s henger időszakos elforgatásával megy végbe.
E célból, a 127/1. ábrán látható módon, a H' 1 henger tengelyére a //1(>
kilincsművet lazán helyezzük el, a kilincskereket pedig a //' 10 f i " w fogaskerekekkel hozzuk a // 3 tengelylyel kapcsolatba. A H 10 kilincskerék elforgatását a MN karba erősített kilincs végzi, ez a kar pedig a H'N jelű,
fogazott körív útján mozgatható. Ez a körív ugyanis kapcsolatban áll a
H12 kar végére erősített fogazott körívvel, mely utóbbit a H\.> kar által az
E'H jelű rovatékos excentrikus tárcsa mozgatja.
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Az etető- és a kihúzószerkezet működését ismerve, a fésülést végző
szerkezetre térhetünk át.
119. A befogott szalag lelógó szakállrészét a C hengerre erősített
tűs-lécek fésülik. E hengernek nincs átmenő tengelye, hanem csak Q
tárcsákba erősített C0 csapjai vannak. E Q tárcsák a C 2 és C3 hengerszelvényekkel együtt alkotják a hengert. A hengerszelvények közül a
Q jelű a 127/IV. ábrán látható módon van bőrrel burkolva, a C3 pedig
a tűs-léceket hordja. Ez utóbbiak különböző fínomságúak és különböző
hosszúságúak.
A forgás irányában legelői van a legdurvább és egyúttal a leghosszabb tűket tartalmazó léc; az utána következők fokozatosan finomabbak s egyúttal kurtábbak. A tűs-lécek finomságát a centiméter hosszra
eső tűk száma jelzi. Mentől finomabb a gyapjú, annál finomabb tűk
is használandók annak fésülésére. Az összes lécek száma 8~10, ezek
közül az első 2 ~ 3 léc minden fajta gyapjúnál változatlanúl marad a hengeren;
ezek finomsága:
6 ~ 8 ~ 1 0 tű cm-tnként,
7~6, 5 ~ 6 mm,

a tűk hossza:

a többi lécek finomsága pedig oly fokozatban növekszik, hogy a tizedik tűsor
A

A

A

A A
A

gyapjú fésülésekor 22~24 tűt tartalmazzon
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E tűs-lécek alakját s megerősítése módját a 127/V. ábra szemlélteti.
Ezek olykép készülnek, hogy fémlécekbe rovatékokat vágunk, ezekbe
lencsekeresztmetszetű lapított drótból készült tűket helyezünk s azokat
helyzetükben forrasztással rögzítjük.
Fésüléskor a C henger tűs-léceibe a rövid szálak akadnak bele.
Ezeket, vagyis az úgynevezett fésűs-kócot a 78. pontban (70. ábrán)
ismertetett módon távolítjuk el, vagyis a tűs-léceket a D x kefehenger a
szál kihúzása munkaszakaszában a 126/1. ábrán látható módon keféli. A kóc
tehát a kefére akad, erről pedig a D 2 kártokkal borított henger veszi azt át,
melyről a fátyollá egyesített kócot a rezgő penge lenyúzza. Minthogy a
fé,sülés munkaszakaszában a D t kefehengernek a C henger bőr-bevonatával
nem szabad érintkeznie, azért annak tengelye a D?j egykarú emelőkarrendszerre van ágyazva, amely egyrészt a D2 kártokkal borított henger
tengelye körűi lenghet, másrészt szabad végén levő görgője útján a főtengelyen levő ED alakos tárcsára támaszkodik s ennek alakja szerint leng.
Minthogy a C hengeren levő fésűk a szalagnak csak a szabad
szakáll-hosszát fésülik, ennélfogva HEILMANN a |3 és y részek kifésülése
céljából gépére a O gátló-fésűt szerelte fel. A gátló-fésű finomsága, megegyezik a C hengeren alkalmazott legfinomabb tűsléc finomságával.
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E gátló-fésű mozgásának két, meghatározott irányba eső komponenssel kell bírnia, t. i. a vízszintes és a függélyes síkban kell lengenie.
A vízszintes síkban azért, mert az etetőkészülék a szalagot a kihúzás
munkaszakaszában előretolja, a gátló-fésűnek pedig a szalaggal együtt kell
haladnia. Ezt a mozgást azáltal biztosíthatjuk, hogy a G gátló-fésű Gx
karjának csapját a K' 2 tartóba ágyazzuk. A gátló-fésűnek a függélyes
síkban való lengését a 126/1. ábrán látható módon úgy biztosítjuk, hogy
G x karra a G'2 görgővel ellátott nyúlványt erősítjük, a görgőt pedig a Ca
tengelyen levő Cg excentrikus tárcsával hozzuk érintkezésbe.

120.

A

ÜEiLMANN-féle

gyapjúfésülőgép

szerkezetét

ismerve, a

T28. ábra.
A HEiLMANN-féle gyapjúfésülőgép részleteinek az állványon való elrendezése.

működését jellemző adatok ismertetésére térünk át. Oyapjúfésülés esetén
a kártolt, esetleg nyújtással egyengetett szalagok — Cs csévéiken hagyva —
a 128. ábrán látható S állványra kerülnek. Erről azután a lyuksorokkal
ellátott T rendező-lapra vezettetnek át, amely a szalagokat bundává
csoportosítja. E bunda kerül a gép M etetőhengerei közé s onnan halad
ismert útján tovább. Az etetéshez használt szalagok méterenkénti súlya
merinó-gyapjú esetén 7,6~8,6 gramm ( ^ 0 , 1 3 3 — 0 , 1 1 6 ) ; míg hosszú
durva gyapjúk fésülésekor 13 ~ 14 gramm (9?m = 0,077 ~ 0,071).
A fogókészülék nyitásainak száma percenként 36—40. A gép munkateljesítménye óránként merinó-gyapjúból 5 ~ 7 kg, a hosszú durva gyapjúból 10~14 kg. A finom gyapjúk fésülésekor, ha sok bennük a növényi
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szennyeződés, 75~80%-nyi fésült szalagot kapunk, hosszú gyapjúkból
pedig 85~90%-ot. A kócba ugyanis mindazok a szálak jutnak, amelyeknek
hossza kisebb a Kt K 2 etető kilengésénél (ami egyenlő a fésűgátnak a fogókészüléktől való legnagyobb távolságával), hozzámérve a fésűgátnak a H
kihúzóhenger fogópontjától mért távolságát. De mert H átmérője 26 mm,
azért a közte és a fésűgát között lévő távolság 14—15 mm-re vehető s
mert az etető kilengése 6~12 mm, ennélfogva mindazok a szálak, amelyek
hossza AS(6~12)-f- \bmm = 2\ ~ 27 mm, a kócba jutnak, ez okból
50 mm-nél kurtább anyagot már nem érdemes fésülni. Az etető kilengését az átlagos szakállhossznak 0,1 ~0,2 részére állítjuk be. A fésülőgépnek a csévetartóval együtt 2,2 X l , 5 ' w 8 alapterületre van szüksége,
mozgatására pedig V2 lóerőre. Hogy azonban a gyapjú a fésülés folytán
előálló súrlódás következtében elektromos töltést ne kapjon, a munkaterem relatív .nedvességének 75—80%-nak kell lennie, a levegő hőfokának
pedig 22—25 C°.
121. A gyakorlatban azonban a HEiLMANN-féle fésülőgépnek több
rendbeli hiányosságai váltak érezhetőkké.
Egyik hiányossága ugyanis abban áll, hogy a finom merinógyapjút
nem mentesíti teljesen a takarmányhulladéktól és a spinosa Laplata
bogáncstól. E hiányosságát azáltal próbálták kiküszöbölni, hogy a fésülőhengert nem 10, hanem 15—18 tűsléccel szerelték fel s azokat lényegesen
finomabbra is választották, úgy hogy az utolsó léc nem 22~24-es számú,
hanem 30<~32-es lett. Ámde az ilyen finom tűslécek nagyon nehezen
hatolnak a szakállba, azért olyan szerkezettel kellett a fésülőgépet felszerelni, amely a szakáit a tűk közé kényszeríti.
A régibb rendszerű gépek gyűrűalakú fésűinek tűibe a szakállt kefével
verték be, de mert ez a gépelem itt nem használható: OFFERMANN és
ZIEQLER a 129/1. ábrán látható szerkezetet használják. E szerkezet lényege
abban áll, hogy Tx jelű vékony penge ugyanolyan mozgást végez a
függélyes síkban, mint a gátlófésű. E célból Tx pengének T2 nyúlványa
a C tengelyén lévő Q hullámos profilú tárcsával érintkezik, amely a
tűslécek távolságának megfelelő sűrűségben van hullámosítva, ennélfogva
akkor emeli fel a Tx penge, amikor alatta valamely tűsléc elhalad, azután pedig
azt a szalagra ejti, hogy szálait a tűk közé terelje.
A HEiLMANN-féle gép további hiányossága, hogy nagyon szennyezett
finom gyapjú fésülésekor a fésűgát sokszor a szennyező részekbe is
szúr, ámde ekkor a szennyrészekkel érintkező szálak lehajlanak és a fésűgát hatása alól kibújnak.
E hátrányt

GRÜN, OFFERMANN-ZIEOLER

és

GEGOFF qzáltal küszö-

bölik ki, hogy a K fésűgát alá a 129/11. ábrán
jelű hornyos végű lemezt
tolják; a fésűgát tűi tehát nem érnek a fésülőhenger bőrrel bevont
felületéig, hanem a Vx hornyába mélyednek a ezzel a szálaknak a fésűgát
hatása alóli kibúvását teliesen lehetetlenné teszik. Hogy a Vt lemez a
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fésülést ne gátolja, e munkaszak alatt az a V., V? , szerkezet folytán az
A lap alá húzódik.
A HERMANN-féle gépnek még azt a hátrányát is észlelték, hogy
hosszú gyapjúk fésülésekor a kihúzott szakáilakból alkotott szalagnak
csekély az összefüggése. Az előbbiek szerint ugyanis az etetőkészülék
a szakáll hosszának csak Vio részének megfelelő szalaghosszat tol előre,
ennélfogva a szakállhossz 9/io részét a 127—128. ábra szerint H — C hengerpár kénytelen kihúzni. A kifésült részek egyesítésekor tehát ezek hosszuknak csak 1/io részében érintkezhetnek s mert a hosszúszálú gyapjúfelszőr tapadása, sima volta folytán csekély, ezért összefüggésük elégtelen. E hátrányát a gépnek azáltal küszöbölik ki, hogy a továbbító
bőrtömlőt, a szakáll kihúzása után, a szakállhossz felének megfelelően visszafelé forgatják,
minek következtében a
bőrtömlő belső végén
hosszabb szakállrész lóg
le, a következő szakáll tehát már hosszabb darabbal érintkezik.
T

I

AÜEILMANN-félegépen nagyon hosszú szőrök fésüléséhez olyan
nagyméretű fésűhenger
szükséges, hogy ennek
bőrrel bevont íve a fésülendő szál hosszánál nagyobb legyen. Az ilyen
gépen a henger nagy
129. ábra.
méreténél fogva kurtább
A HEiLMANN-féle gyapjúfésülőgép bevált módosításai.
anyagot nem fésülhetünk,
mert továbbító szerkezete akkora darabra mozdítaná el a kurtább szálakat, hogy az egymást
követő szakállrészek nem is érintkeznének. E hátrányt OFFERMANN-ZIEGLER
és GEGOFF oly módon küszöbölték ki, hogy a szakáll kihúzásához nem
használják fel a fésűhengert (1. a 129/11. ábrát), hanem külön kihúzóhengerpárt ( H H J - , a C fésűhengernek pedig csak a tűkkel borított részét tartották meg, ennélfogva méretét a- szál hosszúságától függetlenítették.
A kihúzószerkezet visszaforgásának kiküszöbölése céljából a szálak
kihúzását pengékkel is előmozdították. E célból a kihúzóhengerpár elé
a 129/11. ábra szerint az Ux U 2 pengéket helyezték el. A fésülés időszakában a pengék a kihúzóhengerpárral együtt lengenek vissza. A pengék közül
az alsó (C/j) a kihúzáskor a szakállt alátámasztja, a fésülés időszakában
pedig a már kifésült és a bőrtömlőről lelógó szakállrészt óvja meg a
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fésűk behatásától. A felső penge (C/2) pedig akkor csap le, amikor a
kihúzóhengerpár már megállt és így a kihúzás befejezését ez végzi.
Ez a penge (U2) annál mélyebbre hatol, minél hosszabb a szál.

S) Az egyengető nyújtás.
122. A kártológépről lekerült szalag a kézi etetés hiányosságai
miatt még annyira egyenlőtlen, hogy a léces fogókészülékkel működő
HEiLMANN-féle gép etetésére közvetlen még nem használható. Hogy e célra
használható legyen, azt előbb legalább 1000-szeres egyesítéssel és a megfelelő nyújtással egyenletesebbé kell tenni. A költségek csökkentése céljából oly gépekkel végezzük e munkát, amelyeken nagyszámú egyesítés
lehetséges. Ilyen a 'kettős tűsléces nyújtó, az úgynevezett intersecting,
amely alulról felfelé s felülről lefelé behatoló tűs-lécekkel bír (1. a 96. old.
65/VI. ábrát).
A kártolt szalagokat két intersecting nyujtógépen kezeljük; az első
gépen 10 szalagot egyesítünk, s azt annyira nyujtjuk, hogy a nyújtott
szalag méterenkénti súlya 15 —17 gramm legyen, finomsági száma
$lm = 0,66~ 0,059; a második nyujtógépre az elsőről lekerült szalagot
vezetjük, ezen csak 3 ~ 4 szalagot egyesítünk s azokat 6-szorosra nyujtjuk,
figyelve arra, hogy a nyújtott szalag finomsága a fésülőgépek etetésére
alkalmas legyen, vagyis hogy hosszméterének súlya 80~ 100 gramm
legyen. A nyújtás mértékének megítélésére itt a szalag méterenkénti
súlyát adtuk meg, holott eddig a 32 /a. képlet

= 9ÍX

értelmében,

a szalagok finomsági számát is megadtuk. Ámde e számot is csak a
szalag hosszúságának és súlyának mérése alapján számítjuk ki, éppen
ezért a gyakorlatban a munka gyorsításának kedvéért az egy méter hosszú
szalag súlyát határozzák meg s közvetetlenül ezt a számot, s nem annak
reciprok értékét használják. A nyújtási viszonyokat jellemző 32 la. képletet
ennek megfelelően ily alakban is írhatjuk:
Q

=

2

Q ^ L
1

(77.
v

ny
Eddig a kártolt szalag egyenletességének fokozásával foglalkoztunk,
ámde ez a szalag a fésülés következtében ismét egyenlőtlenné válik, miért
is a fésült szalagot újból egyengetnünk kell.
E célra négy nyujtógépet használunk. Az első kettő éppen olyan
»intersecting«, mint aminőt az előbb használtunk; a harmadik és negyedik
nyujtógép rendszere azonban az anyag minősége szerint változik. Angol
gyapjú és felszőr esetén a harmadik és' negyedik nyújtáshoz két egyszerű
tűsléces nyújtót, merinógyapjúhoz pedig • tűshengeres nyujtógépeket
használunk.
A négy gépen a nyújtási viszonyok — minthogy csak a szalag
egyenletességét akariuk növelni, de finomságát nem — a következők:
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az I. nyújtón az egyesítések száma: 10, a nyújtásoké: 6 ~ 8
a II.
»
»
»
»
6, »
»
6
a III.
»
»
»
»
4, »
»
6
a IV.
»
»
»
»
4, »
»
3~4
vagyis az őszes egyesítések száma: 960, az összes
nyújtásoké
pedig: 648~1152.
123. Az előző pontban kifejtettek szerint egyengetésre az intersectinget és a közönséges tűsléces nyújtót kiterjedt mértékben használjuk, épen ezért indokoltnak véljük, hogy szerkezetüket részletesebben
ismertessük.
Minden léces nyujtógépen a tűslécek, amint a 130/1. s II. ábrák
mutatják, úgy a vízszintes, mint a függőleges síkban mozognak. A szalagokat tartó A1 tűs-lécek ugyanis a vízszintes síkban a, Blt B\ támasztó
síneken vannak vezetve; haladásukat
pedig a 131. ábrán
feltüntetett C etetőhengerpártól a D
nyujtóhengerpárig
a 130/Ia. és 130/Ic.
ábrákon feltüntetett
Elt E\ csavarok idézik elő, minthogy
a tűslécek végei e
csavarok meneteibe
E, €3 (FLJIF
hatolnak. Amint az
130. ábra.
A1 léc a D hengerA tűsléces nyújtók szerkezeti részletei: la. A tűslécek elrendezése a gép harántmetszetében. Ib. s 1 c. A léceket párhoz jutott,függélyes síkban folytatja
mozgató csavarok. II. A tűslécek elrendezése a gép hoszszanti metszetében.
útját. E célból e tűslécet az Ei, E\ csavaroknak mellső végén levő Fx és F\ bütykös tárcsák nyomják le az alsó
szintben levő Bz és B'2 sínekre. Hogy azonban a léc eközben fel ne boruljon,
azt a 130/11. ábrán látható Q l t Q 2 egykarú emeltyűkből álló rendszernek
G x karja támasztja. E két emeltyű az R t rugó hatása következtében egymáshoz közeledni törekszik, ennélfogva a sín végére jutott tűslécekhez
símúl. Amint a figyelembe vett tűsléc a B2 , B'2 sínre leér, végei az
ott levő Es , E'2 ellenkező irányban forgó csavarok meneteibe hatolnak,
miért is ez (alsó vízszintes pályán a nyujtóhengerpártól az etetőhengerpár felé kezd haladni. A költségek csökkentése céljából ez utóbbi csavar
menetei (I. a 130/16. ábrát) ritkábbak a felsőnél, ezért az alsó síneken csak
félannyi léc van, mint a felsőkön. (L. a 130/11. ábrát.) Amint egy léc e
pályán az etetőhengerhez jut, az a felső szintre kénytelen emelkedni,
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minthogy rá
f'o csavarok hátsó vegein levő F,, F'2 bütykös tárcsák
hatnak. Nehogy a hirtelen felemelés következtében a tűsléc kirepíttessék,
azt a ö 2 kar felső kampója felfogja és mert e helyzetében annak végei
már ismét a felső Ev E4 csavarok meneteibe hatolnak, a vízszintes
síkban folytatja pályáját.
A most leírt szerkezet alkotja a 131. ábrán látható egyszerű tűsléces
nyújtó lényegét; a 130. ábrán vázolt intersecting ellenben ezenfelül
még egy ilyen tűsléces rendszerrel van felszerelve, csahogy ez utóbbinak
tűi lefelé irányítottak és üres járata a felső szintben van. A nyújtandó
szalagba tehát az A3 tűslécrendszer felülről lefelé esése
közben szűrődik be, ezután azt
vízszintes pályán a Bz , B? '
síneken
az E3 , E3 csavarok
továbbítják, de amint a léc a
nyujtóhengerhez ér, az E3 , E3
csavarok Fs , Fa ' ütközői azt a
felső szintbe emelik, miközben
a billenés ellen a G , kar támasztja. Ezután a tűslécet Bi;
B4 sineken az E4 , E4 csavarok
gyorsabban vezetik vissza az
etető felé s végre az E4 , E4
csavarok végén levő F4 , F4
ütközők lenyomják az alsó pályára, ez útján Q 4 kár támasztja.
E felső lécrendszer pályája azonban, amint az a
130/11. ábrából kitűnik, kurtább
az alsóénál, vagyis az nem
kezdődik az etetőhengerpárnál,
131. ábra.
A tűsléces egyengetőnyujtó.
hanem beljebb; a felső lécek
ugyanis a nyújtandó szalagba
csak akkor hatolnak be, amikor
az az alsó tűslécekbe némileg már beleilleszkedett s így feladatuk egyedül
abban áll, hogy az alsó tűk által felemelt szálakat a tűk közé tereljék.
A tűslécek haladásának sebessége alig 5—6°/o-kal nagyobb az etetőhengerek kerületi sebességénél.
Az egyszerű tűsléces nyújtó teljes elrendezését a 131. ábra szemlélteti. A nyújtóra, kerülő felcsévélt szalagok állványra vannak elhelyezve,
ezután a H gereblyeszerű fogak között, vagy az azokat helyettesítő lyuksorokkal ellátott lapon át haladnak, hogy kellő irányba helyezkedjenek;
ezt követőleg pedig a C etetőhengerpár után az A tűslécek hatása alá
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kerülnek, melyek közül a szálakat a D kihúzóhengerpár húzza ki; most
a nyújtott szalag K i tölcséren áthaladva tömörül s végre K 2 recézett hengerre nehezedő Cs csévére felcsévélődik. A tűslécek tűinek száma cm-enként
7,2; hosszuk pedig 26~28 mm.
124. Merinógyapjúkhoz olyan tűshengeres nyújtógépeket használunk,
aminőt a 132. ábra láttat. Minthogy a fésült szalagok a HEiLMANN-féle
gépről kannákban gyűjtetnek, azok az első nyújtóra e kannákból emelendők
ki, de mert összefüggésük csekély, támasztásukról a H 0 bőrtömlő beiktatásáéval gondoskodunk. Ezután a szalagok Q , C 2 etető- és DV D2 nyujtóhenger-

i32. ábra.
A tűshengeres egyengetőnyujtó. I. A nyujtógép hosszanti metszetben. II. A felgombolyító
szerkezet váltakozó irányú mozgását biztosító kinematikai láncolat.

párok közé kerülnek, ez útjukban azonban az A tűshengerre támaszkodnak.
Nehogy ennek tűi a szalagot felemeljék, azt az A tűshenger közvetlen
közelében a C 3 , C 4 kisméretű hengerpárral támasztjuk és hogy a szalag
szálait a kihúzóhenger a tűshenger közelében foghassa meg, a nagyobb
méretű DX hengert a D2 ,DS kisméretű hengerekre helyezzük. A kihúzást
tehát a DV D2 és DU DD együttesen végzik.
A DV D2 alól kiszabaduló szálak E tölcséren szalaggá tömörülnek,
e szalagot az ET , F2 hengerpár továbbítja, ezután az a Ki szalagvezetőtölcséren át a Cs csévéhez jut, amelyen magas menetekben csévélődik
fel. A Cs cséve forgatását a AT2 henger végzi, váltakozó irányú mozgását
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pedig á z a ÁT4 lap útján nyeri. E lap ugyanis a K h K ' h kerekeken nyugszik
és a 132/11. ábrán látható módon a Kr> fogazott tolórúddal áll kapcsolatban.
Minthogy a /C6-tal érintkező függélyes tengelyű K-< fogazott kerék folyton
egyirányban forog, a K a tolórúd pedig önmagába zárt s belül fogazott
pályával bír, ezért ez utóbbinak váltakozva előre és visszafelé kell mozognia.
A második nyújtón a H a tömlő helyett a 132. ábrán látható fi 1 vezeték
vagy lyukgatott vezetőlemez van, a gép többi részei azonban változatlanok.
A tűshenger tűinek finomsága 4~5, a tűk hossza 7 mm. Minthogy
e tűk a szálakkal erősen súrlódnak, a kihúzóhenger súrlódását is fokoznunk kell, hogy a szálakat kellő erővel kihúzhassa. E célból a Dt hengert
gyapjú nemezzel vagy flanellel borítjuk, azonfelül a csapjára támaszkodó
Z.J kengyelt az L2 húzórúdda! kapcsolt L% egykarú emelőre akasztott Q
súlylyal megterheljük.
A D1 henger csapnyomására különös gondot kell fordítanunk. Ha az
csekély, a kihúzóhenger nem képes a szálak kihúzására, ilyenkor tehát
a nyújtott szalag szakaszos lesz; ha pedig a henger csapriyomása a
kelleténél nagyobb, akkor a szalag szálai a Dx vagy a Ds hengerre tapadnak s arra csévelődnek, ez tehát a szabályos munkát megakasztja; végül
igen nagy csapnyomás esetén a Z)2 D3 hengerek rovátékái a szálakat
elvágják. A Dx henger csapjait azonban csak akkor szabad megterhelni,
ha a gép forgásban van. A munka szünetelésekor a csapok tehermentesítendők, mert különben a D t henger burkolata hengeres alakját elveszti
s ez a nyújtást károsan befolyásolja.
e) A fésűs szalag mosása és esetleges festése.
125. A 113. pontban kifejtettük, hogy a gyapjút a kártolás folyamata
közben olajozzuk. Ez az oláj az oxidálódás és a kártolt, fésült és nyújtott
szalagra szálló por következtében ragadóssá, a gyapjú pedig tapadóssá válik,
de mert tapadós anyag fínomító nyújtása igen nehézkes, ezért a fésült
és már némileg egyengetett szalagot mosni kell.
Az e célra használt gépet, melyet általában lisseuse-nék neveznek,
a 133. ábra szemlélteti. Ezen egyidejűleg 10—15 egyengetett szalag a
baloldali csévékről lefejtődve halad a M 1 irányítók között a // 2 etetőhengerekhez, ezután az Ax szappanfürdőbe merül, majd a
kisajtoló
hengerpár közé jut. Innen az A% szappanfürdőbe halad és a B., hengerpár által végzett kisajtoltatása után a K csövön kiömlő lágyított melegvízsugár éri, végül a víz feleslegét a B3 hengerpár kisajtolja. A kimosott
szalagok szárítása az ábrán Du D9-el jelölt 8~10 gőzzel fűtött rézhengerrel
történik. A kiszáradt szalagok ezután F közönséges, vagy intersecting tűsléces nyujtógépen nyújtatnak s magas menetekben feszesen felcsévéltetnek.
Amennyiben a szalagot ismét olajos állapotban kellene tovább nyújtani, e tűsléces nyújtó elé az E olajozókészüléket helyezzük el. A szalagok
felületére kent olaj ugyanis nyújtás közben egyenletesen oszlik szét.
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126. Színkeverékes fésűsgyapjúfonal készítéséhez festett szálakra
van szükségünk. A gyapjúszálak festését, a kártoltgyapjú-fonásnál használt
módon, vagyis közvetlenül a mosás után nem szabad végeznünk, mert
festéskor a rendezetlen szálhalmaz némileg kúszálódik. Hogy a kúszálást
kizárhassuk, a már fésült szalagokat festjük, még pedig a lisseuse-ön
történt mosás után, teljesen olajmentes állapotban; a festést olyan készülékben végezzük, amelyben a szalagok mozdulatlanúl maradnak és csak
a festőfürdő kering rajtuk át. Az ilyen készülék régibb elrendezését a
134/1. ábra szemlélteti. E szerkezetben a Cs szalagot hordozó likacsos csévehüvelyeket a kettős fenékkel bíró B0 edény Bí belső fenekének furataiba
erősítjük. Az edény külső feneke ( B2 ) az E1 cső útján az A szivattyúval van
összekötve, a két fenék között a D fűtőcsövek fqglalnak helyet. A B0
edény az E2 csővel ugyancsak az A szivattyúval áll kapcsolatban s mert
az E2 csőhöz az Es cső is csatlakozik, az eddig leírt rendszer az F edénynyel is kapcsolatba hozható. Még megemlítendő, hogy a csévehüvelvek
felső nyílását, valamint a csévék felső véglapját a C süveg zárja.

A »/«síase«-mosógép.

A munka első időszakában a kellőleg felmelegített festőfürdő vagy
a csáva az F edényből a B0 edénybe folyik s ha azt teljesen megtöltötte,
megindul a szivattyú, amely a folyadékot az E2 csövön szívja és Ex csövön
nyomja. A folyadék tehát a felcsévelt szalagokon áthatolva juthat a
B0 edénybe. Később a szivattyú forgásirányát megváltoztatjuk s ekkor
a festőfürdő az Et csövön áramlik be, a szalagokon kívülről befelé áthatolva jut a Bx fenékhez; onnan pedig Ex csövön a szivattyúba. A művelet
befejeztével a festőlét tárolás céljából az E2 , Es csövön az F edénybe
nyomatjuk fel.
A most ismertetett elrendezésnél abban a munkaszakaszban, amikor
a festőié a csévék belsejéből kifelé halad, a cséve kerületén fekvő szálak
lazíttatnak és ezért a következő munkaszakaszban kúszálódnak.
Ezt a hátrányt OBERMAYER (Lambrecht, Pfalz) a 134/11. ábrán látható
elrendezéssel küszöbölte ki. Ő ugyanis a mosott szalagokból alkotott
csévékből kihúzta a csévehüvelyeket s az így képződött szalaggombolyagok mindegyikét külön-külön az ábrán jB2-vel jelölt hengerekben helyezte
el. E hengerek a Bx csővel állanak kapcsolatban, belsejükben likacsos
rekeszfal van, arra helyezzük a gombolyagot. Minden henger likacsos
fedővel is bír, amely a gombolyagra olyan erősen reászorítható, hogy
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rétegei között a nagyobb üregek betömődjenek és hogy a szalag a B2 henger
falához is jól simuljon. A most említett B2 hengereket OBERMAYER revolverszerűen rendezte el a Bx csövön. A megtöltött hengerrendszert Z^-en
levő kampónál fogva daruval a B„ edénybe úgy helyezzük el, hogy Bx
csöve a szivattyú Ex csövével kerül kapcsolatba. E csövön át a folyadék
folyton a BXi B.t irányban halad s így jut a B0 edénybe, onnan pedig
az E2 csövön át a szivattyúba. A munka megkezdésekor a folyadékot az
F edényben kellőleg felmelegítjük, onnan az E3 , E2 csöveken át az A szivattyúba jut, ahonnan az Ex csövön át a Bx , B2 -be kerül. A munka befejeztével a szivattyú az E2 csövön át szívja ^ B0 edényből a folyadékot
és az E4 csövön át az F edénybe juttatja vissza.

134. ábra.
Festőgépek fésült szalagok festésére. I. A SCHiRP-féle festőgép. II. Az OBERMAYER-féle
festőgép.

E gépen a gyapjú festése ugyanazokkal az anyagokkal végezhető,
amelyeket a kártoltgyapjú festése tárgyalásakor a 94. pontban közöltünk.
E gépen egymás után végezhető a pácolás vagy csávázás, festés, öblítés,
Sőt az öblítés után még a szárítás is. Csakhogy az utóbbi művelet céljából az Ex cső légkompresszorral kapcsolandó össze, amely a meleg
levegőt a szalaggombolyagokon átnyomja.

Q A fínomító nyújtás és a fonal megfonása.
a^ Az angol rendszerű fonalgyártás.
127. A mosott és az esetleg festett szalag további feldolgozása a
gyapjlíszál finomsága szerint módosúl. E tekintetben háromféle rendszert
különböztetünk meg, nevezetesen: az angolt, a franciát, a németet.
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Az angol fonásrendszerben a festett s a színkeverék készítéséhez
használt fehérszínű szalagot is olajozni kell, hogy nyujtásuk könnyebben
mehessen végbe. .Az olajozás a. Hsaeuse-zel kapcsolt olajozókészülékkel
történik.
Minthogy az egyengetett és mosott szalag közepes finomsága csak
= 0,075, ez annyira finomítandó, hogy előfonatának numerusa a készítendő fonal numerusának

—Ys-át alkossa, azaz Sft,,

legyen. Mint6~8
hogy pedig ez eljárás szerint készült fonalak átlagos finomsága: ffl„ = 40~80,
ennélfogva d}e = 7~10-re vehető.
Az első nyujtógép épen
olyan intersecting, mint aminőt
az egyengetéshez használtunk.
A színkeverékeket is ezen a
nyújtón készítjük. Az első nyújtó
még nem fokozza a szalag finomságát, ezt a feladatot a további
öt nyújtó teljesíti. E célból azok
mindenikén a nyújtás s egyesítés
viszonya: — = 2~4. Ámde az

135. ábra.
Az angol fésűsfonal-gyártáshoz használt első
finomító nyújtó (előfonó). A szalag a//vezető
útján a C etetőhengerpár alá jut, ezután a
tűslécek (/l) által támasztva a D kihúzó
hengerpár nyújtja azt. A nyújtott szalag az
F1 fonócsövön át az F2 szárnyra halad s
onnan a Cs csévére kerül, amely a Ki asztallapon súrlódik. Az asztal fel- s lefelé mozgatását a K i fogazott rúd az Z.2 kerék útján végzi.

angol gyapjúból vagy felszőrökből készült finomabb szalag összefüggése már oly csekély, hogy
azt a csévéről lefejteni sem lehetne.
A kezelhetőség fokozása céljából
a szálak összefüggését, vagyis
kötélsurlódását (sodrással) növelnünk kell, miért is a nyujtógépek
mindegyike water-orsókkal látandó el, amelyek a nyújtott szalagot azonnal megsodorják és felcsévélik. Minthogy minden csévére ugyanakkora hosszúságú
előfonat csévélendő, ezért a csévék mérete az előfonat finomsági
számával csökkentendő, a nyujtógépre alkalmazandó orsók száma
pedig növelendő.
Az intersectinget követő első
nyújtó tűsléces és két orsóval van
felszerelve. Elrendezéséta 135. ábra
mutatja. A második nyújtó ugyan-
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csak tűsléces, de ez már négy orsóval bír. A további nyújtók már csak
sima hengeres alátámasztókkal bírnak (1. a 96. oldaj 65/111. ábráját), mert
a sodrott előfonat nyújtás közben nem veszti el teljesen az előző gép
sodratát, hanem ennek csak az ^

viszonynak megfelelő részét, a sodrott

szálak pedig nem követhetik a tűk által reájuk erőszakolt irányt, hanem
a tűkbe akadnak s elszakadnak; épen ezért sodrott előfonatot csak hengerekkel szabad támasztani.
E nyújtók, azaz az előfonók orsóinak száma a következő: a harmadiké hat, a negyediké tizenkettő, az ötödiké huszonnégy, a hatodiké
hatvan; ez utóbbi nyújtó ennyi orsóval azonban túlságosan hosszú volna,
ezért azt két részre osztják és így a hatodik nyújtáshoz két harmincorsójú gépet használnak.
Az előfonatrtak adandó sodratszámot az 54. képlettel (s = <x'\jíítm )
határozzuk meg. E képletben előforduló a tényező értékét a 116. oldalon
A
közölt X. táblázatban levő A értékéből számítjuk ki, mert a = j~, vagyis
/iá

A értéke a szál hosszúságával osztandó. E táblázat szerint 150 mm hosszú
szálak nyújtásakor az egymásutáni négy előfonásra vonatkozólag a következő értékeket kapjuk: a = 5, 6, 7, 8.
E szám az előfonat tényleges sodratát jelenti. Ámde az előbb , elmondottak szerint az előfonatokban visszamarad az előző sodrainak
~ — d része, ennélfogva a figyelembe vett gépen az s = a / M képlettel
kiszámított érték a nevezett sodrattal csökkentendő.
128. A kellőleg megvékonyított előfonat végleges megfonása ugyancsak szárnyas orsóvaí a water-gépen történik. E fonógép fő részeinek
elrendezését a 136. ábra láttatja.
A szárnyas orsókkal ellátott nyujtógépen készült Csx csévék az A
állványra helyeztetnek. A csévékről lefejtendő előfonat Bx irányítólécre
támaszkodva a B., fonalvezetőn át halad, ezután Q , C 2 etető- és Du Dz
nyujtóhengerpár hatása alá kerül. E nyújtás közben a fonal C 3 , C 4 és
C5, C8 hengerpárokkal támasztatik. A nyújtott anyag az / fonalvezető által
irányítva az F0 tengelyen lévő Ft fonócsőn, ebből kilépve az F2 szárnyon
síklik tova, majd az ennek végén levő fonalvezető-szemen áthaladva
Cs2 csévére jut. E cséve a Ki asztalra támaszkodik, azt a O súllyal terhelt
O l zsineg fékezi.
A Ki asztal fel-le mozgatását a vele kapcsolt K_ fogazott rúd végzi.
Ez utóbbi az L0 tengelyen lévő L2 fogazott kerékkel áll kapcsolatban.
Az L0 tengely hordja az Lx láncdobot, amelyet az Lz lánc az M0 tengely
körűi lengő M v M 2 kétkarú emeltyű M x karján levő M\ körívvel köt össze.
Az M2 kar végén görgő van, amely a főtengelyen lévő E alakos
tárcsával érintkezik. E tárcsa azon része, melynek sugara a forgás irányá-
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ban növekedő, lenyomja az M 2 kart, ezzel a K\ asztalt felemeli; ha a
görgő a tárcsa azon részével érintkezik, amelynek sugara csökkenő nagyságú, a Ki asztal — súlyánál fogva — lesülyed.
A fonalnak adandó sodrat a 82. pontban kifejtettek szerint számítandó ki. Az angol rendszer szerint készült fonalak anyaga merev, ezért
sodrás után azok ismét kisodródni törekszenek. Ezt megakadályozandó, a water-gépről lekerült telt csévék nedves meleg
hatásának teendők ki, ennélfogva
azokat atmoszférikus
nyomásnál alacsonyabb nyomású gőzzel
óráig gőzöljük. A melegebb
gőztől a fonal törékennyé válnék.

pi) A francia rendszerű fonás.
129.
A francia rendszer
szerint a finom merinógyapjúkat
dolgozzuk fel. Ez anyagból ugyanis
bolyhoktól teljesen mentes sima
szöveteket kell gyártanunk, miért
is a szövőszékről lekerült kelmét
mosni nem szabad. Hogy a szövőszékről lekerült árút mosni ne
kelljen, a fonalnak teljesen zsírtalannak kell lennie, ezért a
lisseuse-ön mosott szalagot olajmentes állapotban nyujtjuk s fonjuk meg.
A nyujtógépek száma a
készítendő fonal finomsági száma
szerint változik. Durvább fonalakhoz, amelyeknek finomsága
136. ábra.
^ < 35> ö t nyujtógép kell, közeA water-rendszerű fonógép főbb részeinek
pes finomságú fonalakhoz, vagyis,
elrendezése.
ha metrikus számuk
= 35 ~ 60
között mozog, hét nyújtó, a finom
fonalakhoz, amelyek metrikus száma 60-nál nagyobb, kilenc nyújtót kell
használnunk.
Az első és a második nyujtógép minden finomságú fonal gyártásánál intersecting-rendszerű, a harmadik pedig a 132. ábrán látható tűshengeres szerkezetű, a többi nyujtógépek azonban, mert a vékonyított
szalag szálainak összefüggését már növelnünk kell, tömörítő szerkezettel
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vannak felszerelve. A tömörséget a merinógyapjú íveltsége (göndörsége)
folytán nem szabad kötélsurlódással fokoznunk, hanem csak a szálak
göndörségén alapuló tapadással. E célból á nyújtott szalagot ugyanolyan
mángorló bőrtömlők közé juttatjuk, aminőket a kártolt gyapjúnál a szalagokra osztott fátyolrészek tömörítésére használtunk.
Az ilyen előfonó-nyújtót a 137. ábra mutatja. E gépen az előfonat
a H 1 vezetőpálcák által irányítva a fí 2 vezetőtölcsérbe jut, ezután á Q ,
C a etetőhengerpár és a Dv D2 nyujtóhengerpár hatása alá kerül. A nyujtóhengerpár közvetlen közelében van az A ti'í<;-henger, ez előtt pedig C 3 , Q

137. ábra.
Merinógyapjúkhoz használt, mángorlószerkezettel felszerelt előfonónyujtó.

hengerpár, amely a tűk behatása munkaszakaszában a szalag felemelkedését
megakadályozza.
A nyujtóhengerpár alól kiszabadúlt előfonat az Fv FB és F2 , Fá hengerek által kifeszített és forgásban tartott F0 , F'0 bőrtömlők közé hatol,
amelyek nemcsak a hengerek forgását, hanem azok tengelyirányú rezgését
is követik, a nyújtott szalagot tehát mángorolják, vagyis tömötté s hengeressé teszik. A kellőleg tömörített előfonat a Ki vezetőtölcséren át
haladva a K 2 által forgásban tartott Cs csévéhez jut, arra magas menetekben csévélődik fel. A /Q asztal ugyanis a 132. ábra ismertetésekor
leírt módon végzi váltakozó irányú mozgását.
A kihúzó Dx henger rugalmas anyaggal van borítva és csapja meg
van terhelve, hogy a szálaknak a tűs-henger tűi között előálló súrlódását
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legyőzhesse. A csapok terhelését az L2 , L3 útján a Q súly okozza, e terhelés azonban csak üzemközben fejtendő ki és csakis az egyengető
nyújtás leírásakor kifejtett határok között végezhető, mert különben a
nyújtott szalag egyenlőtlen lesz. A Dx hengerre tapadt szálakat a D\
gyapjú-plüssel bevont henger szedi le.
Az e gépeknél szokásos nyújtások s egyesítések számát a XVII. táblázatba foglaltuk.

I.

intersecting

Nyújtás
ny

A nyujtógép
rendszere

Egyesítés
e

A nyújtás
sorszáma

XVII. táblázat.
ny
e

4—5

10

6-8

0,6-0,8

»

3-4

III.

egyszerű tűs-hengeres

8-9

3-4
2

IV.

mángorlós tűs-hengeres

II.

V.

»

»
»

VI.

»

VII.

»

VIII.

»

IX.

»

»
»

A nyújtón
levő fejek
száma

6

1,5-2

A nyujtc>tt szalag
9le

súlyagr m

0,066

15

finomsága

0,1 -0,13 10 -7,60

4-4,5 2 -2,25 0,2 -0,30 5,00-3,36

18

2

4-4,5 2 -2,25 0,4 -0,67 2,50-1,50

24

3

4-4,5 1,3-1,5 0,52-1,00 1,92-1,00

30

3

4-4,5 1,3-1,5 0,68-1,50 1,48-0,67

40

3

4-4,5 1,3-f,5 0,88-2,25 1,13-0,44

50

3

4-4,5 1,3-1,5 1,14-3,37 0,88-0,28

3

4-4,5 1,3-1,5 1,48-5,05 0,68-0,02

2 —3 gép á50

130. A mángorló-szerkezettel kellőleg tömörített előfonatnak vetülékké s láncfonallá való végleges megfonása a szelfaktoron történik.
A vetülékfonalak csekély szilárdságuk miatt más fonógépen meg sem
fonhatok, a láncfonalak ugyan más fonógépen is megsodorhatok volnának,
mégis szelfaktoron fonjuk azokat, meri e gépen készült fonal simább
a gyűrűs-orsó fonalánál, minthogy a fonalra ható centrifugális erő, amely
a fonal által sodrása közben leírt kör sugarával nő, a szelfaktoron lényegesen kisebb, mint a gyűrűs gépnél.
Az itt alkalmazandó szelfaktor a kártoltgyapjúnál ismertetett géptől a következőkben különbözik: Etetőkészüléke olyan nyujtóhengersorozatból áll, aminőt a 136. ábrával ismertetett water-fonógépnél láttunk.
Minthogy az etetőkészülék hatása alól kikerült szálrendszer elegendő
vékony és egyenletes is, a fésűsfonal-gyártásnál a sodrás közben nyújtásra
szükség nincsen, ezért az etetőhengerek mindaddig forognak, míg a kocsi
kifelé halad, ennélfogva be- és kikapcsolásuk a vezérlőtengely által közvetlenül történhetik. Minthogy a fonalat sodrás közben nem nyujtjuk, az
orsók azonnal a megengedhető legnagyobb sebességgel forgathatók; e szelfaktor tehát csak egyféle orsósebességgel működik. Főtengelyének szerkezete ennélfogva egyszerűbb a kártolt ipari szelfaktorénál, amelyen három
sebességről kellett gondoskodnunk.

A német rendszerű fonás
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A fésűsgyapjút fonó szelfaktor többi részének szerkezete teljesen
megegyezik a kártoltgyapjút fonó szelfaktoréval, de mert a gyártott fonal
finomabb, az orsók osztása kisebbre veendő, t. i. közepes finomságú
fonalak esetén 43 mm-re, finomaknál pedig 35 mm-re. A szelfaktoron levő
orsók száma 600~800. A kocsi teljes fordulójának ideje: 18—20 mp.
A fonal felcsévélése papiroshüvelyre történik. Erős sodratú láncfonalak
készítésekor a sodrás által okozott fonalrövidülésből eredő feszültség
csökkentendő, különben a fonalak elpattannak. E feladatnak kétféle módon
tehetünk eleget és pedig vagy azáltal, hogy a sodrás utolsó szakaszában
az etétőkészüléket újból megindítjuk s ezzel meghosszabbítjuk a szóban
levő géprészek között kifeszített fonaldarabot, vagy pedig a kocsira
olyan bütykös tárcsát helyezünk, amely a sodrás arányában lassan elfordúl,
miközben az állványhoz támaszkodva a kocsinak kis mértékű betolását
végzi s így a kérdéses géprészek közötti távolságot csökkenti. A fonalaknak adandó sodratszámot a 82. pontban közöltek szerint számítjuk ki.
Az erősebher megsodrott fonalakat félórán át atmoszférikus nyomásnál
alacsonyabb nyomású gőzben tartjuk, hogy sodratukat rögzíthessük.

Yi) A német rendszerű fonalgyártás.
131. E rendszer szerint a fi és C minőségű merinógyapjúkat fonjuk
meg. Minthogy e fonalakból többé-kevésbbé bolyhos felületű szöveteket
gyártunk, amelyeket ecélból erősebben mosfli, sőt néha gyöngén kallózni is
szokás, a lisseuse-ön mosott szalagokat ismét .olajozzuk s ilyen állapotban
nyujtjuk s fonjuk meg.
A XVII. táblázatban közölt első három nyújtót ezek nyújtására is
használjuk, vagyis két intersectinget és egy darab egyszerű tűshengeres
nyujtógépet. Ez utóbbi gépről lekerült szalag finomsági száma a XVII.
táblázat szerint már 0,2 ~ 0,3; ennélfogva további nyújtáskor a szálak
súrlódását növelnünk kell. A szálak összetartása olajos állapotuk folytán
csekély, ezért azt sodrással növeljük. Sodrásuk számát azonban, a szálak
íveltsége folytán, aránylag csak kicsinyre vehetjük, ennek következtében
pedig az előfonat még mindig oly kis szilárdságú lesz, hogy a waterorso csévéjének súrlódását le nem győzheti, ez okból //^/•-rendszerű
szárnyas orsón sodorjuk'és csévéljük.
132. A fleyer-orsó lényegét és működését már a 108. oldalon ismertettük, ez alkalommal a cséve változó forgásszámát létesítő szerkezetét
és főbb részeinek elrendezését óhajtjuk közölni. A csévét a 108. oldalon
levő 36. gépiét értelmében a következő fordulatszámmal járatjuk:
ncs = n0 Jr-rF .
• E képletben n0 az orsó állandó fordulatszáma,
— (U -j- 2 x dx ) íz
vE az etetőhenger kerületi sebessége, D a cséve kezdeti átmérője és
1xdx a cséve átmérőjének megvastagodása, ha ugyanis a csévére a dx
vastagságú fonalból x réteg csévélődik fel. E képlet második tagja a cséve
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vastagodásától függő fordulatszámot jelent, ezért ezt /z^-szel jelölhetjük;
ez alapon a 36. képletet így is írhatjuk:
ncs — n0 + nx , vagy nc$1 = n„ + rtXl , /z„2 = n0 ±_ nx± stb.
A »+« előjel akkor szerepel, ha ncs > n0 -nál és a »—« előjel, ha
n C s<n 0 -nál. E képletek szerint feladatunk abban áll, hogy két tengely
forgását egy harmadik tengelyre oly módon vigyük át, hogy az utóbbi
az előbbiek forgás számának összegével, vagy ezek különbségével forogjon,
ennek pedig a differencális kerékművel tehetünk eleget.

A fleyer-rendszerű

138. ábra.
előfonó. I. A gép főbb részeinek elrendezése. II. A dobalakú
differenciális kerékmű.

A differenciális kerékmű egyik alakját a szelfaktor ismertetésénél a
111. ábrán már közöltük, sőt a 181. oldalon hatását is részleteztük, de
mert a fleyer-előfonón más elrendezésű differenciális kerékműveket használnak, ezeket is ismertetni fogjuk. A leggyakrabban használt elrendezéseket
a 138/1. és 138/11. ábrák láttatják. A 138/1 ábrával ismertetétt szerkezetben
négy kúpkerék kapcsolódik egymással, ezek közül a Q az F0 főtengelyre
ékelt, ennélfogva ez az n0 arányában forog, a C 2 s C3 kúpkerekek csapjainak egyik vége az F0 tengelyre lazán elhelyezett hüvelyben nyer támaszt,
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másik vége pedig a C5 gyűrűben támaszkodik meg. Ha tehát a C5 gyűrű
forog, a C2, C3 kerekek csapjai is ugyanakkora forgást kénytelenek végezni.
A C5 gyűrű külső kerülete fogazott és forgását a változó fordulatszámot létrehozó kinematikai láncolattól nyeri, tehát ennek fordulatszáma arányos az nx -e 1.
Minthogy a C2, C8 kúpkerekek a C4-el is kapcsolódnak, ezért ezek,
ha a Q áll, ezen körűlgördűlnek, ennélfogva a C4-re az /z^-szel arányos
fordulatszámot viszik át; ha pedig a CB áll és Q az n0 arányában
forog, akkor a C 2 és C3 — saját csapjaik körűi forogva — C4-nek
átadják a Q forgását, vagyis azt n0 arányában forgatják. Ha pedig Q
és C5 is forog, akkor forgásuk értelme szerint a Q a két forgásszám
összegének vagy különbségének arányában fog forogni.
A most ismertetett elrendezés nyitott, ebbq tehát fonalhulladékok
is belekerülhetnek; e hátrányt azáltal küszöbölik ki, hogy a kerékcsoportot
a 138/II. ábrán látható módon zárt dobban rendezik el, akkor azonban a
forgás átvitelét nem kúpkerekek, hanem homlokkerekek végzik. Az ábra
szerint ugyanis a főtengelyen ékelt Q kerékkel kapcsolódnak a C2, C3
homlokkerekek, amelyek csapjai az ttx arányában forgó C 5 tárcsában van nak megerősítve. A C 2 és a C8 kerekekkel • kapcsolódik továbbá a C 4
belső fogazású kerék, amely e kapcsolat következtében ncs — n0 + nx
fordulatszámmal arányos forgást végez.
A változó nx forgásszámot a 138/1. ábrán látható Alt Bx alakos szíjdobokkal érjük el. Ezek alakját a következő módon határozzuk meg:
A szíjdobok hosszúságát oly darabokra osztjuk be, amilyen darabbal
később a szíjat minden újabb rétegképződéskor elmozdítani akarjuk.
Az első osztásra tehát azokat az av bx átmérőket jelöljük meg, amelyek
viszonya a B0 tengelynek akkora fordulatot biztosít, hogy az az üres cséve
kerületi sebességével arányos legyen, vagyis n0 ^ =

^

Ve

— nx , mert

0
U Tí
x = 0. A második osztásra olyan átmérőket rajzolunk, amelyek az egy
réteggel megvastagodott cséve kerületi sebességének felelnek meg,
A
vagyis ti0 ^ = J p J ^ ^ c i ) n = n h > m e r t * =
harmadik osztásra:

n0 r = rrri—r^\

>

mert

x — 2 ; így haladunk azután tovább. Ezzel a

szerkesztéssel oly pontsorokat kapunk, melyek összekötő vonala az A0
tengelyen homorú, a B0 tengelyen pedig domború szíjdobot eredményez,
amint azt a 138/1. ábra szemlélteti.
A B0 tengelynek /^-szel arányos forgását, a 138/1. ábrán látható
módon, hömlokkerekek közvetítésével a C 5 kerékre visszük át. Hogy
azonban a B0 tengely valóban az w^-szel arányos forgást végezzen, a // 2
szíjvezetőt a
asztal minden szélső állásában ugyanakkora hosszúságú
darabbal tovább kell mozgatni. E célból a szíjvezetőt olyan erőhatásnak kell
alávetnünk, amely azt állandóan az a^tői a.2 , a3 stb. felé tereli. Ezt az erő-
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hatást tekercsrugóval vagy súllyal érhetjük el. A 138/1. ábrán az utóbb
említett szerkezet látható.
Ennél ugyanis a függélyes /„ tengelyen lévő /x kötéldobra csavarodott kötél vége Q súllyal olykép van terhelve, hogy az az I0 tengelyt
állandóan forgatni törekszik s mert I 0 tengely az /2 fogazott kerék útján a
fogazott rúdként megszerkesztett H % szíjvezetővel kapcsolódik, ez utóbbi
a gép közepe felé tovahaladni törekszik. Haladását azonban időszakosan
meg kell akadályozni, ezt pedig legegyszerűbben kilincsművel érjük el.
E célból a kilincs fogazatát közvetlenül a // 2 szíjvezető rúdra alkalmazhatjuk, vagy pedig a //2-t kellő áttevés segítségével külön kilincskerékkel
hozzuk kapcsolatba. A 138/1. ábrán az előbb említett szerkezet látható.
Ennél tehát a Zv Z 2 kilincsfogazatot a // 2 rúd felső és alsó széle mentén
helyezzük el. E fogazatra ható Z\Z'2 kilincsek fél-fél kilincsosztással
vannak eltolva. Kikapcsolásukat váltakozó sorrendben a fel s le mozgó
Ki asztalra erősített U0 rúdra szerelt UL , í/ 8 ütközők végzik. Ha a Kx
asztal kilengésének határai állandók, amint az karimás cséve esetén lenni
szokott, akkor az Ulf U2 ütközőket az U0 rúdra rögzíteni kell; de ha
karimanélküli csévét használunk és lapos menetekben csévéltetünk, akkor
a kilengés határait a cséve vastagodása (D-\-2xd1) arányában folyton
közelíteni kell. Ezért az U u U 2 ütközők csak vezetés céljából helyezendők
az U0 rúdra, mozgatásuk céljából pedig az Us csavarral kapcsolandók össze
oly módon, hogy a csavar elforgásakor az ütközők egymáshoz közeledjenek,
miért is az í/ r gyel érintkező csavarmenetnek ellenkező értelműnek kell lennie
azzal, amely az í/2-ve 1 kapcsolódik. Az í/ 3 csavarnak időszakos elforgatását a // 2 fogazott rúddal érintkező U 4 fogazott kerék útján biztosítjuk.
Az elmondottak szerint a szíjtovábbító-szerkezet működtetését a
asztal kilengése végzi, ennek mozgatását pedig a következő szerkezet:
a Ki asztalhoz erősített K 2 fogazott rúdak az L0 tengelyen lévő LT kerekekkel állnak kapcsolatban s mert az L0 tengely váltakozó irányban forog,
a K\ asztal is váltakozó irányban leng. Az L0 tengely váltakozó forgását a
rajta ékvezetékben mozgó M0 hüvelyen levő MV M2 kúpkerekek létesítik,
mert a hüvely ide-oda való mozgása következtében váltakozva kapcsolódnak a B'0 függélyes tengelyre ékelt kerékkel. Az M0 hüvely ide-oda
tolásának egyik legegyszerűbb módját a 138/1. ábra szemlélteti. Ennél a
szerkezetnél a mozgatást az I 0 tengely végén lévő forgattyú és tolórúd
végzi. A K\ asztal kilengésének csökkentését az előfonat keresztmetszetének magassági mérete szerint kell szabályoznunk. A laza előfonat ugyanis,
minthogy a csévére feszesen hengerlődik fel, elliptikus keresztmetszetűvé
nyomódik. Gyakorlati megfigyelések alapján tudjuk, hogy az ellipszis kisebb
átmérője dx = -=£=-, a nagyobbik pedig d2 = -JLr méretű szokott lenni.
V^COT

ll-Jtm

Az előfonat dx méretét a cséve vastagodásának számításánál, d2 méretét
pedig a kilengések módosításánál vesszük figyelembe.
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A fleyer-zlőfonó

A fleyer-rendszerű előfonógépek száma közepes finomságú fonalak
fonásakor három, finom fonalak esetén pedig négy szokott lenni. E gépeken alkalmazandó egyesítések és nyújtások viszonya megegyezik a XVII.
táblázatban a IV., V., VI. és a VII. előfonókra közölt adatokkal.
Az előfonatok sodrásszáma a 82. pont X. táblázatánakalapján határozandó meg.
A fleyer-gépek nyujtófeje ugyanolyan elbírálás alá
esik, mint az angol-rendszerű
fonalgyártás előfonó gépeinek nyujtófejei, vagyis az
első fleyer, amelynek nyujtószerkezetét még sodratlan
szalaggal etetjük, tűshengeres nyujtószerkezettel szerelendő fel, a többi fleyer azonban csak hengeres nyújtóval.
Az orsók egymástól
mért távolsága, vagyis t osztásuk az előfonat növekedő finomságával csökken,
még pedig a következő
fokozatban: t{ = 230 mm,
ín—150

mm,

tm=

100 mm

és tiv= 100 mm. /iogy az
orsókból egy gépre nagyméretű osztásuk ellenére
minél több elférjen, azokat két sorban helyezik el.
Elhelyezésük alaprajzát a
139/1., oldalnézetét pedig a
139/11. ábra mutatja, mely
utóbbi egyúttal a gép keresztmetszetét is szemlélteti. Ily
elrendezés mellett az I. fleyer
30—60,

a

II.

60—100,

a

139. ábra.
A fleyer-orsók csoportosítása. I. alaprajzban,

III. 8 0 - 1 2 0 , a IV. pedig
oldalnézetben.
160 orsóval szerelhető fel.
Az előfonógépek helyszükséglete (hossz. X szélesség), Hm X Szm ,
a következő módon határozható meg:

Hm — o r s °szám ^

osz tás

1,4 m, a többi 1 m széles.

||

m

g s Szm = 1,4—1 m, t. i. az első
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A gyűrűs-orsójú fonógép

A hajtóerő orsónként és percenkénti 100 fordulatonként a következő:
az elsőnél 0,004, a többinél 0,003 lóerőre vehető; az orsók percenkénti
fordulatszáma 120-300.
133. A kellőleg megnyújtott előfonat végleges megsodrása a szelfaktoron és a gyűrűs-orsójú fonógépen történik. A vetülékfonalakat ugyanis
főleg azért fonják szelfaktoron, mert az e gépen nyert kúpos cséve, a
,,pincops", közvetlenül a szövőszék vetélőjében helyezhető el. A láncfonalak
megfonására a nagyobb munkaképességgel bíró gyűrűs-orsójú
fonógépet használjuk, mert e
fonalakból úgy sem készülnek
teljesen sima szövetek s így a
centrifugális erő által okozott
bolyhosság itt káros jelenségnek
nem tekinthető.
A gyűrűs-orsójú fonógép
főbb részeinek elrendezését a
140. ábra szemlélteti. A fleyergépről lekerült előfonat Csx csévéken az A állványra van elhelyezve.
E csévékről lefejtődött előfonat
B fonalvezetőn át a nyujtófejhez
jut, amely a C1(
etető- és
nyujtóhengerpárokon kívül a C2,
C8 támasztóhengerpárokból áll.
A nyújtott szálrendszert az
/ fonalvezetőn és az O gyűrűn
áthúzva, Cs csévéhez kötjük,
amelyen ez az F0 tengely útján
kapott forgása következtében fonallá sodródik. Az F0 tengelyre
fa- vagy kérgesített papiroscsévét
A gyűrűs-rendszerű fonógép főbb részeinek

elrendezése.

teszünk.

A fonalnak

kúpos

fél-

csévélését azáltal érjük el, hogy
a K\ asztal kilengésének alsó
határát minden réteg után magasabban kezdjük. E célból az L2 dobon lévő
Ls lánc végét nem az Mv M2 kétkarú emeltyű
karjához kötjük, hanem
e kar végén lévő csigán irányítva az Ma tengelyen lévő M3 dobhoz erősítjük.
E dob az M i t Aí5 fogazott kerekek útján az M(] kilincskerékkel áll kapcsolatban, amelynek M 7 kilincse az M s szögemelővel van összeköttetésben, ez
utóbbi pedig az Ml kar végével van összefüggésben, minélfogva ez is
lengő mozgást végez. Minthogy az Mv M2 kart az E alakos tárcsa lem
gésben tartja, ennélfogva a Ki asztal az alakos tárcsa excentricitásának

A njujtottfonal-gyártás
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arányában felfelé s lefelé leng és mert az Aí 6 kilincskerék minden lengéskor
elfordíttatik, ennélfogva az M3-ra a lánc kis része felcsévélődik, minek
következtében a /Ct felemelkedik s így lengését magasabban kezdi.
A felcsévélés a gyűrűs orsón azáltal történik, hogy az: asztal felfelé
való mozgását kétszer akkora idő alatt végzi, mint a lefelé valót, e célból
az alakos E tárcsát három részre osztjuk: kétharmadrésze alatt a tárcsa
sugara a forgás irányában növekszik, egyharmadrészén pedig csökken.
A gyűrűsorsó fordulatszáma 4000~ 6000 lehet s mert folytonosan
fon, munkaképessége lényegesen felülmúlja a szelfaktorét.
c) A nyujtottfonal-gyártás.

134. A fésűsfonal női kelmék készítésére igen alkalmas, de. férfikelmékre-csak akkor, ha azokból könnyű nyári szöveteket készítünk. A tavaszi,
őszi vagy téli szövetek gyártására e módszer azért nem megfelelő, mert
a sima gyapjúszálakról az epidermisz-pikkelyek a ruha viselése közben
részben lekopnak, részben lenyomódnak és ekkor a gyapjúszálról a fénysugarak az alkotó irányával párhuzamosan verődnek vissza, miért is a
szövet fényessé válik.
Hogy viselés közben a szövet kifényesedését késleltessük, a fésűsgyapiúból készült szöveteket gyöngén kallózzuk.
Ugyancsak e célt érhetjük el azáltal is, hogy a szálak fésülését mellőzve,
a kártolt szalagot nyujtjuk, vagyis hogy a fonalakat a nyújtott eljárás
szerint fonjuk meg, mert az ilyen fonalak egyrészt nem teljesen simák, másrészt azonban nem is teljesen hengeresek.
A nyujtottfonal gyártásához zsírbán nyírt gyapjút használunk. A bundát
gondosan osztályozzuk, ezután szappannal mossuk s nedvesen épen úgy
kártoljuk, mint a fésűs anyagot. A kártolt szalagot egyengető nyújtásnak
s egyesítésnek vetjük alá, ezután pedig az a fésülés mellőzésével fínomító
nyújtóra kerül.
A nyújtott szalagot lisseuse-őn mossuk s azonnal ismét olajozzuk,
föltéve ugyanis, hogy nem festjük, mert a festés csak olajmentes állapotban végezhető. Megfonása német rendszer szerint végzendő.

39) A selyem fonása.
a) A szálselyem fonása.

135. Silányabb minőségű szöveteknek lánc- és vetülékfonaláúl
egyaránt a grége-t használhatjuk, jobb minőségű szövetek gyártásához
azonban a grége-ből sodrással és esetleg ezt követő cérnázással trámát
(vetülékfonalat) vagy organzint (láncfonalat) készítünk, sőt a grége-ből többágú cérnát is szoktak gyártani.
Bárminő fonalat akarunk "is a grége-ből előállítani, ezt, mert a
gubóról történt lefejtésekor matringoltuk, elsősorban le kell motollálnunfo
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azaz csévére kell csőrlenünk. A felcsévélt grége-t azután meg kell tisztítanunk a lefejtéskor reátapadt nagyobb szericin-daraboktól és az elszakadt s elfogyott gubószálak pótlásakor keletkezett csomós részektől.
Mielőtt azonban a grége felcsévéléséhez fognánk, azt 1/2% szappant
tartalmazó langyosvízzel kell permeteznünk, hogy az egymáshoz tapadt
szálak lazuljanak. A gubó lefejtésekor ugyanis a grége-szálak azon részei,
amelyek a motolla karjaival érintkezésbe kerültek, ismét összetapadtak.
E szálcsoportokat nem szabad dörzsöléssel szétválasztani, mert akkor a
merevebb szeri cin-réteggel együtt a fibroinszál is szétmorzsolódnék.
A grége csévéléséhez a 141/16. ábrán látható lemotolláló-gépet használjuk. Ezen a matringot az A motollára helyezzük; innen a szál a B
üvegrúd által irányítva a C fonalvezetőn levő Q fékezőlapon halad át s
a Cs csévére jut. A cséve tömör bükkfából készült, 56 mm átmérőjű és
115 mm hosszú henger, melyben 6 mm-tői 10 mm-ig bővülő kúpos furat van.
Ezen a furaton átdugott tüskére a 141/11. ábrán látható kisméretű D
fatárcsa van erősítve, amely, minthogy a tüske vége a O vezetékben a
függélyes irányban szabadon mozoghat, az F0 tengelyre ékelt E vastárcsa kerületére nehezedik. A cséve súlya a D és E tárcsák között csak
akkora súrlódást okoz, hogy a cséve csupán az össze nem tapadt,
könnyen lemotollálható szálakat képes a matringról lefejteni. Amint azonban a szál haladását bármely körülmény megakadályozza, a cséve megáll
anélkül, hogy a szál elszakadna. A fonalat fékező Q súrlódó lap lényegét
a 141/III. ábra szemlélteti. Ez ugyanis két, posztóval bevont acélszalagból
áll, melyeket rugó szorít egymáshoz; azon a grége-szál sima része akadálytalanul haladhat át; de ha a szálon szericin-foszlány vagy csomó van, akkor a
fékezőlap a szál áthaladását gátolja, a cséve tehát megáll. Ilyenkor e vastagabb
részeket a munkás letépi, a szálakat összeköti, ezzel a munka folytatódhatik.
Minthogy a grége-szál vékony és merev, sűrű menetekben való
rendes felcsévélés. esetén a külsőbb menetek a belsőbb rétegekbe
könnyen bevágódnak, ezért, ha a szál elszakad, a vége nehezen található
meg. E hátrányon olykép segítettek, hogy a C fonalvezető kilengésének
nagyságát fogaskerék-sorozat beiktatásával folyton változtatták. Az ilymódon
végzett cséveléskor a cséve középső része megvastagszik, vagyis hordóalakúvá válik. Sokkal egyszerűbb a fonalvezetőléc mozgatása, ha a csévélést
magas menetekben* végezzük. Ez az elrendezés azért is előnyösebb, mert
egyrészt az elszakadt fonal vége még gyorsabban megtalálható, mint a hordóalakú csévén, másrészt, mert egy-egy csévére több anyag fér el s végül,
mert a fonalnak a csévéről való tengelyirányú lefejtése szintén kedvezőbben
történhetik, mint az előbbinél. Kísérleteink szerint a menetmagasságot úgy
kell szabályoznunk, hogy a fonalvezető egy kilengése alatt a cséve két
fordulatot tegyen.
A cséve kerületi sebessége jóminő'ségű grége esetén 0,8 ~ 1,0 m/mp,
kínai selyem lemotollálásakor azonban csak 0,5~0,6 mimp lehet, ennélfogva
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minden cséve 10 óra alatt átlagban 60 g grége-t képes lemotollálni.
Egy munkásnő jóminőségű grége mellett 60, sőt 100 csévét képes kiszolgálni, de ha rosszminőségű anyagot motollál .le, csak 15~20-at.
A lemotollált grége-szál tisztítása, újból való átcsévélés folyama alatt,
azáltal történik, hogy a szálat 3—4, posztóval bevont súrlódó lap között

141. ábra.
A selyem-ipar gépei. Ia. A grége-szál tisztítását végző csévélő. 16. A grége-selyem
lemotollálásához használt csévélőgép. II. A cséve forgatását végző szerkezet. III. és IV.
A tisztító szervek. V. Fonógép trámához. VI. Fonógép organzinhoz. VII. Mosógép a
kóc-selyemhez.

(1. a 141/111. ábrát), vagy pedig részben a 141/IV. ábrán látható — V alakú
kivágással bíró — acéllemez résén vezetjük át; ez utóbbi lekaparja róla
a szennyező anyagokat. Az e célra használt csévélőgép elrendezését a
141/la. ábra szemlélteti. Itt a lemotollálandó Cs1 csévét függőlegesen
helyezzük el, átmérőjénél valamivel nagyobb karimás tárcsát helyezünk
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reá s ezzel a tengelyirányban húzott grége-szálnak a csévéről való
lefejtődését megkönnyítjük. A grége-szálat, irányítása és feszültségének
kiegyenlítése céljából, a zsinegen lógó B üvegszemen vezetjük át, ezután a
C\ jelű tisztítószerkezeten, majd a Q fonalvezetőn keresztül a Cs csévéhez- juttatjuk. A cséve méretei, a magas menetekben való felcsévélés
módja és forgatószerkezete ugyanolyanok, mint a 141/16. ábrán látható
lemotollálógépen.
136. A tisztított grége-szál további feldolgozásának módja a készítendő fonal minőségétől függ.
Tráma-gyártás céljából két tisztított grége-szálat kell egyesítenünk.
Az e célra használt egyesítőgép a 141/la. ábrán látható csévélőgéptől
csak abban különbözik, hogy rajta a Q és a C\ tisztítókészülék helyett
fonalvezető üvegszemek vannak alkalmazva. Az egyesítőgépen a függőlegesen elhelyzett két Csx csévéről jövő szál mindegyike külön halad át
a cséve felett lógó B üvegszemen, de azután azok a C\ helyen levő
üvegszemben egyesülnek s ilyen állapotban jutnak a csévére.
Különlegesen vastag tráma készítéséhez egy csévén 3 grége-szálat is
egyesítenek.
Az egyesített grége-szálakat tartalmazó cséve ezután a 77. ábrán ismertetett selyemorsóra kerül, melyet VAUCANSON 1755-ben szerkesztett. E gépen,
melyet á 141/V. ábra szemléltet s melyen az egyesített szálakat méterenkénti
120~130 jobbirányú sodrattal cérnázzuk, az egyesített szálakat tartalmazó
Cs cséve a selyemorsó T tengelyére helyeztetik. E tengely két támasztó
csapágya között fut a tengelyt hajtó szíj, mely az orsóknak a régibb szerkezetű gépeken percenként 1000~ 3000 fordulatot ad, az újabbakon pedig
5000~6000-et. A T tengely végén van az O jelű, lazán futó szárny,
melynek fonalvezető szemein át haladnak az egyesített szálak, hogy a B
üvegszem és a C fonalvezető útján az E, Ev csévékhez jussanak, melyekre
magas menetekben csévéltetnek fel. A csévék alkotójuk mentén nehezednek
a D hengerre; hogy pedig surlódásuk elegendő legyen, tömör fahengerből
készülnek, erre azonban az E x bádoghüvely van reáhúzva, hogy a sodrott fonal bádogra jusson, még pedig azért, mert azt a sodrat rögzítése
céljából 10 percig meleg vízben, vagy párás levegőben kell majd tartanunk.
Az eddig ismertetett trámától a íré/^-szövetek vetülékfonala abban
különbözik, hogy 3 ~ 4 grége-szálon méterenként 5000~7000-et sodrunk
jobbirányban s a fonalat megszövésig a csévén hagyjuk. A crépe de Chinevetülék pedig úgy készül, hogy 6 ~ 8 grége-szál egyesítése után a fonandó
anyagmennyiség felerészét jobbra, felét pedig balra cérnázzuk, még pedig
méterenkénti 3000~4000 sodrattal; megszövésig ezt is a csévén hagyjuk.
Szövéskor a bevetés sorrendje ez: két jobbra és két balra sodrott vetüléket felváltva dobunk be.
Organzin-gyártáshoz a tisztított grége-szálakat nem egyesítjük, hanem
közvetlenül a tisztítás után a 141/V. ábrán ismertetett gépre visszük át,
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amely azokat balirányban sodorja. Itt a grége-szálakat méterenként
600~800-szor kell megsodornunk, de mert ekkora sodrat miatt a grégeszál összezsugorodnék, sodrását két lépésben végezzük. A 141/V. ábrán
jelzett gépen először balirányban 300~400 sodrást végezve, a fonalat
bádoghüvelyre csévéljük fel, majd e hüvelyeket a 141/VI. ábrán látható
gépre helyezzük, amelyen ugyancsak balirányban további 300 ~ 400 sodrást végzünk. Két-két (Csít Cs2) szomszédos csévéről jövő megsodrott
szálak, amint a B fonalvezetőn áthaladtak, a C fonalvezetőben egyesíttetnek s így jutnak a D hengerre támaszkodó E bádoghüvelyre. Az ekként
egyesített szálak-most még a tráma-gyártáshoz is használt és a 141/V. ábrán
bemutatott gépre kerülnek, ott jobb irányban méterenkénti 300 ~ 400 sodrattal cérnáztatnak. Az ilykép elkészült organzin-fonalat, sodratának rögzítése
céljából, 10 percig 60 C° meleg vízben, vagy párás levegőben kell tartani.
Az elemi grége-nek adandó sodratszám és az egyesített szálak cérnázó sodrásának száma a készítendő szövet fajától függ.
Tafota- (vászonkötésű) szövetekhez készült fonal elemi szálának sodrata 600, cérnasodrata 400;
szatin-szövetekhez készült fonal elemi szálának sodrata 500, cérnasodrata 300;
bársonyszövetek alapkötéséhez készült fonal elemi szálának sodrata
400, cérnasodrata 600;
plüss-szövetekhez készült fonal elemi szálának sodrata 500, cérnasnHrata 250;
grenadin-szövetekhez készült fonal elemi szálának sodrata 1000,
cérnasodrata 1000;
félgrenadin-szövetekhez készült fonal elemi szálának 1500, cérnájának 500 sodratot kell adnunk.
Különleges láncfonalakat is használ a szövőipar, így pl. a bársonyszövetek bolyhozó lánca (poil-lánc) egy grége-szálból készül, méterenként
250~350 jobb irányú sodrattal.
Hullámos felületű szövetek (la soie ondée) fonala két különböző
finomságú ág cérnázása útján készül, melyek közül az egyik 4 ~ 10 grégeszálból áll és 350~400 sodrattal balra van sodorva, másik ága pedig
egyetlen grége-szálból áll és jobbra van sodorva, még pedig annyira,
hogy a fonal a megkívánt hullámos alakúvá váljék.
Gőzölés után úgy a trámát, mint az organzint felmotolláljuk, meri
matring-alakban kerülnek forgalomba. A matringolás régibb rendszere
szerint a motolla kerülete 1 m; 3000 menet ajkotja a pászmát és
4 pászma a matringot, melynek hosszúsága tehát 12000 m; a matringoíás
újabb módjánál megtartották a motolla 1 m kerületét, de a pászma 200C
menetből áll, a matring pedig 10 pászmából s így az utóbbi hossza
20000 m. Az organzint és a trámát 5 kg-o% csomagokban hozzák forgalomba. Számozásuk a 7. képlet szerint kifejtett második számozási mód
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szer szerint történik, finomsági számukat pedig általánosan titre-nek nevezik,
jelzése: titr.
137. A hímző-, varró- és szövőcérnák gyártásánál az egyes, igákat
alkotó tisztított grége-szálak egyesítése után azokat water-orsón sodorják meg, azután ugyanazon cérnázzák is. A sodrat rögzítése céljából e
fonalakat 10 percig szintén langyos vízben kell tartani, vagy pedig alacsony
nyomású gőz behatásának kell kitenni.
A cérnák számozása az első rendszer szerint történik, szokásos
finomsági számuk (Sím), az ágaknak és a cérnáknak adandó sodrásszámok,
a cérnák minősége szerint, a következőképen módosulnak:
A lágysodratú bécsi varró- és himzőselyem szokásos metrikus finomsági száma:
(«>„a) = 66— 10, ennélfogva 1000 m súlya: 15— 100^. Az ágak
száma: 2. Minden ág a cérna finomsági számához képest 4—10 grége-ből
áll és balra sodortatik méterenként s = 60 \r<$lm (ág) képletből adódó
sodrattal; az ágak cérnázása (viszálása) pedig jobb irányban történik

s = 70 ][<üm (cérna) sodrattal.
A keménysodratú berlini selyem metrikus száma:
(cérna) = 66—10,
ennélfogva 1000 m hosszú cérna súlya: 15—100 g. Az ágak száma: 2.
Az ágakban levő grége-szálak száma 4—10. Az ágak sodrásiránya bal,
sodrásuk száma méterenként : s = 80 J/St^
Az ágak jobbra sodorva
cérnáztatnak (viszáltatnak), még pedig méterenként: s= 100Y?flm (Cérmiy
sodrattal.
A gépvarró-, vagy cordonnet-selyem szokásos metrikus száma:
W-m (cérna) = 66—7, vagyis 1000 m súlya 15 — 140 g. Az ágak száma: 3.
Az ágakban levő grége-szálak száma: 3—10, azok sodrásiránya jobb és
méterenkénti sodrásszáma: s — 12}fftm (ág) . Az ágak viszáltatnak, vagyis
balra sodortatnak méterenként s = 90
(Cérna) sodrattal.
A szitaselyem. Szokásos metrikus száma:
(cérna) = 53—17, ennélfogva 1000 m súlya 19—58 g. Az ágak száma: 3. Mindenik ág 4~6
grége-ből áll, az ágak sodrásiránya bal, sodrásszáma: s = 107V^^
A cérnát jobb irányban visszálják méterenkénti s = 170
(í:érna> sodrattal.
A nápolyi varróselyem. Szokásos metrikus száma: fftm (cérna) = 24—45,
ennélfogva 1000 m súlya 42—222 g. Az ágak száma: 3. Az ágakat
alkotó grége-szálak száma: 8 — 24. Az ágak sodrásiránya bal, sodrásszámaméterenként: s = 63 y9t;„ (dg), a cérna sodratiránya jobb, sodrásának száma méterenként: s = 1101/
(„>„«).
b) A kóc-sclycm fonása.
138. A kóc-selyem nyersanyagát az átrágott, a penészfoltos és kettős
gubók szálain kívül a gubó lefejtésekor a seprőre akadt szálak, a lefejtéskor visszamaradó hártyaszerű gubófal, végül a grége lemotollálásakor
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és a csévélésekor képződő hulladék képezi. A lefejtéskor visszamaradt
hártyaszerű fal, a penészfoltos és a kettős gubók a bábot is tartalmazzák,
a többi említett anyagok azonban csak szericinnel összetapasztott fibroinszálakból állanak.
Hogy a fibroin-szálakat feldolgozhassuk, róluk a szericint le kell
oldani. Minthogy ennek oldószeréül a meleg szappanos vizén kívül az
alkáliák is használhatók, ezért a gyakorlatban mindkét fajta oldószerrel
dolgoznak; még pedig a báb testét tartalmazó anyagokhoz rothasztással
fejlesztett ammóniát, szódát és szappant, a többi anyaghoz tisztán szappant
használnak.
Az oldás végrehajtására a bábot tartalmazó gubókat s hártyás
részeket falécekből készült akkora tartályba helyezik, amelynek méretei:
1,5 X 2,0 X 1,5 = 4,5 ms; ebbe 200 kg anyag fér el. A megtelt tartályokat
olyan falazott medencékbe sülyesztik, amelyek a tartálynál 10—10 cm-rel
hosszabbak és szélesebbek és 50 cm-rel mélyebbek. A medence rácsos
fenékkel elrekesztett részében gőzvezetőcsövek vannak; a tartály a rácsos
fenékre kerül s helyzetében rögzítendő. A medencébe ezután annyi 2~3%>
szappant és 2<~3°/o szódát tartalmazó langyos vizet öntenek, hogy az 3A
részéig megteljék, ezt 80 C°-ra felmelegítik s e hőfokon a szükséghez
képest 3~9 napig, vagyis addig tartják, míg a szericin egyenletesen feloldódott. Amint ez az állapot bekövetkezett, a gőzfűtést be kell szüntetni,
mert különben a fibroin is Oldódni kezd. A 80 C°-os fürdőben a báb
maradványai rothadásnak indulnak s kellemetlen szagot terjesztenek, mely
a kóc-selymet is áthatja s ez attól nehezen szabadítható meg.
Amint a medence tartalma 40 C°-ra lehűlt, vizét leeresztik és 1,5%-os
forró szappanos vízzel váltják fel, azt egy-két napig benne hagyják, ezután
a tartályt a medencéből kiemelik s tartalmát zúzó hatással kapcsolatos
öblítésnek vetik alá. E művelethez a fészkes kallógéphez hasonló mosógépet
használják, amelyet majd a lenszövetek mosásával kapcsolatban fogunk ismertetni ; de használható helyette a 141/VII. ábrán jelzett hengersor is. Ez utóbbi
gép működése a következő: Az erjesztett (macerált) anyag az AX etetővászonra kerül, amely azt a BX zúzóhengerek alá juttatja; a henger alól
kikerült anyagot a Q rostaszövet a B2 zúzóhengerek felé vezeti, eközben
azonban az anyagból a D x csövön ömlő erős, langyos, szappanos vízsugár
a bábok zúzódott részeit kiöblíti. Ez a művelet ismétlődik a C2, D„, B2
és a C3, D 3 , Z?3 rendszerekben. A kellőleg kiöblített anyagból a fölösleges
vizet BB , B± hengerek sajtolják ki, ezután ez az A2 végnélküli vászonra
jut, honnan a szárítóba viszik. A szárított anyagból az esetleg még bennerekedt nagyobb bábrészeket kirázzák, a kisebb részekkel nem törődnek,
mert azok a további feldolgozás folyamata alatt amúgy is kihullanak.
A most ismertetett eljárás következtében a báb teste, mely különben
kitűnő trágya, jóformán veszendőbe megy. E veszteséget, valamint az
öblítés költségeit is csökkenthetjük, ha a bábot tarmalmazó gubót felvágjuk,
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a báb testét belőle kihullatjuk s az ilymódon nyert gubófalakat nem
erjesztésnek, hanem szappannal való főzésnek vetjük alá. E célból a kócselyem anyagát 5~6%-os olaj szappanoldatban 3 ~ 6 óráig, vagyis addig
főzik, míg a szálak elkülönülése könnyen végbemegy. Ez utóbbi eljárás
folyamán a bábmentes nyersanyag súlyvesztesége 12~25%>, míg az erjesztési eljárással kezelt bábtartalmúé 60%.
Megemlítjük e helyen, hogy az erjesztést kísérő kellemetlen szag
képződésének meggátlására a bábtartalmú hártyákat erjesztés helyett
10%-os olajszappanoldatban szokás főzni. E művelet után kirázzák belőlük
a nagyobb bábdarabokat, a többit mosással és zúzással távolítják el.
A szappan költséges volta miatt más oldószerekkel is kísérleteztek,
nevezetesen különböző savakkal, de a gyakorlatban ez eljárások egyike
sem vált be.
A mosott vagy szappanban kifőtt kóc-selymet 75 C° meleg légáramban kiszárítják, 4 % szappant és 2 % olivolajat tartalmazó vízzel permetezik, azután pedig a szálak rendezéséhez fognak.
139. Minthogy az átrágott, a penészfoltos és a kettős gubókon,
valamint a lefejtéskor visszamaradt hártyaszerű gubófalban a szálak igen
kúszált állapotban vannak, a kóc-selyem feldolgozását a gubófalak bontásával kell megindítanunk.
Az e célra készült sokféle bontógépek közül ma leginkább a 142/1. ábrán
szemlélhető BRENIER- és NEiRET-félét használják. A feltárt anyag az A etetővászonról a B és C tűkkel borított etetőhengerpár közé jut, melynek kerületi
sebessége kisebb, mint a vele érintkező D kártokkal borított dobé; a kócselymet tehát a B és a C hengerek fogva tartják, a D dob kampói pedig
belekapnak s azt bontják. A kibontott szálak a D kampói között helyezkednek el.
Amennyiben a D dobra felbontatlan gubórész is .kerülne, az az F
munkáshenger kampóiba akad belé s így felbontatik. A C etetőhengerbe
akadt szálakat az E kefe szedi ki s adja át a D fődobnak, viszont az
F kártokban maradt szálak a O kefe révén jutnak vissza a D dobra.
A D dobon levő szálakat végre a H hevederrel kapcsolt leszedő hengerpár szedi le. Énnek kerületi sebessége ugyanis nagyobb a dobénál, ennélfogva az a szálakat a kártok tűi közül kihúzza s azokat összefüggő
fátyolként továbbítja.
A lazított szálaknak a fésűs eljárás szerint való feldolgozását LISTER
eszelte ki. Ő e célból a NoBEL-féle fésülőgépet a pamutfésülésre használt
HÜBNER-féle gép elve alapján folytonos működésűvé tette. LISTER selyemfésülő gépe azonban ma már nincs használatban, mert drága és bonyolult,
hanem helyette a len-gerebenezés elvén alapuló gépeket használják, miért
is a lazított gubók anyagából elsősorban szálnyalábokat kell alkotnunk.
Az e célra alkalmas gépet a 142/II. ábra szemlélteti. E gépen a lazított
kóc-selyem az A—B etetőre kerül, amely azt a forgó D hengerhez vezeti,
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amelynek kerületére egyenlő távolságokban tűslécek vannak megerősítve.
E lécek távolsága az első nyalábképző gépen 500 mm, a következőn
300, a harmadikon pedig 200 mm. E tűálécek belekapnak a floretselyem kuszált szálai közé s mert a szálakat az A, B etetőkészülék tartia.
azok kisimulnak és a D henger kerületére illeszkednek mindaddig

142. ábra.
A kóc-selyemszálak bontása és a nyalábképzés. I. A BRENIER és NEIRET-rendszerű
gubóbontó farkas (SILBERMANN nyomán). II. A FAIRBAIRN-féle nyalábképzőgép
(SILBERMANN nyomán). III. A nyalábok befogása.

az anyagba a következő tűsléc belekap. Amint a tűk teljesen megtelnek,
a gépet megállítják és a szálakat közvetlenül a tűsorok előtt szétszakítják
s ezzel csoportokra (nyalábokra) osztják. E nyalábok szabad a végeit a
142/111. ábrán vázolt ev e.> recézett lapok közé fogják és ezek segélyével a
nyalábot a tűk közül kiemelik.
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A floret-nyalábok gerebenezésére most igen sokféle szerkezetű
gépet használnak, de a legegyszerűbbet a 143/1. ábra szemlélteti. Ennél
a D fődob kerületén egyenlő távolságokban az a jelű sarokvasak és a c
jelű exentrikus tárcsák vannak megerősítve. A munkás a D dob 2í-val
jelölt részén állva, az elf e2 lapok közé foglalt nyalábokból egynéhányat
az a sarokvashoz, támasztva úgy helyez el, hogy a nyalábok p szakállrészei szabadon lógjanak, ezután a lapokat a c excenter segítségével helyzetükben rögzíti. Minthogy a D henger lassan forog, a p szakállrészek
mindjobban érintkeznek az Fx kártokkal borított hengerrel, amely kihúzza
s kifésüli mindazokat a szálakat, amelyek végeit az eu e2 lapok nem fogják meg.

143. ábra.
I. Gerebenezőgép floret-selyemhez. Ez ábrán az Fx hengerrel kapcsolatban álló részek
elhagyattak, mert azonosak az /vvel kapcsoltakkal. II. Befogó lapok.

A D henger további útjában a fésülést az F2 henger megismétli.
Amint a kifésült szakállrészek a D henger forgása következtében a B-vel
jelölt helyre jutottak, az ott levő munkás a nyalábokat az elt e2 lapokkal
együtt kiveszi s a 143/11. ábrán jelzett módon új helyzetben fogja be,
vagyis most a kifésült p szakállrészek kerülnek az eB ,
recézett lapok
közé, a fésületlen a szakállrészek pedig szabadon lógnak. Az átfogott
nyalábok ép úgy rögzíttetnek a D hengerhez, mint ahogy azt az előbb
leírtuk! Amint az Fv F2 hengerek az a részt kifésülték és a nyalábok
a gép 23-vel jelölt oldalára jutottak, a munkás azokat a befogó lapokkal
együtt a gépből kiemeli, megszabadítja a befogó lapoktól s a fésült
anyagot a szalagképző gépre juttatja.
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Mielőtt a szalagképzést ismertetnők, az Fu F2 kártok közé akadt
szálakkal végzendő műveletekkel kívánunk foglalkozni. Az Flt F2 hengerekből a selyemszálakat a H u H.2 kefék távolítják el s azokat a lassan
forgó Ki, K° kártokkal bevont hengereknek adják át, ahol azok vastagabb
rétegekké egyesülnek, amelyeket az Rlt R2 rezgő pengék nyúznak le, azután
L\, L'2 tölcséreken áthaladva az L"lt L!'% hengerpárok alá kerülnek s végre
a Cs csévékre magas menetekben felcsévéltetnek.
E gerebenkóc olyan nyalábképző gépre kerül, melyen a tűslécek
távolsága az előző nyalábképző gép tűinek távolságánál kisebb; az új
nyalábokat épen úgy gerebenezik, mint az előbbieket. Az itt nyert kócot
újból nyalábképző gépre vezetjük, mindaddig, míg a nyalábképző gép
léceinek távolsága 200 mm-re alá nem száll. A 200 mm hosszúságú
nyalábok gerebenezésénél nyert kócból készült szalagokat azonban már a
HEiLMANN-féle gépen fésülik, a kifésült szálakat chappe-nak nevezik.
A kifésült (gerebenezett) floret-selyem-nyalábokat a tűsléces, nyujtógép
etetőasztalán kézzel egyesítik szalaggá. E szalagok további egyesítése és
nyújtása tűsléces nyújtókon épolyan viszonyok között megy végbe, mint
ahogy azt a hosszú szálú fésűsgyapjúkra vonatkozólag ismertettük; egyengető nyújtásukhoz azonban fleyereket használunk és pedig 3 ~ 5 darabot.
Az előfonatnak fonallá való megsodrása gyűrűs orsón, vagy a szelfaktoron végezhető ugyan, de a fonal bolyhosodásának elkerülése céljából
inkább a szelfaktort használják.

140. Azokból a szálakból, amelyek átlagos hossza 150 mm-nél
kisebb, nem készítünk nyalábokat, hanem ezeket — amint ezt már az
előző pontban meg is mondtuk — a HEiLMANN-féle gépen fésüljük.
A kifésült szálak a chappe-selymet, a fésüléskor képződött kóc pedig a
bourette-selymet adják. A HEiLMANN-gépről lekerült szalag egyenlőtlen
lévén, azt, hogy egyenletesebbé váljék, a fésűs merinógyapjú módjára
egyesítjük és nyujtjuk, vagyis az egyengetést tűshengeres nyujtógépen,
a fínomító nyújtást pedig fleyereken végezzük.
Az előfonatot szelfaktoron fonjuk meg, a fonalak esetleges cérnázásához pedig a gyűrűs orsót használjuk. A fonalaknak adandó sodratszám
az a h értékből az ismert módon határozható meg. Ez az érték kötőszövőfonal gyártásánál: 3000, szövő-vetőfonalaknál: 3500, viszálással
cérnázandó fonalaknál pedig: 4000.
Chappe-selyemből 200 metrikus számú fonalat is fonhatunk, az
ilyenből cérnázással gépvarró- és cordonnet-st\yme\, vagy másféle cérnát
gyárthatunk. Minthogy a chappe-selyem gyártása a floret-selyemnél olcsóbb,
újabban a gubóbontó-gépen a szálakat annyira összetépik, hogy 200 mm né\
kurtábbak legyenek s az egész anyagot azután chappe-nak dolgozzák fel.
a

141. A bourrette-selymet a kártolt eljárás szerint fonják. E célból
HEiLMANN-féle fésülőgépről lekerült kócot olyan rugalmas kártokkal
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borított hengeres kártológépen munkálják meg, aminőt a 69. pont szerint
a pamuthoz használtunk.
A második hengeres kártológépet fátyolosztó-szerkezettel szerelik
fel (1. a 100/III. és 100/IV. ábrákat). Az osztókészülékekből lekerült előfonatot a kártoltgyapjúiparban használt szelfaktoron fonják meg.
c) A műselyemfonás.
142. A műselyemszálhál rendszerint hatot szoktak egyesíteni s ez
felel meg a grége-szálnak. E hat szálhói álló csoportból készítik a trámát és
az organzint, még pedig ugyanolyan módon, mint a természetes selyemből.
A különbség egyedül abban áll, hogy a műselymet tisztító műveleteknek
nem vetik alá és hogy az ebből készült trámát, organzint stb. — minthogy az anyag vastagabb szálú — megfelelően kevésbbé sodorják meg.
A szükséges sodratszámot a szálselyem tárgyalása alkalmából megadott
sodrásszámokból a következő képlettel határozhatjuk meg:

E képletben a finomsági számokat bármely módszer szerint fejezhetjük ki.

©) A rostszálak fonása.
a) A len fonása.
143. A jól áztatott és tilolt len, minthogy háncssejtjei között sok
a parenhim, finom rostszálakká bontható. Ezt a műveletet a kurtább
szálak elkülönítésével egyidejűleg a tűalakú szerszámmal dolgozó gerebenező gépen végezzük. Oerebenezés előtt a tilolt len azonban jól kiszárítandó, azaz hosszabb ideig száraz raktárban tartandó, mert mentől- szárazabb a len, annál ridegebb a rostokat összetartó pentózán, ennélfogva
a rostok széthasogatása annál könnyebben végezhető.
A gerebenező gépet a 68. ábrán, működését a 76. pontban ismertettük. A gerebenezett len és a kóc feldolgozása külön-külön rendszer
szerint történik. A gerebenezett lenből készült fonalakat a kereskedelemben /m^-fonalaknak, a kdcból készülteket pedig áw-fonalaknak nevezzük.
A gerebenezett lent, mielőtt azt szalaggá egyesítve nyujtanók,
80—90% nedvességű levegőjű helyiségben mindaddig raktározzuk, míg
a rostszálak nedvességtartalma legalább 60%-ot el nem ér.
A kellő nedvességű maroknyi lennyaláboknak szalaggá való egyesítése olyan gépen történik, amilyent a 144/Ia. és 144/16. ábrák szemléltetnek.
E gép etetőasztala négy részre osztott végnélküli A hevederből áll;
a munkás a lennyalábokat mindegyik részre úgy helyezi el, hogy azok
cseréptéglaszerűen fedjék egymást. Az ilymódon készült egyenlőtlen szalagot a Bv
etetőhengerpár továbbítja és az Eu E2 nyujtóhengerpár
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nyújtja. A nyújtás mértéke6~10. Minthogy a lenszálak hossza 400~ 500 mm
és a Bx és Ex hengerek távolsága ennél nagyobb, ezért a hengerek között
a szalagokat a C-vel jelzett tűsléces szerkezettel kell támasztanunk. A tűslécek finomsági száma: 4 (1 cm hosszra 4 tű esik). A léceken a tűk
100 mm hosszú szakaszokra vannak osztva, amint azt a 144/II. ábra
mutatja. Az Elt E2 hengerpár tehát egyetlen szalagot nyújt, ezért a nyújtott
szalagokat most utólag még egyesíteni kell, erre pedig az F lap szolgál.
A baloldali alsó szalag ugyanis az F lap alatt halad az irányába eső

144. ábra.
Szalagképzőgép gerebenezett lenhez. Ia. A gép hosszanti metszete.
Ib. Ugyanannak felülnézete. II. A tűsléc elölnézete.

Q l f G 2 hengerpár felé, míg a legszélsőbb jobboldali szalag csak megindúl az F lap alatt, de csakhamar az a jelű 45°-ú ferde résen át haladva
az F lap fölé kerül; a mellette levő szalag ép úgy indúl meg, ezután
a p résen át felkerül és az előbb említettel egyesül, a jobb szélétől a harmadik
a y résen keresztül jön az F lap fölé s azonnal egyesül az a és p réseken
át feljöttekkel; most már mind a három szalag a 6 résen át az F lap
alá fut s ott egyesül az első szalaggal. A G1 , G 2 hengerpár tehát az
egyesített szalagot juttatja az álló K kannába. Hogy a nyujtóhengerek
legyőzhessék a szálak és a tűk közötti súrlódást, csapjaikat terhelnünk
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kell. A terhelő Qlf
Q2 súlyok hatását a
hengerre a B\, B'\ rúdrendszer, az Ex hengerre pedig az E\, E'\, E"\ karrendszer veszi át.
A nyújtást e gépen akkorára állítjuk be, hogy a kannába kerülő szalag
finomsága: %lm = 0,03 legyen. Ez a szalag azonban még igen egyenlőtlen, ezért azt tűsléces nyujtógépen egyengetjük.
A nyujtógépek tűslécein a tűk hat csoportba vannak osztva.
(A csoportok elrendezését 1. a 144/11. ábrán.) Az egyesítés tehát mindig
6-szoros, a nyújtás azonban lehet 12—16 —18~24-szeres, ez t. i. attól
függ, hogy mekkora finomsági számra kell az egyesítendő szalagokat
nyújtani. Rendszerint úgy járnak el, hogy az első nyujtógép szalagjának finomsága:
= 0,04, a másodiké
= 0,05, a harmadiké pedig
9ím = 0,06 legyen.
Az első nyújtóból legalább hármat szokás közös állványra szerelni,
egy-egy részét fejnek nevezik. A következő nyújtók fejeit a szalag finomodásával úgy szaporítjuk, hogy a gép munkaképessége az első nyújtóénál
kisebb ne legyen, ez okból a második nyújtót 4 fejjel, a harmadikat pedig
5 fejjel szokták készíteni. A gerebenezett lenhez használatos nyújtók elrendezése a 144/1. ábrán látható szalagképzőtől csak abban különbözik,
hogy azoknál az A etetőasztal hiányzik.
A továbbító Ov ö2 hengerpár kerületi sebessége valamennyi nyújtón
egyenlő és pedig: v = 0,28—0,35 ml sec, ennélfogva az óránként meg3 6?'
munkált anyag súlya: Okg — -~—— •
Jtm

szalag

Az egyenletes szalag vékonyítása a fleyer-gépen történik. Rendszerint
két ily előfonót használunk. Az első fleyer nyujtókészüléke tűsléces, a
másodiké azonban már csak hengeres alátámasztású; az orsók karimásak,
ezért az asztal kilengése állandó s így e fleyer-gép szerkezete is egyszerűbb.
Az előfonatnak adandó sodrásszám: sprom = 20YlSlmeisf képlettel számítható ki.
A lenipari fleyer-gépeket 8 fejjel szerkesztik, minden fej 10 előfonatot
szolgáltat, ennélfogva egy-egy fleyer 80 orsóval bír. Munkaképessége óránként, minthogy a nyujtóhengerpár kerületi sebessége v = 0 , 2 8 — 0,30 ml sec,
Q
L
60. 60. vm
3,6 . vm
kS
isf
SSl
elöf 1000 .
e
m e igf
Az első fleyeren az egyesítés 2, a nyújtás 16—24, ennélfogva az
előfonat fínomságszáma:
= 0,48 — 0,72, a második fleyer előfonatáé
pedig: %,, = 6 - 3 2 .
Az előfonatot fonallá water-gépen fonják. A durvább számú fona»
lakat, vagyis
(9? f l ^26) szárazon, a finomabbakat pedig nedvesen fonják, mert forró vízben a gummiszerű pentózán meglágyúl, a
rostnyalábok tehát könnyebben bomlanak rostszálakká és egyenletesebb
fonalat eredményeznek. Az előfonatokon az egyesítés száma mindig kettő
szokott lenni, a nyújtás pedig 6—8-szoros, úgy hogy az nyle viszony: 3—4.
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A nedves fonást végző water-gépet a 145. ábra láttatja. A megfonandó előfonat Cs*. csévéi a gép felső részén levő A állványra kerülnek.
Az ezekről lefejtődő előfonatot a B tartályban levő forróvízfürdőn át
vezetik, ezután a C és D hengerpárok között nyújtják, végre az a
T tengelyre erősített O szárnynak fonalvezető szemén át a Cs/ csévéhez jut.
A száraz fonást végző water-gép ettől csak annyiban különbözik,
hogy azon a B jelű melegvizesmedence hiányzik.
Az orsók percenkénti fordulata n — 2000—4000, osztásuk a fonal
finomságának növekedésével csökken és pedig 80-tól 50 mm-ig. Egy áll-

145. ábra,
Water-fonógép a len nedves fonására.

ványra a nagy osztású Orsókból 100~200-at, a finomabb osztásúakból
200~250-et helyeznek el.
A fonalak sodrata, minthogy a rostszál mindig olyan hosszú, hogy el nem
csúszhatik, csak a fonal rendeltetésétől, azaz megkívánt tömöttségétől
és annak finomságától, azaz metrikus számától függ, t. i. s = a V
Az itt előforduló a tényező értékei a fonal rendeltetése szerint a következők: lágy vetülékben a = 80; erősebb minőségű vetülékben: 92; silányabb láncfonalban : 98; rendes láncfonalban : 100; erős minőségű láncban: 112 és különleges célokra készülő fonalak esetén: 155. A sodrásszám
növelésével növekszik a fonal szakítóereje, de csökken a fonógép munkaképessége, mert erős sodrat esetén a fonal vékonyabb részei agyon-

EME

Amanilakenderfonása

250

sodródnak és elpattannak, s kötözésük időveszteséget okoz; ez oka annak,
hogy a lenfonók a sodrást a lehető legalsóbb határra szorítják le.
A lenfonalak szokásos angol finomsági számfokozatát és az ezeknek
megfelelő kikerekített metrikus számfokozatot a XVIII. táblázatba foglaltuk.
X V I I I . táblázat.
3t„
K a

Az orsók
osztása
A fonal
minősége

5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 11 12 13 14 15 16 17IS 19 20 21 24 27 30 33 36 39 42 45 50 55 60 70 90 120'
8 10 12 14 16 18 20 22 2S 25 23 283031 32 35 40 45 50 55 00 6570 75 80 90 100 120 150 200
80

m m

kóc-fonal

74

mm

mindkét minőségű
fonalnem

68

mm

62

mm

50

m m

gerebenezett fonal

144. A gerebenezés és a tilolás közben képződött kócból, valamint
a kurtább szálú tilolt lenből nyújtott eljárás szerint készítjük a fonalakat.
A kóc-anyagot, ha sok benne a pozdorja, előbb porológépen kezeljük (1. a 96/1. ábrát), ezután pedig hengeres kártológépen kártoljuk (1. a 62.
és a 146. ábrát). E gépek tűalakú szerszámait, kártjait a 67. pontban ismertetettek szerint falécekbe vert acélszegek alkotják. A fődob kártjainak
metrikus száma: 1,65~ 1,95; a munkásoké: 1,25; a leszedőé pedig: 1,95.
Az anyagmegmunkálás a 146. ábra szerint a következő: a lenkócot az
A végnélküli etetővászonra terítik. Hogy az etetés egyenletes legyen, a
100. ábrán vázolt önműködő etetőszerkezetet is szokás használni. Az
A végnélküli etetővásznon levő anyagot a B etetőhengerek veszik át,
ezektől pedig azt az F fődob tűi (szegei) ragadják el. A fődob rendszerint 2 m átmérőjű, forgásértelme pedig a gyapjúiparban tárgyalt fődobbal szemben ellentétes, vagyis az etetőkészülék által fogva tartott anyagot
lefelé keféli. Ez elrendezés következtében a munkás-, tisztító- és leszedőhengereket a dob egész kerülete mentén helyezhetjük el. A T jelű tisztítóhengerek a régibb szerkezetű gépeken a munkások mögött voltak elhelyezve
s kisebb méretűek is voltak az M jelű munkáshengereknél; az újabb
gépeken azonban a tisztító a munkás előtt van, hogy a csomók mindaddig ugyanazon munkás hatása alá kerüljenek, míg kisebb méretuekké
nem váltak a munkás és a fődob között levő résnél; hátránya azonban ez
elrendezésnek az, hogy azok a rostszálak, amelyek hosszabbak a munkás és tisztító kerületeinek összegénél, széttépődnek. Hogy a rostszálak
nagyon apróra ne szaggattasanak szét, a T tisztítók nagyobbra készülnek
a munkásoknál. A lenkárioló rendszerint 7 munkásból s tisztítóból álló
hengerpárral van felszerelve, ezeket követi a három leszedőhenger (Lv L,, L3 ).
Ez utóbbiakról az anyagot összefüggő fátyolként az Ru R2 , R, rezgő
pengék nyúzzák le, a lenyúzott fátyolok pedig, miután a tölcséren áthaladtak s szalaggá váltak, a Du Z)2, Ds továbbító hengereken egyesíttetnek és
a kannába jutnak.
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E kártológépek a kócban maradt pozdorját széttörik, sőt a pentózáiit is szétporlasztják, ez okból azokon a porképződés igen nagyfokú.
Nehogy a por a munkás légzőszervébe jusson, a kártológépnek az
etetőtől a leszedőig terjedő részét a H bádogburok veszi körűi, ez pedig
az / toldat útján a légszívóval áll kapcsolatban.
A lent kétszer kell kártolni. A második kártolót az elsőről lekerült
szalagokkal etetjük, ez' a kártoló az elsővel teljesen azonos szerkezetű.
Mindkét kártolást lehetőleg száraz helyen raktározott lenen hajtjuk végre,
a kártolt szalagot pedig mindaddig nedves raktárban tartjuk, míg az
60~70% nedvességet vett fel; ezután tűsléces nyújtókon ^egyengetjük,
fleyeren pedig finomítjuk a szalagot, az előfonatot pedig a water-gépen

146. ábra.
A lenkártoló.

véglegesen megfonjuk. A nyujtógépek, az előfonógépek és a fonógépek
szerkezete megegyezik a gerebenezett lenfonáshoz használtakkal, sőt a
nyújtások és egyesítések mértéke is teljesen akkora.
A kócból készült fonal sodrata megegyezik a gerebenezett fonalakéval. A száraz fonást csak a durvább kócfonalakhoz használjuk, vagyis ha
S í j n ^ i o , az ennél finomabbakat pedig nedvesen szokás fonni, hogy
egyenletesebb fonalra tegyünk szert.
A water-gépen végzett fonás befejeztével a line- s fotv-fonalak
egyaránt lemotollálandók. A nedvesen font fonalakat matringolás után
szárítjuk.
A line- és a fow-fonalak csomagjai meghatározott hosszúságú fonalat
tartalmaznak, e csomagokat »so/fc£«-nak nevezik; a bennük levő fonal
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hosszúsága a számozás módjától függ. Az angol számozás szerint a
motolla kerülete 2,5 y = 2,285 m, a sokkban levő fonal hosszúsága pedig
720000 y = 658000 m.
Nagyon kívánatos volna, hogy a lenipar is a fonalak metrikus számozására térjen át, mert így a finomság metrikus száma egyszerűbben határozható meg és mert ez alapon a sokk súlyának, valamint a szövetek árának
kiszámítása gyorsabban végezhető el.
Hogy a gyakorlatban a metrikus számozás a motollák költséges
átalakítása nélkül alkalmazható legyen, olyan motolla volna használandó,
amelynek kerülete 2,273 m, e méretre ugyanis az angol motollák könnyen
alakíthatók át, t. i. úgy, hogy a hatoldalú motolla minden karjára (lécére)
4,83 mm vastagságú bádoglemez-sávot erősítünk.
Ez alapon az angol s a metrikus motollálás rendszere szerint a
sokk képzése a következő volna:
Az angol rendszer szerint:
A motolla kerülete: 2,5 y = 2,285 m.
12Ó fonal = 1 pászma (cut) = 300 j> = 274,3 m.
12 pászma = 1 matring = 3600 y = 3292 m.
4 matring = 1 darab (spindle) = 14400 y = 13167 m.
5 darab = 1 köteg (haspel) = 72000 y = 65800 m.
10 köteg = 1 sokk = 720000 y = 6580C0 m.

A metrikus rendszer szerint:
A motolla kerülete: 2,314 m.
108 fonal = 1 pászma = 250 m.
10 pászma = 1 matring = 2500m.
4 matr. = 1 darab = 10000 m.
5 darab = 1 köteg = 50000 m.
10 köteg = 1 sokk = 500000 m.

A fonalak Va és 1 U sokkos csomagokban is vásárolhatók, árukat kg
szerint adják meg és ez is indokoltabbá teszi a metrikus rendszer használatát.

b) A kender fonása.
145. A kender háncs-sejtjeinek fejlődése első időszakában képződő
pentózán-fal lényegesen vastagabb a lenénél, ezért háncsának rostszálakká
felhasogatása előtt a pentózán-falat legalább részben meg kell törni. Ezt a
műveletet puhításnak nevezzük.
A puhítást a 38. ábrával ismertetett, a törőgéphez hasonló hengersorozatból álló gépen végezhetjük, vagy pedig a kollerjáraton, azáltal,
hogy a gép lapjára helyezzük a kendermarkokat s ezeken gördítjük a
kollerjárat hengereit vagy kúpjait. A lágyításkor az erősebben igénybe vett
szálak elszakadnak, ezért ezt a műveletet csak mérsékelten szabad
végrehajtani.
A kellőleg lágyított kender további feldolgozása a készítendő fonal
finomságától függ. Ha ugyanis olyan vastag kötelet gyártunk, amelynek
ágai 0,3 metrikus finomsági számnál durvábbak (tengeri hajókötelek), akkor
a rostszál hosszát épségben tartjuk, de ha az ágak finomabbak, vagyis
ha a kenderből szövőfonalat és kötözőzsineget készítünk, a rostszálakat,
hogy szétválasztásukat egyenletesebben elvégezhessük, mintegy Va méteres
darabokra kell széttépnünk. A rostszálnak ugyanis kurtábbnak kell lennie,
mint a nyujtógépen az etető- és nyujtóhengerek egymástól mért távolsága.
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A rostszálak szétszakítását a 147. ábrán szemlélhető szerkezetekkel
végezhetjük. Ezek közül a 147/1. szerkezet a régibb. Ennek lényegét a
forgásban levő A0 , B0 tengelyek képezik, amelyek végei a csapágyakon
túl érnek és gúlaalakúak. Ha tehát a kendernyaláb egyik végét az
i4-ra, a másik végét pedig a B- re helyezzük, úgy azok, mert forgásuk
folytán akkora feszültséget
értelme ellentétes, a rostszálak
ébresztenek fel a rostokban, hogy ezek végre
elszakadnak.
Ez a gép azonban
veszedelmes, mert a gúlákra a munkás köténye
vagy ingujja is reácsavarodhatik s ekkor a munkás testének épsége kárt
szenvedhet.
E veszélyességtől
mentes a 147/11. ábrán
közölt küllős rendszerű
kendertépő.. Ennél a széttépendő rostszálakat a
munkás az A etetőre teszi,
erről a Bv Q és a B2 ,
C 3 tárcsák veszik azt át
és azalatt, amíg a tárcsák
az anyagot fogva tartják, a D0 tengelyen levő
Dlt D2 küllős ütközők
akkora ütést mérnek a
rostszálakra, hogy azok
elszakadnak. E gép fon147. ábra.
tos kelléke, hogy küllős
A kender rostszálait széttépő szerkezetek. Ia. A gúlaütközői tompák legyenek, alakú tépőgép alaprajzban. 16. A tépő gúlák oldalnézetmert különben nem tépik, ben. Ila. A küllősrendszerű tépőgép oldalnézetben.
IIö. Ugyanaz elölnézetben.
hanem elvágják a rostszálakat ; már pedig a
vágott rostszál vége tompa s ez alakjánál fogva rosszúl illeszkedik a
szomszédos rostszálakhoz, ellenben szakított kender hegyesvégű s környezetéhez jól símúl.
A kellőleg lágyított és mintegy félméteres hosszúságra szakított
kender-rostszálak további feldolgozása teljesen azonos a lenével, vagyis
a puhított és elszakított rostszálakat száraz raktárban tartva kiszárítjuk
s ezután gerebenézzük. A gerebenezett anyagot nedves raktárakban pihen-
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tétjük, hogy 60~70°/o-nyi nedvességet vegyen fel, ezután a 144. ábrán
vázolt gépen szalagokat készítünk belőle, e szalagokat tűsléces nyujtógépen egyengetjük és fleyer-előfonókon finomítjuk, végre water-gépeken
megfonjuk. A kenderiparban használt tűsléces nyujtógépek etető- és
nyújtó hengerpárainak egymástól mért távolsága azonban nagyobb a
lenipari gépekénél, ez ugyanis 600~700 mm, holott a lenipariaknál e méret
400 ~ 500 mm szokott lenni.
Az egyesítések és nyújtások száma azonban, valamint az előfonatoknak és a szővőfonalaknak adandó sodrások száma megegyezik a len feldolgozásánál közölt adatokkal.
A finomabb számú kenderfonalakat szintén nedvesen fonják meg,
épen ezért megfonásuk után azokat matringoltatják és kiszárítják; ha azonban cérnákat készítünk belőlük, matringolásuk a cérnázás után végzendő.
Kenderből 50 metrikus számnál finomabb fonalat rendszerint nem készítünk.
146. A gereben- és a tiloló-kóc, valamint a silányabb tilolt kender
a nyújtott eljárás szerint fonatik meg. Ennek módja a következő: a kócból a pozdorját kiporolják, azután kártolják, a második kártolóról lekerült
szalagokat tűsléces nyujtógépen nyújtják és egyesítik, majd fleyeren előfonják s végre water-gépen megfonják.
E kenderfonalak legnagyobb részéből kötözőzsinegeket és köteleket
gyártanak. A kötözőzsinegek fonalait s = 180
sodrattal látják el, még
pedig jobbirányúval, míg a cérna sodrata balirányú. Kétágú cérna esetén
a cérna sodratszáma 25%-kal nagyobb a fonal sodratánál. Háromágú
cérna sodrata megegyezik a fonal sodratszámával. Kétszeresen cérnázott
rolétta-zsinórokhoz az első fokú cérnát balirányban kétszer akkora sodrattal
látjuk el, mint amekkora a fonalak jobbirányú sodrata, ezek másodfokú
cérnázása jobb irányban ugyanannyi sodrattal történik, mint a mekkora
sodrattal a fonalakat láttuk el.
147. Tengeri kötelek gyártásakor, amint már jeleztük, a kender rostszálai teljes hosszúságukban megtartandók. Ez esetben a kender gerebenezése, szálának nagy hossza miatt, kézzel végzendő. A gerebenezett
anyag nyalábjai olyan méretű szalagegyesítőre helyezendők, amelynél az
etető- és nyujtóhengerpárok egymástól mért távolsága a feldolgozandó
kender leghosszabb rostszálánál is nagyobb. Az ilykép készült szalagot
egyenletességének fokozása céljából egyszerű tűsléces nyújtón egyesítjük
és nyujtjuk, azután pedig vastag fonallá oly gépen fonjuk meg, aminőt
az angol fésűsgyapjú-fonal gyártásánál az előfonáshoz használnak (1. a 135.
ábrát), azzal a módosítással, hogy a tűsléces nyújtó feje hosszabb a
kenderrostnál. Ezen az úton 0,3—0,5 m finomságú fonalakat gyártanak,
de yim = 1-nél finomabb fonal ez eljárással már nem készül, de nem
készülnek 0,1 metrikus finomsági számnál durvább fonalak sem; a finomabb
fonalakhoz a 146. pontban ismertetett eljárást, a durvábbakhoz pedig a
148. ábrán vázolt fonógépet használják. E gép működése a következő:

A kender fonása

EM
255 E

Az A jelű etetővászonra a nyalábok cseréptéglaszerű illeszkedéssel olyan
vastagságú rétegekben helyeztetnek el, hogy azokból a B — D hengerpárok nyújtása következtében a kívánt vastagságú fonalhoz szükséges
rostszálmennyiség alkossa a szalagot. A B — D hengerek 6~8-szoros
nyújtást végeznek, köztük a nyújtandó szalagot tűsléces vagy tűslécekből
alkotott végnélküli lánc támasztja. A nyújtott szalag azután az F fonócsövön át haladva az F1 szárnyra kerül és megsodorva a Cs csévére
felcsévélődik. Hogy felcsévélése szabályos legyen, a cséve olyan Q0
hüvelyre van szerelve, amely az F0 támasztótengelyen lazán fut s forgását a G{ szíjdobtól nyeri; az F fonócsővel kapcsolatban álló Fx szárnyak pedig tárcsához vannak erősítve s forgásukat e tárcsával kapcsolatban álló Fi hüvelytől nyerik. Az F2 hüvely ugyanis reá van húzva a
G0 hüvelyre és az Ft szíjdobban végződik. A cséve és az orsó szárnyai
tehát külön-külön forgathatók, úgymint a fleyernél. Hogy pedig a felcsévélés
az egész csévén véghezvihető legyen, a cséve tengelyirányú mozgást is
végez. E célból a G0 hüvely a C?2 tengelyen levő két egymásba átmenő

148. ábra.
Fonógép durva kender-fonalakhoz és szalma-fonatokhoz.

csavarmenettel áll kapcsolatban. A fonal feszültségének állandósítása céljából
a cséve fordulatszámát a fleyer-orsónál ismertetett szabály szerint kúpos
szíjdobokkal változtatjuk meg. A H l t H 2 kúpos szíjdobok közül a / / r n e k
fordulatszáma állandó és arányos az orsó fordulatszámával, míg H 2 változó
mozgást végez s ezt a // 3 útján a csévére viszi át.
c) A ramíe fonása.

148. A ramie rostszálát, amint a 42. pontban mondottuk, a lignin
teljes kioldása céljából alkálikús fürdőben főzik. Ámde e kezelés folytán
kioldódik a pentózán nagyrésze is s ez okból a rostnyalábok különböző
hosszúságú rostszálakká bomlanak. Minthogy a rostszálak főzés következtében kúszáltak, feldolgozásuk a kóc-selyem módja szerint történhetik.
E célból a ramie-rostszálak a 142/11. ábrán vázolt nyalábképző gépre
kerülnek, e nyalábok a floret-selyemnél ismertetett gerebenező gépre jutnak,
a gerebenező kócait pedig előbb a kártolón kártoljuk, ezután pedig a
HEiLMANN-féle pamutfésülő gépen fésüljük.
A gerebenezett nyalábok szalagképző gépre, e szalagok pedig, valamint a HEiLMANN-féle gépen kapott szalag is az őket alkotó rostszálak
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hosszúságának megfelelő nyújtóra jutnak, ezt követőleg fleyer-elŐfonóra
kerülnek, az előfonatot azonban a lenipari nedvesen fonó water-gépen
fonjuk meg.
X ramie-fonalak selymes fényűek ugyan, de mindig bolyhosak, mert
elemi sejtjeinek vége tömör, ennélfogva a sejtek végei merevségük következtében a sodrás behatása alól kibújnak.
d) A juta fonása.
149. A juta tengeren szállítva kerül Európába, szállításának költségeit annak erős összepréselésével csökkentik.

A fonógyárban a juta-bálok vasabroncsait felcsípik, a rostokat pedig,
mert azok erős préselés folytán deszkakeménnyé váltak, először némileg
puhítanunk kell. Az e célra használt gépet a 149/111. ábra szemlélteti.
E gép lényegét két durván recézett (600—700 mm átmérőjű) vashengerpár
alkotja. Ezek ugyanis az etetővászon útján récéik közé került rostokat kissé
elhajlítják, minek folytán az összetapadt részek ismét szétválnak. A juta-
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markok most már rostnyalábokra szétszedhetők, de mert a juta nagy
lignintartalmánál fogva merev, fonása előtt hatályos puhításnak vetendő alá.
Nehogy a puhító eljárás folyama alatt a rostszál is szétmorzsolódjék,
a lignin merevségét kenőszerekkel csökkenteni kell. A legjobb kenőszer
a halzsír, amelynek vízzel való keverékével szokás a rostokat permetezni,
s hogy a rostszálakba a víz s az olaj kellőleg felszívódjék, a permetezett rostokat 6~8 órán át pihentetik. Az olajozott jűtát nagyobb tömegekben azonban hosszabb ideig nyugton hagyni nem szabad, mert az olaj oxidálódása
folytán a halmaz belseje annyira felmelegszik, hogy végre kigyullad,
A juta és a többi textil-anyagok öngyulladása csakis olajos állapptukban
történik meg. Olajmentes állati vagy növényi eredetű szálas anyagok
önmaguktól száraz helyen sohasem gyulladhatnak ki; nedves helyen
pedig elkorhadnak, vagy elrothadnak ugyan, de ki nem gyulladnak.
Halzsír hiányában ásványi olajjal is permetezhetik a jutát, ámbár attól
kevésbbé lesz hajlékony. Ásványi olajjal permetezett jutát nem kell pihentetni.
A kellőleg olajozott juta lágyítását a 149/11. ábrán látott recézett
hengersoron végezhetjük, amely a kenderhez használt géptől csak annyiban tér el, hogy hengereinek száma kétszer akkora.
A puhított jutát nyújtott eljárás szerintfonjuk meg.Ámbára juta rostszálai
1,5~2,5 m hosszúságúak, azokat a kártolás előtt mégsem kell széttépni, mert
ezt a műveletet, a juta csekély szilárdságánál fogva, a kártoló gép végezi el.
Jutához a 149/J|L ábrán vázolt hengeres kártolót használunk. Ennek
fődobja (F) 2~2,5 m átmérőjű és négy munkás- (M) és tisztító- (T) csoporttal,
valamint két L leszedővel van ellátva. E gép működése a következő:
Az A végnélküli vászonra teregetett juta a C hengerpalásttal érintkező
B tűshenger által továbbítva az F fődob elé jut, amelynek acélszögekből
álló kártjai belékapnak. A fődob által elragadott anyagnak útját állja az
M x munkáshenger, a nagyobb csomók ezen megakadnak, ezeket a munkástól
a TX tisztító veszi át és a fődobhoz vezeti vissza; minthogy pedig a
rostszál hosszabb a munkás és a tisztító rostanyaggal megtelt kerületénél,
épen ezért azt a gyorsabban forgó fődob eltépi. Az eltépett rostszálak
bontását és párhuzamos elrendezését, nemkülönben egyenletesebb elosztását a többi munkás- és tisztítócsoportok végzik. A 149/tJT ábra
szerint az első két munkás- és tisztítócsoport még egy bádoghengerrel,
a D-vel megjelölttel van felszerelve. Ez arra való, hogy a rideg juta abban
a pillanatban, amikor azt a tisztítóhenger a munkástól elragadja, a nehézségi
erő hatása következtében ki ne hulljon.
A jutakártoló Igs/edőjét nem kell rezgő pengével felszerelnünk,
mert a rostszálak merevségük folytán annyira kiállanak, hogy ezeket a
leszedő mellé elhelyezett Rt , R\ és az R2 , R'2 hengerpárok képesek
megfogni és a leszedő tűiből kihúzni.
Az Rv R\ hengerpár által kihúzott fátyolszerű szálréteg az Et sima
pléhlejtőn csúszik le, az R2 , R'2 alól kihúzott pedig az E2 lejtőn, ennek
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végén azok egyesülve jutnak a H1 hengerpár továbbító hatása alá;
onnan a Px tölcséren áthaladnak s ekkor szalagszerűvé válnak, e szalagot pedig a // 2 hengerpár a K kannába juttatja.
Az első kártoló a jutát 200~300 mm-es darabokra tépi. E kártolóról
lekerült szalag numerusa: 9 ^ = 0,00.
A második kártoló teljesen olyan szerkezetű, mint az első. Az erről
lekerült szalag finomsági száma: 9ím = 0,08.
A kártolt szalagok egyengetése két tűsléces nyujtógépen történik,
finomítása pedig két fleyer-előfonón. A nyújtott szalag numerusa: 9í m =0,09
és 0,13, az előfonaté pedig: 9lm = 0,5; ez utóbbi sodrata az s = = 4 5 f ^
képlettel állapítható meg.
Az előfonat végleges megsodrásá a szárazon fonó water-gépen történik.
A vetésfonalakat s == 55
a láncfonalakat pedig 5 = 1 1 5 / ^ sodrattal
látjuk el. Minthogy jutából leginkább csomagoló- és zsákszöveteket készítenek, ezért a jutafonal numerusa az: % n = 1—4 határokat alig lépi túl,

®) A levélrostok fonása.
150. A levélrostok, nevezetesen az aloe és a manilakender, a tengeri
hajókötelek készítésé módja szerint fonatnak meg (1. a 147. pontot). Az ott
tárgyalt műveletek előtt azonban a rostokat merevségük csökkentése
céljából halzsírral vagy ásványi olajjal permeteznünk kell, azután még
a hengeres lágyítngépen pv^ítjnk. s csak e műveletek befejeztével készítünk
belőlök kézi adagolással szalagot a már ismertetett tűsléces nyujtófejjel
ellátott szalagképző gépen. Az ilykép készült egyenlőtlen szalagot egyízben
tűsléces nyújtón egyesítjük s nyujtjuk, végül tűsléces nyujtófejjel ellátott
nagyméretű watef orsón véglegesen megfonjuk
Amennyiben a rendelkezésünkre álló nyujtófejek hengereinek egymástól mért távolsága kisebb lenne a feldolgozandó levélrostok hosszúságánál, akkor a puhított rostszálakat, a kender feldolgozásával kapcsolatban, a 145. pontban ismertetett gépeken, nyujtógépeinknek megfelelő
hosszúságú darabokra tépjük.
Manilakenderből leginkább aratógépekhez használandó kévekötőfonalak készülne!^A fonalak numerusa: 9 ^ = 0 , 3 4 — 0,35, sodrás-számuk
pedig s = 85
Aloekenderből. kötélgyártás céljára vékonyabb fonalak
is készülnek, ilyenkor azonban az anyag megfonása a juta fonásával egyező
módon történik.

Qs) A pamut fonása.
a) A csomóbontó cs a tisztító műveletek.
151. A pamut fonása a keleti népeknél már az ókorban ismeretes volt
de hogy Európában a pamutot mikor kezdették felhasználni, arról hiteles
adataink nincsenek. Annyit azonban tudunk, hogy feldolgozása a XV. század
elején már ipari jelentőséggel bírt, ámbár üzeme csak kisiparszerű volt
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Nagyiparrá fejlődését a fonógépek feltalálásának köszöni. Rohamos fejlődése folytán csakhamar túlszárnyalta a többi szálasanyagok iparát.
Nagy versenye következtében azok is kénytelenek voltak a gyorsabb
fejlődés útjára lépni s a nagyipari üzemre áttérni.
Pamutból három fonalnemet szokás gyártani, nevezetesen kártolt,
nyújtott és fésült fonalat.
A kártolt eljárást akkor használjuk, ha a készítendő fonal metrikus
száma 25-nél (angol száma 15-nél) kisebb;
a nyújtott eljárást akkor, ha 25-ös metrikus számnál finomabb fonalat,
de 70-esnél durvábbat kell készítenünk, vagyis ha
= 16 ~ 42 közé esik;
végül a fésűs párást a ^ o r alkalmazzuk, ha a készítendő fonal
mm = 70 (% = 42)-nél finomabb. Ez utóbbi eljárással Tcm = 500 (9?„ = 300)
finomságú fonalat is gyárthatunk.

felszerelt báltörőgép.

Bármely rendszer szerint gyártjuk is a fonalat, a pamutot előbb
lazítani és belőle a közéje keveredett, vagyis a foglalatos kapcsolatban
levő szennyező anyagokat, valamint a magszálakhoz még hozzánőtt
maghéj részeket el kell távolítani.
A lazítást két fokozatban végezzük. A pamutot ugyanis, mert tengeren # kerül Európába, erősen összepréselt bálok alakjában szállítják.
E préselés következtében a szálak annyira összetapadnak, hogy majdnem
a fa keménységét érik el. Ezért az első fokú lazítást egyelőre csak oly
mértékig visszük véghez, hogy a préselés hatása megszűnjék. E célra
a 150/1. s II. ábrákon látott báltörő berendezést használhatjuk.
A báltöréssel egyidejűleg az anyag keverését is végezzük. A pamutiparban ugyanis a fonal minőségének állandósítása céljából a különböző
pamutfajtákat keverni kell. A keverendő pamutfajok báláit a báltörőgép
mellé helyezik, ezekből a keverék arányában adagolnak az A etetővászonra.
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Télen figyelemmel kell arra is lennünk, hogy a hideg raktárból
behozott bálokat ne azonnal bontsák fel, hanem hagyják őket a bontóhelyiségben addig pihenni, míg ennek hőfokára át nem melegedtek, mert
különben á bontóhelyiség nedves meleg levegőjéből a vízpárák a hideg
bálokra csapódnak, vízcseppeket alkotnak, amelyek a szálakat összetapasztják.
A báltörőgép működése a következő: A keverendő anyag, amelyet
rétegezve helyeztek el az A végnélküli etetővászonra, a Bu B2 és a C u C 2
fogazott hengerpárok alá jut; ezek a pamutcsomókat különböző irányban
hajlítgatják s ezzel a rétegeket némileg lazítják. A lazítás fokozása céljából a Q , C 2 henger alól kiszabaduló anyagra a nagy kerületi sebességgel
forgó D jelű henger ütközői csapnak reá, egyes részeit magukkal ragadják s ezeket az E rostélyhoz verik, amitől a csomók még jobban lazúlnak, a rostélyról pedig a D henger ütközői az F tölcsérszerű nyíláson
át dobják ki a pamutot.
A lazított keverékanyagot régebben lécekből összerótt rekeszekben
hosszabb ideig pihentették, oly célból, hogy a szálak a csomagolás folytán
előállott elhajlásukat elveszítsék. Az anyag ily kezelése esetén a báltörőgép F tölcsérszerű végét a 150/Ia. ábrán látható szerkezettel szerelték
fel, ebbe az F tölcsér folytatásában likacsos falú O hengert helyeztek
el, ezt pedig légszívóval kapcsolták össze. A lazább szálak a O hengerre
szálltak, a nagyobb csomók pedig a H végnélküli vászonra estek. A G, H-ról
a pamut az Ex léces hevederre jutott, amelyre az E2 léces heveder borúit
s így az e két heveder között a felső szintbe emeltetett. E továbbító szerkezettel a pamut a megfelelő magasságban a vízszintes síkban is továbbítható volt, még pedig az ábrán f3-al jelzett heveder segítségével.
Ez a raktározás egyrészt tűzveszélyes, másrészt pedig a kívánt célt
kevésbbé oldja meg, ezért újabban a 150/H. ábrán látható berendezést
használják. Ennek lényege a következő: A báltörőgép F tölcséréhez
mintegy 8~10 m hosszú Fx cső van szerelve, amelyben helyenként
az E2 jelű rostélyfalú szekrények vannak. Ámbár a D henger ütközői
ventilátor-szárnyakként a levegőt is belenyomják az
csőbe, a hatás
fokozása céljából az Ft cső végén még a G ventilátor is szívja a levegőt
s így vele együtt a pamutot is. A légáram húzó és a rostélyok súroló
hatása folytán a szálak némileg kiegyenesednek, a rostélyokon való súrlódás
következtében pedig a lazított szennyező anyagoktól is megszabadulnak.
A G ventilátor a pamutot az F2 csövön át a további bontógépekhez szállítja.
152. Feladatunk most már abban áll, hogy a foglalatosan kapcsolt
szennyező anyagot eltávolítsuk. Minthogy ezt a feladatot csak úgy oldhatjuk meg, ha a foglalatos kapcsolást megszűntetjük, vagyis ha a csomókat
lazítjuk, ezért a pamutcsomókat, a 65. pontban kifejtettek szerint, nagyobb
sebességgel likacsos falhoz kell dobnunk, hogy a csomók kisebb részekre
bomoljanak, a csomók felületén levő szenny pedig foglalatát vesztve a
likacsokon át eltávozzék.
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Ezt a feladatot, mert a pamut ipari feldolgozása később indult meg,
mint a gyapjúé, első ízben a gyapjúipari gépekkel próbálták megoldani,
nevezetesen a farkassal (willow) és a küllős rendszerű porolóval (wipper);
ámde e gépek egyike sem vált be, ezért később a két gépet olykép
egyesítették, hogy a farkas dobját fenntartva, annak palástját a tövisszerű szegek helyett tompa ütközőkkel látták el. Az ilyen bontógépeket
opener-eknek nevezik; ezek lényegét a 151. ábra A, B, Q , D r e l jelölt
első részlete szemlélteti. Működésük a következő: A felbontandó anyag az
A etetőasztalra kerül, ettől azt a B hengerpár veszi át. Azalatt, amíg
a B hengerpár a csomókat fogva tartja, a gyorsan forgó C x henger
ütközői erős ütéseket mérnek reájuk, amelyek következtében a csomók
több részre oszlanak. Az etető hengerpár alól kiszabadúlt csomókat az
ütközők a £>! rostélyfelületre dQbják, ezzel azok még jobban lazúlnak s
belőlük a szennyező anyagok tehetetlenségüknél fogva a ro'stély nyílásain
átesnek. A rostélyon felhalmozódó anyagot az ütközők ismét elkapják
s azt az a nyíláson a gépből kidobják.

151. ábra.
A PLATT-BROTHERS-féle opener.

A most ismertetett hengeres bontógép munkateljesítményét a PLATTBROTHERS cég a 151. ábrán látható elrendezéssel lényegesen fokozta.
E cég ugyanis a Q henger ütközői által kirepített anyagot nem a szabadba,
hanem azonnal egy másik (C2) dob ütközőinek pályájába terelte. A C 2
dob ütközői tehát épúgy működnek, mint a porológép küllői, vagyis az
a térben a feléjük haladó csomókat ellenkező irányban ragadják el, azokat
a D2 rostélyra dobják, onnan pedig a p térbe röpítik, ahol azok C s henger
ütközőinek behatása alá jutnak. Ez ütközők a csomókat a D3 rostélyra dobják,
azután pedig a y térbe röpítik, ahol azok a C 4 henger ütközőivel ütközve
ismét a Di rostélyra dobatnak, míg végre azokat az ütközők újból elkapják
és a 8 nyíláson át az F rostélyrudakon végigcsúsztatják, amitől róluk
a szennyező anyagok lesurlódnak. E térben a csomók a ö l t G a likacsos
hengerek felé tóduló légáram hatása alá jutnak, amely azokat e hengerek felé tereli. E hengerek ugyanis légszívóval állanak kapcsolatban,
a levegő tehát a likacsokon a henger belsejébe jut, a pamut pedig a
hengerek felületén megakadva rétegeződik s mert a Gu G2 hengerpár
forog, a réteg képződése folytonos. Ezt a réteget bundának — vattának —
nevezik. E bundát a H hengerpár a K végnélküli vászonra tereli. A pamut
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szétszóródásának meggátlása céljából a Q , C2, C3, Q hengerek az Zf-vel
jelölt burkolattal vannak befödve. E burkolat a G hengereknek azt a
részét is fedi, amely a szálingó pamutcsomók útjába nem esik, hogy e
részeken a külső levegő betódulása meggátoltassék.
A most ismertetett gép csak hosszú pamutfajok bontásához és
tisztításához használható, a kurtábbakéhoz azért nem, mert a D rostélyokon
összegyülemlő kurta anyagot az ütközők nem bírják elragadni, hanem
azt csak tovább gurítják s ezzel újból csomósítják.
A hengeres openerek e hátrányát a CRIOHTON-féle opener teljesen
mellőzi. Ennek lényegét, amint ezt a 152. ábra láttatja, az F0 függőleges
tengelyre erősített B tárcsasorozat alkotja. Ezek alulról fölfelé fokozatosan
növekedő átmérőjűek, a legfelsőbb tárcsa 500 mm átmérőjű, kerületi

A CRiGHTON-féle opener.

sebessége v = 40~48 mjmp. Burkoló felületük csonkakúp. E tárcsákra a
C ütközők vannak erősítve és pedig részint sugarasan, részint ferdén.
Ez ütközők burkoló felületét rostélyrudakból vagy likacsos lemezből
alkotott D kúpos kosár veszi körűi. E kosár alsó végébe torkollik az
E etptőcső, amelybe a felbontandó anyag adagolandó.
Ha a fonógyár a régibb pihentető rendszer szerint dolgozik, az adagolás kézzel történik, de ha az légárammal működő továbbító készülékkel
van felszerelve, akkor ez automatikusan adagolja a pamutot.
Az F0 tengely forgásszáma percenként n — 1000. E nagy forgásszám
következtében a pamutban centrifugális erő ébred, amely azt a D kosár
falához dobja, ez ütközés következtében a foglalatosan kapcsolt szennyező anyag egy része átesik s port alkot. Hogy e por a műhely levegőjébe ne jusson, a D kosarat az A szekrénnyel vesszük körűi. E szek-

A pamut tisztítása

E263
ME

rény egyúttal a gép állványát is alkotja, ez hordja az / V tengely alsó Fx
s a felső F2 csapágyát.
A kosár felső szélén kiszabaduló pamutszálakat a H csőben a K x ,
K* szívóhengerek légárama elragadja s e hengerekre tereli, ahol azok bundává
— vattává — csoportosúlnak, E vatta a K l t K 2 hengerekről az M lapra
kerül, ezen tovább csúszva az Nlt N2 , N,, /Vt tömörítő hengerek hatása
alá jut, végre a Tlt T2 hengereken nyugvó R vashengerre csévélődik fel.
Hogy felcsévélése kellő feszültség alatt menjen végbe, az R vashenger
csapjai Q súlylyal vannak megterhelve.
A CRIQHTON-féle opener leírását ismerve, működésének vizsgálatára
térhetünk át. Ecélból vegyük szemügyre az F0 , B, C, D géprészeknek
vízszintes és függőleges síkokkal való metszetét. Az elsőt a 152/III. ábra,
az utóbbit a 152/11. ábra szemlélteti.
A 152/III. ábrán az oc = Rc az egyik ütköző végpontja által leírt
kör sugarát jelzi, az od = RD pedig a D kosárnak a figyelembe vett
C ütköző magasságában képezett keresztmetszetének sugara. Ennélfogva az RD—RC
különbség azt a közt jelzi, amely az ütközők végpontjai és a D kosár fala között van. Minthogy a C ütközők által
elragadott pamutcsomók körben forognak, bennük centrifugális erő ébred,
amelynek következtében azok az oc-re normálisan álló cd érintőnek irányában elröpíttetnek. Röptükben a csomók a d pontban a kosár falához,mv
mozgásmennyiséggel ütköznek. De mert ütközésük ferde, az ütköző erő
két irányban fejti ki hatását, nevezetesen tangenciális (t) és normális irányban (ti). E hatások nagysága a 152/III. ábra szerint

t — m v cos (J> )
n — mv sinty)

, .

Minthogy pedig a megoldandó feladat szerint a pamutcsomóknak
a rostélyfelületen tovább csúszniok nem szabad, különben csomóbontás
nem megy végbe, azért szükséges, hogy
t^nf0,

(80.

itt ugyanis f0 a pamutnak a D kosár felületén az érintő irányában való
súrlódását kifejező tényezője. Ha e képletben a t és n értékeit a 79.
egyenletből helyettesítjük, a bontás feltételét kapjuk, ez tehát

cos i

f0 sin d>;

ctg'^f0

= tgy.

e képletet így is írhatjuk:
(80/ a.

Egyenlőség esetén a <1> szög kiegészítő szöge a súrlódás szögének, de
mert a bordázás következtében f0 — <x, azaz cpö = 90°, így 6 = 0° lehetne.
Ebből, mivel a <]> szög a 152/111. ábra szerint a sugarak viszonyát adja:
=

(81.
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következik, hogy RC = RD• Ámde ez a viszony nem elégíti ki a bontás
feltételét.
Ha Rd — Rc = 0, akkor a csomót az ütközők magukkal ragadják s
a felületen végig csúsztatják; szükséges tehát, hogy a kosár és ütközők
között rés legyen, ennek pedig eleget teszünk, ha 4" >
A gyakorlat adatai szerint t|> = 29° ~ 30°-ra veendő, ekkor a 81. képlet
szerint adódik, hogy a köz:
R

D

- R

C

=

0,145 Rc

~ 0,155

Rc .

Átlagban alól 12 mm, fent pedig 36 mm a köz, de az F0 tengely
állításával félértékkel növelhető vagy csökkenthető. Ez adatokból következik, hogy a kosár kúpszöge nem lehet azonos értékű az ütközők által
leírt pályák burkoló kúpjával, hanem ennél nagyobbnak kell lennie.
Eddig az erőhatásokat vízszintes síkban vizsgáltuk, ámde a D kosár
kúpos alakjánál fogva a normális n komponens a függélyes síkban ismét
két irányban fejti ki hatását és pedig a 152/111. ábra szerint a kúp alkotóra
normális (v) és az alkotóba eső tangenciális (x) irányban. Ez erőhatások
nagysága:

i = ncosl\
u : n sin ? j
A T komponens az anyagot a kúp alkotója mentén törekszik elmozdítani, ez ellen hat a v/ súrlódás és az odadobott tömeg nehézségi
ereje ( m g — O ) . A nehézségi erőnek a szálakra és az egy-két szálból álló
csomókra gyakorolt hatása elhanyagolható, anélkül, hogy ezzel nagyobb
hibát követnénk el. Ennélfogva az elemi szálak akkor emelkedhetnek fel,
ha x = 'v/, vagyis ha
t g l ^ f = t g cp,
(83.
ép ezért a kosár alkotójának hajlásszöge a súrlódás szögénél csak kevéssel
nagyobb szokott lenni : l = 12° 30'~ 14°.
Ugyanis: ha a E, szöget csak valamivel vesszük nagyobbra a súrlódás szögénél, akkor a D kosár falán csak a felbontott szálak emelkednek, a csomók pedig a nehézségi erő hatása következtében az alattuk
forgó ütközőkre visszaesnek. Amint a felbontott szálak a D kosár felső
szélét elérték, a H csőbe röpíttetnek, ott pedig azokat a K\, K> szívóhengerek felé tóduló légáram elragadja, így azok a hengerekre szállani
kénytelenek s ott bundává egyesülnek. E bundát a már előbb említett
módon az /Vx~A/4 hengersor tömöríti s az R hengerre felcsévéli. A bunda
finomsági száma íílm = 0,00023.
A tisztább pamutfajtákat az openeren csak egyszer bocsátják át, a
szennyező anyagokkal nagyobb mértékben terhelt pamutfajokat azonban
kétszer. E két opener azáltal válik egységes géppé, hogy az első kúpos
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kosárból kirepült anyag nem szívóhenger felé tereltetik, hanem azonnal
a másik gép etetőcsövébe.
E tisztító műveletek után a pamutot a hozzánőtt maerészektől kell
megszabadítani.
153. A szálak végén levő magrészek eltávolítása, minthogy azok
kohéziós kapcsolatban vannak, csak letépéssel történhetik. Ecélból a
szilárdan megfogott szálakra éles léccel akkora ütést mérünk, hogy a
kiálló magrészek leszakadjanak. Az ezt a műveletet végző gépet léces verőgépnek— batteur-nek — nevezzük. E gép hosszanti metszetét a 153/1.
ábra mutatja. Az openeren képződött 0,00023 finomságú vattatekercsekből
egynéhányat az A etetőasztalra helyeznek, erről az anyagot a B recézett
henger tolja tovább, hogy a C henger és a billentyűs szerkezet (klavia-

M =

•

^ Vr-^

1

153. ábra.
A »batteur'<-nek nevezett léces verőgép. I. Hosszanti metszete. II. Szabályzó készüléke.

tura)
hengeres vályúja közé jusson. Azalatt, amíg a C, Ex fogókészülék
a szálakat fogva tartja, az F0 tengelyen levő Fv F2 lécek percenként
1000~1800 fordulatot tesznek és mert élük 5 ~ 8 mm távolságban halad
el az etetőkészülék előtt, a fogókészülékből kilógó szálrészeket 22~38 m/mp
kerületi sebességgel ütik, miért is a hozzájuk nőtt magrészek leszakadnak.
A C henger folytonos forgása következtében azonban a szálak végre a
fogókészülék hatása alól kiszabadúlnak, akkor ezeket az Flt F2 lécek a
H t rostélyhoz verik, minek következtében a leszakított magrészek a rostélyon át eltávolodnak. A rostélyon összegyülemlő anyagot ezután a lécek
.újból megragadják s a K\, K2 szívóhengerek felé dobják, ekkor azonban
a hengerekbe tóduló légáram elkapja őket és arra készteti, hogy a hengereken bundává csoportosúljanak. A bunda a K\, K2 hengerek forgása
folytán, az L sík lapon tovább csúszik, majd az Nv N2 , Ns , N4 tömörítő-

"266

A pamut-nyujtottfonal gyártása

EME

hengerek alá jut, ezek után pedig az Rv R2 hengereken nyugvó P hengerre
feszesen felcsévélődik. A bunda metrikus numerusa : 0,0008. Hogy a P hengeren képződött bunda az openeren képződöttnél egyenletesebb legyen^
a billentyűs szerkezetet oly készülékkel szerelik fel, amely az etető sebességét megváltoztatni képes. E készülék elrendezését a 153/11. ábra szemlélteti. Hatása abban áll, hogy az olyan E x billentyűk, amelyek az opener
bundájának vastagabb részeit tartják, erősebben lenyomatnak, minek
következtében ezek E2 karjai jobban felemelkednek. Ámde minden billentyű a Gu G 2 megterhelt szögemelővel lánc útján áll összeköttetésben.
Mentől több billentyű E2 karja emelkedik fel, annál nagyobb erőt fejtenek
ki azok a G2 karok útján az Slt S2 szíjvezetőkre, ez utóbbiak tehát annál
nagyobb darabon tolják el a szíjat a kúpos szíjdobokon. A szíjdobok
áttevése olyan, hogy a szíj eltolódása következtében az etetőhenger sebessége lassúi, ezzel pedig a bunda egyenlőtlensége kisebbedik.
A légörvénylés meggátlása céljából a gépnek összes forgó részeit
az I l t I 2 fedővel burkolják. Az h részben üveglap van, hogy azon át a
munkás a gép működését ellenőrizhesse. Amint a P cséve megtelt, az
etetőkészüléket megállítják, az ütőlécek azonban tovább forognak.
A tisztább anyagokat egy batteur-ön, a szennyezettebbeket pedig
kettőn kell kezelnünk. Ha azonban a fonodának állandóan szennyezettebb
anyagot kell feldolgoznia, két batteurt egy géppé kapcsolnak össze, hogy
a munka költségeit apaszthassák.

b) A kártoltfonal gyártása.
154. Kártoltfonalat silány minőségű rövid szálú pamutból és a fonószövő-, valamint a kötőszövő-műhelyek hulladékából gyártunk. Ez utóbbi
anyagokat először a fonás, szövés vagy pedig a kötés hatásától mentesítenünk kell, ép úgy, mint ahogy azt a gyapjúiparban tettük. A gyári
hulladékot ugyanis a 115. oldalon levő 99. ábrán ismertetett fonalbontó
farkason lazítjuk, ezután pedig, ha a fonalak erős sodratúak voltak, az
expressz-kártolón bontjuk. Ez utóbbi gépet a 154/1. ábra szemlélteti.
Működése a következő: A lazítandó anyag az A etetőasztalra helyeztetik,
innen az a B, Bt fogókészülék közé jut; azalatt, amíg ez a fogókészülék
az anyagot fogva tartja, a C fűrészfogas henger azt keféli és bontja. A C dob
által elragadott anyag, ha nagyobb tömegű, az E rostélyra sodortatik, a kisebb
tömegűek pedig a fűrészfogak súrlódása folytán a C henger fogain maradnak
s ezzel addig folytatják útjukat, míg az ellenkező irányban forgó D hengerrel
találkoznak. A C és D hengerek sebességkülönbsége folytán a fonalak
erősen bontatnak. A porrészek és az igen kurta szálak a D alatti rostélyon
átesnek, a többi szálak pedig az a térbe szállnak, ott a K l t K 2 szívóhengerek felé ömlő légáram azokat magával ragadja és a szívóhengereken
lerakja, azaz bundává csoportosítja. A bunda pedig, miután az N1 ~Ni hengerek között áthaladt, a P vasrúdra felcsévélődik.
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155. Kártoltfonal gyártása céljából a batteur-ön vagy az expresszkártolón készült bunda a 154/11. ábrán látható hengeres kártolóra kerül. Azon

154. ábra.
I. Az expressz-kártoló. II. A pamutipari hengeres kártoló. III. A pamutipari mozgóléces kártoló.
az anyagot az A etetőkészülékre helyezzük el, amelytől azt a B f o g ó k é s z ü l é k
a C fűrészfogas közlőhengerhez vezeti, ettől p e d i g ugyanazt a D

fődob
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ragadja el. A fűrészfogas C henger alatt levő Q , C 2 pengék a laza szennyet
lesúrolják. A csomókat az Mt munkás bontja, majd a Tt tisztító, amely a
•munkás mögött van elhelyezve, visszaadja az anyagot a fődobnak, ez azután
az M 2 munkás felé viszi s itt, valamint a többi munkásoknál, ismétlődik az előbbi folyamat. A munkás- és tisztítóhenger-rendszerek mögött
közvetetlenűl az L leszedő van elhelyezve, amelyen a szálak fátyollá
sűrűsödnek. A fátyolt a leszedőről az R rezgő penge nyúzza le, ezt
azután a gyapjúiparban ismertetett módon fadobon vagy végnélküli
nemezen bundává rétegezzük, vagy pedig szalagot készítünk belőle s ezzel
etetjük a második kártolót, amint azt a 101. és 102. ábrák láttatják. A kártok
alakja s finomsága a 69. pontban kifejtettek szerint állapítandó meg.
A második kártoló ugyancsak hengeres rendszerű, de a 103. ábrán
ismertetett fátyolosztó-szerkezettel s mángorló-tömlőkkel is fel van szerelve,
ennélfogva előfonatot készít, amelyet a kártoltgyapjúiparban használatos
és a 108~109. ábrákkal ismertetett szelfaktoron fonunk meg.

c) A nyujtottfonal-gyártás.
156. A nyujtottfonaltól megkívánjuk, hogy sima és egyenletes
legyen, ez okból gyártásához mozgóléces kártolót használunk, amelynek
vázlatos elrendezését és működését már- a 74. pontban a 64/II. ábrával
ismertettük, most pedig teljes elrendezését a 154/TII. ábrán mutatjuk be.
A 74. pontban elmondottak kiegészítéséül megjegyezzük, hogy a leszedőről lenyúzott fátyolszerű szálréteget F tölcséren át vezetjük, Ft hengerpárral
lapítjuk, vagyis szalaggá alakítjuk át, hogy azt a K kannába vezethessük.
A kannában a szalag cikloisszerű vonalban rétegezendő (1. a 155/16. ábrát),
hogy az egymás fölé jutó rétegek lehetőleg kevés pontban érintkezzenek, mert
különben összetapadnak.. A szalag cikloisszerű elrendezését úgy érjük el,
hogy a szalagvezetőt félakkora átmérőjű körben mozgatjuk, mint amekkora
a kanna átmérője, azonkívül a kannát is forgatjuk, de sokkal lassabban,
mint a szalagvezetőt.
E célból a 155/1 a. ábra szerint a szalag az A tölcsérszerű nyíláson
jut be az elrendező készülékbe, amelyben azt a B hengerpár a C 2 fogazott
tárcsához erősített Q fonalvezető csőbe tereli. A B hengerpár, valamint
a C2 tárcsa az F0 tengelytől kapja forgását.
Hogy a szalagot a vezetőbe s a tölcsérbe gyorsan befűzhessük,
az A tölcsér, valamint a B hengerpár külön-külön felemelhető. A kanna
ugyancsak az Fa tengelytől kapja forgását, még pedig az E lap útján.
Minthogy az E lapot lassan kell forgatni, az F0 tengely és az E lap
között csavarkerék-áttevést, vagy pedig a 155/1 a. ábra szerinti homlokkerékáttevést használhatunk. Ez utóbbi elrendezés szerint az F0 tengelyen levő
ékelt a kerék a kisegítő H0 tengely b kerekével, ennek c kereke pedig
az F0 tengelyen lazán futó hüvelyen levő d kerékkel kapcsolódik és a
vele összekötött e kerék forgatja az E lapot.
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A mozgóléces kártolókon a lécek nyugodt vezetéséről s ezek beállíthatóságáról is kell gondoskodnunk. E feladatot a 155/IIa. ábrán szemlélhető
szerkezettel oldhatjuk meg. Az M lécek végeire az ml jelű, ferde csúszó
lappal bíró hasábok vannak erősítve. E hasábok az m4 állványra támaszkodó
m2 gyűrűn csúsznak, amelynek felső ferde lapja excentrikus, még pedig
az etető közelében magasabb, hogy ott a lécek a fődobtól távolabb jussanak,,
mert ott a csomók még nagyobb méretűek. Minthogy pedig a munkások távol-

155. ábra.
A pamutipari kártolók részletei. Ia. A szalag-elrendező szerkezet Ib. A szalagelrendezés módja a kannában. Ha. A munkás-lécek vezetése. 116. A kártoknak
a lécekre való megerősítése. Illa. A szalagegyesítőgép alaprajza. IIIb. Ugyanannak hosszanti metszete. Hír. A szalagegyesítő jelzőszerkezete.

ságát a pamutszál hosszúsága arányában kell a fődobhoz képest állítanunk,,
ezért az m2 gyűrű az m3 csavarokkal betolható vagy kijebb húzható, vagyis
ezzel m1 emelhető, vagy lejebb sülyeszthető. A munkáslécek (M) a 155/116. ábra
szerint T alakú vasból készülnek, fejlapjukra pedig a kártoló-szalagok az
m5-tel jelölt bádogsávokkal vannak reáerősítve.
Az első kártolásnál nyert szalagok a 151. pontban közlöttek szerint
az esetben, ha a készítendő fonal finomsága
< 50, azonnal egyengető-

"270

A pamut-nyujtottfonal gyártása

EME

nyújtásnak s azt követőleg előfonás műveletének vetendők alá. Ha azonban
a készítendő fonal finomsági száma 50-nél nagyobb, akkor az első kártoló
szalagjai még egyszer kártolandók. A második kártoló szerkezete teljesen
megegyezik az első kártolóéval, etetése szintén bundaszerű szálcsoporttal
végzendő, de mert az első kártolóról szalag alakjában kerül le az anyag, e
szalagokból előbb a második kártoló etetésére bundát kell készítenünk.
E célra a 155/IIIa., 1116. s l i k ábrákon ismertetett gépet használjuk. Az
eljárás pedig a következő: A kannákban lévő egyesítendő szalagokat
(Ki,
•..) az A asztal köré állítjuk, ezután ennek az A} szegélyező lécén
levő kivágásaiba téve, sűrűbb elrendezésük céljából még az A2 szegélyen lévő
kivágásokon át vezetjük. A kellő sűrűségben lévő szalagcsoport a Cv C2 , C3 ,
Q hengerek által, vezetve az Elt E2 recézett hengerekre nehezedő F rúdra
csévéltetik fel. Hogy azonban felcsévéléskor egyes szalagok ki ne maradjanak, a gépet a szalag esetleges elszakadását jelző szerkezettel szereljük
fel. E célból minden szalag egy-egy Blt B„ kétkarú emelő Z?1 karján
lévő vályút súrol s azt feszültségével vízszintes helyzetben tartja. De ha
a szalag elszakad, akkor e kétkarú emeltyű B2 karja, túlsúlyánál fogva,
a 155/1116. ábrán pontozott vonallal jelölt helyzetbe jut, ezzel pedig útját
állja a H 0 tengelyen lévő H v ü 2 , H&, H i motollának, ez tehát fi 0 tengelyével együtt megállani kénytelen. De mert a 115/HIc. ábra szerint a H 0 tengelyre az Nu N2 oldható tengelykötés van szerelve, amelynek Nx része
laza és forgását a rajta lévő fogaskerék útján a főtengelytől kapja, /V2
része pedig ékvezetékes és az az R rúgó folytán annyira súrlódik A^-gyel,
hogy a H 0 tengelyt forgásban tartja, ennélfogva rendes viszonyok között
a motolla forog; ha azonban a motollát forgásában valami megakasztja,
akkor a H0 és ezzel N2 is megáll, N1 azonban tovább forog. Ámde
Nlt N2 érintkező felülete ferde, ezért az 7VX forgása folytán az N2 a rúgó
felé kénytelen haladni s ezzel az /V3 szíjvezetőt vagy az elektromos kapcsolót elmozdítja.
A kártológépeket ismerve, a nyujtógépekre térhetünk át.
157. Az általános részben kifejtettek szerint az etető- s nyújtóhengerpárok tengelytávolságának nagyobbnak kell lennie a pamutszál
hosszúságánál, de mert a hengerek vastagsága átlag 28~32 mm, a
pamutszál átlagos hossza pedig 30~40 mm, ezért a hengerek köze kurta
pamutfajták feldolgozása esetén 1~2 mm, hosszú pamutfajták esetén
5~10 mm kell hogy legyen. E kis köztávolságok miatt a szalagok külön
nem is támaszthatók.
Két hengerpár között a nyújtás a szál hosszúságával (h) arányos,
t. i. /y = (0,l~ 0,12) A, s mert a kurta pamut 20 mm, a közepes 30, a
hosszú 40 mm-ts, ennélfogva két hengerpár közt a nyújtás is csak 2,3
vagy legfeljebb 4,8-szoros lehet. Ámde a szalag egyenletességének fokozása
megköveteli az 1000-szeres egyesítést, anélkül azonban, hogy a nyújtott
szalag finomsága a kártoltét túlszárnyalná. A kártolt szalag metrikus
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száma ugyanis 0,2—0,5, átlag tehát 0,34, a nyujtotté szintén ugyanaz.
Ebből már most következik, hogy a nyujtógépen ~ = l-re veendő, de
mert a szalag egyenletességének fokozása céljából legalább 5 — 6 szalagot
kell egyesíteni, ennélfogva a nyújtásnak is ugyanakkorának kell lennie,
€zt pedig csak úgy érhetjük el, ha a nyujtógépen egymásután több hengerpárt alkalmazunk.
A nyujtóhengerpárok számát a 33. képlet alapján így határozzuk meg:

_lg(

5-6)
(0,1 -h)'

Az osztás eredménye "az, hogy kurta anyag nyújtásához 5 hengerpár kell, közepeshez 4 és hosszúhoz 3. Több hengerpár esetén a nyújtás
az első henger-közben ny = 0,1 h, a másodikban 0,12 h, a harmadikban
0,13 h és a negyedikben 0,15 h-ra vehető. Az egyesítendő 5 — 6 szalag
azonban csak 160 mm hengerhosszt igényel, ez okból közös állványra
többet, rendszerint 6 fejet szerelnek rá.
Hogy a szalagok előírt 1000-szeres nyújtását elérhessük, az első
nyujtógépen nyújtott szalagokat további nyujtógépeken kell kezelnünk.
A szükséges nyujtógépek száma:
friooo
fe" (5 — 6)
tehát egymásután négy gépen fogjuk a szalagokat nyújtani.
E nyujtógépek elrendezését a 156. ábra láttatja. Minden gép oly
jelzőkészülékkel van felszerelve, amely a gépet megállítja, mihelyt az
egyesítendő szalagok egyike elszakad. E gépek működése a következő:
A kannákban lévő egyesítendő szalagok kannástól a nyujtógép elé
helyezendők. Ezekből a szalagok az A asztalnak AX szegélyén levő vezetéken áthaladva a nyujtóhengerpárokhoz jutnak. Ez útjukban mindegyikük
egy-egy kétkarú emeltyűt tart egyensúlyban, t. i. a BX , B» kétkarú emeltyű
BX karját terheli, amelynek végén levő hengeres vályún csúszik végig és
azt feszültségével, a súlyosabbig kar túlsúlya ellenében, vízszintes síkban
megtartja. Szalag elszakadása esetén a B2 kar túlsúlyánál fogva az ábrán
pontozott vonallal jelölt helyzetbe kerül s a Q lengő karnak útját állja.
Ez a Q kar a vele kapcsolt C 2 útján kapja mozgását, mert ez utóbbit
az excenterrel hajtott E2 rúd mozgatja. Ha azonban Q támaszt nyer,
akkor az Ex excenter forgása következtében az E2 rúdnak a C 2 emeltyűre
támaszkodó -vége felfelé kénytelen csúszni, ha pedig útjába a szíjvezető
vagy az elektromos kontaktus Szx kapcsát helyezzük el, azt helyzetéből el
fogja tolni s ennek következtében a -gép megáll.
A jelzőkészüléken túl a szalagok a. nyujtóhengerpárok közé jutnak.
Ezek alsó sorozata acélból készül s felületük recézett, felső sorozata
pedig vasból, ezek símafelületűek s nemezzel, valamint vékony bőrrel
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vannak borítva. E borítások a vashengerekre meszes kazeinnel ragaszthatók.
A nyujtóerő kifejtése céljából a felső hengerek mindegyike 40~50 kg
súllyal van megterhelve (1. a 156/111. ábrát). Terhelésükre a gyapjúiparban ismertetett szabályok mértékadók. Ha a hengerek megterhelése
túlcsekély, a szalag egyenlőtlenné válik, ha pedig túlnagy, az anyag
a bőrözött hengerre csavarodik fel. Nehogy a felső hengerek rugalmas
borítása behorpadjon, terhelésük azonnal megszüntetendő, mihelyt a gép
üzemét beszüntetjük. Ámde a kurtább szálak akkor is tapadnak a bőrözött
hengerekre, ha a terhelés szabványos, ez okból gondoskodnunk kell arról
is, hogy azoktól e hengerek megtisztíttassanak. Ezt elérjük, ha a felső
hengerekre a bársonnyal bélelt F lapot fektetjük. A nyújtott szalagok most
már a K 2 kannába ciklois-szerűen rétegezendők. Ecélból a szalag a H x

n
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156. ábra.
Nyujtógép. I. A nyujtógép hosszanti metszete. II. Kikapcsoló szerkezet.
III. A nyujtóhengerek alakja és terhelésük módja.

tölcséren át a // 2 hengerpár behatása alá jut, amely azt a H s szalagvezető csőbe tolja, amely a H s ' tárcsába van foglalva s oly körpályán
mozog, amelynek átmérője félakkora, mint a kannáé. E kanna forgatása
csavarkerék útján történik.
Nehogy a nyújtott szalag elszakadása esetén a szalag a kannán kívül
halmozódjék fel, a H x tölcsér a / / / , H " kétkarú emeltyű / / / könnyebb
karjára van erősítve s a szalag feszültsége ezt annyira lehúzza, amennyire
azt a / / / ' kar lehetővé teszi. Szalagelszakadás esetén a / / / ' kar az ábrán
pontozott vonalú helyzetébe kerül, ekkor útját állja a C 3 karral kapcsolt
C 4 tolórúd kilengésének, mire a gép E2 útján kikapcsolódik.
Amint a kanna teljesen megtelt, a benne felhalmozódó anyag az
Lx lapra nyomást gyakorol s mert ez az L\ dúcok útján az L2 lappal szerves
egészet alkot, ezzel együtt fölfelé halad s az útjában álló L% dúcot feltolja,
ez pedig a C 4 tolórúd lengését megakasztja és a gépet megállítja.
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168. Az egyengetve nyújtott szalagok vékonyítása a fleyer-rendszerű előfonógépen történik. E célra ugyanolyan gépet használunk, mint
aminőt a 132. pontban a 138. és 139. ábrákkal ismertettünk.
Minthogy a nyújtott szalag finomsága 9í míZ ==0,3 (0,20 ~ 0,54) és
mert a fleyer-előfonókon kétszeres egyesítést és öt-, sőt hatszoros nyújtást használunk, vagyis mert ~ = 2 ~ 3, így hát több előfonógépre van
szükségünk. Ezek számát, ha feltesszük egyelőre, hogy a fonógépeken is
ilyen nyújtással és egyesítéssel dolgozunk, a fonandó fonal
számából
a 32la. képlettel így számítjuk ki:
lgWrnfmmsI )
lg{ 2 - 3 )
Ámde a fonógépeken alkalmazandó nyújtás és egyesítés viszonya
nem szokott 2 és 3 között mozogni, hanem a durva, azaz 26 metrikus
számnál vastagabb fonalak gyártásakor az egyesítés 1-, a nyújtás 8-szoros,
tehát ^ = 8, ennélfogva a fonógép 4 előfonó nyújtását végzi el, miért is
a fleyerek száma: x — 4 = 3. A közepes finomságú fonalak fonásakor,
( 9 W = 26 ~ 50), az egyesítés 1, de a nyújtás 4 ~ 5, így ^ = 4 ~ 5 ,
a fonógép tehát 2 fleyer nyújtását eszközli, ennélfogva a fleyerek száma:
x — 2 = 4. Finom fonalak esetén, ha 9íiOTy>50, az egyesítés 2, a nyújtás 5 ~ 6,- ekkor tehát az előfonógép 1 fleyer nyújtását teljesíti, miért is
a fleyerek száma: JC—1 = 5 .
A fleyer-sorozatok egyedeit a következő elnevezésekkel illetik: nagyoló,
egyengető, finomító, másodfokú fínomító és harmadfokú fínomító-fleyer.
Minden fleyernek utolsó nyujtóhengere ugyanazzal a v = 0,2 ~ 0,24 tnltnp
sebességgel jár, hogy tehát az egymást követő fleyergépek az időegységben azonos súlyú anyagot dolgozhassanak fel, azokat fokozatosan
több fejjel, azaz több orsóval kell ellátnunk; de mert a finomabb előfonatok egységnyi hosszúságát erősebben kell megsodornunk, orsóiknak
percenkénti fordulatszámát növelnünk kell, e célból a finomabb előfonók
Orsói és csévéi fokozatosan kisebb méretűekre készülnek.
Az előfonatnak adandó sodratszámot a 116. oldalon közölt X. táblázatba foglalt adatok szerint határozzuk meg.
159. Az előfonat végleges megsodrását a water-, gyűrűs- vagy
sima orsójú fonógépeken végezzük.
Watergépen csak az igen keményre sodrott fonalakat fonjuk, melyeket
rendszerint még cérnázunk is.
Gyűrűs orsón a lágyabb cérnák előállításához szükséges fonalak
készülnek, a láncfonalak pedig csak akko^ ha a fonógyárhoz a szövőgyár közvetetlenűl kapcsolódik, vagyis ha a fonalakat nem kell távolabbra
szállítani.
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Minden más esetben a szelfaktort (a sírna orsójú fonógépet) .használjuk úgy a lánc v mint a vetülékfonalak gyártására. A láncfonalak kúpos
csévéi (kopszai) nagyobb méretűek, ezeket wharp-cop-nak, a vetülékfonalak
csévéit pin-cop-nak nevezik. Minthogy a sima orsókon a fonalak vékony
papiroscsévékre csévélhetők fel, e fonalak csévélt állapotban, rcy?s-alakban
jutnak forgalomba.
d) A fésűsfonal gyártása.
160. Fésűsfonalak gyártása céljából az openeren és batteurön tisztított anyagot kétszer kell kártolnunk, úgy, amint azt a finomabb nyújtott
fonalak gyártásakor tettük. A második kártolón készült szalagot két három
nyújtón egyengetjük s azután fésüljük.
161. A pamut fésülését, amint már mondottuk, HEILMANN oldotta
meg. Az ő gyapjúfésülőgépének szerkezetét a 209—214. oldalakon a
126—128. ábrákkal már ismertettük.
A pamutfésülőgép azonban ennél lényegesen egyszerűbb.
Minthogy a pamutszál sima, etetőkészüléke, amint ezt a 157. ábra láttatja,
nem végez lengő mozgást, hanem csak
időszakos szögelfordulást. A gép etetése céljából a nyújtott szalagokat
150—200 mm széles bundává (Ko) alakítják s ezt a /Ci, K2 recézett hengerekre teszik. A róluk lefejtődött bundát
a K henger alá vezetik, amely azt a
fogókészülék A jelű részének lapján
157. ábra.
A HEiLMANN-féle pamutfésülőgép.
tovább csúsztatja. Az A, B fogókészülék működése teljesen olyan,
mint a gyapjúfésülőn; a C fésülőhenger azonban kisebb méretű és
rendszerint 4 részre van osztva, miért is egy körülforgása alatt a fogókészülék kétszer nyílik. A O gátlófésű csak a függélyes síkban leng,
tehát ennek elrendezése is egyszerűbb. A kihúzószerkezet, t. i. a H, H x ,
fi 2 stb., valamint a hengeres fésű tisztítószerkezete azonban teljesen
olyan, mint azt a gyapjúfésülőgépre nézve ismertettük.
HEILMANN időszakosan működő gépének elvén HÜBNER folytonos
működésű gépet szerkesztett. Gépének elrendezését a 158/1 —IV. ábrák
láttatják. HÜBNER a HEiLMANN-féle szilárd fogót azáltal tette folytonos működésűvé, hogy a fogó alsó A részét hengerköpeny éleként
képezte ki, annak felső B részét pedig az F0 tengelyre ékelt körtárcsává.
A hengerköpeny élének felét vízszintes irányúnak vette, hogy a fedővel
szorosan érintkezzék, a másik felét pedig ferde irányúnak, hogy ez a
része a fogó nyitott helyzetének feleljen meg. Az A rész B-ve 1 érintkező éle
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sima felületű, rajta tehát a szalag tovacsúszhatik, mert fi-nek az A éle
felett levő része bőrgyűrűvel van borítva, miért is az súrlódásánál fogva
a szalagokat az A éle felett továbbítja; e két rész oly erővel szorul
egymásra, hogy a szalag a fésülés szempontjából befogottnak
tekinthető.
A fésülendő anyag
az F0 tengely, felső
végén levő L csévetartókon van elhelyezve,
onnan a később ismertetendő M etetőkészüléken és a O fésűn áthaladva a B fedőszerű
körtárcsa furatain halad
aturbinának nevezett A
henger üregébe. Hogy
a szalagok körforgásuk
következtében az álló
A rész fenekével ne
súrlódjanak, azokat a
B részhez erősített BX
lemezgyűrű fogja fel.
Ha a szalagokat
valamelyes módon az
A és B közé juttatjuk,
akkór azok az ábra
baloldali része szerint
be vannak fogva, miért
is szabad a szakállrészeik a C hiperboloidszerű fésűvel fésülhetők. E fésű alakját
n
n r
lí
a 158/11. ábra szemlél*
.
°
—r-^i
n
te ti. A C fésűbe akadt | M l p p W o °
%
°Á
H
kurtább szálakat a Z), ' u
J'jyrL
^oSru
®tr
kefe szedi ki és átadja
a D 2 kártokkal borított
hiperboloidszerű forgástestnek, amelyről az
R rezgő p e n g e n y ú z z a

le a fátyolt. Amint a

j ^ HÜBNER-féle fésülőgép hosszanti metszete. II. Annak
alaprajza. III. A gátlófésű mozgató szerkezete. IV. A szalagot
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kifésült x szakállrész az ábra jobboldalán látható helyzetbe jut, a Hl henger
és a // 2 tömlő hatása alá kerül, amelyek az a szakállrészeket megfogják s a
szálat kihúzzák. Hogy ez utóbb jelzett művelet közben a szál középső y és
végső p szakállrésze is kifésültessék, az A, B és a HLT H2 szerkezeti
részek közé a G gátló fésű helyezkedik be. E fésű tűi olyan tárcsa peremébe
vannak foglalva, amely az F0 tengelyre ékelt GX gömbre támaszkodik
s ezért térbeli mozgást végezhet, vagyis foroghat és lenghet. Annak
biztosítására, hogy a gátló fésű azon szalagba hatoljon, amely a kihúzó
készülékhez jut, azt a G 2 csiga nyomja le a megfelelő helyen. Hogy pedig
e fésű a szalaggal együtt a körmozgást is elvégezze, annak fogazott
gyűrűje a fogazott G 3 harangalakú kapcsolókészükkel áll érintkezésben.
Minthogy a kihúzókészülék az a szakállt alkotó szálakat mind kihúzza,
az A B fogókészülék között már csak kurta szalagrész marad, miért is a
turbinában levő készletből újabb szalagdarab húzandó ki. Ezt a 158/11. és a
158/IV. ábrán látható, ferdén elhelyezett, bőrrel bevont Ar1 forgó tárcsával
úgy érjük el, hogy kerületének egy részét a kifeszített N., acéldróttal
hozzuk érintkezésbe. Ez elrendezés következtében a szalag vége a bőr
és a drót közé jut, azt azután a forgó tárcsa, ferde elrendezése folytán,
kihúzza a turbinából.
Az eddigiekben feltételeztük, hogy a turbinában elegendő szalagkészlet van. Ez azonban az NLF N2 szerkezet folytán fokozatosan fogyna,
ha ujabb táplálásról nem gondoskodnánk. Erre szolgál az
—etetőkészülék. Az etetendő szalag az M x bőrözött felület és az azt részben
körülövező M% acéldrót közé jut s mert az Af4 csiga az M0 gömbre
támaszkodó
részt az ábra szerint a gép jobboldalán folytonosan a
legmélyebb helyzetben tartja, viszont M t a gép baloldalán a legmagasabb
helyzetbe jut, így a szalag az
ferde helyzetének megfelelő darabbal
a csévéről lefejtődik és saját súlyánál fogva a G és B fúratain át a
turbinába csúszhatik, mert MX az M3 útján a tengely forgásában résztvesz.
HÜBNER elmés gépét a bőrözött felületek költséges volta miatt ma
már alig használják. A bőrbevonatok ugyanis hamar elvesztik szívósságukat (megkeményednek) s akkor kicserélendők.
HEILMANN gépének munkaképességét újabban azáltal növelik, hogy
ezt az IMBS-féle gép elvei szerint módosítják. IMBS ugyanis olyan fésülőgépet
szerkesztett, amelynél a hengeres fésű ágyazata elmozdúl, amint azt a
159/1 a. és a 159/16. ábrák mutatják. Ezzel ugyanis elérte, hogy a hengeres
fésű egyidejűleg két szakállt fésülhet, tudniillik az egyik szakállnak a
és a másiknak (3 részét.
A HEILMANN-gép újabb javítói azonban nem a hengeres fésűt, hanem az
etetőkészüléket szerkesztik elmozdíthatóvá, még pedig oly mértékben, hogy
az ne csak a fésűlőhengerhez, hanem a kihúzöszerkezethez is jusson.
A most közölt elv alapján sokféle szerkezet készült, ezek közú'l azonban
csak kettőt ismertetünk. Ezek egyike NASMYTH szerkezete, amelyet a
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159/lIa. és a 159/116. ábrák
szemléltetnek. A 159/IIű.ábra
a szabad szakállrész kifésülését láttatja. Ekkor az A, B
fogókészülék a C fésűhengerhez képest teljesen olyan
helyzetben van, mint a régibb
HEILMANN gépnél; a kihúzás
időszakában azonban (I. a
159/116. ábrát) az A, B fogókészülék a H kihúzóhengerpárhoz közeledik, amely a C
hengertől függetlenül húzza
ki a szakállt, az abba bemélyedt O fésűgáton át.
Ismertetjük továbbá az
AUSYES és TRÜBENBACH-féle

szerkezetet, amelynek az a
lényege, hogy egy fésülőhenger két etető- és két
kihúzószerkezettel van kapcsolatban, amint azt a 159/111.
ábra szemlélteti. Ez ábrából
kitűnik, hogy a fésülő henger két negyede tűkkel van
borítva és hogy a Q jelű
negyednek tűi ellenkező
irányban hajlanak a C2-éhez
képest, hogy tehát e tűk
fésülhessenek, a C henger
minden félfordulatután megváltoztatja forgásirányát.
Amikor a Q tűsor van
a felső helyzetben, akkor
az Av Bx fogókészülék illeszkedik hozzá, hogy a szalag
kilógó szakállrésze fésültessék. Ezalatt az A2, B., fogó
a ü 2 kihúzószerkezet közelében van s akkor a ö 2 fésűgát is a szakállba hatol.
Amint a Q rész alsó
helyzetébe jutott, a henger

159. ábra.
la. és Ib. az IMBS-féle fésülőgép Ua. és 116. NASMYTH
által módosított HEILMANN-Í éle fésülőgép. III. ALISYES
és TRÜBENBACH által módosított HEILMANN-féle
fésülőgép.
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forgásirányát megváltoztatja, ugyanekkor a Tx kefe a kócot a Q tűkből
kifésüli. Eközben az A2, B% etető záródik és a C2 tűsorhoz símúl, az Alt
Bt fogó pedig kinyílik és a fi1 kihúzóhengerpár szomszédságába jut,
hogy a kifésült szakállrészt a Hx megfoghassa s szálait a Gx gátlófésűn
át kihúzhassa.
Megemlítjük még, hogy ez utóbbi szerkezetnél a szalag etetése nem
hengerekkel, hanem a gyapjúfésülő módjára csapdával történik, csakhogy
ez az Ex, Z v csapda sima, míg a gyapjúfésülőn levő tűsorokkal van borítva.
A csapda hatása a következő: Amikor az Alt Bx fogó a Hx kihúzóhengerpár felé leng, az Ex csapda az Ax részre illeszkedik, s mert
kilengése folytán a csapda fogópontja a szalag (bunda) csévéjétől távolodik,
a csévéről egy bizonyos darab lefejtődni kénytelen. Amint pedig a fogókészülék a fésülőhengerhez közeledik, a csapda kinyílik és a szalag a Bx
fogó reáilleszkedése folytán előre csúszhatik. Ez a gép, mert két etetős két kihúzószerkezettel dolgozik, kétszer akkora munkaképességű, mint a
régebbi rendszerű,
162. A fésültszalag nyújtása a már ismertetett pamutnyujtókon
történik. Minthogy a fésülőgép szakállakra bontja a szalagokat, annak
termékét a szálak gondos elosztása céljából 2000-szeresen kell egyesíteni
és ugyanoly mértékben nyújtani. Ecélból 5 nyujtógépen vezetjük át a
fésült anyagot.
163. A nyujtógépéken egyengetett szalagok finomítása fleyer-rendszerű előfonógépeken történik. Ez előfonók szerkezete, valamint az azokon
alkalmazható nyújtás és egyesítés viszonya, nemkülönben az előfonatnak
adandó sodrásszám teljesen megegyezik a finomabb nyujtottfonal.gyártásnál használt fleyerekre közöltekkel.
Fésült anyagok fonásakor a fonógépen az egyesítés kettős, a nyújtás
pedig öt-hatszoros, ennélfogva a fonógép csak egy fleyer nyújtását végzi
el, miért is-a fleyerek száma 5, a magasabb számú fonalaknál pedig 6.
164. Az előfonatok végleges megfonását, ha igen erős sodratú
fonalakat gyártunk, a wáter-orsójú gépen, lánc- és vetülékfonalakét pedig
mindig szelfaktoron végezzük.
e) A pamutfonalak számozása és csomagolása.
165. Minthogy a pamutiparban mindeddig az angolok vitték a
vezető szerepet, a pamutfonalak számozásánál ezidőszerint az angol
egységek vétetnek alapúi. A metrikus számozás előnyeitől buzdítva, ennek
meghonosítása céljából a kontinens gyárosai már több ízben tartottak
kongresszusokat, de megállapodásra mindeddig nem jutottak.
Fáradozásuk főleg azért nem sikerűit, mert a motolla kerületét is
változtatni akarták. A motolla kerületének megváltoztatása azonban a fonó-,
festő- és mercerizáló üzemben, valamint a szövőgyárak csévélő műhelyeiben új berendezést vonna maga után s mert ugyané gyárak angol eredetű
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XIX. táblázat.
A fonalgyártás
neme

Szabványos
fokozat

1/4 ang.
Kártoltfonal,
vagy
ha 9ta < 6
0,5 metr.
%n < 10.
szám.

Kártoltfonal,
ha Na < 16
Mm < 27.
Alapárát az
=10
vagy
% » = 17
számú fonal
ára képezi.

1/2 ang.

vagy
1 metr.
szám.

A hiba
°/o-ban

%
U/4
2
11/2
2,
13/4
3
2
3,5
4
21/4
—
2Va
23/4
4,5
5
3
31/4
5,5
6
31/2
33/4
4
6,5
7
41/4
41/a • 7,5
8
43/4
8,5
5
9
51/4
51/3
9,5
—
53/4
6
10
6
61/2
1 ^
1 71/2
8
81/2
1 9
91/2
10
101/a
11
111/2
12
121/2
13
131/2
14
141/2
15
15V2

Egyszeri kár16
tolással ké18
szült nyujtott- 2 ang. 20
22
fonal.
vagy
Alapárát az
24
4 metr.
26
3Ka = 2 0
szám. 28
vagy
30
3 ^ = 34
számú fonal
ára képezi.

A fonalgyártás
neme

Szabványos
fokozat

-0,9
— 0,8 Kétszeri kár+ 0,6 tolással ké+ 3 szült nyujtott+ 0,5
fonal.
3 ang.
—4
vagy
Alapárát az
—1
5
metr.
3 = 3 6
0
szam.
vagy
+ 1
%n = 60
0
számú fonal
-0,2
+ 3,1 ára képezi.
0
+ 0,6
0
- 2—

— 1

9la

30
33
36
39
42
45
48

31
54
57
60
63
66
69

"2

75
78
84
90
96

10
11
12
13

— 1
0
+ 2
+ 2

102

14
15
16
17
18
19

0
-2,7
—2
Ó
+ 1,7
+ 2

132
138
144
150
156
162

108
114
120

126

168

—

20
21
22
23

+ 1
+ 1
0
+ 1

—

24
25
26

0
— 2
-1,5

28
30
34
38
40
44
48
50

0
+ 1,8
0
+ 2
— 1
0
+ 0,1
— 1

6 ang.
vagy
Fésűsfonal.
lOmetr.
szám.

174
180
186

192
198
204
210
2:6
222
228
234
240
246
252
258
264
270
276
282
288
294
300

Kn

50
55
60
65
70
75
80
S5
90
95
100
105
110
115
120
125
130
140
150
160
170
180

190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350

30

370
380
390
400
410
420
430
440
4 50
460
470
480
490
500
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fonalakat is dolgoznak fel, kétféle felszerelésre volna szükségük, ami
majdnem kivihetetlen.
E gyakorlati nehézséget áthidalhatjuk, ha az angol motollát továbbra
is megtartjuk és a pászmában levő fonalak számát változtatjuk meg olykép,
hogy ez a metrikus számozásnak megfeleljen. Ez esetben a matringolás
a következő módon volna végezhető:
Az angol rendszer szerint:

Az átmeneti metrikus rendszer szerint:

A motolla kerülete: 1,5 y = 1,372 m.
A motolla kerülete: \,5y = 1,372 m.
80 fonal = 1 pászma = 120 y = 109,7 m.
73 fonal = 1 pászma == 100,15 m.
7 pászma = 1 matring = 840 y = 768 m.
10 pászma = 1 matring = 1001,5 m.
A csomag súlya 5 és 10 angol font.
A csomag súlya 2 és 5 kg.
Az árúsítás súly szerint történik.

Az angol motolla megtartása esetén a metrikus számozásban átlag
0,15%>-nyi hibát követünk ugyan el, ez azonban gyakorlati szempontból
semminemű káros hatást nem fejt ki, mert a legpontosabb motolla esetén
sem lehet a matring hosszát az előre megállapított értékre matematikai
pontossággal elkészíteni, minthogy egyrészt a fonal feszültsége a motolláláskor változik, másrészt, mert az összes fonalak nem egymás mellé sorakoznak, hanem legnagyobb részük egymás fölé jut és így hosszúságuk
nagyobb a motolla kerületénél.
Ha az angol finomsági számoknak pontosan megfelelő metrikus
finomsági számokat megállapítjuk, a legtöbb esetben egész számok helyett
több számjegyű tizedes törtet kapunk. E nehézséget is elkerülhetjük,
ha figyelembe vesszük, hogy a fonalak bizonyos számfokozatokban
kerülnek a kereskedelembe, ezért a pontos számadatok helyett a számfokozatoknak megfelelő kikerekített metrikus számokat vehetjük figyelembe,
úgy, amint azt a XIX. táblázat mutatja.
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IV. A K E L M E

GYÁRTÁSA.

A) Általános résZ.
51) A zsineg és a kötél gyártása.
166. Az eddig ismertetett eljárásokkal gyártott fonalak használhatósága a gyakorlati élet igényeit csak részben elégíti ki. A gyakorlatban
ugyanis oly fonalrendszerre is szükség van, amely az egyes fonalak
szilárdságát jóval túlhaldja, részben pedig lapokká csoportosított rendszerre. Az első feládatnak azáltal tehetünk eleget, hogy a fonalakat cérnázzuk, a cérnákat zsinórokká sodorjuk (serítjük) s az utóbbiakból esetleg
köteleket fonunk; a másodiknak pedig, ha a síkban egymás mellé elhelyezett fonalakat körülfonódással, kereszteződéssel vagy burkolással úgy kötjük
egymáshoz, hogy síkbeli elrendezésük biztosítva legyen.
Hogy a fonalakból készült cérnák mely esetben és mennyivet
nagyobb szilárdságúak a fonalaknál, azt a 85. és 86. pontban már tárgyaltuk. Tárgyalásunk folyamán hallgatólag feltételeztük, hogy a cérnát
egyféle numerusú fonalakból készítjük s hogy a cérnát alkotó összes
fonalak feszültsége egyforma. E feltevések betartásakor sima cérnát
kapunk, minthogy az erők nyomatékai a 160/Ia. ábra szerint egyenlők..
Ez ábrán a feszültséggel arányos forgató erők fogópontját a fonalak tengelyeiben vettük fel s így azok nyomatéka következőképen fejezhető ki:

Pí a = P2 b,
ha t. i.

(79.

a -f- b = oí o2,

de ha P± = P2 , akkor a = b; vagyis a két fonal az érintkezés-pontjukon
átmenő tengely körűi teljesen egyformán csavarodik, tehát sima lesz. Az
ilyen cérna készítéséhez a cérna hosszúságánál hosszabb fonaldarab
szükséges. A cérnázás folytán előállott fonalrövidülést a 160/11. ábra
szerint így fejezhetjük ki:
£ % = ]Al+öí a 7t 2 S 2 — 1.

(80.

De ha a cérnázandó fonalak feszültsége nem egyforma, vagyis ha
a 160/16. ábra szerint P , > P a , akkor a 79. képletből kifolyólag a < b-
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s ekkor a "csekélyebb feszültségű fonal csavarodik a nagyobb feszültségű körűi, miért is az nagyobb mértékben fog rövidülni a feszesebbnél;
ha pedig a feszültségi viszonyokat megfelelően módosítjuk, elérhetjük
azt is, hogy csak a kisebb feszültségű fonal csavarodik a nagyobb
feszültségűnek tengelye körűi s ilyenkor módunkban áll ezzel a nagyobb
feszültségűt teljesen burkolni, borítani. Végre megemlítjük, hogy a feszültségek időszakos megváltoztatásaival mintás cérnát gyárthatunk.
A burkolás vagy borítás végzésére a 160/111. ábrán látható elrendezésű gépet használjuk. Ez ábra szerint az a-val jelölt burkolandó drót
vagy vastag fonal a forgó A0 csövön halad át, a burkoló b fonal pedig
az A0 csővel kapcsolt tárcsán van elhelyezve. A cső forgása következ-

II. A fonal megrövidülése cérnázáskor. III. Fonalak vagy drótok borítása. IV. A kötélgyártáshoz használt kézi eszközök. V. A kötélgyártógép. VI. Bélelt drótkötél.

tében a b fonal az a fonal tengelye körűi csavarodik, meneteinek sűrűsége
a b fonal vastagsága és az a fonal haladása viszonyától függ.
Kötelek gyártásakor erősen sodrott fonalakból és cérnákból először
pászmákat, ezekből kötélágakat, az ágakból pedig kötelet fonunk. E többszörös megsodrás vagy viszálás következtében az egyes ágak — vagy
elemek — sodrata is megváltozik, ha összesodrás közben az ágak külön
sodrásáról vagy viszálásáról nem gondoskodunk. Kötélgyártáshoz épen
ezért oly berendezéseket s gépeket használunk, amelyek az ágak sodratának változatlan fenntartását biztosítják.
Az e célra szolgáló eszközt a 160/IVa. és c ábrák láttatják. Lényege az,
hogy két orsócsoporttal végezzük a sodrást. Az egyes ágakat az A csoport
kampós orsóira akasztjuk (Alf A2 , A3 ...), amelyek forgásukat az a0 fogazott
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keréktől nyerik, ha ugyanis az A0 forgattyút forgásba hozzuk Az ágaknak
kötéllé való összesodrását pedig a B csoport kampós orsójával végezzük,
amelyet a B0 forgattyúval forgatunk. Ha a B0 forgatásával egyidejűleg az
A0 forgattyút oly irányban forgatjuk, hogy az egyes ágak az ellenkező
irányban ugyanannyit forogjanak, mint a kötél, akkor sodratuk változatlan
marad.
Az ágak szabályos elrendezését úgy érjük el, hogy az ágakat a
160/1 Va. S 160/IV6. ábrákon látható C vezető kúppal irányítjuk.
A kötélgyártáshoz használt gépet a 160/V. ábra szemlélteti. A serítendő zsinegek vagy ágak mindegyike külön csévére (Ax , A2 , A3 ...) kerül,
amelyek úgy-vannak az A0 csőre erősített B1} B2 tárcsákba foglalva,
hogy azokat saját tengelyük körűi az Ax ", A2 " . . . forgattyúk forgathassák.
E forgattyúkat ugyanannyiszor kell körűiforgatni, ahány fordulatot az A0
cső végez: E célból a forgattyúk vége a C excentrikus tárcsába van
foglalva, amelynek excentricitása egyenlő a forgattyúk sugarával. Ha
tehát az A0 forgása következtében a csévék körűihaladnak, a forgattyúk
a C excentert is elmozdítják, de ugyanekkor a forgattyúk elfordúlni kénytelenek. Kenderkötelek gyártásakor az ágak sodratának fenntartása csak
gazdasági szempontból fontos, drótkötelek gyártásakor azonban ezzel a
drótkötél élettartamát hosszabbítjuk meg. A fémdrótok ugyanis csavarás
folytán szívósságukat vesztik s törékenyekké válnak, ha tehát eredeti
szívósságukat fenntartani óhajtjuk, az elemek sodratlan voltára nagy
gondot kell fordítanunk. E kötélgyártógép működése a következő:
A csévéről lefejtődő ágak (drótok) a Bx tárcsa furatain áthaladva az A0
tengelyre ékelt D tárcsa furatain át jutnak az E tölcsérbe, amelyben
végleges sűrűségükben egymás mellé helyezkednek el és beburkolják az
A0 csövön áthaladó a0 bélfonalat, amellyel együtt a AT kötelet alkotják.
A K kötél tovahaladását az F korong biztosítja, az erről lekerült kötél
pedig a O dobon csévélődik fel. A bélfonal körülburkolását a 160/VL
ábra mutatja.

39) A fonatos árúk.
a) A vetülékfonalas fonatos árúk.
167. Az eddigiekben a fonalak körűlfonódását nagyobb vastagságú
körkeresztmetszetű fonalrendszerek készítésére használtuk, a következőkben ez eljárás szerint lapokat fogunk készíteni.
E célból azonban a fonalak körűlfonódását nem sodrással, hanem
más alkalmasabb művelettel kell véghezvinnünk. Az előbbi pontban láttuk,
hogy olyan esetben, ha a sodrandó fonalak egyike erősen van kifíszítve,
akkor csak a lazább fonal fonódik az erősebben kifeszített körűi, miközben ez körmozgást végez. Ámde a körmozgás két egymásra merőlegesen
álló tengely irányában végzett váltakozó irányú mozgással helyettesíthető,
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amint azt a 161/1. ábrán az xx' s yy' vektorok mutatják, épen ezért a
körűlfonódást elérjük, ha az egyik fonal az xx' síkban leng, a másik
pedig az yy' síkban.
E feladatot a 161/11. ábrán látható bobinet-gép a következőképen
oldja meg: A nagyobb
feszültségű a láncfonalakat közös A hengerre vetik fel és, hogy
a függélyes síkban
kifeszíthetők legyenek,
végeiket a felsőbb fekvésű B árúhengerre
erősítik; hogy pedig
az yy'-nek megfelelő
lengést végezhessék,
minden láncfonalat C
fonalvezető-szemen
húzunk át s az egyféleképen mozgatandó
fonalak C szemeit közös lécre (nyüstpálczára) erősítjük.
E
nyüstpálca alternatív
mozgása folytán a fonalak a kívánt mozgást
végzik el.
A lazább fonalrendszer, amelyet ez
esetben vetülék-nek neveznek, gyűrűalakú lapos csévére van felcsévélve, e cséve pedig
a 161/11. s 161/111. ábrán jelzett lapos vetélőben van elhelyezve. E
161. ábra.
vetélők a hasítékos D
A bobinet-árú kötései és gépe. I. A körmozgás komponensei.
hengerszelvényes páII. A Jarquard-géppel
felszerelt bobinet-gép vázlata.
lyák rovatékaiban lengIII. A bobinet-gép csévéje és vetélője. IVŰ~1VÍÍ'. A bobinethetnek (xx' irányban),
árú kötései. Va. Az alaplánc nyüstje. Vó. A mintázólánc
még pedig vagy azáltal,
rostélya.
hogy a vetélőt alsó
élén levő két kiálló ütközővel látjuk el, amelyek a pálya rovatékán túl
érnek, hogy ezekbe a D pálya alatt lengő EX , f 2 egykarú emeltyűk bele-
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ütközzenek -s a vetélőt a vezeték jobbparti részéből a balpartiba s viszont
átcsúsztassák, vagy pedig azáltal, hogy a vetélőnek felső részén alkalmazunk megfelelő kivágást és ebbe kap bele a mozgatószerkezet. Az
árú egyforma tömöttségét az Fu F., fésűk biztosítják, ezek ugyanis lengő
mozgásuk folytán tolják a vetülék újabb kulcsolódásait a régi árúhoz.
A most jelzett elrendezésben, ha a láncfonalak száma megegyezik a
vetülékfonalak számával, minden vetélő csak egy bizonyos láncfonal körűi
kulcsolódik, miért is e gépen a 161/IVa. ábrán látható körűifonódott
fonalpárokat kapunk, amelyek egymással nincsenek kapcsolatban. Hogy
a fonalpárokból lapok készüljenek, a szomszédosokat egymással kapcsolatba kell hoznunk. Ezek összekapcsolását további láncrendszerrel, vagy
egy további vetülékrendszerrel érhetjük el.
Ha az összeköttetéshez további láncrendszert használunk, azt mintázó láncfonalrendszernek nevezzük, ennek fonalait (c) külön Cs csévékre
helyezzük s mindegyiket Q súllyal terheljük, amint az a 161/11. ábrán
látható. Ha a c jelű láncfonalak egyformán kötnek, mozgatásuk ép olyan
nyüstpálcával történhetik, mint az alapláncfonalaké, csakhogy e nyüstnek
kimozdulása nagyobb mértékű kell hogy legyen. Az alaplánc fonala
ugyanis csak a vetélő vastagságának arányában halad jobbra vagy balra,
a mintázó lánc azonban az alapláncfonalaknak egymástól mért távolsága
arányában mozdúl el. A mintázó láncfonalak egyforma elmozdulása esetén
a fonalak a 161/IVö. ábra szerint kapcsolódnak s egyenletes likacsos lapot
alkotnak.
A mintázó láncfonalakat azonban nem kell okvetetlenül nyüstpálcába
foglalnunk, a fonalvezető szemek irányítását ugyanis a később ismertetendő facquard-géppel is végeztethetjük, ily felszereléssel azután bármilyen ábrájú szövetet készíthetünk (1. a 161/IVc. ábrát), mert a mintázó
fonal lekötése szabályozható. Az efféle szöveteket függönyszöveteknek
szokás nevezni. A mintázó láncfonal H vezető szemét a Jacquard-gép,
amint az a 161/11. ábrán is látható, a gép szélessége irányában húzza el,
holott annak a gép hosszanti irányában kell elmozdúlnia, e célból minden
egyes mintázó fonal átmegy a O fonalvezető rostélyon amely a 161/V. ábrán
alaprajzban nagyobb méretben van kirajzolva, a 161/11. ábrán pedig
oldalnézetben látható. E rostélyrudak ferde helyzete csúsztatja el a mintázó
láncot a gép hossza irányában is. Minden mintázó lánc még a H 1 jelű
nyüstszemen is keresztül megy, hogy a feszítő súlyt hordhassa, amely a
facquard húzóhatásának befejezte után a fonalat a rács másik szélére tereli.
Lehet az alaplánc kapcsolódását két vetülékrendszerrel is alkotni,
úgy, amint azt a 161/IVrf. ábra szemlélteti. Az ábrából látható, hogy
minden alapláncon két vetülékfonal sodródik körűi, azaz ehhez kétszer
annyi vetélő szükséges, mint az előző árúhoz. A vetélők két részre vannak
osztva, egyik részük a körűlfonódás után jobbról balra halad, a másik
balról jobbra. A két vetülék feszültsége következtében a gépről lekerült
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kelme láncfonala törtvonalban hajlik el és ezzel a fonalak sejtszerű elrendezést nyernek (1. a 161/IW. ábrát), amelyet tiill-kelmének (tüll-anglaisenek) neveznek.

b) Láncfonalas fonatos árúk.
168. Az előző pontban a körűifonódó fonalak különböző feszültségűek voltak és a kisebb feszültségű fonódott a nagyobb feszültségű
körűi. A következőkben olyan elrendezést veszünk majd tárgyalás alá,
amelynél a fonalak feszültsége egyenlő, körűlkulcsolódásuk után pedig szétválnak s mindegyikük a szomszédjával kulcsolódik, vagyis az egyik jobbról
balra halad a szövet széléig, azután balról jobbra folytatja útját, a másik
pedig ezzel ellenkező irányban, amint azt a 162/1. ábra szemlélteti.
Ily módon valamennyi fonal főleg a kelme hosszirányát követi,
ezért e lapokat láncfonalas fonatos-kelméknek nevezzük. Ezek kézzel való
készítése igen régi keletű, készítésmódját zsinórverésnek nevezzük, ha pedig
a fonalak elrendezése mintás, csipkeverésnek mondjuk.
A zsinórverés egyik igen régi eljárását a 162/11. ábra tünteti fel. Az
ábrából is kitűnik, hogy a szomszédos fonalak körűlfonódását úgy érték
el, hogy két szomszédos fonalat kézbe véve, félkörív alakban egyiket jobbra,
másikat balra vezették, ezután a két fonalat különválasztották s mindegyiket a legközelebbi szomszéddal ugyanilyen módon kapcsolták. Végeredményben tehát minden fonal hullámvonalon haladt tovább. A fonalak
jelzett mozgásának felismerése alapján az 1840-es évek elején HERKA
JÁNOS pesti gombkötő,

SPERLINO ANTAL szerkováccsal

egyesülve, oly

rendszerű zsinórverőgépet készített, amelynek elvén a mai komplikáltabb
zsinór- és csipkeverőgépek készülnek. E magyar találmány lényege abban áll,
hogy a fonalaknak adandó hullámpálya önmagában zárt folytonos görbe.
Ezt pedig olyképen érték el, hogy a gép felső lapját alkotó A vaslapon
egymással érintkező nagyobb átmérőjű furatokat készítettek (1. a 162/III.
ábrát) s ezekbe kisebb méretű körtárcsákat (ALT A2 , A3 ...) helyeztek el.
Ilykép gyűrűalakú rések képződtek, amelyek az előbb említett önmagában
zárt hullámpályát alkotják.
A mai nagyobbméretű zsinórverőgépek fonalpályája a fönt ismertetettel
teljesen azonos, amint ez a 162/IVd. és 162/IVó. ábrából is kitűnik. Ez utóbbi
ábra a gép szerkezetét is szemlélteti. Ebből látható, hogy az AU A2 , AS ...
körtárcsák az alsó B lemezhez a C dúcok segélyével rögzíttettek. E dúcokra
helyezett D0 hüvelyek hordják az alsó DX fogazott kerekeket és a felső
D2 tárcsákat. Minden egyes dúcra ( Q , C 2 , C 3 . . . ) helyezett fogaskerék
(£>/, D / ' , D i " . . . ) érintkezik egymással, ennélfogva ezek forgómozgása egyidejűleg indúl meg, ha bármelyikük a transzmisszióval kapcsolatos E0 tengelyre helyezett E kerékkel kapcsolódik. A körűifonódó fonalak mindegyike külön-külön csévére (Csu Cs2 , Css ...) van elhelyezve, a csévék
pedig olyan orsókon (F lt F 2 , E s . . . ) nyugszanak, amelyek kellő vezeték
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útján az előbb említett réseken csúsznak. Ez orsók ugyanis az A laphoz
kettős állítógyűrűkkel (OU 02 ) illeszkednek és alsó végeik szabadok.
E végekbe kapaszkodnak a D2 , D.{'... jelű tárcsák, amelyek e célból a
£>! fogaskerekek osztókörénél nagyobb méretűek és rajtuk a 162/V. ábra
jelzése szerint az orsóvégek befogadására négy kivágás van. Nehogy az orsók
a hullámpályák metszéspontjairt megakadjanak, azoknak a vezetékben
csúszó része lencseszerű keresztmetszetű, amint ezt a 162/IVÖ. ábra

162. ábra.
A zsinór- és a csipkeverőgép. I. A láncfonalas fonatos-árú kötése. II. A zsinórverés
régibb módja. III. A régi zsinórverőgép alaplemeze. IVa. Az újabb zsinórverőgép alaplemeze. IVb. Az újabb zsinórverőgép hosszanti metszete. V. A továbbító tárcsák.
Via. A csipkeverőgép hosszanti metszete. VIb. Ugyannak továbbító szerkezete alaprajzban. VIc. Ugyannak alaplemeze alaprajzban.

szemlélteti. A fonalak feszültségének állandósítása céljából csévéik nagyobb
furatúak és az orsó folytatását képező F0 csövön foroghatnak. A fonal
irányítása céljából az F orsóra még — a 162/VIö. ábrán látható módon —
J jelű fonalvezető kar is van ráerősítve. A csévéről lefejtődő fonal ugyanis
annak közepén levő furaton halad a felső furathoz, onnan az J karra
erősített K kilincsen levő szemen át az F0 csőbe jut, innen a Q fonal-
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feszítő-súly fülén áthaladva, a cső felső végén levő nyíláson tovább halad.
Ez elrendezés következtében abban az esetben, ha nagy a fonalkészlet,
ennek feszültsége csekély, miért is a Q súly a cső fenekére sülyed és ekkor
a K kilincs saját súlyánál fogva a cséve karimáján kiképezett kilincsfogakba illeszkedik be s megakasztja a cséve forgását, tehát a fonal
lefejtődését. Amint azonban a fonalkészlet elfogy, a Q súly felemelkedik,
maga előtt eltolja a K kilincset, ez tehát ennek következtében a cséve
fogazatából kiemelkedik, a cséve ekkor szabadon foroghat, vagyis újabb
fonalmennyiség lefejtődését teszi lehetővé.
A most ismertetett elrendezéssel tömlőszerű árút kapunk, amelye
sujtásnak, lámpabélnek (kanóc), szelfaktor-orsót hajtó zsinegnek stb.
használhatunk. Ha azonban tömör árúra van szükségünk, a gép középtengelyében lévő L csövön át bélfonalat vagy drótot vezetünk a tömlőszerű
fonadékba: a csévéken levő fonalak azt körűifonják, vagyis teljesen behálózzák, beburkolják.
A zsinórverőgépeken nemcsak egyszerű árúkat, hanem mintás csipkéket is készíthetünk. Hogy ezeket is üreges tömlőkként gyárthassuk,
a csipkék szélét és szegélyét olyan fonallal kötjük össze, amelyet a csipke
elkészülte után kifejtünk. Hogy azonban a fonalak körűlfonódása mintás
árút eredményezzen, gondoskodnunk kell, hogy egyes fonalak, ha a minta
azt szükségessé teszi, többszörösen kulcsolódhassanak és hosszabbrövidebb ideig vesztegelhessenek. Mindkét feladatot a Jacquard-géppel
felszerelt csipkeverőgépek a következőképen oldják meg: A csipkeverőgép
hullámpályái teljesen olyanok, mint ahogy azokat a zsinórverő-géppel
kapcsolatban ismertettük, ámde minden hullámpálya metszéspontja irányában az A laphoz egy-egy — a 162/VIö., 162/VI6. és 162/VIc. ábrákon
M betűvel jelzett — csap körűi elfordítható kar van erősítve, ennek szabad
vége pedig olyan széles peremmel van szegélyezve, hogy az M kar alsó
és felső lapján barázdaszerű vezetékek képződnek. A felső barázdákba az
orsók végei bejuthatnak.
Amint a csévék a hullámpályák metszéspontjaiba érnek, orsóik végei
az M kar felső peremei közé kerülnek, e helyzetükben nem érintkeznek
a mellettük forgó ZX jelű továbbító tárcsákkal, miért is mindaddig vesztegelnek, míg az M kar valamely irányban ki nem mozdíttatik. Ez utóbbi
feladatot teljesítik a Jacquard-géppel kapcsolatos N jelű tárcsák, amelyek
a D'0 hüvelyen ékvezetékesen vannak elrendezve és rendes viszonyok
között az M karok alatt olyan távolságban forognak, hogy azokra hatást
nem gyakorolhatnak. Amint azonban a Jacquard-gép segélyével valamelyik
N tárcsát a D'0 hüvelyen feltoljuk, annak ütközői az M karok alsó peremei
közé hatolnak s forgásuk következtében azokat kitérítik, minek folytán az
orsók végei valamelyik D 2 tárcsa hatása alá kerülnek és ismét fél fordulatot tesznek. A továbbító D 2 tárcsák e gépen bütykös-tárcsaként vannak
kiképezve, amint ezt a 162/VI6. ábra láttatja.
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(£) A szövetgyártás.
169. Az egyszerű láncfonalas fonatos árúkban a fonalak csak félig
kulcsolják át egymást, haladásuk iránya pedig a kelme hosszúságához
képest ferde. Ha a fonalak e kulcsolódását továbbra is fenntartjuk, de
azokat úgy irányítjuk, hogy egymással derékszögben találkozzanak, amint
ezt a 163/1. ábra mutatja, úgy a fonalak két
csoportra oszlanak. A
lap hosszúsága irányában haladókat láncfonalaknak, a szélesség irányában fekvő
ket pedig vetüléknek
nevezzük. Itt a fonalak
kulcsolódását, azaz kereszteződését kötésnek
(kötpontnak), az ily kötéssel készült lapot
pedig szövetnek nevezzük.
A szövés legrégibb eljárását a 163/11.
ábra láttatja. Az l láncfonalak az AX A., állványra támasztott B
rúdra vannak felfűzve.
Minden láncfonal G
súllyal van terhelve.
Vászonszövéskor a
munkás kiválogatja a
láncfonalak
minden
másodikját s ezeket
magához húzva »szádat* alkot, melybe a
v vetüléket tartalmazó
Cs csévét beveti. Ha
a vetülékfonal a szövet egész szélességén
i
már áthaladt, az eddig
163. ábra.
tartott
láncfonalakat
í. A szövetek kőtéspontjai. II. A legkezdetlegesebb szövőelereszti, a vetüléket a
eszköz. III. A beverő fésű. IV. A gobelin-szövőszék. V.
163/111. ábrával jelölt
A borda. VI. A vetélő. VII. A vászonszövőszék
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fésűvel feltolja, hogy sűrűbb elrendezést nyerjen, ezután pedig újabb szádat
képez, de most az előbb ki nem választott fonalakat húzza magához s a
vetüléket is ellenkező irányban dobja át a szádon.
E régies szövőeszközzel az emberek csak kurta darabokat szőhettek,
ezért azt az idők folyamán a 163/1V. ábrán látott szövőszékké fejlesztették.
E függélyes elrendezésű szövőszéken az összes láncfonalak az A állvány
féTső részében elhelyezett L hengerre vannak felvetve és hogy a függélyes
síkban kifeszíthetők legyenek, a lánchengerről az állvány alsó részén levő
Sz szövethenger alá futnak. Ez úton a szádképzés gyorsítása céljából
minden láncfonal külön nyüstszembe van fűzve, az egyformán kötő
láncfonalak nyüstszemei pedig a hozzájuk tartozó nyüstszálaknál fogva
közös nyüstlécekre vannak felfűzve s az Ny nyüstöket alkotják. A nyüstöket
az Ex E2 hengerek között feszítik ki. A szád tehát a hengerek némi
elforgatásával létesíthető. A vetüléket a szádba az előbb leírt módon, vetik
be, a bevetett fonalaknak kellő tömöttségét szintén az előbbi módon,
vagyis fésűvel érik el. A láncfonalak kellő kifeszítése céljából a lánchenger a durvább osztású Q , a szövethenger pedig a finomabb osztású C a
kilincsfogakkal van felszerelve. Ezt a szövőszéket a gobelin-szőnyegek
gyártásához még ma is használják.
A szövés némi gyorsítása kedvéért idővel a vetülék összesűrítéséhez
az eddig ismertetett kurta fésű helyett a szövet szélességével egyenlő
hosszúságú fésűt használtak, ennek fogvégeit azonban, nehogy a fésű a
láncfonalak közül kicsússzék, lécekbe foglalták, vagyis a fésűt a 163/V.
ábrán látható rostéllyá alakították át, amelyet bordának neveznek. A bordával felszerelt függélyes elrendezésű szövőszékek a csomózott szmirnaés perzsaszőnyegek készítéséhez még ma is használatosak.
Minthogy a vízszintes elrendezésű nyüstök kezelése nehézkes, a
szövés síkját a függőleges síkból a vízszintes síkba fordították s ezzel
a szövőeszközt a 163/V1I. ábrán látható kézi szövőszékké fejlesztették.
A kézi szövőszéken az L lánchenger az A állvány hátsó részén van.
A lefejtődő láncfonal az Al melldorongon és az Mx térddorongon átjut
az Sz szövethengerhez. Hogy pedig a láncfonalak elszakadása esetén a szövő
az elszakadt fonal helyét gyorsan megtalálhassa, a lánchenger közelében
az összes láncokat a C »csépeken* vezették át. A csépeket két pálca alkotja,
az első pálca felett a páros számú, a második felett pedig a páratlan
számú láncfonalak haladnak, ennélfogva a két pálca között a fonalak
kereszteződnek s így helyzetük teljesen meghatározott. Az Ny nyüstök a
szövőszék felső részéhez kapcsolt Ex hengerre vannak felfüggesztve,
lehúzásuk pedig a Tx 7~2 egykarú emeltyűk, az ú. n. lábítók segítségével
történik. A nyüstöknek a lábítókhoz való megerősítését zsinórozásnak, az
egész szádképző szerkezetet pedig székfelszerelésnek nevezik. A vetülékfonal sűrűbb elrendezését itt is a B bordával végzik, csakhogy azt, gyorsabb
kezelhetősége kedvéért, a Bx Bz dorongok közzé fogják be, ezeket a
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JS3 lécek segítségével a Z?4 fejdoronggal keretté róják össze s azt csap
körűi lenghetően helyezik el az állványra. Ezt a keretet bordaládának
nevezik. A bordaláda alsó dorongját oly szélesre készítik, hogy az a
»vetélő<i pályájául szolgálhasson. A vetülékfonal csévéjét ugyanis csolnakalakú fatokba — a vetélőbe — helyezik (1. a 163/VI. ábrát), A vetélőt
felváltva jobbról és balról kézzel dobják át a szádon és hogy az a szádból ki ne zökkenjen, a borda mentén az alsó dorongon csúsztatják végig.
A szövés folyamata alatt elkészült szövet időszakonként felhengerelendő. Ecélból meglazítják a lánchenger C, kilincsét, ezután annyira
forgatják a szövethengert, hogy a láncfonal kellőleg megfeszüljön.

A kötött árúk gyártása.
a) A vetüjékfonalas

kötött

árúk.

170. Az előzőkben a fonalakat körűlfonódással alakítottuk át kelmékké. Ezt a feladatot azonban hurkolással is megoldhatjuk. A hurkolt
kelmék kézzel való készítéséhez a horgolótűt vagy kötőtűket már régidők óta használják. Mindkét kézi eszközzel a fonal huroksora a kelme
szélessége irányában halad, amint azt a 164/1. ábra szemlélteti, ezért az
efféle árút vetülékfonalas hurkolt vagy kötött árúnak nevezzük. Lehet
azonban több hosszirányban haladó fonalat is hurkos kapcsolatba hozni,
amint ezt a 164/11. ábra mutatja s ekkor a hurkolás terményét láncfonalas
kötött árúnak nevezzük.
A vetülékfonalas kötött árúk géppel való készítését W. LEE 1589-ben
találta fel. Ő e célra olyan visszahajló, rugalmasvégű tűket használt, aminőt
á 164/IIIű. s a 164/1110. ábrák szemléltetnek. E tű jellemzője, hogy szárán
a rugalmas vég méretének megfelelő b jelű vájat van, amelybe a tű hegye
benyomható; ezáltal ezal64/IIIa. ábrán pontozott vonallal jelzett, teljesen
zárt, sima szemet képez, amelybe az árú új hurokja befogható, hogy azon
a régi hurok átcsúsztatható legyen.
E tűvel a kötés a 164/IVa.~164/IVg-. és a 164/Va.~ 164/V^. ábrák
vázlata szerint a következő műveletekkel végezhető:
Minthogy a rugalmasvégű T tűk a szilárd lécalakú A foglalatba úgy
erősíttettek, hogy vízszintes síkot alkossanak s mert az A foglalat helyhez kötött, ez okból a hurkolás végzésé céljából az árút kell a tűkön
mőzgatni, miért is e gép vékony lemezből készült hattyú-nyak alakú P
platinákkal van felszerelve. A munka megkezdésekor a IVű. s VŰ. ábrákon
látható első huroksort kézzel kell elkészíteni. E huroksornak a tűk végére
leendő eltolása céljából a P platinákat annyira, le- és előre kell húzni, hogy
a hurkok a hattyú feje és nyaka által alkotott öbölbe jussannak, ezután
pedig a platinákat hátra kell tolni (1. a 1 6 4 / 1 V 6 . s Vb. ábrákat). Ez előkészületek után az egész tűsorra fektetendő az a fonal (I. a 1 6 4 / I W . s V E .
ábrákat), ezután pedig — hogy a későbbi^ hurkokhoz a tűk között ele-
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gendő fonal álljon készenlétben — a platinák egymásután oly helyzetbe
hozandók, hogy a hattyú homloka a fonalba kapjon s azt a tűk között
lehúzza (I. a 164/IVrf. s Vd. ábrákat).
Miután a hullámosított fonalat a munkás" a platinák előretolásával a tűk
végére tolta (I. a 164/IV^. s Ve. ábrákat), a tűk rugalmas végei a K késpengével lenyomandók s ugyanakkor a platinák előrehúzásával a régibb
hurkok a tűk zárt szemeiben levő fonalhullámokra csúsztatandók (1. a
^
^
^
_
^
_
_
164/IV/ s V/. ábrákat), hogy új hurkokká
váljanak, amint azt a
164/1V^. s Vg. ábrák
láttatják. Az elmondottak szerint tehát a kötőszövés folyamata a
következő: a munkás
a régi árút visszatolja,
az új fonalat a tűkre
helyezi, azt hullámosítja, a hullámos fonalat a tűk kampós végeibe tolja, a tűk rugalmasvégeit leszorítja
és a régi árút a zárt
szemű tűkön átcsúsztatja. A most ismertetett műveletek ismétlésével az árú mindigegyegy huroksorral nő.
Minthogy a platinák előre s hátrafelé
mozgatása úgy megy
végbe, mint a szövőszék
bordaládájának
164. ábra.
mozgatása, ezért ezt
1. A vetülékfonalas hurkolt árú kötése. 11. A láncfonalas
az eljárást kötve szöhurkolt árú kötése. III. A kötveszövő tű alakja. IVÍZ~£.
vésnek (röviden kötszöA LEE-féle gépen végbemenő hurokképződés elölnézete.
vésnek)
nevezik.
Va~g. A hurokképződés oldalnézete. VI. A láncfonalas
171.
A kötvekötveszövőgép főbb részei. VII. A hálószerű árú csomója.
szövés időszakos munkáját 1815-ben ANDRIEUX (Párisban) folytonossá tette. Gépét, amelyet a
165/Ia. — 165, ír. ábrák szemléltetnek, francia körgépnek nevezik. Ennek
lényege, hogy a rugalmas végű T tűk a vízszintes síkban sugárirányban
vannak a gyűrűalakú A foglalatban elhelyezve. A tűk foglalatukkal együtt
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körmozgást végeznek. A munka folyamata különben teljesen olyan, mint az
egyenes lécbe foglalt tűkkel dolgozó LEE-féle gépnél, csak a munka
végzéséhez szükséges géprészek mások.
Az árúnak a tűk tövére való eltolása az ábrán i^-gyel jelölt forgó
tárcsával történik, a gép táplálása pedig a Q hengerpárral; az új fonal
a gép forgása következtében a tűkre helyezkedik, annak hullámosítása
pedig a Dx platinasorból álló hengerrel megy végbe. Ez utóbbi szerkezete a következő (1. a 165/16. ábrát): A dx egykarú emelők a d2 gyűrűbe
vannak foglalva és a gyűrűvel együtt ugyanolyan kerületi sebességgel
forognak, mint a T tűk végei; minthogy pedig az egykarú emeltyűk (dx)
a tengelyen levő d3 excentrikus tárcsához simulnak, ezért e tárcsa őket,
amint a tűkhöz érnek, kijjebb tolja s ezzel a dx emeltyűk a fonal hullámosítását elvégzik. A hullámosított fonalnak a tűk hegyéig való eltolását
ugyancsak a Dx hullámosító eszközli, mert ez ferde helyzetű a fonalhoz
képest; a tűhegyek lenyomását az Ex tárcsa cselekszi s végre a régi árúnak
a zárt tűszemeken való átbuktatását a tűk között levő, velük együttesen
forgó F egykarú emeltyűk végzik (1. a 165/IÖ. ábrát).
A francia körgépen mintás árút is készíthetünk. E célra az Ex
leszorító tárcsa kerületét akkora kivágásokkal kell ellátnunk, hogy a tűhegyek lenyomásakor némely tűket kihagyjon. Az ilyen tűk kampóiba a
hullámosított fonalhoz a régi árú hurokszemei' is bejutnak, ezért e tűk
helyein az árú egy hurokszemmel kevesebbet tartalmaz. Ha a hurokképzés
e hiányosságát szabályosan ismételtetjük, különféle minták képződnek.
A francia körgép 0,5—1,2 m átmérőjű szokott lenni, ennélfogva
kerülete mentén több hurokképzőszerkezet is (B, C, D, E, F) elfér; rendszerint ezeknek három, sőt négy csoportja van egy gépen. A körgép
tehát, mert folytonos működésű és mert több hurokképző csoporttal van
felszerelve, nagy munkaképességű.
Minthogy a francia körgépen nagy átmérőjű tömlőárú készül, ebből
használati cikkek (alsó és felső ruhadarabok) csakis kiszabással s utólagos
összevarrással készíthetők. Az efféle módpn készült használati cikkek
kiszabott árúknak neveztetnek, holott a sík kötveszövő gépen készülteket,
mert szélességük mérete a hurokszemek számának fogyasztásával vagy
növelésével oly mértékben változtatható, hogy az elkészült darab tetszőleges szabásnak megfelelő alakú, szabqlyos árúnak mondjuk.
A francia körgépen a tűk, amint azt már többszörösen hangsúlyoztuk,
a foglalógyűrű sugárirányában vannak elrendezve. Lehet azonban a tűket
a gyűrű alkotója irányában is elhelyezni. Ily elrendezés esetén a gépet
angol körgép-nek nevezzük (1. a 165/II. ábrát). Ebben az elrendezésben a
körgép csak kis átmérőjű tömlők (harisnyaszárak) készítésére alkalmas.
Rajta a munka folyamata teljesen megegyezik az előbb ismertetett francia
kőrgépével, csak a tűk helyzete folytán az egyes műveletek elvégzéséhez
szükséges géprészek alakja módosul a tűk változott helyzetének megfelelően.
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így az árúnak a tűk tövére való letolása szilárdan álló karral érhető el,
a fonalnak hullámosítása pedig ferdén elhelyzett fogazott tárcsával; a tűk
rugalmas végeinek lenyomását úgy, mint a francia körgépnél, forgó tárcsával eszközöljük, az árúnak a zárt tű szemén való áttolására külön szerv
nem kell, mert az árú tovamozdítása felfelé történik.
172 A LEE-féle gép gyökeres módosítását 1863-ban LAMB végezte.
Az eddigi kötveszövő gépeknél ugyanis a tűk szilárd foglalatban vannak,
ellenben LAMB azokat elcsúsztathatóvá tette. A további lényeges módosítás a
tűk alakjára vonatkozik. Az eddig ismertetett gépek ugyanis rugalmas végű

165. ábra.
Ia. A francia körgép alaprajza. Ib. Ugyané gép hullámosító szerkezete. Ir. E körgép
leszorító tárcsája. II. Az angol körgép tűinek elrendezése. Illa. A kötőgép tűjének oldalnézete. Illatj. A kötőgép tűjének nyelves fejrésze. Ilié. A kötőgép keresztmetszete.
IIIc. s Illrf. Ugyané gép zárának működése.

tűkkel vannak felszerelve, a LAMB-féle gépen pedig a 165/IIIű. és 165/lIIű!.
ábrákon szemlélhető nyelves tűk vannak alkalmazva. E tűk ágyazatát, amint az
a 165/III6. ábrából kitűnik, az Ax és A2 vaslapok alkotják, amelyek rovatékaiban a tűk fel-le csúsztathatók. Minthogy e gépnél minden tű a többitől
függetlenül köt, ezért ezt kötőgépnek nevezzük. A kötőgép rendszerint két
ágyazattal készül s ekkor Alt A 2 ágyazatai egymással szemben lejtősen
vannak elhelyezve (1. 165/III6. ábrát), finom fonalak feldolgozásához azonban négy ágyazatú gépek is készülnek. Az ágyazat rovatékai olyan sekélyek, hogy belőlük a T tűk végén levő b púpok kiállanak s ezekbe ütköznek az ide-oda haladó zárak, amelyek a 165/IIIc s 165/IHűf. ábrák vázlata
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szerint a Blf B2, Ba jelű egyenoldalú háromszögalakú lemezkékből állanak.
E lemezkék közül a B2 s B3 mindenkor megtartják viszonylagos helyzetüket,
a Bt pedig a B.2 és B.A közé feltolható (1. a '165/IIIc. ábrát) s ekkor az egész zár
a tűk b púpjai felett halad el, miért is a tűk mozdulatlanok maradnak, vagy
olyan mélyre tolható le a Bx háromszög, hogy alsó éle a b púpok alá kerül
(1. a 165/IIIrf. ábrát), ilyenkor pedig a b púpok a Bx lejtőjébe ütközve feltolódnak s amint a fonalat elkapták, azokat a B2 vagy Ba lejtője ismét
letolja. A B2 akkor hat, ha a zár mozgásiránya B2-tői Bx felé tart, ellenkező
esetben Z?3 végzi a tűk letolását.
Amint a tű felcsúszott, a végén lévő c nyelvecske a Q vagy a C 2
pengébe ütközik s hátrafelé dől. Most tehát a tű végén lévő kampó
nyitott, így abba az a fonal, amelyet a Du D2 rúgok feszítve tartanak,
beleakad. A i új hurokképzés előtt azonban a régi árú a tűk nyelére
tolandó át. Ez a művelet a tűk feKolása alkalmával minden további géprész
segítsége nélkül megy végbe, mert az árú O súllyal van terhelve s így
a tűn lévő hurokszemek, helyzetüket megtartva, a felfelé haladó tű hátradőlt nyelvecskéjén át a tű tövére csúsznak. Amint pedig a tű visszafelé
halad, a régi árú hurokszeme a nyelvecskét ismét visszatereli és a tű
zárt szemén át a tűben foglalt fonalhullámra esik s azt hurokszemmé
alakítja át. Meg kell még jegyeznünk, hogy az Alt A2 ágyazatok felső
szélei fésűszerű tarajjal bírnak, amelyre az új fonal támaszkodik s mert
a tű lejjebb csúszik a tarajnál, így a fonal hullámosítása végbemegy.
Mentől lejjebb csúsztatjuk a tűt, amit a B2, Bs állításával érünk el, annál
nagyobb lesz a hurok, tehát annál lazább lesz az árú. Kötőgépeken síkés tömlőszerű árút egyaránt készíthetünk és mert az árú méreteit a hurokszemek fogyasztásával vagy szaporításával tetszés szerint módosíthatjuk, azt
teljesen a szabásnak megfelelő alakban készíthetjük. Kötőgépen tehát sarokkal és fejjel bíró harisnyát, keztyűt stb. — varrat nélkül — teljesen el lehet
készíteni.
A kötőgéjpen JíésziLLt harisnyák, keztyűk stb., varrat nélküliek, a
kötőszövőgépen készültek sima varrattal bírnak, a francia körgépen
készült kelmékből kiszabott árúk pedig — amint már jeleztük — vastag
varratúak; a varrat e jellemzője alapján a hurkos árú készítésének módját
utólag mindig megállapíthatjuk.
A kötőgépek ágyazatát újabban hengerpalástként is készítik, ebben
áz esetben a tűk alkotóirányú barázdákban mozognak. Mozgatásukat
gyűrűbe foglalt háromszögalakú lemezkékből álló zár végzi. A zár folytonos körülforgatásával tömlőszerű árút, harisnyaszárat készítenek, váltakozó irányú mozgatásával pedig a harisnya sarka készül.
Minthogy a körkötőgépen csak az átmérője által meghatározott
(méretű harisnya készíthető, ezért ez, csak tömeggyártásra használható.
Körmozgása következtében munkaképessége a váltakozó irányban dolgozó
LAMB-féle gépnél lényegesen nagyobb.
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A kötő- és kötve szövőgépek finomságszámát az angol rendszer
szerint az 1 angol hüvelykre eső tűk száma, a metrikus rendszer szerint
pedig a 100 mm-re eső tűk száma adja meg. A kötőgépek finomsági
száma, mert a tűk vezetékben mozognak, sohasem lehet akkora, mint
a kötveszövőgépeké.
A leggyakrabban használt finomsági számok
a kötveszövőgépeken ___
a kötőgépeken... ...

angol szám

metrikus szám

16—30
8-16

63—123
31-63

Adott finomságú gépen csak egy bizonyos finomságú fonal dolgozható fel jól, mert a túlságosan vastag fonal a tűk között el sem fér, á
túlságosan vékony pedig ritka árút eredményez. Gyakorlati adatok alapján közöljük, hogy a feldolgozható fonal finomsági száma (9?m/ vagy $)?„/)
és a gép finomsága (%„géP vagy 5HagéP) között a következő összefüggést
találjuk:
9 W > = (3 - 5,7) M m f vagy %iagép = (1,3 - 2,5) 9l af .
b) A láncfonalas kötött árúk.
173. A LEE-féle kötveszövő gépet Crane (Northinghamban) 1745-ben
úgy alakította át, hogy az láncfonalas kötött árúk készítésére is alkalmassá
vált. E célból a hurkolandó fonalak közös hengerre vannak elhelyezve
s minden fonal, amint ez a 164/VI. ábrából kitűnik, külön B fonalvezető szemen van átfűzve, hogy ennek segítségével a fonalat tűjéről a
szomszédos tűk bármelyikéhez lehessen terelni s azon hurkoltatni, ily
módon a 164/11. ábra szerinti kelme készül.
Mintásárú készítésekor rendszerint két láncfonalat használnak. Az
alaplánc a 164/11. ábra szerint csak két tű között végzi mozgását, a mintázó láncfonal azonban Jacquard-gép segítségével nagyobb határok között
mozdítható el. Ilyen módon készülnek a női kendők, báli belépők, stb.
Az eddig ismertetett eljárásokon kívül fonalakból csomózással is
lehet lapokat készíteni, amelyeket hálóknak nevezünk. A hálók csomójának szerkezetét a 164/V1I. ábra láttatja..

B) Alkalmazott rész.
174. A kelmekészítés különböző módjai közül a szövés a legelterjedtebb és nagyipari üzemre legalkalmasabb, ezért a következőkben
behatóbban csak ezzel a gyártásmóddal fogunk foglalkozni. Hogy azonban azt rendszeresen elvégezhessük, a szövetek főbb csoportjait ismernünk kell, miután a gyártás menete jóformán csoportonként módosúí.
A szöveteket a lánc- és a vetülékrendszerek száma szerint így
csoportosítjuk: Az egy lánc- s egy vetülékrendszerrel bíró szövetek az
egyszerűekhez. a két lánc- és egy vetülékrendszerrel bírók a láncfonallal
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bélleltekhez, az egy lánc- és két vetülékrendszerrel bírók a vetülékfonallal
béllelt szövetekhez, végre a több lánc- és vetülékrendszerrel bírók a többszörös szövetek csoportjához tartoznak. Ez utóbbiak a rendszerek száma
szerint kettős, hármas, négyes stb. szöveteknek is mondatnak.
A fonalrendszerek számán kívül mértékadó a gyártás menetére a
fonalak helyzete is. Ha ugyanis úgv a lánc- mint a vetülékrendszert
alkotó fonalak haladás-iránya párhuzamos, a szövetet sírnának (1. a 166/1.
ábrát), ellenben, ha a fonalak egy része a szövet síkjából kiemelkedve
hurkokat vagy bolyhokat alkot, bársonyszerűnek mondjuk (1. a 166/IL
ábrát), abban az esetben pedig,
ha a fonalak át is kulcsolják I x s K S x x x x x K i y
itnrü
egymást, amint a 166/111. ábra
láttatja, a kelmét ^aze-szövetnek
nevezzük.
A gyártás szempontjából
figyelembe veendő továbbá még
a kötéspontok által előállott mintázat is. Az egyenletes felületű
d
szöveték ugyanis mindig nyüstökSí
9*b
kel készülnek, éppen úgy az ábrás% ''/Í %
szövetek, ha mintázatuk apró,
miért is nevük: nyüstös szövet;
Y/<
%
r
ha azonban mintázatuk nagyméretű, készítésükhöz Jacquardgép kell s az ilyetJacquard-árúnak
I I I II
•nnEHiiei
1 2 M
nevezzük. Színes ábrákat úgy
1 Z #
HHeMBMB
\
állíthatunk elő, hogy a -szövet z
nníiLVBiB
1 2
i z%
Hí • ••flf.'l)
némely részeibe különböző színű
• •flREU; •
i 2%
nnn? H i r i
i *&
vetülékfonalakat szövünk belé,
az ijyen szövetet brossozottnak,
166. ábra.
(hrossirozottnak) mondjuk; ha I. A sima szövet metszete. II. A bársonyszövet
oedig szines jgpcfonalakkal alkot- metszete. III. A gaze-szövet alaprajza. IV. A
tuk a mintát, akkor a szövet kötéspontok alaprajzban. V. A kötés rajza a
láncozott (lancirozott), végre a nyüstök és a lábitók vonalas jelzésével. VI. A
kötés rajza, a nyüstök és a lábitók kockázott
kész_szÜY£tet lehet .szines fonalak- papiroson való jelzésével VII. és VIII. Az atlaszkal díszíteni,ilyen ko r azt hímzettkötés kötéspontjainak kiszámításmódja.
nek mondjuk,.

1

VI

Bármily szövetfajtát készítsünk is, elsősorban meg kell állapítanunk
a különböző fonalrendszerek lekötésének módját, azaz kötésük ábráját.
A szövés megindítása céljából pedig a Iáncfonalakat a gépre fel kell
vetnünk, a bevető fonalakat csévélnünk kell, vagyis úgy a lánc, mint a
vetés előkészítő műveleteknek vetendő alá. A láncfonalak azután a nyüstökbe és a bordába behúzandók, a nyüstök pedig a szádképzés céljából
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kellőleg felszerelendők. Az ilykép felszerelt szövőeszközön a vetés átlökése kézzel vagy gépi erővel végezhető, az első esetben a szövőeszközt szövőszéknek, az utóbbi esetben szövőgépnek nevezzük.

21) A kötések főbb fajai.
a) Az alapkötések.
175. A kötések jelzésére eddig a 166/IV. ábrán látható eljárást
használtuk, ámde ez a közlésmód szerfelett lassú, ezért az érdekeltek
abban állapodtak meg, hogy a kötésrajzban a fonalakat szorosan egymás
mellé sorakoztatva fogják ábrázolni és hogy a láncfonalakat színesnek, a
vetülékeket pedig fehérnek fogják jelezni. E megállapodás folytán a kötés
jelzésére fehér kockás papiroson a láncfonalak azon részei színezendők,
amelyek a vetülékek felett helyezkednek él, úgy, amint azt a 166/V. ábra
szemleTfeíi.
Ámbár a szövetkötések rendkívül sok változatban készíthetők, ezekét
mégis három, alapkötés kombinációjából összeállítottnak tekinthetjük, miért
is elsősorban e három alapkötéssel kell foglalkoznunk, nevezetesen: a
vászon-^ a sávoly- és az atlaszkötéssel.
A vászonkötés jellemzője, hogy készítéséhez legalább két lánc- és
két vetülékfonal kell és hogy kötéspontjai két átlóirányban haladnak.
A sávolykötés jellemzője, hogy készítéséhez legalább három lánc,
s három vetés kell és hogy kötéspontjai csak egy átló irányában haladnak.
Az atlaszkötést pedig az jellemzi, hogy készítéséhez legalább öt fonal
kell és hogy kötéspontjai összefüggő átlóirányt nem követnek.
Minden szöveten azonos kötéspontok ismétléseit láthatjuk. A legközelebbi ismétlésekig terjedő kötéspontok alkotják a minta-elemet. Nagyobb
minták esetén csak egy elemet szokás megrajzolni, kisebb minták esetén
azonban több ismétlést is közlünk, ilyenkor azonban a minta-elem határát
meg kell jelölni, amint az a 166/V. ábra bal felső sarkán látható.
A kötésrajzzal kapcsolatban a láncfonalaknak a nyüstökbe való belehúzását, valamint a lábitóknak a nyüstökkel való zsinórozását is közölni
kell, mert a szövőgépet ezek alapján szerelik fel. A láncfonalak belehúzására mértékadó az a követelmény, hogy a minta elemében lévő
minden olyan láncfonal részére, amely a többiektől eltérő sorrendben
köt le, külön nyüst kell. Ennélfogva az egyszerű szöveteknél a nyüstök
számát a minta-elemben levő láncfonalak száma adja meg.
A nyüstöket a kötés rajza alá húzott vízszintes vonalakkal, a láncfonalaknak e nyüstökbe való belehúzását pedig az ezeken alkalmazott
pontokkal szokás jelezni, amint azt a 166/V. ábra alsó része mutatja.
A lábítókat a nyüstökre merőlegesen haladó egyenesekkel jelöljük (1. a
166/V. ábra alsó jobb oldalát). A székfölszerelés meghatározása céljából
annyi lábitót kell feltüntetni, ahány vetés van a minta-elemben. A lábitóknak
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a nyüstökhöz való zsinórozását ugyancsak ponttal, vagy kereszttel jelöljük
meg, amint azt az előbb említett ábrán látjuk.
Nyomtatott közleményekben a jelölésnek e módja a klisék miatt
költséges, ezért e helyett szedéssel megoldható jelölésben állapodtak meg.
Ez a jelölés abban áll, hogy a fehér-fekete kockákból álló kötésrajz alatt
lévő vízszintes sorokkal a nvüstöket. a függélves sorokkal nedig a lábítókat:
jelölik. A vízszintes sorokban a behúzás sorrendjét a fekete kockák érzékítik
rnejk a lábitóknak a nyüstökkel való zsinórozását nedig a vízszintes és
függélyes sorok metszéspontjaiba helyezett fekete kockák határozzák meg,
amint azt a 166/VI. ábra láttatja. Megemlítjük még, hogy összetett kötések
esetén, amikor több egyformán kötő láncfonal van a minta elemében, a kötés
rajzának jobboldalán, tehát a lábitók felett, a különbözően kötő lánc-fonalakat
ismételten kirajzoljuk, hogy a szükséges minimális nyüstök számát megállapíthassuk. Ez általános megjegyzések után a kötések tárgyalásába fogunk
A vászon-köiési, amelyet a 167.'ábra láttat, a gyapjúiparban posztókötésnek, a selyem-iparban tó/o/a-kötésnek nevezik. A mintaelem két láncból

167. ábra.
Sűrű beállítású vászonkötés
behúzása és zsinórozása.

168. ábra.
Keresztirányú bordázás.

169. ábra.
Hosszanti irányú
bordázás.

s két vetésből áll, ennélfogva két- nyüstre s két lábitóra van szükség.
Sűrű láncfonalak esetén azonban nem két, hanem négy nyüstbe húzzuk
a fonalakat, mert egy nyüstpálcára a kívánt számú nyüstszálat felfűzni
nem lehet, de ilyenkor az egyféle mozgást végző nyüstök egymás mellé
helyezendők el, amint azt a 167. ábra alsó része mutatja.
A vászonkötésnek több módosulata is használatos. Ezek ugyanis
azáltal képződnek, hogy két vagy több szomszédos láncfonal vagy vetülék
egyformán köt le.
Ha két-két tetés köt le egyféleképen, amint azt a 168. ábra szemlélteti, a szövet keresztirányban bordázottá válik, ezért kötését keresztirányú bordázásnak (ripps transvers-nek) nevezzük. Az ábra szerint a
vetélőt ugyanazon szádnyíláson át ide és oda is kellene átdobnunk, ez
azonban csak úgy lehetséges, ha a szövet szegélyét vászonkötéssel készítjük.
Ha két-két szomszédos láncfonal köt le egyféleképen, amint azt a
169. ábra mutatja, a szöveten hosszanti irányú bordázás képződik, miért
is e kötést hosszanti bordázásnak (ripps á long- nak) nevezzük.
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Abban az esetben pedig, ha ugyanannyi szomszédos lánc- és vetülékfonal köt le egyféleképen, a kötést panama- vagy szalma-kötésnek nevezzük,
még pedig két, három stb. fonalas panamának, aszerint, amint két láncés vetés- vagy három lánc- és vetésből készült a kötés. A 170. ábra a
kétfonalas panamát láttatja. E szövetfaj készítéséhez is vászonkötésű szegélyt
kell használnunk, hogy a vetés a szövet szélén leköttessék. A szegély
készítéséhez, amint az a 170. ábrából is kitűnik, külön nyüstök kellenek.
Vászonkötéssel színhatást is érhetünk el, ha ugyanis a láncot úgy
vetjük fel, hogy egy világos s egy sötét színű fonal sorakozzék egymás
mellé és a bevetést is ugyanabban a sorrendben végezzük; akkor a szöveten sötét s világos színű keresztirányú vonalkázás képződik (mille rayé),
mint azt a 171. ábra felső része mutatja; ha azonban a bevetés sorrendjét
megváltoztatjuk, a vonalkázás hosszanti irányúvá válik, amint azt a 171.
ábra alsó része szemlélteti. Ez ábrán azonban nem a kötpontokat,
hanem a felszínen érvényesülő sötéfszínű fonalak helyeit látjuk.
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170. ábra.
Kétfonalas panamakötés.
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171. ábra.
A vászonkötéssel elérhető színhatás,
s = a sötétfonal, v = a világosfonal.

Az első alapkötést ismerve, a másodikra, a sávolyra, térünk át.
176. A sávoly-kötéshez, amint már jeleztük, legalább három fonal
szükséges, de mert a mintaelemben háromnál több fonal is lehet, a kötés
jellemzésére a mintaelemben lévő fonalak számát is meg kell adnunk
A sávolykötés tehát három-, négy-, öt- stb. fonalasnak neveztetik. Mindezeknél a kötéspontok egy átló irányában haladnak. Az átló iránya jobbra
vagy balra dűlő lehet, ennek irányát az elérendő cél szabja meg. Ha az
átló dűlésének iránya megegyezik a fonalsodrás irányával, a kötéspontok
kevésbbé tűnnek fel, mint akkor, ha irányuk ellenkező.
Sávolykötésű szövet színoldala fonákjától lényegesen különbözik.
Az egyik oldalon (1. a 172~175. ábrákig) a láncfonalakból igen kevés
látszik, azért ez oldalt a sávoly vetülék-oldalának nevezzük, a másik oldalon
ellenben a lánc érvényesül, ezért azt láncoldalnak mondjuk.
Sávolykötéskor a láncfonalakat olyan sorrendben húzzuk a nyüstökbe,
amint felvetésük történt. A nyüstök szama megegyezik a kötést alkotó
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láncfonalak számával, a lábitók száma pedig gépszövéskor a mintaelemben lévő vetülékfonalak számával, de kéziszövéskor, ha páratlan számú
fonalból készül a sávoly, kétszerannyi lábitó kell, mert a munkás a lábítókat jobb s bal lábával felváltva tapossa.
A 172. ábra a háromfonalas sávolynak vetülékoldala. Ez ábra szerint
a lábitók száma három, így tehát ez gépi szövésre alkalmas, míg a 173.
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172. ábra.
Háromfonalas sávoly,
három lábitó használata esetén.
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173. ábra.
Háromfonalas sávoly,
hat lábitó használata
esetén.

i i 11111 i n
• • • m p ••cn
• L .r m • • m
l
i
nrr
nrnn
JLJJ
EXXJÖ
j E m i •0CCO
••HDD
nÖDHD
• • • • • • • • • 0
174. ábra.
Négyfonalas sávolykötés vetülékoldala.

ábra ugyanezt a kötést ábrázolja, de a hatlábitós felszerelésekkel, amelyek
a taposás sorrendje szerint sorakoznak.
A 174. ábra a négyfonalas sávolynak a vetülékoldalát láttatja, míg
a 175. ábra az ötfonalasét.
Az eddig ismertetett sávolykötéseket egyszerűeknek nevezzük, mert
a mintaelemben lévő láncfonalak csak egyszer kötnek le. Készíthetünk
azonban olyan sávolykötéseket is, amelyekben két, három vagy több
szomszédos fonal egyformán köt le, ekkor a kötést kettős, hármas stb.
jelzővel látjuk el.
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175. ábra.
Ötfonalas sávolykötés
vetülékoldala.

176. ábra.
Négyfonalas kettős
sávoly.
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177. ábra.
Ötfonalas hármas
sávoly.

A 176. ábrán látott kötés neve ennélfogva négyfonalas kettős sávoly ;
behúzása, amint az ábrából kitűnik, sorba szedett, a lábitók zsinórozása
azonban eltér az egyszerű sávolyétól.
A 177. ábrán látott kötés neve: ötfonalas hármas sávoly, ha ezt
még egy további kötésponttal növelnők, az ötfonalas négyes sávolyt kapnók, amely azonban nem más, mint az ötfonalas egyszerű sávoly láncoldala.
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Sávolykötésekből több módosított kötést is készíthetünk, még pedig
vagy úgy, hogy a lábitók taposásának sorrendjét időszakosan megváltoztatjuk, vagy, hogv több sávolyt egyesítünk s végezetül úgy is, hogy a
sávolypontok átlóirányát megváloztatjuk.
A taposás sorrendjének meg••••••••••COl
változtatásával készült a 178. ábrán
látott ötfonalas kettős cikk-cakk•••mór
sávoly. E kötésnél a behúzás sor••CUMI
n u m n i i
rendje olyan, mint a rendes ötfonalas
sávolyé, a lábitók száma azonban
lényegesen nagyobb, még pedig az
ábra szerint nyolc.
Többféle sávolykötések egyesím c o r
tésével
készült a 179. ábra kötése,
178. ábra.
amelyet
sávolysornak nevezünk. Ez
A megtört vagy ötfonalas kettős cikk-cakksávoly.
ábrán az ötfonalas hármas sávolyhoz hozzá van fűzve a négyfonalas
kettős és a háromfonalas egyszerű sávoly. E kötésnél a láncfonalak sorba
huzandók be, a szükséges lábitók száma pedig megegyezik a mintaelemben lévő vetések számával.
A kötpontok átlós irányú haladásának megváltoztatásával készült
a 180. ábrán látható tüffelkötés.
Sávolykötéssel nemcsak a levezetett kötéseket, de színhatásos kötéseket is készíthetünk. Ilyet szemléltet • • • D Ü Ü H H I
a 181/6. ábra, amely a felszínen lát- • • • • B H D B B B Ö Q D
ható sötét fonalakat szemlélteti.
Ennek kötése a 181/Ű. ábra szerinti • i G D i n i
négyfonalas sávoly. A felvetés sorrendje egy sötét (s) s egy világos (v)
fonás, a bevetés sorrendje ugyancsak
egy sötét (s) s egy világos (v) színű.
177. A harmadik alapkötés az
atlasz- vagy szaténkötés, amelynek
jellemzője, hogy kötéspontjai nem
haladnak átlósirányban. A mintaelem17g ábra.
ben lévő fonalak száma szerint ötös,
Sávolysor.
hetes, nyolcas stb. atlaszt különböztetünk meg. Minthogy a kötpontok átlóirányt nem követnek, azok elrendezése kiszámítással történik. E célból a minta elemében Lévő láncfonalak
Számát oly két összeadandóra kell felbontanunk, amelyek közös osztóval
nem bírnak, így 5 = 2 + 3; 6 nem bontható így fel, ezért hatos atlasz
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nincs; 7 = 4 + 3, 8 = 5 3
stb. A kiszámítás módját a 166/VII. ábra
mutatja, vagyis az első láncfonalat az első vetéssel lekötjük, innen a
számítás alapjául felvett számnak megfelelő távolságban levő láncfonalat
mmnc
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180. ábra.
A tüffel-kötés.

181 ábra.
a = a négyfonalas kettős sávoly
kötésrajza, b = a négyfonalas
kettős sávoly színhatásrajza.

a második vetéssel, azután ismét e felvett számnak megfelelő helyzetű
láncot a harmadik vetéssel kötjük le és így haladunk tovább.
Minthogy a mintaelem fonalszámát két összeadandóra bontottuk,
meg kell állapodnunk abban is, hogy ezek közül melyiket vegyük fel
számlálásunk alapjául, mert e két szám nem eredményez teljesen azonos
kötésrajzot, hanem az egyik olyat ad, amelynek kötéspont-sorai inkább
jobbra dűlnek, míg a másikéi balra. Alapúi azt a számot vesszük, amely
olyan ábrát eredményez, amelyben a kötéspontok sorainak dűlés-iránya
a fonalak sodrásirányával megegyezik.
A 182. ábrán látható ötfonalas egyszerű atlaszt 2-vel számítottuk
ki, holott a 183. ábrán láthatót 3-mal. Az
ábrából kitűnik, hogy az első kötpont-sorai balra
dűlnek, a másikéi inkább jobbra.

182. ábra.
Ötfonalas egyszerű atlasz
2-vel kiszámítva.

183. ábra.
Ötfonalas egyszerű atlasz
3-mal kiszámítva.

184. ábra.
Nyolcfonalas egyszerű atlasz
5-tel kiszámítva.

A leggyakrabban használt atlaszkötés a nyolcfonalas, amelyet a 184.
ábra mutat. Ezt a kötést színhatásos minták készítéséhez is használják.
Ilyenkor sötét láncfonalat és világos vetüléket használnak, a színhatások
elérése céljából pedig különböző többszörös kötéseket, nevezetesen
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kettőst, hármast, négyest stb. használunk, mert, amint a 184. ábrán látható,
az egyszerű kötés majdnem tisztán a világos szín érvényesülését biztosítja, a 185//. ábrán látható nyolcfonalas heteskötés pedig a sötét színt
érvényesíti, addig a 185/a. ábra szerint a nyolcfonalas kettős atlasz, a 185/6.
ábrán látott nyolcfonalas hármas,
• • • •
••••••••
a 185/c. ábrán levő nyolcfonalas
négyes, a 185!d. ábra szerinti
• • • • • • • •
cDDar
ötös
és a 185/f. ábrán látható
• • • • • • • •
o r —
nyolcfonalas
hatos atlasz e két
• • •
m a i ICO
••••
színnek különböző fokozatú érvényesülését hozza létre, miért is
• • • • • • • •
• • • • • • • •
velük a legfinomabb tollrajzokat
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
utánozhatjuk.
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b) A béllelt szövetek.

f

A béllelt szöveteknek két
csoportja lévén, az elterjedtebbel,
a vetülékkel béllelt szövettel kezdjük ismertetésüket.
178. A vetülékkel béllelt
szövetek leggyakrabban használt
fajtája a sima felületű buckskinszövet. Vetülékei közül a szövetet alkotót felső vetüléknek, a béllelőt alsó-nak
nevezzük. Minthogy a láncfonalakat mindkét vetülékkel valamelyes alapkötés
szerint kell lekötnünk, kötésüket is meg kell adnunk. A felső vetés kötése
lehet a háromfonalas egyszerű sávoly láncoldala, amint azt a 186. ábra jobb
oldalán levő F jelű mintaelem mutatja, holott az alsó vetüléké ily
háromfonalas sávolv vetülékoldala. amint azt az ábrán levő A mintaelemen

185. ábra.
a == nyolcfonalas kettős atlasz, b =•= nyolcfonalas hármas atlasz, c = nyolcfonalas négyes
atlasz, d = nyolcfonalas ötös atlasz, e = nyolcfonalas hatos atlasz, f = nyolcfonalas hetes
atlasz. .
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186. ábra.
Buckskin nevű béllelt szövet kötése
F = a felső vetés mintaeleme,
A = az alsó vetés mintaeleme
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187. ábra.
A tricot nevű béllelt szövet kötése.

látjuk. Hogy a béllelt szövet kötésrajzát elkészíthessük, előbb még a felső
és az alsó vetülék bevetésének sorrendjében kell megállapodnunk. Ha az alsó
vetés silányabb anyagból készül, akkor annak átmérőjét kétszer akkorára
vesszük, mint a felső vetését, ilyenkor tehát két felső vetés után egy
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alsót kell bevetnünk, ezt a sorrendet láttatja a 186. ábra szélén levő/—/
és. a—a betűknek sorozata. A kötés rajzát most már így készítjük el:
Az első / jelű vízszintes sorban az F mintaelem első sora szerinti kötéspontokat jelöljük meg, a második / sorban az F mintaelem második
sorát visszük fel, a harmadikra az F mintaelem harmadik sorát, a negyedik sorra ismét az T'mintaelem első sorát, az ötödik / sorra ennek második
sorát rajzoljuk s ez ismétlést az előbbi sorrendben folytatjuk. A felső
vetés lekötése után az első a jelű vízszintes sorra a kötéspontokat az
A mintaelem első sora szerint helyezzük "el s ezután az előbb ismertetett módon folytatjuk.
A béllelt szövetek további fajtáját a tricot-szövetek alkotják: ezeknek
az a jellemzőjük, hogy minden második alsó vetés után az összes láncfonalak megváltoztatják szádhelyzétüket, miért is minden második alsó
vetés után a szövet szélessége irányában barázdák képződnek. E szövetfajtánál, mert az alsó s felső vetülék finomsága egyforma, a bevetés
sorrendje egy felső s egy alsó (/, a, /, a, stb.). A 187. ábrával ismertetett tricot-szövetnél a felső vetés lekötéséhez az F mintaelem szerint
négyfonalas egyszerű sávolynak
láncoldalát használjuk, az alsó
F
vetéshez pedig az A jelű mintaelemet, vagyis ugyancsak négyfonalas egyszerű sávolyt, de annak
vetülékoldalát. A két mintaelem
488. ábra.
közű! az F jelűnek kezdőpontA pamutbársony kötése.
ját s átlójának irányát szabadon
választhatjuk, de az A mintaelémét nem. Ezt ugyanis csak az összetett kötéssel egyidejűleg állapíthatjuk meg. Eljárásunk a következő: Az összes / jelű vízszintes sorokba
berajzoljuk az /""mintaelem megfelelő kötéspontjait, ezután a második
és a negyedik a sorban a kötéspontokat úgy helyezzük el, hogy az
ezeket követő sorokban az összés láricfonalak szádhelyzetüket megváltoztassák. Az ilymódon meghatározott kötéspontok helyét megjelöljük
az A ábrán is. Ezek után az a jelű első és második sorban a kötéspontokat úgy helyezzük el, hogy a kötéspontok átló irányában úgy sorakozzanak, hogy sem e sorok előtt levő, sem az ezeket követő / jelű
sorokban az összes láncfonalak szádhelyzetüket me^ ne változtassák.
A vetülékkel béllelt szövetek csoportjába tartozik még a pamutbársony, amelyet manchesteri bársonynak neveznek. E szövetfajtánál az
alapszövetet az alsó vetés alkotja a lánccal, még pedig a 188/A ábra
szerint a háromfonalas sávolynak láncoldala szerint. A felső vetés az alapszövethez csak egy-két pontban köttetik le s így hosszabb darabon
á szövet színoldalát megfekszi, amint azt a 188. ábra F mintaeleme
és a 189/1. ábra szemlélteti. A bársonyfelület alakja a felső vetés
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kötéspontjainak elrendezése szerint módosul. Ha a kötéspontok egymás alá úgy sorakoznak, amint azt a 188//\ mintaelem mutatja, akkor
barázdás, vagyis sávos a bársony felülete, de ha a kötéspontokat
szétszórtan helyezzük el, akkor a bársony felülete egyenletes lesz.
Bársonyszövetek felső vetése ugyanolyan finomságú, mint az alapszöveté, anyaga azonban hosszabb
szálú. A bevetés sorrendje:
egy alsó, egy felső (a, f , a, f).
Összetett kötését így készítjük
el: az a jelű sorokra az A
mintaelem kötéspontjiait, az /
jelűekre pedig az F mintaelemét
rajzoljuk be.

189. ábra.
I. A pamutbársony keresztmetszete a felső vetés
felvágása előtt. II A pamutbársony keresztmetszete
a felső vetés felvágása után. III. A pamutbársony
felvágásához szükséges penge. IV. A piqué-szövet
keresztmetszete. V. A kettős szövetként készült
piqué keresztmetszete. VI. Tömlőszövet keresztmetszete. VII. Kettős szövet keresztmetszete.

Az ily kötésrajz szerint
megszőtt szövet keresztmetszetét a 189/1. ábra szemlélteti ;
hogy az bársonynyá váljék, a
szabadon lógó hurkokat fel
kell vágnunk, ekkor ugyanis a
felszín a 189/11. ábra szerint
bolyhossá válik, mert az fv
felső vetést alkotó pamutszálak
a kötéspontokból
kiindúlva
pamatokat alkotnak és a szövetet bársonyfelületűvé teszik.
A felső vetés szabadon lógó
részeinek kettémetszésére régebben olyan kézi szerszámot
használtak, aminő a 189/111.
ábrán látható. Ennek lényege
a markolattal bíró U fapálca
végére erősített ferde élű P
penge, amelyre a tűalakú hegygyei bíró R toldat van reászerelve, hogy ennek segítségével a vetésekből alkotott
hurkok felszedhetők legyenek,
amelyeket azután a penge éle
kettévág. A hurkok elmetszése
céljából a szövőszékről lekerült
szöveteket sima asztalra helyezik és a pengét a hosszsorok
irányában végig csúsztatják.
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Újabban a felvágást a szövőgép a reá szerelt penge-sorozattal önműködően végzi.
A vetülékkel béllelt szöveteket ismerve, a láncfonallal béllelt szövetekre térünk át.
179. A láncfonallal béllelt árúkat/O/^w^-szöveteknek nevezik. E szövetfajnál az alapszövetet a felső lánc és vetés alkotja, még pedig rendszerint vászonkötéssel, amint azt
afafafafafaflaf afa
a 190. ábra F mintaeleme mutatja.
raiamppmitriH
Minthogy a piqué-szövet vetéséIQDBlDDDlBnn
hez a felső láncnál (//^//g) sokkal vastagabb fonalat használnak,
aíPDPimoiBDBiDDn
a szövet keresztirányban bordázott. Ez egyhangú felületet némileg tetszetősebbé tehetjük azáltal,
hogy az alsó (al) láncfonalat
190. ábra.
helyenként az alapszövetbe úgy
A piqué-szövet kötése.
kötjük le, hogy kötpontjai valamely ábrának határvonalát alkossák.. Az alsó lánc további része a szövet
fonákján lógva marad és mert e lánc a szövőszéken feszesebb az alapláncnál,
ennek feszültsége a szövőszékről lekerült szövetet összezsugorítja, miért is a
kötéspontjai között lévő felület feldudorodik s azt a hatást kelti, mintha
mintásán letűzdelt volna, amint azt a 189/IV. ábra szemlélteti. A szövet
fonákján lógó alsó láncot néha külön vetéssel lekötik, amint azt a 189/V. ábra
mutatja, ekkor azonban a piqué-szövet kettős, vagyis többszörös szövetté válik.
c) A többszörös szövetek.
180. A többszörös szövetek legegyszerűbb fajtáját a kettős szövetek
alkotják. Kettős szövetekhez két lánc- és két vetülékrendszer szükséges;
de mert mindegyik fonalrendszer-pár
fafa|fafafafafafa
külön köt le valamelyes alapkötés szerint,
a szövőszéken egymás fölött két függet- •••nmwinaBacEMn
len szövetlap képződik. Ha e két lapot
közös szegélylyel látjuk el, zsákszerű
árút kapunk; ha pedig ugyanazt a vetélőt
dobjuk egymásután úgy a felső, mint az
191. ábra.
A tömlő- és a zsákszövet.
alsó lánc szádjába, a két síklap a vetéssel
egybekapcsolódik s tömlőt alkot. Az ilyen
tömlőárút keresztmetszetben a 189/V1. ábra mutatja, kötésrajzát pedig a
191. ábra. E kötésrajz elkészítése céljából meg kell adnunk a felső s alsó
fonalrendszerek mintaelemét. A 191. ábrán a felső lánc a felső vetéssel az
F mintaelem szerint vászonkötést alkot, az alsó lánc és vetés pedig az
A mintaelem szerint ugyanolyan kötést. Meg kell adnunk továbbá a láncf
fonalak felvetésének s a vetések bevetésének sorrendjét: a 191. ábra
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szerint ezek egyformán váltakoznak (/, a, /, a, . . .). Ezekután a kötéspontok berajzolását így végezzük: Legelőbb az / jelű lánc és / jelű vetések keresztezéspontjaira rajzoljuk be az F mintaelemnek megfelelő kötéspontokat, ezután pedig az a jelű vízszintes sorokban megjelöljük az összes
f jelű láncfonalakat, jeléül annak, hogy az alsó vetés bedobásakor az
összes felső láncfonalak felemelendők, nehogy azok az alsó vetülékkel
leköttessenek, végre az ilykép módosított a sorokba berajzoljuk az alsó lánc
s az alsó vetés metszéspontjaira az A mintaelem szerint a kötéspontokat,
így eljárva, a zsákszövet kötésrajza a 191. ábrán látható tört vonal által
ábrázolt jellemző alakot mutatja.
Ha azonban nem tömlőszerű árút, hanem összefüggő kettős szövetet akarunk készíteni, akkor a felső láncot az alsó vetéssel oly helyeken
kell lekötnünk, ahol a kötéspontok a szomszédos kötéspontok közé illeszkedhetnek, ekkor ugyanis a szövet felszínére kerülő alsó vetés kevésbbé
lesz észrevehető. A 192. ábrán ez összekötő kötéspontokat • jellel tettük
szemlélhetővé; az ilyfajta szöfafalfafafafafafafafaf
veteknek keresztmetszetét a
- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
„
189/VII. ábra szemlélteti.
• • • F
«• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Kettős szöveteket színhatásos mintákkal is készít-*
« ••••••••••••••••••••ES
hetünk, ha ugyanis a felső
-« •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• a•
•• •• •• A"
szövetet világos színű fonalak192. ábra.
ból,
az alsót pedig sötétekből
A kettős szövet.
készítjük és helyenként az alsó
szövet fonalait a felső szövet síkjába felemeljük, miközben az ezeknek
megfelelő felső fonalakat az alsó szövet síkjába lesülyesztjük. Ilykép nemcsak fehér és fekete színnel szabályosan kockázott szövetet, hanem bármely
tollrajzot utánzó ábrákat is készíthetünk.
181. A kettős szövetek különleges csoportját a láncfonalas bársony
és a plüs alkotják. Mindkét szövetfajta bolyhos; a különbség közöttük az,
hogy a plüs-ön a bolyhok ritkák, de hosszúak* még pedig akkora hosszúságúak, hogy saját súlyuk folytán a szövet síkjába lekonyálnak, a bársony
bolyhai ellenben a szövet síkjára majd mindég merőlegesen állanak, még
pedig azért, mert a bolyhok sűrűek és kurták.
A láncbársony selyemből vagy pedig fésűsgyapjú-fonalból készül.
A selyemből készültet selyembársonynak, a gyapjúfonalból készültet pedig
utrechti bársonynak (velour dUtrecht) nevezzük. Mindkét bársonyfajtánál
fémvetülékek segítségévei úgy készítjük a bolyhokat, hogy azokat felső
láncként kötjük be, amint azt a 193/Ia. és 193/IIa. ábrákon fv fémvetülék
és f l lánc mutatják. A 193/Ia. ábra szerint a fémvetülék kör-keresztmetszetű,
vagyis drótalakú; ezt szövés után a szövetből kihúzzák, így fonalhurkok
képződnek, amint azt a 193/IŰ. ábra jobboldali része mutatja, miért is
az ilyen bársonyt hurkoltnak nevezik. A drótvetülékek könnyebb kihú-
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zása céljából azok végén csontmarkolat van, amint azt a 193/16. ábra
szemlélteti. A 193/IIa. ábra szerint a fémvetülék V keresztmetszetű, barázdált alakoá drót. Ezt a fémvetüléket
úgy veszik ki a szövetből, hogy az
azt körülvevő fonalhurkokat a 193/116.
ábrán látható kézi szerszámmal fel;
vágják. E szerszám markolata kb.
40 X 50 mm méretű, a 193/116. ábrán
/1-val jelölt lapból áll, amelyhez a
P penge a B lap segítségével erősíthető, ez utóbbi pedig az A-hoz a C
szorítócsavarral rögzíthető; aPpenge
alsó határvonala tompa, csupán vezetésre szolgál; metszőélét ferde oldalvonala alkotja. Az A lapot úgy illesztjük a beszőtt fémvetülékhez, hogy
alsó széle azfv jelű vetéshez oldalvást
simuljon; a P pengét az alakos
fémdrót barázdájába mélyesztjük s
hogy ez a barázda fenekét ne érje,
a B lapot úgy állítjuk, hogy az az
fv vetés felszínére támaszkodjék. Felvágás után a fonalakat alkotó elemi
szálak sodratukat vesztve pamutszerűen szétágaznak, mint ezt a
193/Ilű. ábra jobboldali része mutatja.
193. ábra.
A felső láncfonalaknak a most
ismertetett szerszámmal való felvágását csak selyembársonyokon végezhetjük; a gyapjúbársonyok felső láncfonalának hurokját gyorsabb eljárással vágjuk fel. E célra a felső vetülékűl használt V keresztmetszetű alakos drót egyik végéhez ferde élt forrasztunk, másikát pedig markolattal látjuk el, amint ezt a 193/IIc ábra láttatja.
Ha tehát a fémvetüléket markolatánál fogva a
afaf|afafaf
szövetből kihúzzuk, akkor a végén levő penge
mdm
«•HBBDHBECH
kettévágja a rajta levő lánchurkokat.

la. A hurkolt bársony szövésmódja. Ib. A
hurkolt bársony fémvetüléke. Ila. A bolyhos bársony szövésmódja. 116. A selyembársony felvágásához használt szerszám.
IIí\ A gyapjúbársony felvágásához használt pengés fémvetülék.

A bársonyszövetek teljes kötésrajzát a
194. ábra tünteti fel. Hogy ezt megrajzolhassuk,
ismernünk kell az alsó (a) és a felső (/) láncfonalak felvetésének, valamint az alsó s felső vetülék
bevetésének sorrendjét, továbbá az alsó lánc
és alsó vetés (az alapszövet) kötésének módját.

- •0DHDHDBD0
'•HDHB0D0BH
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194. ábra.
A bársony és a plüs kötése.
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A 194. ábra szerint a felvetés sorrendje: a, /; a bevetés sorrendje pedig:
a, a, a, / ; az alapszövet kötése : vászonkötés (1. a 194ÍA. ábrát); a bolyhozó
lánc, amint ezt a 194/B mintaelem mutatja, mindig a fémvetülék felett van s
végre a bolyhozó láncnak az alsó vetéssel alkotott kötése a 194/C ábra
szerint megy végbe. Ezeket tudva, a bársonyszövet kötésrajzát így készítjük
el: Felrajzoljuk az a lánc és az a vetés metszéspontjaira az A mintaelem kötéspontjait, azután minden felső, azaz / vetéskor valamennyi /
láncfonalat meg kell jelölnünk, mert a fonalak a vetés fölé emeltetnek
(1. a B kötésrajzot) s végül az /láncok
és az a vetések metszéspontjaira a C
mintaelem kötéspontjait jelöljük meg.
A bársonyoknak fémvetülékkel
való szövése költséges és lassú, ezért
az olcsóbb fajtákhoz egyszerűbb
módot használnak.
Az olcsóbb plüs-Árúkai kettős
szövet élve alapján a 195/1. ábrán
látható módon szövik meg, vagyis
olyan kettős szövetet készítenek,
amelyben az alsó s felső szövetek
szövéssíkjai különböző szintben vannak és ezeket külön láncfonallal
úgy kapcsolják össze, amint azt a
195/Ia. ábra mutatja, vagyis a C
összekötő fonal felváltva köt le az
A és a B szövet vetülékével. Ez
összekötő fonalat azután az ábrán
jey-nal jelölt felező síkban szétvágják, amire két teljesen független bolyhos szövetet kapnak, amint az a
195/16. ábrán látható. A bolyhok
azonban, mert csak egy-egy fonal195. ábra.
la. Fémvetülék nélkül készülő plüs szövésvégből állanak, a szövet síkjára simulmódja. Ib. Ugyané szövet felszíne szétvágott
nak, miért is ez eljárással csak pliisállapotban. II. Fémvetülék nélkül készülő
árút
készíthetnek.
lánclpársony szövésmódja. III. A hurkolt
Bársonyt is készíthetünk fémvetülékek nélkül, tisztán kettős szövet
módjára, de ekkor a bolyhozó fonalat külön vetülékkel úgy kell lekötnünk,
hogy a bolyhok két-két fonalvégből álljanak, amint ezt a 195/11. ábra szemlélteti. Ecélból a C bolyhozó lánc az A szövet síkja fölé emelendő, hogy
ott az Ex vetéssel lekössön, ezután ugyanezen felső vetés mellett vezetendő vissza az A szövet alá, sőt a B szövet síkja alá, ahol az
vetülékkel köt le, ezután azt ismét az A fölé emeljük és így tovább. Az ilvkép
felületű pamutszövetek készítésmódja.
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készült szövetet az xy vonallal jelzett síkban szétvágjuk, mire bolyhokkal
borított két felületet kapunk. E bolyhok így nem simulnak a szövet síkjára,
mert két-két fonalágból állanak, de azért ez a szövet mégsem olyan
tartós, mint a fémvetülékkel készült, mert a bolyhok az alapszövetben
nincsenek lekötve.
Len- s pamutfonalakból is készülnek hurkosfelületű szövetek, még
pedig olyanok, melyek színe s fonákja egyaránt hurkos. Ezeket is olcsóbb
eljárás szerint készítjük, még pedig a következő módon: Az alapszövet
a láncfonalait (I. a 195/111. ábrát) és a bolyhozó b láncot külön-külön
lánchengerre helyezzük el. Az alapszövet a láncfonalait szövés közben
erősen kifeszítjük, a bolyhozó láncot azonban csak annyira fékezzük, hogy
az könnyen lefejthető legyen. A felvetés sorrendje: egy alsó és egy bolyhozó lánc. Az erősen kifeszített alaplánc a vetéssel vászonkötés szerint
köt le, épen úgy a bolyhozó lánc is. A munka megkezdésekor egy darabig
rendes sűrűségű vásznat szövünk, mely a szövet szélét alkotja. Ezután
két vetés alatt a bordaláda kilengését annyira kurtítjuk, hogy e két vetés
az eddig elkészült szövet utolsó vetülékétől oly távolságban maradjon, amilyen hosszú fonaldarabot szánunk a hurokképzésre, amint azt a
195/111. ábra mutatja. Ennek megtörténte után a bordaládát, anélkül, hogy
most újabb vetést dobnánk be, teljesen kilengetjük, ezzel tehát a két
vetést a kész szövethez toljuk, miközben a vetések a kifeszített alapláncok
között tovább csúsznak, de a bolyhozó láncfonalakat magukkal viszik,
mert a kötéspontoknál fogva nagyobb súrlódást fejtenek ki, mint a bolyhozó lánc hengerének fékje; ennek következtében a bolyhozó lánc hurkokat
alkot. E hurkok egy része a szövet szövéssíkja fölé, másik része ez alá
helyezkedik el, úgy, hogy a szövetnek mindkét oldala hurkos lesz, csakhogy a hurkok nagysága és eloszlása nem szabályos.
182. A bolyhos szövetek különleges fajtáját alkotják a bolyhos
szőnyegek. Ezek a bársonyoktól abban különböznek, hogy alapszövetük
külön láncfonalrendszerrel van merevítve. E láncrendszer (b), amint a 196/Ic.
ábrából kitűnik, az alapszövet v vetülékével nem köt. A felső c lánc a
bársonyszövés módjára fémvetülék segítségével hurkosítható. Ha e fémvetüléket kihúzzuk, hurkos felületet kapunk, ha pedig a hurkokat felvágjuk, bolyhosat. Az első feladat megoldására körkeresztmetszetű fémvetüléket használunk, az utóbbihoz olyan V alakú fémvetést, amelynek
végére a felmétsző penge reá van forrasztva, úgy hogy az a kihúzáskor
a hurkokat felvágja.
E szőnyegfajták rendszerint nagyméretű, színhatásos mintázattal
készülnek. Ecélból minden bolyhozó láncfonal helyére annyi különböző színű fonal • helyezendő el, ahányféle szín érvényesül a mintában
a láncfonal irányában. Minthogy a különböző színű felső láncfonalak
különböző mértékben hurkolódnak, azért mindegyikük külön csévén van
felcsévélve és a csévék, hogy a fonalak a lefejtődéskor állandó feszültség
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alatt álljanak, a 196/16. ábrán látható módon vannak a zsinegen
lógó O súllyal terhelve, az összes
csévék pedig közös esévetartó
kereten vannak elhelyezve. Az
együttesen haladó sokféle színű
láncfonalak közül a megfelelőt a
Jacquard-gép emeli fel a fémvetülék fölé, a többi színes fonal
pedig lekötés nélkül mindaddig
illeszkedik a merevítő fonal mellé,
amíg reá kerül a sor, amint azt
a 196/Iű, ábra is láttatja.

196. ábra.
la. A hurkolt és bolyhos felületű ábrás -szőnyeg
szövése (brüsszeli szőnyeg). Ib. A felső lánc
fékezhető csévéje. II. A nyomtatott lánc.
Illa. A zsenilia készítésmódja. Illó. A zsenilia
összehajtott állapotban. Hír. A sodrott zsenilia.
IV. Az axmünszteri szőnyeg. V.-A sodrott zseniliával szőtt bolyhos szövet. VI. A szmirnaszőnyeg csomózása. VII. A perzsaszőnyeg
csomózása. VIII. A selyemszőnyeg csomózása.

Az ilyen módon készült
szőnyegek, ha hurkosak: brüsszeli
szőnyegeknek, ha pedig felvágottak, azaz bolyhosak: velour-szőnyegeknek neveztetnek.
A színhatásos ábrák eddig
ismertetett készítésmódja szerfölött költséges, mert a bolyhozó
fonal hosszának tekintélyes része
a merevítő lánc mellé kerül, tehát a
mintában nem érvényesül. A költségek csökkentése céljából a felvetett bolyhozó láncfonalat kellőleg torzított mintájú színnyomtatással mintázzák, ilyenkor azután
az összes bolyhozó láncfonalak
egyetlen lánchengerre lehetnek
felvetve s ez okból a szőnyeg
épen úgy szőhető, mint az egyszínű bársonyok. A felvetett bolyhozó láncfonalak színezése elnyújtott minta szerint végzendő,
amint a 196/11. ábra láttatja, mert
e fonalak a hurokképzés következtében kurtúlnak.
A nyomtatott lánccal szőtt
szőnyeg mintázata azonban könynyen eltorzúl, ezért ezt az eljárást
csak olcsóbb fajták készítésére
használják.
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Bolyhos szőnyeget zseniliákkal is készíthetünk. A zsenilia szövéssel
készül oly módűn, hogy _a szövőszéken 6—8 lánclonalból áííő csoportokat egymástól kétszer akkora távolságban helyezünk eL mint amilv
hosszú bolyhokkal akarjuk a zseniliát készíteni. E vékonyszálú, rendszerint feketeszínű láncfonalak összes csoportjait vászonkötéssel kötjük
a különböző színű vetülékfonalakkal. E színek sorrendjét a szőnyegek
vetése irányában előforduló színsorozat állapítja meg. Ez eljárással a
196/IIIa. ábrán látható ritka szövetet kapjuk, amelyet, ha az ábrán x^, x2 j2-vel
jelölt irányban szétvágunk, középen a láncfonalak által lekötött szálvégsorozatot kapunk, amelyet zseniliának nevezünk.
A zseniliát a 196/111. ábrán látható módon összehailítval vetésként
helyezhetjük el a merevített alaoszövetbe, amint azt a 196/IV. ábra mutatja.
Az ily módon készült szőnyegfajt axmiinsteri szőnyegnek nevezik. Minden
zsenilia-vetés külön készítendő, de mert a szövőszéken, amint már
előbb mondottuk, számosabb láncfonalcsoport van felvetve, ennélfogva
egyszerre teljesen egyféle zseniliából annyi példányt kapunk, ahány láncfonalcsoport volt felvetve és mert minden szőnyeghez csak egy ilyen
zsenilia kell, ezért annyi egyforma mintázatú szőnyeg készülhet, ahány
láncfonalcsoport volt a zsenilia-szövőszéken felvetve. Az elmondottakból
azonban az is következik, hogy amennyiben az ilyen szőnyegek minden
zsenilia-vetüléke külön-külön szövendő meg, gyártásához annyi különböző
mintázatú zsenilia kell, ahány vetéssel bír a készítendő szőnyeg.
Zseniliából olcsóbb fajtájú bolyhos szöveteket is készíthetünk, ha
ugyanis azt Iáncfonalainál fogva megsodorjuk. Ilyenkor a szabad szálvégek sugárirányban helyezkednek el s bolyhos zsinórt eredményeznek,
amelyet sodrott zseniliának mondunk.
Ha ezeket a sodrott zseniliákat vékonyfonalú, ritka beállítású fekete
láncfonalak közé vászonkötésszerűleg kötjük le, amint azt a 196/V. ábra
mutatja, vagyis egy-két vékonyfonalú vetés után a zseniliát dobjuk be,
akkor az ilyen szövet mindkét oldala egyformán bolyhos és színhatásosan mintázott; ennek neve: zsenilia-terítő.
Végre megemlítjük még, hogy bolyhosfelületű szőnyegeket csomózással is készíthetünk. Az ilyenek lánca cérnázott kender- vagy gyapjúfonal, az alapszövet vetése vastag gyapjú- vagy jutafonal, a csomózott
bolyhok pedig a sz/n/r/za-szőnyegeken cérnázott fésűsgyapjú-fonalakból,
a /wzsa-szőnyegeken cárnázott mohairből vagy alpakából, míg a selyemszőnyegeken berlini varróselyemből állanak. Mindezek készítése a 196/VI—
VIII. ábrák szerint a következő: Az alapszövet erősen bevert két vetüléke
után egy csomózott sort helyeznek el, ezután ismét két alapvetést dobnak
be, majd ezeket az újabb csomózott sor követi, így haladnak azok tovább.
Minden csomót a minta megfelelő helyén a kívánt színű fonalból kötnek; a
felhasználandó színes fonalakat kis gombolyagokká formálják vagy e fonalakat kis csévékre csévélik, hogy csomózáskor könnyen kezelhetők legyenek.
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A szmirna-szőnyegek csomója a 196/VI. ábra szerint olyan szerkezetű, hogy az két láncfonalat kulcsol körűi és végei ezek között alulról
felfelé haladnak a szövet síkjára normálisan.
A perzsaszőnyeg csomója a 196/VII. ábra szerint szintén két láncfonalat köt le, de csak az egyiket kulcsolja teljesen körűi, a másikat csak félig.
A selyemszőnyegek csomója a 196/VHI. ábra szerint csupán egy
láncfonalat kulcsol körűi, miért is a csomó végei plüs módjára az alapszövetre borúinak reá. A perzsa csomó végei az alapszövetre csak akkor
borúinak, ha a csomókészítéshez hosszabb fonaldarabokat használunk; ellenben a szmirna-szőnyeg csomóinak végei mindenkor merőleges irányúak
a szövet síkjára.
Jóminőségű szmirna-szőnyeg felületén, ha azt finomabb gyapjúcérnából csomózzuk, négyzetméterenként 25.000 csomó is található; a
fonalak vastagságának növelésével a csomók száma 12.000-re csökkenthető, ilyenkor azonban a minta durvább tagozatúvá lesz. A perzsaszőnyegek négyzetméterenként 100.000 ~ 150.000 csomót tartalmaznak, a
selyemszőnyegek pedig 200.000 ~ 300.000 csomót.
A csomózás időszükségletére még megemlítjük, hogy gyakorlott
egyén óránként 600~700 szmirna- vagy 700~ 800 perzsacsomót képes
kötni. A selyemcsomó kötése ugyanannyi időt igényel, mint a perzsáé.
Az eddigiekben a bolyhos szőnyegeket ismertettük, vannak azonban
sima szőnyegek is, amelyek rendszerint ripszkötéssel készülnek, t. i. az
egyik fonalrendszer vastag és ritka, a másik pedig sűrű s vékony.
A sűrű fonal teljesen fedi a vastagot s- így csak ennek színhatása
érvényesül.
A 6n'#-szőnyegek jellemzője, hogy fésűsgyapjúból készült láncuk
oly sűrű, hogy a vetést teljesen elfödi. A színhatást tehát a lánc hozza
létre. Kötésük vászonkötés, vetülékük kétféle finomságú s ezeket felváltva
kell a szádba dobnunk: az egyik vetés ugyanis 2~3 ágú, a másik pedig
10~24 ágú pamutcérna. E kétféle vetés következtében a szövet harántirányú bordázottá válik.
A gobelin jellemzője, hogy láncfonala ritka beállítású és vastagabb a
vetésnél. A lánc anyaga cérnázott fésűsgyapjúfonás a vetésé pedig finom
fésűsgyapjúfonal. Kötésük: vászonkötés. A vetés oly sűrű, hogy a láncfonalat teljesen elfödi, ennélfogva a színhatást a vetülék okozza. Szövéséhez a 163/1V. ábrán látott s ott ismertetett bordanélküli álló szövőkeretet használják; a vetések tömörítését fésűvel végzik, hogy azok, ha
a minta hatása azt úgy kívánná, ferdén is elhelyezhetők legyenek. A vetések kézzel illesztendők be a szádba. Abban az esetben, ha a két szomszédos szín határvonala hoszanti irányú, a szövetben e két vetülék határvonala mentén rés marad, vagyis a szomszédos láncfonalak között semmiféle kapcsolat sem létesül.
A íSíYí/z-szőnyeg a gobelinhez hasonló s attól csak abban külön-
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bözik, hogy fonala vastagabb, a minta tagozata pedig durvább és hogy
vetülékét bordaládával tömörítik, miért is mintázata csak szabályos geometriai alakok csoportosításából állhat. Szövéséhez a bordával ellátott,
álló kereten kívül a rendes vászonszövőszék is használható. A különböző
szomszédos vetések között e szövetekben is rés van, de ha a színek
éles határolására súlyt nem fektetünk, a szomszédos vetések felváltva a
határvonalon túl fekvő láncfonalakkal is kötnek le, ekkor természetesen
a szövet résmentes, de a minta határvonalai színkeverékesek.
A gobelin- és a csilin-szőnyeg szövése lassú és költséges, mert a
vetések, amint már mondtuk, kézzel illesztendők a szádba.
Az e szőnyegek által elérhető színhatásokat azonban többszörös
szövetekén is elérhetjük s mert e szövésmód olcsóbb és gyorsabb, azt
gobelin- és csilin-utánzatok készítésére felhasználjuk. Ilyenkor ritka beállítású, finom számú pamutcérnalánc-rendszereket használunk, a szövést
pedig annyi rétegben végezzük, ahányféle szín van a vetés irányában.
Két szín esetén kettős szövetet szövünk. A színhatást azáltal érjük
•el, hogy a felső és alsó láncfonalak egyes részeinek helyzetét a Jacquardgép segítségével megváltoztatjuk, vagyis az alsó láncfonalak egy részét
a felső szövet síkjába emeljük fel s viszont a felső szövetnek megfelelő
láncfonalakat az alsó szövet síkjába sűlyesztjük le. Ezt a szőnyegfajtát
kiddermünsterinek nevezik.
Három szín esetén hármas szövetet készítünk s ekkor a szőnyeget
skót szőnyegnek mondjuk.
d) A gaze-szövetek.
183. A gazé-szöveteket fátyol- vagy szitaszöveteknek is szokás
nevezni. Ezek lényege a 197/1. ábra szerint az, hogy az egyik láncfonal
(a 197/1. ábrán az a jelű) szövéskor helyzetét változatlanúl megtartja és
a v vetés alatt marad, a 6 láncfonal viszont mindig a vetés fölött helyezkedik
el, helyzetét azonban az a lánchoz képest folyton változtatja, t. i. az egyik
vetéskor az az a lánc jobbján, a következőnél pedig annak balján van.
E szövetek készítéséhez régebben kizárólag a 197/IIű. és 197/116..
ábrán látható felszerelést használták. Az a láncfonal ugyanis az ax álló
nyüstszemen halad át, míg a b láncfonal az a fonal jobb oldalán levő
bx teljes nyüsttel. emelhető fel, amint azt a 197/IIa. ábra láttatja; hogy
azonban a b fonal az a baloldalára átterelhető és ott felemelhető legyen,,
az a fonal baloldalán levő cx teljes nyüstbe nem a b fonal, hanem csak
az azt körülhurkoló dx félnyüstnek a szála van behúzva. Ekkor a bx nyüst
felemelése esetén a cx áll és az ebbe behúzott dx félnyüst szála az r
rúgó által okozott feszültségével illeszkedik a b fonalra, anélkül, hogy
annak szádképzését gátolná, amint azt a 197/IIa. ábra mutatja. Ha ellenben a bx nyüst áll és a cx nyüst emelkedik, a dx félnyüst áthúzza a b
fonalat az a innenső oldalára, amint azt a 197/116. ábra mutatja.
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Ez a székfelszerelés még ma is igen elterjedt, de ugyanazon célra
használják a 197/111. ábrán látott Honneger-\t\t felszerelést is. Ennél az
a láncfonal az álló ax nyüstszemen halad át, a b láncfonal pedig a bx
nyüstszembe van befűzve, amely az r rúgó hatása következtében, ha a
ctc2 félnyüstök nem fejtenek ki reá húzó hatást, a b fonalat az a fonal
síkja alatt tartja. A cx félnyüst léce az a fonal túlsó oldalán van, a c.,-é
pedig annak innenső' oldalán; a nyüstszálak mindkét nyüstről a bx
nyüstszem hosszúkás réseibe fűződnek be. Ha tehát a cx félnyüstöt

197. ábra.
I. A gaze-kötés alaprajza. IIo. és Xlb. A gaze-szövőszék régibb rendszerű
felszerelése. III. A gaze-szövőszék újabb felszerelése.

emeljük tel, a b fonalat az a túlsó oldalára tereljük és ott alkottatjuk vele
a szádat; ekkor a c2-nek nyüstszeme a bx szem hosszúkás résében
csúszhatik, így a b fonal mozgását nem gátolja. Ha a
nyüstöt emeljük,
a b fonal az a innenső oldalán alkotja a szádat s ekkor a Cj-nek nyüstszála a b nyüstszem hosszúkás résében elcsúszhatik.
Az eddigiekben még csak a kötések elemeit ismertettük. Ez elemekből igen különböző mintákat alkothatunk. A kötéstannak e részére azonban már nem térünk ki, mert ez tárgykörünket túllépi. Mi ugyanis csak
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annyiban foglalkoztuhk a kötéstannal, amennyiben az a szövőgépek
szerkesztése szempontjából szükséges volt. Az alábbiakban tehát már a
láncfonalak felvetésére térünk át.

33) A felvetés és csévélés.
184. A szövés akadálytalan elvégzéséhez a láncfonalakat egyenlő
feszültséggel kell a lánchengerre felhengerelnünk. Ámde az összes láncfonalak feszültségét egyidejűleg ellenőrizni bajos dolog, ezért a fonalak-

198. ábra.
I. Zsinórdobbal forgatott karimás cséve. II. Súrlódó tárcsával forgatott karimás cséve.
III. Súrlódó dobbal forgatott karimanélküli cséve. IV. A felvetés legkezdetlegesebb
módja. V. A hordozható csévetartó és a felvető lap. VI. A részlegesen felvetett láncfonal hurkolása. VII. A részlegesen felvetett láncfonal gombolyagalakban. VIII. A félvető motolla és csévetartója. IX. A felvető borda. X. A fogas. Xla. A lánc felhengerlés
módja, ha a lánchenger szegélyző tárcsák nélküli. XIb. A lánc felhengerlése, ha a lánchenger szegélyző tárcsákkal van felszerelve. XII. Az áthengerlés módja.

nak a lánchengerre való felhengerlése előtt azokat kellőleg ellenőrizhető
csoportonként valamely kisegítő hengerre vagy motollára szokás, felhengerelni, mely műveletet felvetésnek nevezzük; ha pedig már valamennyi láncfonal fel van vetve, azokat a lánchengerre áthengereljük.
Felvetés előtt a fonalakat, mert sem a kopszról, sem pedig a matringról nem fejtődnek le egyforma feszültséggel, feszültségük állandó-
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sítása céljából mindég át kell csévélnünk, még pedig vagy karimás csévékre lapos menetekben, vagy pedig karimanélküliekre magas menetekben,
A karimás csévék használatát a 198/1. és 198/11. ábrák szemléltetik.
A Cs cséve mindkét esetben az A függélyes orsóra van reáerősítve, amely
forgását a 198/1 ábra szerint zsinórdobtól, a 198/11. ábra szerint pedig
súrlódó tárcsától kapja. A C fonal vezető kilengésének hatása ez esetben állandó, a fonal feszültségének szabályozása pedig azáltal történik^
hogy a kopszról vagy pedig a matringról lefejtődő fonalat, miután ez a Z>
fonalvezető szemen áthaladt, plüssel vagy sertével borított E lapon
surlódtatjuk.
Magas menetekben való csévéléshez olyan gépet használhatunk,
aminőt a 198/111. ábra szemléltet. A cséve ennél vízszintes orsón forog,
amely lazán fut a csapágyaiban és forgását azáltal kapja, hogy a C dobra
reánehezedik. A magas menetek elérése céljából a fonalvezetőt igen gyorsan kellene ide-oda mozgatnunk, ámde az ilyen mozgás lökésekkel járna
s a csapokat koptatná. Ennek kiküszöbölése céljából a C súrlódó dob
palástián magasmenetű csavarvonalas rést készítünk, amelyen át a fonal
a csévéhez jut és e rés menetének megfelelően illeszkedik a csévére.
A felcsévélt fonalat most már felvethetjük.
A felvetés legkezdetlegesebb módja a következő: A készítendő lánc
hosszúságával egyenlő távolságban két karót helyezünk el, ezek egyikébe
két, a másikába pedig négy pecket úgy erősítünk, amint azt a 198/IV. ábra
mutatja. A felvetés 20 fonallal végezhető. Ezek csévéi az E markolattal felszerelt keretben vannak (1. a 198/V. ábrát). A csévékről lefejtődő fonalak
a 198/V. ábrán jB-vel jelölt likacsos lapba — a felvető lapba — fűzendők
be, hogy kellőleg irányíthatók legyenek. E fonalak végeit összekötve, a
198/IV. ábrán látott C karon levő Q pecekhez erősítjük, ezután az E kerettel
és a B felvetőlappal együtt a D karóhoz megyünk, itt a fonalakat a dlt
peckek segélyével csépekbe szedjük. E célból a lap jobboldali furatain áthaladó fonalakat a páros számok szerint, a baloldali furatokon áthaladókat
pedig a páratlan számok szerint számozzuk. Ezután a fonalakat hüvelykujjunk és mutatóújjunk közé úgy szedjük, hogy a páratlan számú fonalak
jobbkezünk hüvelykújja fölé és a mutatóujj alá, a páros számúak pedig
ellenkezőleg: hüvelykujjunk alá és mutatóújjunk fölé kerüljenek. Ennek
megtörténte után a fonalakat a hüvelykújjról a dx pecekre, a mutatóújjról pedig a d2 pecekre helyezzük át, ezután nyalábba fogjuk az összes
fonalakat és a nyalábot, melyet félmenetnek is neveznek, a d3 és di peckek
körűi vászonkötés szerint helyezzük el. Amint a nyaláb visszafelé haladtában a dx pecekhez ér, fonalait ismét csépbe szedjük. Most már a C
karóhoz menve, a nyalábba fogott fonalakat vászonkötés szerint a
c2
körűi helyezzük el s így folytatjuk a felvetést, míg a peckek meg nem
telnek. Amint azok megteltek, minden „pecek helyébe zsineget fűzünk be,
hogy a menetek keresztezését, valamint a fonalak csépbe szedett helyzetét
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biztosítsuk. Most már levesszük a peckekről a felvetett láncot és azt, hogy
össze ne kászálódjék, a 198/VI. ábra szerint hurkoljuk, vagy pedig a
198/VII. ábra szerint gombolyaggá göngyölítjük. Ennek befejeztével újból
hozzáfogunk a felvetéshez s ezt addig folytatjuk, amíg a kívánt számú
láncfonalra szert nem tettünk.
A most ismertetett kezdetleges felvetés helyett a kisiparban a felvető motollát használják, amelyet a 198/VIII. ábra szemléltet. A felvetendő
fonalak csévéi az A szilárd állványzatban vannak elhelyezve. A felvetést
40 fonallal végzik. A felvető karókat a B függélyes tengelyű motolla
helyettesíti, amelynek felső és alsó részén két-két kar között vízszintes
léc van megerősítve s ezekbe az előbb leírt cn c2 és du d2, d&, d4 peckek
vannak beverve. A felvetést az alsó lécre akasztott fonal-nyalábbal úgy
végzik, hogy ezt a motollán csavarvonalszerűen vezetik fölfelé. A csavarvonal hajlásával szabályozzák az övedzések számát, ezzel pedig a felvetett
fonal hosszúságát. A felső léchez jutva, a fonalakat csépekbe szedik.
A motolla csavarvonalainak magasságát durvább fonalaknál kézzel szabályozzák, finomabb fonalak felvetésekor azonban azt gépiesen végzik.
Ecélból a motolla és a csévetartó keret közé még egy függélyes lécet is
iktatnak, amelyre csúsztathatóan hüvelyt erősítenek, a hüvelyhez pedig a
felvető lapot kapcsolják. A hüvely szabályos sűlyesztése és emelése céljából
az a motolla tengelyére fel- vagy lecsavarodó zsinórral áll kapcsolatban,
A motollára. sem vethetjük fel a fonalak összességét egyfolytában,
mert akkor a munka kezdeti és végső időszakában a motolla kerülete
között igen nagy különbség volna, a felvetett fonalak tehát nem volnának
egyenlő hosszúságúak. Rendszerint a láncfonalaknak csak V*—Vs részét
vetik fel egyfolytában, azután leszedik azt a motolláról épen úgy, mint a
felvető karóról.
A csépbe-szedés gyorsítása céljából a felvető lap helyett a 198/IX,
ábrán látott bordát használják. Ennek felemelésével a páros számú fonalakat felemelik, lehúzásával pedig azokat lesűlyesztik.
Ha már elegendő fonalat vetettünk fel, azokat, mielőtt a lánchengerre
felhengereinők, ragasztóanyagokkal kell telítenünk. A gyapjúfonalakat
enyvezni kell, vagyis ezeket állati enyvoldattal telítjük, a fölösleget kifacsarjuk,
azután levegőn szárítjuk. A pamutfonalakat az áthengerlés után a szövőszéken kenjük be oly ragasztóanyaggal, amely keményítőből és faggyúból
áll és írszerű sűrűségű, miért is e műveletet írezésnek nevezik. A pamutcérnákat felvetés előtt matringalakban írbe mártjuk s kifeszítve szárítjuk.
A selyemfonalakat a szövőszéken viaszzal símítjuk, vagy pedig felvetés
előtt arábgummi-oldaton vezetjük át. A felvetett és írezett láncfonalakat
a lánchengerre való felhengerlés közben olyan bordán vezetjük át, amely
annyi fogú, ahány félmenetben vetettük fel a láncot; ezt a bordát felvető
fogasnak nevezzük. A közönséges bordától ez abban különbözik, hogy
felső léce leszerelhető, amint azt a 198/X. ábra láttatja, mert különben a
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menetek a borda fogai közé nem volnának elhelyezhetők. Kézi szövőszékeken a lánchenger szegélyző karima nélkül készül, ilyenkor a láncfonalak a henger mindkét végére kúposán hengerlendők fel, amint azt a
198/XIű. ábrán látjuk. Az efféle felvetés úgy érhető el, hogy a fogast fokozatosan ferdébben tartjuk. Ha azonban a lánchengert karimával szereljük
fel, akkor a fogast a karimák által magadott méretre állítjuk be s e helyzetében végig megtartjuk (1. a 198/XI6. ábrát).
A részlegesen felvetett láncfonalakat most már kellő feszültséggel
a lánchengerre kell felhengerelni. E célra a 198/Xlt. ábrán látott felvető
bakot használjuk. A részlegesen felvetett láncnyalábokat az Av A2 súrlódó
dorongon átvezetve,, azok az F felvető fogasba jutnak, onnan a lánchengerhez, amelyet lehetőleg egyenletesen kell kézzel forgatni.
185. Gyári üzemekben a felvetést egy időben 400- 500 fonallal
végzik. A fonalakat vagy a lánc végleges sűrűségében vetik fel, mikor is
azok együtt csak egy keskeny szalagot alkotnak, vagy pedig a felvetés
a lánchenger teljes szélességében történik, ekkor azonban a fonalak elrendezése ritka. A felvetés első módját a selyemre, a lenre, valamint a
cérnázott fésűsgyapjúfonalakra használjuk, a második módot pedig a
kártoltgyapjú- és az egyszerű fésűsgyapjúfonalakra, valamint a pamutfonalakra.
A felvetés első módjához, vagyis a végleges sűrűségben való felvetéshez, vízszintes tengelyű motollát használunk, melynek lécei ama
végükön, amelyen a felvetés kezdődik, lejtős toldattal bírnak, hogy a felvetett fonalrétegek szélei ne egymásra, hanem a kúpos csévélés módja
szerint egymáshoz képest eltolva feküdjenek, amint ez a 199/1. ábrán
látható. A motollára kerülő menetek száma a felvetendő fonal hosszúságától függ. Ha a szalagszerű fonalnyaláb a kívánt hosszúságban fel
van vetve, melléje újabb szalagot kezdünk felvetni, úgy hogy ennek rétegei
az előbbinek megfelelő rétegeivel egy szintbe jussanak. így a felvetés
befejeztével az összes fonalak egyszerre áthengerelhetők.
A felvetés másik módjához, vagyis a teljes szélességben való felvetéshez a 199/11. ábrával megérzékített gépet használjuk. A felvetendő
fonalak az ékalakú alaprajzú A csévetartón vannak. A csévéről lefejtendő
fonalak a B állványon levő bu b2 pálcák által irányítva s vízszintesen elrendezve, a c hengerre illeszkednek, ezután megkerülik a d hengert, majd az
e és / hengerek' között víszintesen haladnak, ezután irányukat megváltoztatva, az / karimás ideiglenes lánchengerhez jutnak. Ez utóbbi teljes
súlyával a g hengerre nehezedik, amelytől súrlódása folytán forgását nyeri.
Hogy a felvetendő fonalak elszakadása ellenőrizhető legyen, az e—f
darabon minden fonalra egy-egy patkóalakú p drótot akasztunk, amint
azt a 199/111. ábra mutatja. Nehogy e patkók a fonallal tovahaladjanak,
azokat a Aj, A j . . . lécekkel úgy támasztjuk, hogy fonalszakadás esetén a
függélyes irányban leeshessenek. A leesett patkókat a szélső h lécek töl-
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csérszerű nyúlványa a K t , K 2 hengerpár közé juttatja. E hengerpárnak
Kt hengere az r rugó hatása folytán szorúl a másikra; ha tehát a drótpatkó a hengerek közé jut, a Ki henger elmozdulni kénytelen és ezzel a
gép hajtószerkezetét kikapcsolja. Minthogy az elszakadt fonal végét annak
a csévéről lefejtett végéhez kell hozzácsomóznunk, a fonal végének megkeresése céljából a lánchengert gyakran visszafelé kell forgatnunk. Nehogy
a művelet következtében a többi fonalak összekúszálódjanak, a d henger
csapjait oly vezetékben helyezzük el, amely annak függélyes elmozdulását lehetővé teszi. Az l lánchenger visszaforgatása közben tehát a d
henger a 199/11. ábrán pontozott vonallal jelzett helyzetbe jut, ezzel tehát
a felvetett fonalak feszültségét fenntartja.
Felvetés közben a fonalakat a 199/11. ábrán m-mel jelölt fogas
vezeti és irányftja.
A részleges felvetés után a fonalak írezendők vagy enyvezendők.

199. ábra.
I. A végleges'sűrűségben való felvetés módja. II. A végleges szélességben való felvetés
módja. III. A fonalakra reá helyezett drótpatkók. IV. A drótpatkókat terelő szerkezet
és a felvetőnek kikapcsoló szerkezete.

e művelettel kapcsolatban azonban a kellő sűrűségben és szélességben
a lánchengerre át is hengerlendők.
Kártoltgyapjúfonalak envvezésére a 200/1. ábrán látott gépet használjuk. A részlegesen Felvetett fonalakat tartalmazó
l2, /3 hengereket az
állványra helyezzük. Az ezekről lefejtődő kellő sűrűségű láncot az A medencében levő enyvoldaton át vezetjük, majd a felesleges folyadékot
belőle B hengerekkel kisajtoltatjuk. Az enyvezéshez használt száraz enyv
súlya a fonal súlyának 0,15~ 0,20 része s ezt 100-szoros súlymennyiségű
vízben oldjuk. A kisajtolt fonal 60 ~ 80%-nyi vizet tartalmaz, melytől azt
légszárítással kell megfosztanunk. E célból a C szekrényben, több vezetőhengerrel irányítva, hosszabb úton vezetjük a fonaiat, miközben a ventilátor által befúvott meleg levegő azt átjárja, szárítja. A szárítás csak
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annyira f o k o z a n d ó , h o g y a fonal m é g 2 0 % vizet tartalmazzon, k ü l ö n b e n
az enyv törékennyé válik. Enyvezés következtében a kiszárított szomszéd o s fonalak bolyhai e g y m á s h o z vannak tapadva, ezért a fonalak g o n d o s a n
elkülönítendők.
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és jelzőkészülékkel felszerelt hengerpár van elhelyezve. Ez a fonal haladásával egyenlő kerületi sebességgel forog s így a tengelyével kapcsolatos számlálókészülék megadja a fonal hosszúságát. Minthogy egy-egy
lánchengerre több vég szövetnek megfelelő hosszúságú láncot vetünk
fel, az egyes végek (25 ~ 30 méteres) hosszának jelzésére a k henger
figyelmeztető szerkezettel is el van látva. Ennek berendezése a 201/III. ábra
szerint a következő: a láncfonalak vízszintes pályája alatt forog az mx
jelű festékes henger, de a fonalakkal nem érintkezik s így azokat nem
is mázolja be. Fölötte van m2, m3 szögemeltyű, melyet r rugó egyensúlyban tart. Ha azonban m3 karját a számlálókészülék korongján lévő k„
pecek lenyomja, az r rugó megfeszül, m3 felemelkedik s abban a pillanatban,
mikor k0 az m3 kart elhagyja, utóbbit a rugó a láncfonalakra lecsapja,
ezek pedig az ütés folytán a festékes hengerrel érintkezésbe jutnak.
Az írező keverál alapanyagál a burgonyakeményítő vagy búja-

201. ábra.
I. írezőgép nyers pamutfonalakhoz. II. E gép jelzőkészüléke. III. írezőgép jutafonalakhoz. IV. Drótkampó, fonalaknak nyüstökbe való behúzására. V. Lemezkampó, fonalaknak bordába való behúzására.

lisztből készült csiriz alkotja, amely »diastafor« hozzáadásával vízben
oldhatóvá válik, mert ez azt dextrinné, részben pedig cukorrá alakítja át.
Minthogy a keményítőcsiríz kiszáradva rideg, ezért ahhoz elszappanosított faggyút adunk. Evégből a faggyút káliszappannal vagy marónátronnal felforraljuk.
Finomabb árúkhoz faggyú helyett glicerint adunk s azt szappanosítjuk el, sőt-színes árúkhoz még fölös glicerint js, mert ez a kelmét
lágyabbá teszi.
Az ír megmerevedését vízszívó anyagok hozzáadásával gátolhatjuk
meg. E célra használjuk a klórmagnéziumot, ólomcukrot, keserűsót stb.
Minthogy a keményítőcsiríz nedves helyen hamar penészedik s mert
penészedése a szövetet foltossá teszi, sőt gyengíti is, ezért ennek meg-
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gátlására az írhez timsót vagy rézgálicot, esetleg cinkkloridot vagy szalicilt
adhatunk.
Ha a pamutszövet nyers állapotban jut a kereskedelembe, annak
súlyát az írbe kevert földes anyagokkal növelik. E célra a china-clay
néven ismert kaolin-lisztet használják.
Jól bevált ír-összetételek a következők:
Nyers árúkhoz: 500 s. r. víz, 50 s. r. burgonyakeményítő, 5 s. r.
china-clay, 0,014 s. r. cinkszulfát.
Vagy: 100 s. r. víz, 10 s. r. burgonyakeményítő, 0,1 s. r. diastafor,
0,1 s. r. faggyú. E keveréket 5 percig 65° C-on tartjuk, azután felforraljuk s langyosan használjuk.
Vagy: 100 s. r. víz, 19 s. r. burgonyaliszt, 1 s. r. faggyú, 0,7 s. r.
káliszappan. A burgonyalisztet langyos vízzel összekeverjük, azután felforraljuk s ekkor hozzáadjuk a faggyút és a szappant.
Finomabb vagy festett árúkhoz:
4 s. r. pálmaolajat 2 s. r. marónátronnal 48 s. r. vízben elszappanosítunk, azután hozzáadunk 3.0 s. r. glicerint, 8 s. r. búzakeményítőt,
amelyet előbb 8 s, r. vízzel összekevertünk.
Vagy: 100 s. r. víz, 6 s. r. búzakeményítő, 2 s. r. glicerinszappan,
1 s. r. keserűsó, 0,3 s. r. kemény (nátron-) szappan adja az írt.
Ha pedig a nyers árú súlyát 100—150%-kal növelni akarjuk, a
következő összetételű írt használhatjuk: 100 s. r. víz, 40 s. r. 33° B klórmagnézium, 160 s. r. china-clay, 16 s. r. faggyú, 50 s. r. burgonyakeményítő, 7 s. r. 50° B-os cinkklorid és 0,7 s. r. diastafor.
Az írezett pamutfonalak a gőzzel fűtött hengerekkel való szárításkor
lencse-keresztmetszetűekké lapúlnak, ezért a belőlük készült szövet tömöttnek látszik, miért is ez eljárást nyers szöveteken használjuk; ha azonban
színes fonalakból olyan mintás árút készítünk, amelyet, amint az a szövőszékről lekerült, mosásnak nem vetünk alá: akkor a fonal hengeres és
sima voltára kell súlyt helyeznünk. Ilyenkor az írezett fonalakat légáramban
szárítjuk, sőt — hogy bolyhaikat jól leragaszthassuk — a szárítás előtt
kefékkel egyirányban simogatjuk, amint azt a 200/11. ábra láttatja.
A jutafonalak bolyhos voltuk miatt teljes sűrűségükben nem írizelhetők, mert összeragadnának, ezért a felhengerelendő láncfonalakat két
részletben írizeljük és szárítjuk s csak ezután egyesítjük őket. Az ecélra
használt írezőgép, amint azt a 201/III. ábra láttatja, némileg eltér a pamutipari írezőtől.
Az írezőgépen elkészült lánchengereket, mielőtt a szövőszékre helyeznők, a behúzó állványra tesszük s ott a nyüstökbe és a bordába behúzzuk.
A nyüstökbe a 201/IV. ábrán látott dróthoroggal, a bordába pedig a
201/V. ábrán látott lemezes horoggal húzzuk be.
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Ha valamely szövőgépen a szövést ugyanoly sűrű láncbeállítással
folytatjuk, mint aminő az előzően szőtt szöveté volt, akkor a behúzás
költségeit csökkenthetjük azáltal, hogy a nyüstökből lelógó régi láncdarabokhoz az új láncfonalak végeit hozzásodorjuk, ecélból a sodrást
végző hüvelyk- és mutatóújjunkra faggyúból és hamuból álló tapaszt
kenünk, hogy ezzel a sodratot némileg rögzítsük.
186. A vetülékfonalak szövésre közvetlenül csak akkor használhatók fel ha fiinkopsz alakjában kerülnek a szövőgyárba, vagyis ha a
vetülékfonal a szelfaktoron készült. Megszövése eéljábóljminden egyéb
fonógépen vagy cérnázógépen készült vetülék kúposán csévélendő, mert
a vetélőben csak az ily csdvéről fejlődik le szabályosan. A hengeres
cséve azért nem jó, mert a fonal lefejtődése közben forogni kénytelen,
ezáltal annyi eleven-erő halmozódik fel benne, hogy még akkor is forog,
amikor a vetélő megáll. E forgása következtében fölös fonal fejtődik le,
amely csomósodik. Ez a káros jelenség kúpos csévék esetén nem állhat
ugyan be, de merev vetülékforialnál más káros jelenség gátolhatja a
szövést. Nagyon merev fonalaknál, aminő a juta-, nyers kender- és len*
fonal, a kúp legkülsőbb rétege, merevsége folytán, meglazúl és a vetélő
lökésszerű mozgása következtében a csévéről leválik s kúszálódik. E káros
jelenséget csak úgy küszöbölhetjük ki, ha az efféle fonalak kopszaiból a
csévét kihúzzuk és a fonalat a kopsz tövénél a kúpos üreg fala mentén
belülről feitjük le, amint azt a 200/1I1Ö. ábra szemlélteti. Ez esetben
merevségénél fogva a lefejtődő belső réteg a külsőbbekhez szorúl s le
nem válhatik. Lágy fonalak azonban ez eljárással nem fejthetők le, mert
belső rétegeik támasz hiányában összeesnének, miért is ezek a 200/IIIa.
ábrán látott módon fejtetnek le.
E kívülről lefejtendő kúpos csévék felcsévéléséhez a 200/1V. ábrán
látott elrendezést használják, vagyis a kezdő kúppal bíró Cs csévét a
kúpos furatú A tokba helyezik, forgatása céljából a csévébe dugott O
orsó vége a folyton forgó D csőbe mélyed. A felcsévélendő fonal az
A tokon lévő résen át jut a csévéhez, meneteit pedig a kúp magasságának megfelelően kilengő fonalvezető szabályozza. De amint a csévére
újabb réteg illeszkedik, ez kúpos fészkéből kiszorúl, miért is tengelye
irányában emelkedik, ha pedig annyira kiemelkedik, hogy a forgató
O orsó a D csővel- már nem érintkezik, a telt cséve forgása megszűnik.
A most ismertetett elrendezés hátránya, hogy a csévén levő fonal
az egész kúp felülete mentén súrlódik, minek következtében bolyhosodik,
további hátránya, hogy minden fonalvastagsághoz más és más furatú tok
kell. Mindkét hátrányt kiküszöböli az a szerkezet, amelyet a 200/V. ábra
mutat. Ennek a lényege a következő: A cséve (Cs) forgását az O tengely
útján a Z l t Z 2 fogaskerék által forgatott D hüvelytől nyeri. A cséve kúposságát az A támasztó kúp szabályozza azáltal, hogy az a felcsévélés szögének megfelelően állítható; előnye e rendszernek, hogy súrlódása csekély,
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minthogy tengelye körűi forog és mert a cséve' súlyát a Q ellensúly
csökkenti, a fonal vezetését pedig a B kúpon lévő rés végzi. E kúpnak
az O tengelytől mért távolsága határozza meg az e gépen készíthető cséve
legnagyobb vastagságát.

C£) A szövőszék felszerelése.
a) A láncfonal hosszanti irányú haladása.
187. A vetüléknek a szádon való átdobása folytán a kész szövet
fokozatosan meghosszabbodik, ennélfogva a szád rövidülne, ha az elkészült szövetnek felhengerléséről és egyidejűleg újabb fonalhossznak a
lánchengerről való lefejtődéséről nem gondoskodnánk.
Kézi szövőszékeken ezt a hosszanti irányú mozgást időszakosan végzik. E célból a lánchengert a 163. ábrában Q-vel jelzett durva osztású kilincsművel, a szövethengert pedig a C2 betűvel jelölt finom osztásúval látják
el. Minthogy e kilincsművekkel a szád szabályozása időszakosan végezhető, a szád hosszúsága mindaddig csökken, míg a láncfonalat utána
nem eresztjük és az elkészült szövetdarabot fel nem hengereljük. De mert
kurta szád esetén a bordaláda kisebbet lenghet, így tehát ekkor a vetülék
kevésbbé tömörödik, mint akkor, amikor a szád legnagyobb hosszúságú*
ezért a szövet változó sűrűségű vagyis sávos, mely rendellenesség áttetsző fényben jól látható.
A szövet tömörségének időszakos változását kiküszöbölhetjük, ha
a lánc hosszanti irányú haladását a szövet megnövekedése arányában
végeztetjük. E célból a lánchengert fékkel, a szövethengert pedig oly
szabályozható kilincsművel szereljük fel, amely minden vetéskor az elkészült szövétnek megfelelő darabját felhengerli. Az ilyen kilincsműves
szabályozót regulátornak nevezzük.
Fékezhetjük a lánchengert azáltal, hogy egyik vagy mindkét végére
a 202/1. ábrán látható módon kötelet csavarunk, ennek egyik végét az
állványhoz kötjük, másik végét pedig súllyal terhelt s kilincsművel felszerelt
emelőkarhoz erősítjük. Ezt az elrendezést selyemszövőszékeken használják.
A kötéllel való fékezésnek az a hátránya, hogy súrlódása a levegő nedvességi fokától függ; szövőgépeken ez okból kötél helyett vasláncot vagy
pedig vaspántot használunk, amely külön fékező tárcsára hat.
A pamutiparban használt elrendezést a 202/Ila. és 202/116. ábrák
láttatják. A fékezést végző vaslánc vagy vaspánt (a) egyik vége az állványhoz van erősítve, másik vége pedig, miután a b tárcsát körülövezte,
a c egykarú emeltyűhöz kapcsolódik. Ez egykarú emeltyűre hat a Q súly,
amelynek nagysága, valamint karjának lx hossza szabja meg a fonal
feszültségét. A 202/lIa. ábra szerint ugyanis a fonal P feszültsége a lánchenger változó R x sugarán fejti ki nyomatékát, amelyet a fékezőtároea D/2
sugarán ható Q x szalagfeszültséggel arányos súrlódás tart egyensúlyban,
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PRX = D/2 a Q1

vagyis
de mert

Qt

= Q /,, melyből Qx = Q

(81.
ljlu

ennélfogva a 81. képlet így írható:
P R , ^ 4 .
ebből:

P=

^ 4

Alj:

(82.

202. ábra.
I. A selyemszövőszék lánchengerének fékje. Ila, 116. A pamutszövőgép fékje.
III. A fésűsgyapjú szövőgép fékje. IV. A posztószövőgép ScHÖNHERR-féle fékje.
Va, Vb. A posztószövőgép HARTMANN-féle fékje. VI. A szalagszövőgép fékje.
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E képlet szerint a fonal feszültsége akkor változatlan, ha állandó
Q súly esetén az IJRx viszony állandó, mely célból a Q súly a c karon a
hengeren levő réteg vastagságának arányában fokozatosan beljebb tolandó.
A 82. képlet szerint azonban a P akkor is állandósítható, ha lx karját
változatlan meghagyjuk és a terhelő súlyt úgy változtatjuk, hogy Q Rx
viszony értéke állandó maradjon. Ezt az elrendezést a 202/111. ábra jelziHangsúlyoznunk kell azonban, hogy ez elrendezéssel a fonal feszültsége nem szabályozható oly kis határok között, mint az előbbinél. A légkisebb súly, amellyel a fék tehermentesíthető, rendszerint V2 kg s így ez
állapítja meg a láncfonalak feszültségének ingadozását. Hogy a lánchenger
a fék teljes tehermentesítése nélkül is elmozdítható legyen, az a fékező
tárcsával az ábrán O-val jelölt két kilincsművel áll kapcsolatban. Ha tehát
hibás szövés miatt a szabaddá vált láncfonal felhengerlendő, vagyis a henger az ábrán 1-el jelölt nyíl irányában forgatandó, akkor azt a kilincsmű
lehetővé teszi.
A láncfonal feszültségének időszakos szabályozása csak a pamut-,
fésűsgyapjú- és lenszövetek szövésekor használható, míg a kallózandó
kártolt gyapjúszövetek szövéséhez olyan szabályozó kell, amely folytonos
működésű, mert időszakos szabályozó esetén a vetések sűrűsége is változó; már pedig a ritkább vetülék gyorsabban kallódik a sűrűbbeknél,
az ilyen szövet tehát kallózáskor ráncosodik.
Posztószövő-gépek szabályozóinál az I J R X viszony állandóságát a
szerkezet önműködően kell, hogy létrehozza. E feladatot a 202/1V. ábrán
látott ScHŐNHERR-féle szerkezet, valamint a 202IV a. és 202IVb. ábra szerinti
HARTMANN-féle tökéletesen oldja meg. Mindkét szerkezetnél a fékezést fémpánttal végzik. Ez a pánt a ScHÖNHERR-félénél a függőleges irányú a
kétkarú emeltyű kisebb lx karjához van erősítve, hosszabb karjára pedig
a Q terhelő súlynak kellene hatnia; de mert a súly közvetlenül a függőleges karra nem hathat, ezért az a b szögemeltyű és a c húzórúd útján
fejti ki hatását. A láncfonal feszültségének nyomatéka az ábra szerint:
Pj Rx = <*Qi^
fogva:

és mert Qx lx = lx Q2, továbbá mert Q2l2 = Q 4> ennél=

(83

"

E képlet szerint tehát a feszültség állandósítása céljából az lx kar
az Rx arányában változtatandó. E célból a c kar az e tolórúd útján az
f kétkarú emeltyűvel áll kapcsolatban, amelynek másik karja a g jelű
tapintóhengerrel a lánchengerre támaszkodik. Ha tehát -a lánchenger
átmérője csökken, az /4 kar fölfelé, az /5 pedig lefelé halad és magával
húzza a c kart is, vagyis csökkenti az lx méretét. Ha /4 = /5 és e a
csiga csapjára hat, akkor lx változása teljesen olyan, mint Rx változása.
A most ismertetett szerkezettől a 202/Va. s 202/Vb. ábrán látott
HARTMANN-féle szerkezet csak abban különbözik, hoerv az a ielű kétkarú
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emeltyű szögemeltyűként van kiképezve. A Q terhelő súly ez esetben is a
b szögemeltyű és a c húzó rúd útján hat a függélyes karra. A g tapintóval felszerelt / emeltyűrendszer szintén szögemeltyűként van megszerkesztve, e szögemeltyű egyes karjai azonban az f0 tengelyen másmás síkban vannak felékelve. Minthogy az e tolórúd, amely a c kart az
/ szögemeltyűvel összeköti, nem közvetetlenűl az a kar mellett, hanem
lényegesen kisebb karon működik, azért az /5 karnak is kisebbnek kell
lennie az l 4 karnál, hogy 4 változása az /^-nek feleljen meg.
Szalagszövő-gépeken a láncfonalak feszültségének állandósítása egyszerűbb módon történik. E szövőgépeken 30~50 lánchenger van egy
állványra szerelve, annyi féknek gondos szabályozása azonban külön
személyzetet igényelne, ezért fékek helyett a lánchengereket a 202/VI. ábrán
látott módon durva osztású kilincsművel (K\ Kj} látják el, a lefejtett fonalat
az A1A2 és az A3A4 irányító csigák között elhelyezett, Q súllyal terhelt
B csigával feszítik. A láncfonal feszültsége egyedül Q súlyától függ, de
független a B csiga helyzetétől, miért is a láncfonal időszakos utánengedése annak feszültségét nem befolyásolja.
188. Az előbbi pontban tárgyalt fékekkel a láncfonal hosszanti
irányú haladását lehetővé tettük ugyan, de tényleges elmozgatásáról még
nem gondoskodtunk. E célra, amint már előbb említettük, a szövetet oly
mértékben kell tovább húzni, amily mértékben a bevetés folytán az meghosszabbodott. E célból vagy a szövethengert forgatjuk a szabályozóval,
vagy pedig külön húzóhengert szerelünk fel. Ez utóbbi eljárás azért jobb,
mert a húzóhenger átmérője változatlan, ellenben a szövethenger folyton
vastagszik s így a szövet sűrűségét általa pontosan nem is szabályozhatjuk.
A legegyszerűbb szabályozót a 203/1. ábra szemlélteti. Ezzel a kézi
szövőszékeket szokás ellátni s vele a szövethengert forgatják el. Lényege
a következő: A bordaláda B felső dorongjára erősített e léc kapcsolatban áll a c egykarú emeltyűvel, miért is a borda befelé lengésekor
az a c lécet felfelé húzza, a borda kifelé lengésekor pedig a c kar az r
rúgó hatását követheti s lefelé leng. Minthogy a c karon a b kilincs van
megerősítve, ez utóbbi pedig az a kilincskerékkel kapcsolódik, ennélfogva
a borda minden kilengésénél a kilincskerék egynehány foggal elfordíttatikEz elfordulást a z1} z2, z3, z4 fogaskerék-áttevések az Sz szövethengerre
viszik át. Minthogy a c— e rudak fogópontjait megváltoztathatjuk és mert
a fogaskerekeket is kicserélhetjük, így ezek folytán módunkban áll a
szövethenger elfordulását úgy szabályozni, hogy a vetések sűrűségében
nagymértékű hullámzások elő ne álljanak.
Szövőgépeken a szövet továbbítását húzóhengerrel végezzük, amelynek felületét, hogy az a szövettel elegendően súrlódjék, a gyapjú- és a pamutiparban reszelőbádoggal borítják, a selyemiparban pedig enyv s glicerin
keverékéből készült anyaggal.
A pamutiparban a szövethúzóhenger a kilincsműves szabályozóval
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a 203/11. ábrán látható módon áll kapcsolatban. Ez ábra szerint a B
bordaláda a c egykarú emeltyűt mozgatja, ezzel tehát a rajta levő b
kilincs az a kilincskereket forgatja el. Ez elforgatást a zu z.,, z3, z4 fogaskerekek a H szövethúzóhengerre viszik át és mert a szövethengert a rúgó
szorítja a H húzóhengerhez, így ez úton a szövethenger is forgatva lesz.
A most ismertetett szabályozót, mert azt a bordaláda közvetlenül
mozgatja, akciós regulátornak nevezzük, míg az olyan szabályozókat,
amelyeknél a szövet továbbítása állandó súly hatása alatt megy végbe,
reakciósoknak hívjuk.
Az akciós regulátorok helyett a folytonos felhengerlés elvét is használhatjuk, amint azt a 203/IIla. és 1116. ábrák szemléltetik, ily elrendezésben
azt a KNOWLES-féle rendszerű fésűsgyapjú-szövőgépen használják. Lényege
a következő: A 203/HIö. ábra szerint a B jelű tengely, minthogy az a fő-

203. ábra.
I. A kézi szövőszékeken használható szabályzó. II. A pamutszövőgép szabályozója
IIIű, Illó. A fésú'sgyapjú-szövőgépek KNOWLES-féle szabályozója. IV. A posztószövőgépek
HARTMANN-féle szabályozója. Va, Vb. A posztószövőgép SCHÖNHERR-féle szabályozója.

tengellyel kapcsolatban áll, szövés közben folyton forog. Forgását kúpkerékpár útján a P tengellyel közli, amelyre az £ hüvely lazán van rátéve.
E hüvely a rajta lévő zx csavarral együtt a K kézikerékkel forgatható s
mert zx kapcsolódik a
csavarkerékkel, ez utóbbi pedig a z3, zit zb és zc
kerék-áttevéssel, így forgásba jut a H jelű szövethúzóhenger, nemkülönben a zlt z8, z0 áttevés folytán az Sz szövethenger is. Hogy a most leírt
forgatást a gép önműködően végezhesse el, a P tengelyt az s hüvellyel
össze kell kapcsolnunk, azt pedig az F fogantyúval visszük végbe.
A kényszer-áttevés folytán a H húzóhenger a szabályozást változatlanúl
végzi; a szövethenger azonban, mert átmérője fokozatosan nő, fokozódó
feszültséget okozna, ezért azt a z0 kerékkel nem közvetlenül kényszer-, ha-
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nem súrlódó-kapcsolat útján forgattatjuk. E célból a 203/III6. ábra szerint
a z9 kerék az u hüvelyt forgatja, ettől forog az J súrlódó gyűrű,
amely az Sz szövethengerre az i ütköző, útján viszi át a forgást.
Az eddigiekben az akciós regulátorokat tárgyaltuk, most áttérünk
a reakciós regulátorokra, amelyek posztószövőszékeken használatosak.
A 203/IV. ábrán látható HARTMANN-féle szerkezetnél az a kilincskereket
mozgató b kilincs a cu c2, c3 háromkarú szögemeltyűnek cx karjával áll
kapcsolatban. Ezt a kilincset a c., karon lévő Q súly állandóan egyirányban húzza, miért is a b kilincs az a kilincskereket azonnal elfordítja,
mihelyt a borda befelé való lengésekor a szövet feszültsége csökken. A Q
súly forgató hatása azonban a c.2 szögemeltyűs kar lefelé való elforgatása
folytán rohamosan kisebbedik, miért is munkaképességének fenntartása
céljából ezt ismét eredeti vízszintes helyzetébe kell visszatereltetnünk. Ezt a
feladatot a c3 kar útján a B bordára erősített e ütköző teljesiti. Hogy a
cv c2, c3 szögemeltyű e mozgása közben a szövethúzó H henger visszafelé ne fordúlhasson, az a kilincskerék helyzetét a bx zárókilincs biztosítja. Az a kilincskerék a zt és z2 fogazott kerekek áttevése útján forgatja
a szövethúzó H hengert, az ezáltal továbbított szövetet pedig kézzel
hengerli fel a szövő, de felszerelhető a szövethenger a már ismertetett
súrlódó kapcsolatok bármelyikével is.
A most ismertetett HARTMANN-féle szabályozónak az a hátránya
hogy fogosztása durva, ennélfogva a H henger a szövetet mindaddig
nem húzhatja tovább, míg az annyira nem lazúlt, hogy a kilincskerék egy
fogosztásnak megfelelő szögelfordulást végezhet. E hátrányt a SCHÖNHERR-féle szerkezet kiküszöböli azáltal, hogy kilincskereke, amint azt a
203/Vű. s 203/Vb. ábrák láttatják, sokkal szélesebb, erre pedig keskeny
kilincsekből alkotott bx kilincssor hat. Tegyük fel, hogy a kilincsek száma
n volna, úgy ez esetben az a kerék a fogosztás l/«-ed részével mozgatható el (lásd a 203/Vb. ábrát). A bx kilincsek mozgatását a cx, c2 kétkarú emeltyűvel kapcsolt d húzórűd útján az elt e2 szögemeltyűn lévő
Q súly végzi. Minthogy a Q súly hatása a szögemeltyű elforgatásával
csökkenne, az e2 kart eredeti vízszintes helyzetébe vissza kell terelni.
E célból a clt c2 karrendszer c3 toldalékának csapja az fx, f2 kétkarú
emeltyű / t karja végén lévő ferde helyzetű vájatba hatol, amely, mert áz
f2 kart a bordaláda folyton lengeti, a c3 csapját visszahúzza, mihelyt cx kar
jobbra kilengett.

b) A láncfonalak mozgatása a függélyes síkban, vagyis a szádképzés.
189. Szádképzés céljából a mintaelemben lévő minden egyes láncfonalat külön nyüstszembe kell behúznunk, de az egyformán kötő fonalak
nyüstszemeit közös pálcára fűzzük, vagyis belőlük nyüstöt készítünk.
A nyüstök készítéséhez pamut- vagy lencérnát használunk; a pamutcérna
háromágú, minden ág négy fonalból áll, finomsági száma: 9ím = 36/12.
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A nyüstszálakat és nyüstszemeket csomózással készítjük, és pedig a 204/Ia.
ábrán pu p.u p3-mai jelölt pálcák segítségével és az a, ;3, y s S-val jelölt
fonalakkal. Az a fonal végét a px-hez erősítjük s azon végig ki is feszítjük
A p fonallal körűikulcsoljuk az a fonalat, azután a p3 pálcához vehetjük
azt, e pálcát körűifogjuk vele és, hogy nyüstszem képződjék, a p3 pálca
felső éle mentén a felmenő ággal a lemenőt körűlhurkoljuk, ezután
pedig visszavezetjük a p x pálcához, ahol ismét az a fonallal hurkoljuk s
folytatjuk az előbbi műveletet. Ha ekkép az összes nyüstszemek elkészültek, a
pálcára erősített § fonalhoz hozzácsomózzuk a tűbe húzott
y fonalat, azt azután a p., pálcán levő első nyüstszemen áthúzzuk, majd
visszavezetjük a p2 pálcához, ott ismét körűikulcsoljuk vele a § fonalat,
azután a második szemen húzzuk át a y fonalat s így haladunk tovább.
A körűlkulcsolások rögzítése és a nyüstszálak merevítése céljából a
nyüstszálakat firnisszel mázoljuk be. A most ismertetett nyüstkötést
gépekkel is végeztethetjük.
Minthogy szövés közben a láncfonalak erősen súrlódnak, a nyüstszemekben azok gyorsan kopnak, ezért a nyüstszemeket ellentállóbb
anyagokból készítjük. Szokásosak a fémből készült szemek, ezeket,
pamut-nyüstszálakra fűzzük, amint azt a 204/16. ábra szemlélteti. Még
ellentállóbbakká tehetjük a nyüstöket, ha a nyüstszálakat is drótból
készítjük. (1. a 204/Ir. és a 204/Itf. ábrát). A 204,%. ábra szerint a drótnyüstszálak olyan vaspántra fűzhetők, amelyek ny üstpálcaként használhatók; a 204/1d. ábra szerint a nyüstszálak felső szemei olyan kis méretűek, hogy ezek csak vastagabb drótra vagy vékony pántvasra fűzhetők
fel, ilyenkor e pántok vagy drótok, kihajlásuk meggátlása céljából, fakerethez erősítendők.
a) A nyüstmozgató szerkezetek.
190. A nyüstök felfüggesztésének legegyszerűbb alakját a 163.
ábrán már ismertettük. Ez ábra szerint vászonkötéskor a nyüstök viszonylagos mozgását úgy biztosítjuk, hogy azokat hengerre vagy sikoltyúra
függesztjük fel. Hogy a szád mindenkor azonos méretű legyen, a hátsó
nyüstöt nagyobb kilengéssel kell ellátnunk az elülsőnél, miért is ezt
nagyobb átmérőjű sikoltyúra függesztjük fel, amint azt a 204/11. ábra
láttatja.
Háromfonalas sávolykötésnél a nyüstök emeléséhez a 204/III. ábra
szerint három sikoltyút használunk. Az a sikoltyúra az nyx nyüstöt, valamint a b sikoltyút erősítjük, ez utóbbi tengelyére a c sikoltyút akasztjuk,
amely az ny., és ny., nyüstöket hordja. Ha a lábitóval az nyl nyüstöt
lehúzzuk, az ny.2 s ny.A nyüst emelkedik, a szád tehát képződött, de ha
az ny2 nyüstöt kötjük a lábitóhoz, akkor az ny3 nyüst csak addig emelkedik, míg ennek e3 ütközője a c sikoltyú foglalatát nem éri; amint e részek
egymással érintkezésbe jutnak, a c és a b sikoltyú lefelé kénytelen haladni,
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ezzel az nyx nyüst felemelkedik, az ny.A nyüst pedig félakkora utat tesz
lefelé, mint amekkorát az nyx felfelé, de végeredményben a szád felső
szintjében marad az nyt t\ együtt és egyedül az ny„ nyüst jut a szád
alsó síkjába. Ha pedig az nyz nyüstöt húzzuk le a lábitóval, akkor nyx és
ny2 a felső szintbe jut.
Sikoltyúkkal négy-, öt-, sőt hatfonalas sávolyt is készíthetünk. A négyfonalas sávolyhoz a sikoltyút a 204/IV. ábra szerint kell elrendeznünk,
vagyis az a sikoltyúra a b és a c sikoltyút függesztjük fel, ezekre pedig
két-két nyüstöt. A nyüstök zsinegjeibe az elt e2, es s e4 ütköző drótokat
erősítjük, hogy a sikoltyúk mozgását korlátozhassuk. Ha a lábitóval

204. ábra.
Ia., Ib., Ic., Id. A különféle módon készült nyüstszálak. II. Sikoltyús felszerelés vászonkötéshez. III. Sikoltyús felszerelés háromfonalas sávolyhoz. IV. Sikoltyús felszerelés
négyfonalas sávolyhoz. V. A teljes kontramars. Via., VIb. A sikoltyús félkontramars.
Vlla, VIIö. Az emelőkaros félkontramars.

az nyx nyüstöt húzzuk le, az ny2 felemelkedik, de amint ennek ütközője
a b foglalathoz ér, a b sikoltyú lefelé halad, ezzel nyx és ny2 együttesen
lefelé sülyed anélkül, hogy viszonylagos helyzetük megváltozna. Ugyanekkor a c sikoltyú felemelkedik és magával viszi az ny.A és nyé nyüstöket
a szád felső síkjába.
Ha a mintaelemben lévő láncfonalak száma hatnál nagyobb, a
sikoltyús felszerelés helyett a váltvajárót — kontramarsot — használják.
Ennek elrendezését a 204/V. ábra láttatja. Ez ábrából kitűnik, hogy min-
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den nyüst a szövőszék állványa felső részén elhelyezett alt a2" kétkarú
emeltyű kurtább ax karjára van felfüggesztve; ellensúlyozza azt az alf a2
karral kapcsolatban levő c egykarú emeltyű, amelynek segítségével a nyüst
fel is emelhető; hogy
pedig az lehúzható
legyen, a nyüst alsó
zsinegjét a b egykarú
emeltyűvel kötjük öszsze. A mozgás szabatosságának elérésé céljából a karok viszonya
a következő kell hogy
legyen:

y
"

a1:a2=b:c
= 3:8.
E felszerelésnél minden
lábitó
minden
nyüsttel összekötendő,
még pedig a felemelendő nyüstök c emeltyűje és a lehúzandók
b emeltyűje kötendő
a megfelelő lábitóhoz.
A most ismertetett kontramars-szerkezet teljes kontramarsnak is neveztetik,
mert teljes szádat alkot,
ennek azonban az a
hátránya, hogy a fonalakat nagyon is kifeszíti, miért is az csak
pamut- és ^gyapjúszövésnél használható, A
leniparban e helyett a
204/VIa. és 204/VI6.,
valamint a 204/VIIű.

ifei'
/Ks?ilfp*

és 204/vnö

...,—
205

"

'"""
ábra

rr^-1

"

- á b r á n lá*

tott félkontramars-felszerelést
használjuk,
amelynek az a lényege,

I. Pamutszövőgépek sikoltyús felszerelése III Keskeny
árúk szövésénél hasznait emeltyus felszereles. IV. Szeles
árúk szövésénél használt emeltyus felszerelés. II. és V.

.

n y u g a l m i helyzetükben

A láncirányító henger mozgató szerkezetei.

a szád felső (204/VIö.)
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vagy alsó (204/VILŐ.) síkjában helyezkednek el, miért is szádképzéskor
egyáltalán nem is nyúlnak meg. E felszerelésnél a lábitóval csak az a nyüst
kötendő össze, amelyet nyugalmi helyzetéhez képest ellenkező helyzetbe kell
hoznunk. A 204/VIű. szerkezetnél a nyüst a Qlt Q2 ellensúlyokkal a szád
felső síkjában tartatik, míg a 204/VIIŰ. szerkezetnél a Q ellensúly azt a szád
alsó síkjában tartja, ez okból az előbb említett szerkezetnél a nyüstök
közvetlenül kötendők össze a lábitóval, az utóbbinál pedig a c kar útján.
191. A sikoltyús felszerelést szövőgépeken is használhatjuk., ha
ugyanis a nyüstök száma nem nagyobb négy-ötnél.
A vászonkötéshez a 205/1. ábrán látott felszerelést használhatjuk.
A hátsó nyüst sikoltyúja, a már ismert okból, nagyobb átmérőjű. Az l
lábitók mozgatása az e excenterek útján történik. A fonalak teljes szádképzéssel járó nagymértékű megnyújtását csökkenthetjük, ha a láncirányító hengert megfelelően mozgatjuk. A pamut- és a leniparban a 205/11.
ábrán látott a láncirányító hengerszerelvényt a b kar útján a fő tengelyen
lévő ex excenter akkor mozgatja felfelé, amikor a szád záródik. Háromés négyfonatos sávoly készítésekor a szövőgépek sikoltyús felszerelése
megegyezik a 204/III. s 204/IV. ábrán látottal.
£la azonban a mintaelemben lévő fonalak száma ötnél nagyobb,
akkor keskeny szövetek szövéséhez a 205/111. ábrával szemléltetett felszerelést használjuk. A szövőgép A állványához erősített Ax lépcsős
ágyazatba ugyanis annyi c tengelyt helyezünk el, ahány nyüsttel szerelendő
fel a szövőgép. E tengelyek mindegyikén két-két a jelű körszelvény és
azon felül egy darab b-ve 1 jelölt hosszabb kar van ékelve. Az a körszelvények az állványon belül a szélektől arányosan vannak a szövőgép
két oldalán elrendezve, ezeken lógnak a nyüstök (ny),. amelyeket az r rugó
a szád alsó síkjába húz vissza. A b kart az állványon kívül ékelik a
c tengelyre, mert az l lábitók is ott vannak elhelyezve. A b karokaí ugyanis
az / rudakkal a lábitókhoz kapcsoltatnak, a lábitók mozgatását pedig az
az e excenterek végzik. Hogy azonban a lábitók a gép működésével
járó rezgések következtében egymásba ne akadjanak, azok végeit a g
rostélyban vezetjük és, hogy a hátsó nyüstök nagyobb kilengést végezzenek az elsőkhöz képest, azok / rúdját a b rúd belsőbb bevágásával
vagy az l lábitó külsőbb furatával kötjük össze.
Szélesebb szövetek szövésekor a 205 IV. ábra szerinti elrendezést
használjuk. Ennek az a jellemzője, hogy a lábitók helyett a szövőgép
két oldalán elhelyezett kétkarú emeltyűk vannak. Minden nyüst felfüggesztő zsinegeit az állvány felső részébe erősített au a., csigákon
átvezetik és a clf c,, kétkarú emeltyűnek felső c.2 karjához erősítik, alsó
húzó zsinegeit pedig a blt b2 csigákon át a cx karhoz. Ez utóbbi kart az
e excenter mozgatja. Hogy a g görgő állandó érintkezésben maradjon az
excenterrel, a cx karra az r rugó hat. E rugót mellőzhetjük, ha az excentert olyan rovatékkal látjuk el, amelyben a g görgő vezetéket nyer.
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A láncfonalak kímélése céljából a láncirányító hengert széles szövőgépeken a 205/V. ábra szerint mozgatjuk.
Az excenteres felszerelést azonban csak & nyüsüg használhatjuk;
ha ennél több a nyüstök száma, különleges nyüstemelő-szerkezetekre
van szükségünk. Mielőtt e nyüstemelő-szerkezeteket ismertetnők, az
excenterek készítését óhajtjuk tárgyalni.
192. Az excenterek szerkesztéséhez több adatra van szükségünk,
nevezetesen ismernünk kell a szád magasságát, a szádképzés módját, a
minta elemét, a nyüst veszteglése idejét és mozgásának törvényét.

I. A szád mérete. Ila. A nyüst emelkedésábrája záródó szád esetén. 116. A nyüst
emelkedésábrája nyitott szád esetén. IIc. A négyfonalas kettős sávolyminta eleme.
III. A nyüst emelkedésábrájának készítése az angol eljárás szerint. IV. A nyüst emelkedésábrájának készítése a szinusz-törvény szerint.

A szád magasságából megállapíthatjuk az excenter excentricitását.
Ha ugyanis a szád magassága m és a görgő a lábitó fél-hosszában van
megerősítve, akkor az excenter excentricitása: ml2. A szád magassága a
206/1. ábra szerint a cséve vastagságától, helyesebben mondva, annak
d átmérőjétől függ. Gyapjú-, pamut- és lenvászon-iparban a cséve átmérője:
d = 20 — 25mm, len-damasztnál: d = \5mm, jutánál: d = 30 — 35 mm
és selyemnél: d = 6 — 8 mm. A vetélő magassága: m1 = \,5d, a borda
magassága: /ra2 = 2 my = 3 d, míg a szád magassága, vagyis a nyüstök
által megteendő út hossza : m3 = 3 m1 = 4,5 d.
Szádat kétféle módon készíthetünk, t. i. úgy, hogy a szád minden
vetés után teljesen záródjék, vagy úgy, hogy az nyitva maradjon. Az első
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esetben minden vetés után valamennyi nyüst szélső helyzetéből középső
helyzetébe jut s onnan indul ki ismét valamelyik szélső helyzetbe; az
utóbbi esetben csak az a nyüst változtatja meg helyzetét, amely a mintarajz értelmében a szád felső síkjából annak alsó síkjába, vagy ellenkezően
az alsóból a felsőbe helyezendő át.
A mintaelemből meghatározzuk az excenterek számát és alakját.
Annyi excenterre van ugyanis szükségünk, ahány láncfonatból áll a minta
eleme s minden excenter kerülete annyi részre osztandó, ahány vetéssel
bír a mintaelem. A 206/IIc. ábrán látható négyfonalas sávolyhoz tehát
négy excenter kell, minden excenter a négy vetésnek megfelelően négy
részre osztandó. Minthogy minden excenter a mintaelem megszövése ideje
alatt csak egy fordulatot tesz, a bordaláda pedig minden vetéskor kénytelen kilengeni, következik, hogy a bordaládát mozgató főtengely nf fordulatszámának az excenter ne fordulatszámához való viszonyát a mintaelemben lévő vetések száma szabja meg. Felvett példánkban: iij:n e = 4:1.
A nyüst veszteglési idejére nézve gyakorlati adatok alapján tudjuk,
hogy elegendő, ha a nyüst a főtengely körűlfargásának 2/s-da alatt
vesztegel.
A nyüst mozgatástörvényét pedig úgy állapítjuk meg, hogy a nyüst
sebessége hirtelen meg ne változzék, mert ellenkező esetben a fonalak
a megrántások következtében elszakadnak. A sebesség hirtelen változását
az emelkedésábrában az etnekedés vonalának töréspontja jelzi, fokozatos
növekedését vagy csökkenését pedig a vonal lassú átmenete. A lökésszerűen működő emelkedésábrát a négyfonalas kettős sávolyra vonatkozóan a 206/IIö. és a 206!\\b. ábrák láttatják. Mindkét ábra szerint a nyüst
a veszteglés után azonnal a legnagyobb sebességgel indul meg. A felső
ábra a folyton záródó szádképzést, az alsó pedig a nyitva maradót
szemlélteti. Mindkettőnél az ordináta-tengelyre a nyüstemelkedés mértékét,
az abszcisszára pedig a főtengely körűiforgása idejét rajzoltuk fel. Minthogy a sebesség e hirtelen változása káros, a nyüstök fokozatosan gyorsító és lassító mozgásáról okvetlenül gondoskodnunk kell.- Ezt a feladatot
kétféle módon oldhatjuk meg, nevezetesen az angol gyakorlati eljárással
vagy a szinusz-eljárással.
Az angol eljárást a 206/111. ábra szemlélteti. Ez ábrában az excenter
excentricitását ordinátának, az egy-egy vetésre eső időt pedig abszciszszának vettük fel; szerkesztése így végezhető: A nyüstnek egy-egy vetésre
eső mozgása idejét nyolc részre osztjuk, ezután a legszélsőbb ordináta
középpontjából két egyenlő hajlásszög alatt haladó egyenest húzunk s
ezek mindegyikén a kezdőponttól kiindúlva, önkényesen felvett hosszegységből először hetet, azután ötöt, majd hármat és végül egy egységet
jelölünk meg. A legutolsó osztáspontokat összekötjük az első Ordináta
végső pontjaival, ez összekötő vonalakkal a felmért hosszúságok határpontjaiból az első ordinátáig párhuzamosakat húzunk s metszéspontjait 1-től
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8-ig terjedő sorszámmal látjuk el, de épen így számozzuk az abszcissza
osztáspontjait is. Ez előkészítő műveletek után az első ordinátárt lévő
osztáspontokat vetítjük az azonos számú abszcissza-pontokon átmenő ordinátákra, a nyert pontokat pedig folytonos görbével kötjük össze: az ilykép kapott görbe adja a keresett emelkedés görbéjét.
A szinusz-eljárás, amint azt a 206/1V. ábra láttatja, a következő:
Az ordinátára az excenter excentricitását, az abszcisszára az egy vetésre

007. ábra.
I. A vászonkötés excenterének szerkesztése. II. A lábitók helyzete az excenter
középállásában.

eső időt visszük fel, ez utóbbit pedig nyolc részre osztjuk. Ezután az
első ordinátára olyan félkört rajzolunk, amelynek átmérője az excentricitással megegyezik. E félkört nyolc részre osztjuk, az osztáspontokat sorszámozzuk, azokat az abszcisszatengellyel párhuzamos vonalakkal az első
ordinátára vetítjük s vetületeit is ugyanazokkal a sorszámokkal látjuk el;
ha ez utóbbi pontokat az azonos sorszámú abszcisszapontokon áthaladó
ordinátákra vetítjük és az ilymódon kapott metszéspontokat folytonos
görbével összekötjük, a kívánt emelkedésgörbét kapjuk.
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Minthogy a föntebb előadott eljárásokkal az excenter megszerkesztéséhez szükséges összes adatok birtokába jutottunk, az excenter megszerkesztéséhez is hozzáfoghatunk. Egyszerűség kedvéért szerkesszük
meg a vászonkötés excenterét.
Minthogy a vászonkötés mintaelemében két láncfonal van, ennélfogva két excenterre lesz szükségünk és mert annak a mintaelemében
két vetése van, a főtengelynek az időegységben kétszer annyit kell fordulnia, mint az excenternek, miért is a nyüstnek a szád alsó síkjából
annak felső síkjába való emelése az excenter fél fordulata alatt megy
végbe. A derékszögű koordinátarendszer középpontjából meghúzzuk az
excenter legkisebb körét, amelynek sugara a 207. ábrán
a-val van jelölve,
valamint az ac excentricitással megnövekedett
c sugarú kört. Mindkét
kört, az tijlne viszonyszámnak megfelelően, az xx x2 egyenessel két részre
osztjuk, minden félrészt megfelelő sugarakkal további nyolc egyenlő
részre s e sugarakat 0-tól 8-ig sorszámozzuk.
A szinusz-törvény jelzésére az jq x2 egyenesnek az excentricitást jelző
darabján oly félkört húzunk, amelynek átmérője az excentricitással egyenlő.
E félkört is nyolc részre osztjuk, az osztáspontokat sorszámozzuk, azokat az xx x2 egyenesre vetítjük s vetületeiket ugyanígy sorszámozzuk. Ezt
követőleg ez utóbbi pontokat az ox középponttól vont körökkel az azonos számú sugarakra vetítjük, ennek megtörténte után az utóbbi pontokat folytonos görbével összekötjük. Ez a görbe olyan excenternek az
alakját adja, amely végtelen hosszú lábitóra éles ék közvetítésével hat.
A gyakorlatban azonban kurta lábítókat használnak és ezek az excenterrel
görgők segítségével érintkeznek, ezért az excenternek előbb kapott alakját a
tényleges viszonyoknak megfelelően módosítanunk kell. E módosítás végrehajtásakor kiindulunk abból atényből,hogy a lábitó az excenter-sugárral akkor
alkot 90° szöget, há középállásban van, amint azt a 207/11. ábra mutatja.
Ilyenkor a lábitó vízszintes helyzetű, különben érintkező pontja e középhelyzethez képest köríven felfelé vagy lefelé kileng. Hogy az érintkező
pont elmozdulását meghatározhassuk, a lábitó középhelyzetéből indulunk
ki, ekkor ugyanis az érintkező pont helyzetét a 4-es körnek a 4-es
sugárral való metszéspontja jelzi. Ha tehát e metszéspontban a sugárra
merőlegest húzunk s azon a lábitó l=fg
hosszúságát megjelöljük, a
lábitó csapjának helyzetét kapjuk. Ha pedig az ot g sugárral kört húzunk
és e kört a 4-es körnek a többi sugarakkal alkotott metszéspontjaiból az
fg sugárhosszúsággal metsszük, megkapjuk a lábitó csapjának relatív
helyzetét, föltéve, hogy az excenter áll és a lábitó forog ab excenter
körűi. Minthogy ilymódon 8 metszéspontot kapunk, azokat is az eddigi
módon sorszámozzuk.
A lábitó csapjának relatív helyzetét ismerve, az érintkező pont helyzetét úgy kapjuk, ha a g kör minden egyes metszéspontjából az fg
körzőnyílással a 4-es körből kiindulva körívet húzunk. Ahol e kör az azonos

342

A HARTMANN-féle nyüstemelő-szerkezet

EME

számú koncentrikus kört metszi, oda jut az érintkezés pontja. Ha pedig a
lábitó görgő útján érintkezik az excenterrel,úgy ez utóbb nyert metszéspontok
a görgő középpontjának tényleges helyzetét jelzik, miért is ezek körűi meg
kell húznunk a görgő nagyságának megfelelő köröket. Végre, ha e körökhöz burkoló görbét rajzolunk, megkapjuk az excenter végleges alakját
A most leírt eljárással az excenter első felét szerkesztettük meg,
vagyis azt a részét, amely a nyüstöt az első vetéskor mozgatja ; hogy
helyzetét a nyüst a második vetésnek megfelelően megváltoztassa, az
excenter másik felét is meg kell szerkesztenünk. E célból a másik félkört
megfelelő sugarakkal nyolc részre osztjuk, az osztáspontokat sorszámozzuk, e sugarakra reávetítjük az xx, x2 vonalon lévő, a színusztörvényt biztosító osztáspontokat, ezután meghatározzuk a görgők középpontjainak
helyzeteit, ezek körűi a görgő sugarával köröket rajzolunk és e körökhöz
a burkoló görbét meghúzzuk.
Az excenterek szerkesztését ismerve, a különleges nyüstemelő-szerkezetek tárgyalására térünk át. A leggyakrabban haszhált nyüstszerkezetek
a HARTMANN-, a SCHŐNHERR- és a KNOWLES-félék.

193. A HARTMANN-féle szerkezet lényege a 208/1. ábra szerint a
következő: A nyüstöket a szövőgép oldalán lévő a b kétkarú emeltyűhöz
épen úgy erősítjük meg, amint azt a 205/111. ábra láttatja, a lábitót helyettesítő kétkarú emeltyűt azonban nem excenterrel, hanem pengékkkel mozgatjuk. E célból a kétkarú emeltyű felső b karját bx toldattal látjuk el,
ebbe erősítjük a c vízszintes helyzetű, kettős kampójú emelőkart, amelyet
a
P\i P-2 pengék jobbra vagy balra tolnak. Hogy e pengék közül egyidejűleg
csak egyik kapcsolódjék be, a pengék mozgássíkjai közt nagyobb köz
van, mint amekkora a c kar teljes szélessége, ennélfogva a kapcsolat
csak akkor áll be, ha a c kart felfelé annyira emeltetjük, hogy a px pengével érintkezzék, vagy azt lesűlyesztjük, hogy a p2- re támaszkodjék. A c
kar emelését vagy lesűlyesztését az alatta elhelyezett O prizma útján
a csigákból összeállított mintalánc végzi. A prizma ugyanis minden
vetés után akkora szöggel fordúl el, hogy a c karok alá újabb csigasor
kerüljön, ha tehát a c kar alá nagyobb átmérőjű csigát helyezünk el, az
felemelkedik, ellenben a kis méretű csiga folytán a c kar saját súlyánál
fogva lesűlyed és a p2 pengével kapcsolódik.
Ez a szerkezet záródó száddal dolgozik, ezért a lehúzott nyüstöket a p\ léc tereli vissza, az emelt nyüstök pedig saját súlyuknál fogva
sűlyednek a szád közepéig. A pengék kopásának meggátlása céljából
azok forgáscsapjait a b kar forgáscsapjához közel kell elhelyeznünk. Mozgatásukat az ex,
e3 háromkarú emeltyű az által végzi, hogy az ex, karok
végén lévő csapok az fx, / 2 karok kivágásaiba csúsztathatóan illeszkednek
és hogy az e3 kar a gép főtengelye útján váltakozó irányban mozog.
Ez elrendezés következtében az ex, e2 karok s így a px, p.2 pengék is
viszonlagosan ellenkező irányban haladnak.
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194. A SCHŐNHERR-féle nyüstemelő szerkezet nyitva maradó száddal
dolgozik. Ez a szerkezet a HARTMANN-féle szabadalmazott szerkezetnek
utánzására készült, de hogy szabadalmi bitorlást ne kövessen el, a pengékkel mozgatott kampós lécet nem közvetlenül,, hanem számos géprész
közbeiktatásával kapcsolta a lábitót helyettesítő kétkarú emeltyűhöz.
A nyüstök a 208/11. ábrán láthatóan a szövőgép oldalára szerelt
a b kétkarú emeltyűhöz vannak erősítve, minden emeltyű a karja az ax
tolórúd útján a hu h.2 szögemeltyűvel, ez utóbbi pedig a g.2 forgattyúval
áll kapcsolatban. A forgattyút a tengelyére ékelt g± fogazott kerék for-

g tja, ez utóbbi mozgását a kettős kampójú c léc. alsó végét alkotó
fogazott rúd eszközli. A c és gx géprészek között a kapcsolatot a g3
támasztóhenger biztosítja. Ez a hengeres támasz lehetővé teszi, hogy a
c kampós kar felső vége a vízszintes síkban kilenghessen s ez úton a
felfelé vagy lefelé haladó pengékkel érintkezésbe juthasson. Ha a c léc
jobboldalra leng, akkor az a felfelé haladó p2 pengével érintkezik, baloldali kilengésekor pedig a lefelé haladó /vei. Az első esetben a gt
fogazott kerék az óramutatóval ellenkező irányban forog s így a nyüstöt
'ehúzza, második esetben az óramutatóval egyértelműen forog s a nyüstöt
'emeli. A c kampós léc jobb- és balirányú kilengését az n2 rostély útján
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az « x szögemeltyű azáltal hozza létre, hogy az alatta elhelyezett O prizma
olyan láncot mozgat, amely falécekből készült s e lécekbe különböző
nagyságú fabütykök vannak beleerősítve.
A magasabb bütykök ugyanis felemelik az tix szögemeltyűt, az alacsonyak pedig lehetővé teszik, hogy saját súlya folytán lesűlyedjen.
A Pi, Pi pengék váltakozó irányú mozgását az fu f., karok közbeiktatásával
az eu e2 kétkarú emeltyű végzi, ez utóbbit pedig az e excenterrel mozgatott k u k., emeltyű. E szerkezetet, összetett voltánál fogva, ma csak
váltóládák mozgatására használják.

209. ábra.
A KNOWLES-féle nyüstemelő-szerkezet elrendezése.

195. A KNOWLES-féle nyüstemelő szerkezet, úgy mint az előbbi,
szintén nyitva maradó száddal dolgozik. Elrendezését a 209. ábra láttatja.
A nyüstöket mozgató kétkarú emeltyű ez esetben Ev E2 szögemeltyűként
van kiképezve. A nyüstöket felhúzó zsinegek 'az Ex karhoz, a lehúzó
zsinegek pedig az E»_-höz erősítendők. A zsinegek irányítását végző csigák elrendezését a 209. ábra szemlélteti. Ez ábra szerint a nyüstszálakat
tartó pántok a 189. pontban kifejtettek folytán fakerethez vannak erősítveA gép mozgató szerkezetét a 209. ábra is láttatja ugyan, de ennek világosabb ismertetése céljából azt nagyobb méretben a 210. ábrán mutatjuk
be. Ez ábra szerint a mozgást átadó D tolórúd egyik végével az f 2 kar
toldatára támaszkodik, másik végével pedig az F fogazott kerékre erősí-
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tett C forgattyúcsappal áll kapcsolatban. Minden nyüstnek külön F fogazott kerék felel meg, amelynek csapjai K egykarú emeltyűbe vannak
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ágyazva. A K emelő karok az L láncszem közé foglalt csigákkal emelhetők és sűlyeszthetők.. A nagy csigák ugyanis a K emeltyűt annyira
emelik, hogy az F kerék á H1 fogaskerékkel jut érintkezésbe, míg a kis
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csigák folytán a K kar annyira sűlyedhet, hagy az F kerék a //2-vel kapcsolódik. Minthogy H 1 ellenkező értelemben forog, mint // 2 , ennélfogva
az F kerék jobb vagy bal irányú forgást nyer. Ámde az F kerék csapjának kétoldalas ágyazása miatt a D tolórúd teljes körűiforgásban nem
vehet részt. Hogy azonban az mégis félfordulatot tehessen, D-i az ábrán
látható módon ki kell görbítenünk, de ezzel 'egyidejűleg gondoskodnunk
kell arról is, hogy az F kerék szintén ne tehessen félfordulatnál többet.
Ez utóbbi feladatnak részben azzal teszünk eleget, hogy F kerék felületén hároia fogat eltávolítunk, úgy hogy a félfordulat megtétele után e
foghíjas hely kerüljön a forgató H kerék fogai elé. A fogaskerék kapcsolódásának megszüntetése folytán ez állásban az F kerék mindaddig
vesztegel, míg K karja helyzetét meg nem változtatja. Amint ez az eset
beáll, az F kerék a másik H hengerrel kapcsolódik. Hogy azonban ez
utóbbi bekapcsolás lökésmentesen menjen végbe, az előbb említett foghíjas
hellyel szemközt a fogak közül egyet eltávolítunk. Hogy pedig az F kerék
fél fordulatnál többet ne tegyen meg, abban még akkora félkörös kivágást
is készítünk, hogy a K emelőkarba rögzített P pecek beleférjen: az F kerék
mindkét végső állásában beleütközik e pecek vezetékének falába s ezzel
a kerék továbbforgását megakadályozza. A gép előállítása költségeinek
csökkentése céljából a H x s // 2 henger kerületét csak félig fogazzuk,
minthogy e hengerek az F kerekekkel csak fél fordulat alatt kapcsolódnak.
A gép lényegét ismerve, a rajta lévő biztonsági készülékek ismertetésére
térünk át.
A KNOWLES-féle szerkezetnél a D karok és F kerekek oly szorosan
vannak egymás mellé szerelve, hogy bármely kis piszok közbeesésekor
előfordulhatna, hogy a lent maradó K emeltyűk az ilykép képződő súrlódás következtében szintén elmozdulnának. E káros jelenséget a O kampós
szögemeltyű hárítja el. E szögemeltyűt ugyanis a H t tengelyére szerelt
bütykös tárcsa úgy mozgatja, hogy váltás után az a lent maradó K karok
elé kerül s ezzel elmozdulásukat kizárja.
A további biztonsági készülék a D tolórúd kikapcsolását gátolja
meg. Ez a tolórúd ugyanis az Ex karján lévő csapra csak súlyánál fogva
nehezedik, de a függélyes síkban kiemelkedhetik. E kiemelkedést gátolja
meg a D tolórúdra illeszkedő rugóval terhelt R egykarú emeltyű.
Minthogy a nyüstemelő-szerkezet nyitva maradó száddal dolgozik
s mert láncfonalak befűzése nyitott szád esetén igen nehézkes, ezért a
befűzés megkönnyítése céljából a szád záródásáról, vagy az összes
nyüstöknek a szád felső síkjába való tereléséről gondoskodunk. Bár e
feladatot az L láncra fűzött egyforma átmérőjű- csigákkal is elérhetjük,
mégis szükséges annak más módon való megoldásáról is gondoskodnunk,
mert a csigák kicserélése sok időbé kerül. E feladatot a K emeltyűk alá
elhelyezett JS szögemeltyű oldja meg. Ugyanis az S kar útján J annyira
elfordítható, hogy az összes K emeltyűk a szád felső síkjába jutnak.
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Hogy hibás szövés esetén a szádat a főtengely forgatása nélkül
s megváltoztathassuk, a H 1 henger tengelyére az M kézikereket erősítjük
(lásd a 211. ábrát).
Végre megemlítjük, hogy e gép olyan szerkezettel is fel van szerelve,
amely a nyüstemelés sebességének hirtelen megváltozását korlátozza. Hogy
a Mx és H.2 hengerek
a szádképzés kezdetén -fj
lassúbb kerületi sebességgel induljanak,azok
forgatása elliptikus kerekekkel történik. A H x ,
// 2 hengerek ugyanis
a 211. ábra szerint
forgásukat az X függélyes tengelyre ékelt
kúpkerekektől nyerik,
minthogy pedig az X
tengely az U tengely
közbeiktatásával a B
tengely útján forgatta-"
tik, az Ués a B tengely
kapcsolatát
azonban
elliptikus kerekek végzik, azért az X tengely s így a H x , M,
_
hengerek is ez elliptikus kerekek változó p
áttevés-törvénye sze- J
rint forognak.
196. Az eddig ismertetett nyüstemelőszerkezeteken
használható

kívül
a

JAC-

-p
211. ábra.
A KNOWLES-féle nyüstemelő mozgató szerkezete.

QUARD-gép elvén készült nyüstemelő-szerkezet is. Ezt azonban csak a jACQUARD-gép ismertetése után fogjuk közölni.
P) A nyüstszálak mozgatása, vagyis a mintás szövés.
197. A szövőszékeken. és szövőgépeken a nyüstpálcák vastagságmérete következtében 25—30 nyüjinél többet nem helyezhetünk el, ez
okból a nyüstös székfel szereléssel nagyobb mintát npm is S7fíhptnnkEurópában a XV. század elejéig csakis a nyüstös felszerelést ismerték,
ez okból itt nagyobb fonalszámú mustrát nem tudtak szőni, holott a.
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kínaiak, mert különleges székfelszerelésük "volt, már régibb idő óta szőtték
a nagyméretű mustrákat s efajta szövetekkel elárasztották az európai piacot.
Eljárásukat a XV. század elejéig titokban tartották, ekkor azonban
a franciák ellesték titkukat. Ámde a kínai szövőszék az európai munkás
életviszonyainak nem felelt meg, ezért azt Európában csakhamar módosították, sőt lényegesen tökéletesbítették.
A kínai szövőszék felszerelésének lényegét a 212/IÖ. ábra láttatja.
Ez ábrából kitűnik az,
hogy minden nyüstszál önálló egyedként
szerepel s hogy a
nyüstszálak helyzetét
az A rendeződeszka
biztosítja (lásd a 212/16.
ábrát) azáltal, hogy
furatain a nyüstszálak
áthaladnak. Minden
nyüstszálon külön súly
lóg, hogy a láncfonalat
a szád alsó síkjába terelje. Amennyiben a
szövet szélességében
a minta eleme ismétlődnék, az ismétlésekhez tartozó nyüstszálakat a rendeződeszka
fölött összekötötték és
a b főzsinegre akasztották; e főzsinegeket
előbb a Cfenékdeszka
furatain húzták át s
végül a D rögzítő dorongra fűzték rá.
212. ábra.
Ia. A kínai mintás székfelszerelés. Ib. A kínai szövőszék

Szádképzés céljából a főzsinegeket
kézzel

húzták

fel,

de

hogy eközben az ismétlések
nyüstszálai
egyformán emelkedjenek, a nyüstszálakat üvegpálcákból alkotott B rostély rúdjaival irányították. A főzsinegek felhúzását a C fenékdeszkán ülő munkás végezte; e
célból á főzsinegeket az ábrának megfelelően előbb kiválogatta, azután
felhúzta és e helyzetben mindaddig tartotta őket, míg az alól ülő szövő a
rendeződeszkája. Ic. A zsinegek kiszedése.. II. JEAN DE
CALEBRAIS mintás székfelszerelése. III. A módosított kínai
székfelszerelés.
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vetélőt a szádon át nem dobta és a bevetett fonalat a bordaládával be
nem verte. Ennek végeztével a második vetésnek megfelelő főzsinegeket
válogatta ki s az előbbi módon folytatta a munkát. Minthogy a főzsineg
kiválogatása sok időbe kerül, a munka idejét abban az esetben, ha a
mustra a szövet hosszúsága irányában is többszörösen ismétlődött, azáltal
csökkentették, hogy az első alkalommal kiválogatott főzsinegeket különkülön hurokba fogták, amint azt a 212/Ic. ábra szemlélteti. Ezt a műveletet beolvasásnak vagy kiszedésnek nevezzük.
A kínai szövőszéken a szádképző munkásnak a helyzet^»mint már
mondtuk, igen kellemetlen volt. E bajon segített JEAN DE CAÍÜRAIS nevű
francia szövő, aki már a XV. század
végén a mintás szék felszerelését a
212/11. ábrán látható módon alakította
át. Ő ugyanis a főzsinegeket a B üvegrostélyon túl a C irányító rudak útján
a vízszintes síkba, a szövő feje fölé
terelte s azokat az ott elhelyezett D
rögzítő dorongra kötötte. A kiszedés
hurokjait a szövő feje fölé helyezte el
s hogy a szövő azokat gyorsan megfoghassa és az általuk felhúzott főzsinegeket ebben a helyzetben bevetés
alatt fenntarthassa, a kiszedés hurokjaira olyan fogantyúkat erősített, amelyeket az állványon levő kampóba
bekapcsolhatott.
E felszereléssel a szövést egy
egyén végezhette ugyan, de mert a
szövő feje felett aránylag kevés fogantyú
fért el, azért a mintaelem terjedelme
szűk határok között mozoghatott.
213. ábra.
A mintaelem terjedelmének növeIA. és 16. FALCON mintás szövőszékfelszerelése céljából a XVI. század elején e lése. II. VAUCANSON mintás székfelszerelése.
kínai felszerelést a 212/111. ábrán lát- III. WALDHŐR mintás székfelszerelése.
ható módon alakították át, vagyis a
főzsinegeket a szövőszék oldalára vezették le. A kiszedést végző munkás
tehát a műhely padlózatán állhatott s így helyzete lényegesen javúlt és
mert ez elrendezésnél a kiszedett fonalakat körűifogó hurkok részére több
hely állott rendelkezésre mint a kínai szövőszéknél, a mintaelem vetéseinek
száma lényegesen nagyobb lehetett.
Ez előnyök dacára a mintás szövés még mindég lassú volt,
mert a főzsinegek kiszedése kifárasztotta a munkást és sok időbe is
került.
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Épen ezért a szövéssel foglalkozó feltalálói elmék a mintás szövés
egyszerűbb, kényelmesebb és gyorsabb megoldásán fáradoztak.
198. Korszakalkotó újítást végzet e téren 1725-ben FALCON francia
szövő. Találmányának lényege, amint azt a 213/Iű. ábra láttatja, abban
állott, hogy a szövőgép oldalán lefelé haladó főzsinegekre l kampós
léceket — platinákat — szerelt, amelyeket a fel- s lemozgatható keretbe foglalt
/ pengével hozott kapcsolatba. Hogy azonban a pengével csak a kívánt
főzsinegek platináit tolhassa lefelé, minden platinát a dx és d vezetékek
folytán a vízszintes síkban mozgatható e dróttűvel hurkolt körűi s minden
tűre r r u B I szerelt, amely a platinát az / pengéhez tolta.
Ez elrendezés következtében valamennyi platina a pengéhez illeszkedett,
ennélfogva az összes fonalak a szád felső síkjába kerültek volna. Ámde
a minta csak egyes fonalak felemelését kívánja, miért is gondoskodott
arról, hogy a veszteg tartandó főzsinegek platinái a pengéktől félre tolassanak. E feladatot igen elmés szerkezettel oldotta meg. A tűk elé ugyanis
olyan hasábot (prizmát) tett, amelynek oldalán a tűk helyzetének és
méretének megfelelő furatsorok voltak. E prizmára pedig a hasáb oldalméreteinek megfelelő kartonsávokat — kártyákat — helyezett el, amelyekkel a
prizma furatait a .mintaelem kötésének megfelelően elfedte. Hogy e kártyák
a prizma oldallapjaira jól illeszkedjenek, azokat a 213/1 b. ábrából látható
módon végnélküli K lánccá fűzte. Minden vetés alkalmával a prizmát a
segédmunkás először a tűktől a vízszintes síkban elhúzta, miközben az
negyedfordulatot tett, hogy más kártya kerüljön a tűkkel szemközt,
ezután a tűk felé tolta a prizmát s ezzel azon tűket, amelyek a kártya sértetlen részével érintkeztek, befelé terelte. E tűk magukkal vitték a platinákat
is, minek folytán a pengével való érintkezésük megszűnt, a velük kapcsolatban levő fonalak tehát helyzetükben veszteg maradtak; míg azok a
platinák, amelyek tűi a kártya kilyukgatott részeibe behatoltak, a pengével érintkezésben maradtak s így fonalaik a szád felső síkjába húzattak fel.
Ámbár FALCON találmánya rendkívül elmés s szerkezetének minden
eleme igen tökéletes volt, szövőszéke a gyakorlatban mégsem vált be,
mert a platinák egyetlen sorban való elhelyezése következtében a prizma
és azt borító kártyák igen hosszúak lettek, alakjuk folytán a kártyák tökéletlenül illeszkedtek a prizmára s végre, mert a platinák lehúzása és a
prizmának a vízszintes síkban való mozgatása olyan nehézkes volt, hogy
e műveletek külön egyént igényeltek.
FALCON találmányát VAUCANSON 1744-ben igen lényegesen javította.
Ő ugyanis a platinákat, amint a 213/11. ábra is láttatja, a kínai szövőszék
C fenékdeszkájára kettős sorban helyezte el, ezzel tehát a platinasort
lényegesen megrövidítette és a platinákat wem kellett letolnia, hanem
azokat felhúzhatta. A prizma helyett furatos hengert használt, amelyet a
vízszintes síkban váltakozó irányban úgy mozgatott, hogy minden kilen-
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géskor két lyuksornak megfelelő szögeiforgást végzett. A henger furatainak részbeni elfödésére lyukgatott papirostekercset használt.
Ámbár VAUCANSON szerkezete lényegesen kedvezőbb hatású volt a
FALCON-énál, ipari alkalmazást ez sem nyert, minthogy mintás székfelszerelését komplikált szövőgépre szerelte. Abban az időben ugyanis
a gyorsvetélőt még nem ismerték, így tehát VAUCANSON a vetélőnek
a szádon való átvitelére önálló szerkezetet volt kénytelen kieszelni. Minthogy a keskeny selyemszövetek szövésekor a kézi szövő a vetélőt a szádon átnyújtotta, azért ezt az eljárást próbálta utánozni. E célból olyan
szerkezetet használt, amelyben két kar a szád közepéig hatíWBie, ezek
«gyike a vetélőt fogva tartotta s azt a szád közepén a másik karnak adta
át. A vetélő átadása után mindkét kar visszahúzódott a szádból, hogy a
bordaláda kilengésének s a szádváltásnak útját ne állják.
VAUCANSON mintás szövőgépe a Párisban lévő »Conservatoire des
arts et métiers* című iparmúzeumban nyert elhelyezést. Valószínű, hogy
WALDHŐR bécsi mechanikus itt látta e gépet, mert 1799-ben olyan mintás
széket szerkesztett, amely, mint a 213/III. ábra is láttatja, .VAUCANSON
szerkezete utánzásának tekinthető. Ő ugyanis a platinákat a szövőszék
felső részén egy sorban helyezte el, de tűk és rugók nélkül; az / pengére való illeszkedésüket azáltal biztosította, hogy azokat ferdén állította.
Hogy pedig egyes platinák a penge hatása alól mentesíthesse, mellső
részük elé olyan p dobot helyezett el, amelynek palástjába akkora magasságú peckek voltak betéve, melyek a platinákat félretolták.
WALDHŐR szerkezete lényegesen egyszerűbb volt ugyan VAUCANSON
szerkezeténél, de mert platináit csak egysorba helyezte el, csak kis méretű
minták szövésére vált alkalmassá. Szerkezete csak Bécsben terjedt el.
A lyoni selyemipar kizárólag a 212/III. ábrán látható elrendezést
használta; ettől csak akkor tért el, amikor JACQUARD a gyakorlat igényeinek teljesen megfelelő mintás székfelszerelést talált fel.
199. CHARLES MARIÉ JACQUARD 1752 július 7-én Lyonban született.
Apja selyemszövő volt, anyja pedig a főzsinegek beszedésével kereste
kenyerét. Gyermekéveit a szövőműhelyben töltötte, lelkületére ott szülőinek fárasztó munkája olyan mély hatást gyakorolt, hogy gyermekkorától
kezdve azon tűnődött, miképen lehetne a szövők e sanyarú helyzetén
segíteni. Szülői, minthogy igen szegények voltak, JACQUARD-ot iskolába
sem járatták, az olvasást azonban saját szorgalmából elsajátította s mert
később könyvkötő-inasnak állott be, könyvekhez könnyű szerrel jutott
s önképzés útján széles ismeretkörre tett szert. 34 éves korában 14 éves
fiával együtt háborúba ment, de mikor fia hősi halált szenvedett, ő
Visszatért polgári munkakörébe és a legkülönbözőbb iparágakban fejtette
ki feltalálói tevékenységét, de ezek mellett régi eszméjével, a szövőszékek
javításával is behatóan foglalkozott, úgy hogy 1799-ben jól bevált, új
rendszerű nyüstös székfelszerelést szerkesztett. Szövőszékét a selyem-
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szövők olyan tökéletesnek tartották, hogy kérelmük folytán Lyon városa
munkaműhelyt bocsájtott rendelkezésére s abban őt tanítóul alkalmazta.
Ez irányú tevékenységét azonban csakhamar félbe kellett szakítania.
A párisi kormány ugyanis hálókötőgépre pályázatot hirdetett, amelyben
JACQUARD, barátjai által buzdítva szintén résztvett. Tervezetével az első
díjat nyerte el, sőt a bíráló bizottság javaslatára őt azonnal Párisba hívták
és ott a Conservcftoire des arts et métiers-múzeumban alkalmazták.
Itt találta JACQUARD félig szétszedett állapotban a VAUCANSON-féle
szövőgéojt Minthogy e gépet az ottani személyzet összeállítani nem volt
képes, elHmkával JACQUARD ot bízták meg. Feladatához nagy lelkesedéssel
fogott hozzá s két évi fáradságos munka árán azt meg is oldotta. E munkakörében ismerte meg JACQUARD a már FALCON által feltalált elemeket s ez
elemeknek VAUCANSON szerinti elrendezését. Éles feltalálói szelleme azonnal
felismerte ez elrendezés előnyeit és hátrányait. Hogy ez utóbbiakat kiküszöbölhesse, újabb szerkezet összeállításához fogott. E munkáját is
félbe kellett szakítania, mert Lyon városa fényes Ígéretek mellett visszahívta az általa felállított műhely vezetésére, amely elmenetele óta feladatának sehogy sem bírt megfelelni. Lyonba visszatérve, a szövőműhelyt
ismét rendbehozta, azután pedig eszméinek megvalósításához fogott. Fáradozását 1805 ben siker koronázta: ekkor mutatta be ugyanis az általa
szerkesztett mintás székfelszerelést.
JACQUARD a platinákat,

a m i n t a 214.

ábra

is

láttatja,

VAUCANSON

eljárása szerint a kínai szövőszék C fenékdeszkájára helyezte ugyan el,
de nem két csoportban, hanem ötvenes csoportokat egymás mögött álló
4, 6, 8 sőt 10 sorban is. Tehette pedig ezt azért, mert a tűk elmozdítására
nem hengert, hanem FALCON példája szerint hasábot használt. A henger
sugaras furataiba ugyanis két sornál több tű nem hatolhat be anélkül,
hogy a tűk végei a furat oldalfalába ne ütközzenek, ellenben a hasábon
minden sor tűi a furat tengelye irányában haladnak.
JACQUARD a platinák irányítására a FALCON-féle rugókkal felszerelt
tűket használta (I. a 214. ábrán az e tűket, r rugójukat és dv d.2 vezetéküket) a hasáb mozgatását azonban egészen új szerkezettel oldotta meg.
Ő ugyanis a prizmát a H lengőkarba helyezte, erre pedig a h.2 kényszerpályát erősítette, amelyben az F pengekerethez erősített g3 rúd végén
lévő ht csiga mozgott. Ez a csiga ugyanis a pengetartó felemelésekor a
f i kart kifelé lengette, lefelé haladtában pedig azt a tűk felé oly hatályosan
terelte, hogy a prizma a rajta lévő lyukgatott kártyával a tűkre nyomódott.
Hogy pedig minden kilengéskor újabb kártya kerüljön a tűk elé, azt úgy
oldotta meg, hogy a hasáb egyik végére a px jelű, négy foggal bíró kilincskereket helyezte el, ezt pedig a p.2, vagy a p3 kilinccsel hozta kapcsolatba.
A p2-ve\ való kapcsolat folytán a prizma az óramutató irányában fordúl
el,' ellenben a p3 folytán ezzel ellenkezőleg. Ez utóbbi forgásirány hibás
szövés kifejtésekor, valamint olyan mintás szövet készítéséhez szükséges,
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amelynek mintája a hosszanti irányban szimmetrikus. JACQUARD még arról
is gondoskodott, hogy a prizma minden körülmények között lapjával
nyoműljon a tűkre. E eélból a kilincskerék felső, két fogára olyan lapot
illesztett, amelyet az rx rugó nyom a kilincskerékre, irányát pedig vezetékkel biztosította.
Az előbb hangsúlyoztuk, hogy JACQUARD egy-egy hosszanti sorban
50 platinát helyezett el, pótlólag még megjegyezzük, hogy e hosszanti
sort két részre osztotta és hogy
ennek egyikét a szegély készítésére szükséges egy-egy platinával
megtoldotta. A platinák e megosztása folytán a prizma és a kártyák
középrészén szélesebb lyukmentes
sáv képződött. E sávba a prizmán
kúpos fejű faszegeket erősített, amelyek folytán a prizma fogaskerékként
kapaszkodik a kártyaláncba. A kártyákon, amint azt a 214/11. ábra
láttatja, e faszegeknek megfelelően
nagyobb méretű lyukak vannak,
az ezek szomszédságában látható
két-két kisméretű lyuk pedig a kártyák összetűzésére szolgál.
Végre megemlítjük, hogy a
mintás szék felszerelését JACQUARD
gerendára erősítette, amelyet a
szövőszék állványának felső gerendájára keresztirányban helyezett el,
még pedig olyanképpen, hogy e
gerendába az Z?2, Es függélyes oszlopokat, ezekbe pedig az E 4 oldallécet, valamint a C fenékdeszkát erősítette. Az f 4 oldalléc tartja az F
pengetartó f 5 függélyes vezetékeit,
l
amelyek szilárdítását az összekap214. ábra.
csoló E6 léc végzi. Ez az összeI. JACQUARD mintás székfelszerelése,
kapcsoló E 6 léc támaszul szolgál az
II. A JACQUARD-gép mintakártyája.
E1} E keretnek is, amelyben támasztást nyernek a H lengőkar csapjai. A függélyes Eb oszlopok egyikébe
még egy vízszintes kétkarú emeltyűt is erősített JACQUARD, amelynek a
gép közepéig érő gx s g'1 karjával a g2 és g\, tolórudak útján az F pengekeret kapcsolódik, másik karja ellenben a szövő által mozgatott lábitóhoz
van kötve. Ez elrendezés következtében a bordát s a vetélőt kezelő
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szövő a lábitó útján mozgathatja a jACQUARD-gépet s így e felszereléssel
egyetlen egyén egymagában a legkomplikáltabb mustrákat is képes megszőni.
JACQUARD-nak most ismertetett mintás székfelszerelése olyan tökéletes, hogy azon lényeges javításokat mai napig sem tudtak végezni. Ámbár
a székfelszerelés csak eszköz, ezt mégis gépnek nevezik, még pedig
]\CQ\JM$)-gépnek, sőt a JACQUARD iránti tisztelet folytán ma már a kínai
szövőszék összes alkatrészeit is e néven ismerik (JACQUARD-zsinegek,
JACQUARD-súlyok stb.) és a FALCON tűit és prizmáját is JACQUARD-tűknek
s JACQUARD-prizmának nevezik.
JACQUARD ez ismert elemeket oly ügyesen csoportosította s a prizmának oly egyszerű és pontos mozgást adott, hogy elrehdezésével a
mintás szövés gyorsan és hibátlanúl végezhető, ezért őt méltán a XVIII.
század legnagyobb feltalálójának tartjuk.
JACQUARD mintás szövőgépét, amint már mondottuk, 1805-ben mutatta
be a lyoni selyemszövőknek s mert abban az időben a mustrás selyemszövetek keresett cikket alkottak, gépe Lyonban igen gyorsan elterjedt.
Minthogy találmánya a lyoni selyemiparra igen kedvező hatást gyakorolt,
Lyon városa elismerése jeléül JACQUARD-nak évi 3000 frank nyugdíjat szavazott meg.
Találmányának gyümölcseit azonban JACQUARD nem élvezhette zavartalanúl. A divat szeszélyes változása következtében ugyanis a mustrás
szövetek kereslete hirtelen csökkent s mert eljárásával a szövetek gyártása gyorsúlt, a készletek is rohamosabban szaporodtak, ezért a gyárosok
a szövők foglalkoztatását csökkentették. A munkanélküliek abban a balvéleményben, hogy keresetüktől a JACQUARD-szék felszerelése következtében
estek el, elkeseredésükben e felszerelés kiküszöbölését határozták el. Hogy
pedig céljukat elérjék, azt állították, hogy JACQUARD felszerelésével hibátlan szövetet szőni nem is lehet, és hogy ez állításukat a gyárosokkal elhitessék, kigörbítették a tűket és elrontották a rugókat. A gyárosok, helyesebben mondva: a munkaadók, minthogy a JACQUARD-felszereléssel való
bánásmódhoz nem értettek és mert a hibás árú folytán már is nagy
károkat szenvedtek, hitelt adtak a munkásoknak s felhívták JACQUARD-OÍ,
hogy hasznavehetetlen székfelszerelését vegye vissza s fizesse meg a
hibás árúk értékét. Amint a munkások tudomást szereztek munkaadóik
állásfoglalásáról, ingerültségük annyira fokozódott, hogy 1809-ben a Lyonban működő összes JACQUARD-gépeket a város egyik nyilvános terén máglyára vetették és elégették, sőt JACQUARD élete ellen is törtek. A munkások
bosszúja elől JACQUARD csak úgy menekülhetett meg, hogy néhány napig
pincéjének egyik rejtett zugában tartózkodott. E népítélet" folytán Lyon
városa megvonta JACQUARD-ÍÓI a neki biztosított nyugdíjat, a gyárosok
pedig kártérítés címén perbe fogták őt. JACQUARD, minthogy a kártérítést
megfizetni nem volt képes, arra kérte a munkaadókat, engedjék meg,neki,
hogy gépét legalább egy példányban ismét elkészíthesse s azzal gyakorlati
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szövés útján bebizonyíthassa, hogy gépével bármilyen mustra teljesen
hibátlanúl szőhető. Minthogy időközben a raktárak kiürültek és a mustrás
szövetek iránt a kereslet ismét élénkült, kérelmét a gyárosok készséggel
teljesítették.
Az újabban elkészített gépén 1810-ben mutatta be JACQUARD felszerelésének használhatóságát s ez alkalommal oly kétséget kizáró módon
bebizonyította azt, hogy a munkaadók bizalmát újra visszanyerte. A munkaadók ez alapon újabb megrendelésekkel halmozták el, gépét a szövőmunkások is nagy örömmel fogadták vissza, mert ezzel kisebb fáradsággal többet szőhettek s így nagyobb keresetre tehettek szert. Lyon
városa pedig, hogy jóvá tegye elkövetett hibáját, JACQUARD nyugdíját
újra folyósította.
Minthogy a JACQUARD-gép alkalmazása folytán a lyoni ipar gyors
lendületet nyert, a munkaadók hálájuk jeléül JACQUARD arcképének művészi
toll rajzát készítették el s azt JACQUARD-gépen megszövették.*)
JACQUARD már most zavartalanúl élvezhette találmányának gyümölcseit; 82 éves korában, 1834-ben halt meg. Ekkor egymagában Lyonban
már 34.000 gép volt üzemben, e gép azonban nemcsak Lyonban, hanem
az egész világon gyorsan elterjedt, Angliában s Ausztriában (Bécsben)
1820-ban, nálunk pedig 1840-ben kezdték azt használni.
A JACQUARD-gép lényegét ismerve, ennek újabb módosítására térhetünk át, de mielőtt ezt tennénk, a zsinegeknek a rendeződeszkába való
befűzésének, valamint a platináknak sorrendjében kell megállapodnunk.
A rendeződeszka, amint, tudjuk, számos furattal van ellátva. Kis
üzem esetén Ugyanazzal a rendeződeszkával készítik a különböző mustrákat, ezért rendszerint nagyobb a furatok száma a láncfonalak számánál, miért is ezekből annyit használunk, amennyi láncfonalunk van. E célból
elsősorban megállapítjuk, hogy a szövendő szövet szélességének megfelelő darabon a rendeződeszka hosszanti soraiban hány furat van, ezzel
a számmal elosztjuk a láncfonalak összes számát, a hányados adja a
rendeződeszka szélessége irányában haladó sorok számát. Tegyük fel,
hogy a láncfonalak száma 2772, az egy hosszanti sorban lévő furatok
száma pedig 168, akkor 2772:168 = 16,5, vagyis szélességben 16 és
5
/io sor kell. E célból a 17.-ik sorból a fölösleges furatokat beragasztjuk,
hogy tévedésből a szövő a zsinegeket azokba be ne húzza. Nagy üzemek
esetén minden szövetfajtának külön rendeződeszkát készítenek, még pedig
úgy, hogy a furatok hosszanti sorainak mérete megegyezzék a szövet
szélességi méretével, az egymás mögött lévő hosszanti sorok száma pedig
a platinasorok számának egész számú sokszorosa.
•*) A szövés e remekműve csak igen csekély számú példányban készült s ezek
legnagyobb része az akkori munkaadók családjai birtokába került. Az eredeti példányok
egyikét sikerűit a Kir. József Műegyetem mech. technológiai laboratóriuma részére
megszereznünk.
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A rendeződeszka furatainak sorszámozása kétféle módon szokásos.
Az egyik módot a 215/1. ábra láttatja. E szerint első számmal az a furat
jelzendő, amely a bordától legtávolabb fekvő hosszanti sornak baloldali
szélét alkotja, minthogy ebbe húzzuk bele a baloldali legszélsőbb láncfonalat. A másik mód szerint pedig a bordához legközelebb fekvő jobboldali furat vétetik első számúnak, amint azt a 215/11. ábra láttatja.
A folytatólagos számokat az egymást követő hosszanti sorok legszélsőbb
furatai kapják. Ha ilykép a sorokon végighaladtunk, ismét az első sorra
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2>5. ábra.
I. A rendeződeszka számozásának első módja.
II. A rendeződeszka sorszámozásának második
módja. III. A rendeződeszka számozása ismétlések esetén. IV. A rendeződeszka számozása szimmetria-tengellyel bíró minták esetén.
V. A rendeződeszka számozása kettős szövetek
esetén. VI. A platinák sorszámozása egyszerű
szövetek gyártásakor. VII. A platinák sorszámozása kettős szövetek szövésekor.

Szimmetrikus ábrák szövésekor a rendeződeszkának a mintaelemhez tartozó része a szimmetria-vonallal szintén két részre
osztandó, a baloldali részben a furatok számozását az első módszer
szerint végezzük, a jobboldaliban
pedig a második módszer szerint,
amint azt a 215/IV. ábra szemlélteti.
Kettős szövetek készítésekor a rendeződeszka szélessége
felezendő, vagyis két hosszanti
sávra osztandó. Az egyik sáv a
felső szövetnek, a másik az alsónak kötésére szolgál. Egyszerű
vagy szimmetrikus ábrák ismétlődése esetén minden sáv az előbb
ismertetett módon osztandó fel.
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Azokat a zsinegeket, amelyek ugyanolyan sorszámmal bíró furatokon
haladnak át, össze kell kötni, hogy egy főzsinegre akaszthatók legyenek. A főzsinegek ugyanazt a sorszámot nyerik, aminővel a rájuk akasztott
zsinegek bírnak. Ezeket a főzsinegeket az azonos számozással bíró platinákra kell akasztanunk.
A platinák sorszámozására vonatkozólag az a megállapodás, hogy
elsőfiek a bordához legközelebb fekvő baloldali szélső platina vétetik;
amint azt a 215/VI. ábra láttatja. Kettős szövetek esetében a platinák is
két csoportra osztandók, amint azt a 215/VII. ábra szemlélteti. A most
ismertetett szabály szerint behúzott zsinegek rendszerét
zsinórozásnak
(Gallierung) nevezik. Minden mintaelem zsinórozása különálló csoportokat alkot. A sorba szedett mintáknál e csoportok trapéz-alakúak, a
szimmetrikus mintáknál pedig ékalakúak.
200. JACQUARD eredeti gépén a prizma furatainak egymástól mért
távolsága 8 mm volt s mert a kártyák csak akkor illeszkedhetnek jól a
prizmára, ha szélességük hosszúságuknak Vs-ánál nem nagyobb, ezért
a platinákat egymás mögött legfeljebb nyolc sorban helyezhette el, miért
i ; az összes, platinák száma 400-nál nagyobb nem lehetett.
Ámbár a JACQUARD-gép, amint már előbb mondottuk, igen tökéletes
szerkezetű, némi módosítása mégis szükségessé vált. A módosítások a
kártya költségeinek csökkentését s a platinák számának növelését célozzák. A legelső módosítás abban állott, hogy a furatok egymástól niért
távolságát 5 mtn-re csökkentették, ezzel természetesen a furatok átmérőjét s a platinák vastagságát is kisebbítették. Ily elrendezéssel a platinák
száma 1000-re volt emelhető. Ha a minta eleme ennél több platinát kívánt,
a szövőszékre két JACQUARD-gépet szereltek fel. A nagyobb furatú felszerelést durva osztásúnak, a kisebb furatút pedig finom osztásúnak
nevezik. Erősebb fonalakhoz ma is a durva osztásút használjuk.
A JACQUARD-gép további módosításai a kártyaköltségek csökkentésére irányúltak. Megpróbálták e célból a rugókat elekromágnesekkel,
a kártyákat pedig olyan papiroslapokkal helyettesíteni, melyeket előbb szigetelő anyaggal vontak be s erre jól vezető anyaggal rajzolták rá az
ábrát. Ezen elrendezés azonban a gyakorlatban nem vált be, mert a
műhely levegője sok lebegő szálat tartalmaz s mert e szálak, ha a
vezető anyagra reárakódnak, azt szigetelik, az elektromágnesek tehát szabályosan nem működhetnek.
Ugyancsak a kártya-költségek csökkentésére törekedett VERDOL.
Ö ugyanis látva azt, hogy a JACQUARD-gépnél a kártyák a sokszor ismétlődő szúrások következtében tönkremennek még akkor is, ha anyaguk
szívós, azaz ha tisztán lenrongyokból készültek és ha kellő, azaz 1—2 mm
vastagságúak is, arra törekedett, hogy a tűk szúró erejét annyira csökkentse,
hogy a kartonlapokból álló kártyák helyett vékonyabb tekercspapirost
használhasson. E célból a kártyákkal nem a platinákat mozgató tűket,
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hanem újabb közvetítő tűket hozott érintkezésbe. Elrendezésének lényege,
mint azt a 216. ábra láttatja, a következő: A szék felszerelését a
prizmáig változatlanul megtartotta, de az egyszerű prizma helyett összetettebb szerkezetet használt. Hogy a platinák számát növelhesse, azokat
nem fából, hanem drótból állította elő és hogy a tekercsrugókat kiküszöbölje,
a platinákat egyenlőtlen szárú patkó-alakúvá készítette. E platinák kurtább
kampós végükkel az / ' keretbe foglalt / pengékhez, hosszabb egyenes
végükkel pedig a D állványba erősített d0 támasztóhoz illeszkednek. Minden platina kampós szárát a vízszintes irányú e tűk a rendes módon
hurkolják körűi, ennélfogva a platinák elmozdítása csakis az e tűk eltolásával érhető el. A tűk eltolását VERDOL két segéd-tűrendszerrel éri el. Az
e tűkre közvetlenül ugyanis a h vízszintes tűrendszer hat, erre pedig a k

216. ábra.
A VERDOL-gép.

függélyes tűrendszer. A h tűrendszernek gx vezetéke szilárd, g2 vezetéke
ellenben vízszintes irányban leng. Hogy a h tűrendszer az e-re nyomást
fejthessen ki, a 6-nak vége gombszerű, g 2 vezetéke pedig rostélyszerű.
Ha ugyanis a h tű baloldali végét a függélyes k tű feltolja, akkor az
a rostély falába ütközik, ennélfogva ag 2 kilengése következtében ez a vízszintes irányban elmozdíttatik, ha pedig a A tű eredeti helyzetében megmarad, akkor a A tű vége a rostély réseibe behatolhat s így az e tűkre nyomást
nem fejthet ki. A függélyesen álló k tűk irányítását az mu m2 vezeték, felemelésüket pedig az alsó végükre ható, mintásán lyukgatott /z2 tekercspapiros végzi, amely az nx szilárdan álló lyukgatott lapra támaszkodik.
A papiroslap tehát ezen a lyukgatott lemezen csúszni kénytelen.
Időszakos mozgatását az N dob végzi. Ez a dob ugyanis minden vetés
után Ve körűiforgást tesz s mert ennek szélén kúpos szegek vannak, a
papirostekercs szélén pedig megfelelő nagyságú lukak, a dob fogazott
kerékként kapcsolódik a papirostekerccsel.

A VERDOL-gép

EM
E
359

Hogy az nx támasztó lemezen lévő n% papiros a k tűkre nyomuljon,
az nx, n2, valamint az N dob is az « 3 egykarú emeltyűre yan szerelve,
amely minden vetéskor lengő mozgást végez. Amikor e kar lefelé leng,
akkor az N dob a kívánt szögelfordulást végzi, vagyis újabb papirosdarabot csúsztat a K tűk elé; amikor pedig felfelé leng, a papiros a k
tűkre szorul, ezeket tehát részben feltolja s így a h tűk egyrészét annyira
emeli, hogy végeik a rostélyrudak falába ütköznek, miért is vízszintes
irányban eltolatva a platinák kilengetését végzik.
Minthogy a k tűk főleg a saját súlyuk és csak részben a h tűk
súlyával nehezednek a papirosra, szúróhatásuk jóval csekélyebb az e tűk
hatásánál, ezért a mintásán lyuggatott papiros vékonyabb is lehet. Az ily
vékony papirosból azonban sávokat nem fűzhetünk össze, ezért VERDOL
azt VAUCANSON módjára tekercs alakjában használja.
201. A JACQUARD-gép sikerűit módosításai közül még a damaszkszövésre alkalmas szerkezetet óhajtjuk ismertetni.
A damaszk- vagy kamuka-árú a JACQUARD-árútóI ugyanis az ábra
határvonalainak tagoltságában különbözik. A JACQUARD-.árúnáI egy-egy
fonalvastagság alkotja a határvonal lépcsőzetességét, holott damaszkárúnál rendszerint négy-négy fonal, ez okból ez utóbbi árúnál az ábra
határvonalainak lépcsőzetessége szabad szemmel is jól látható. Előnye a
damaszk-elrendezésnek, hogy nagyméretű ábrák megszövésénél negyedakkora számú platina kell, mint ahány láncfonal van a mintaelemben és
mert az ábra határvonalán a lépcsők a vetésirányban is láthatók, a kártyák
száma szintén V-t-ére csökken, vagyis a JACQUARD-gépnek négy vetésen
át nyitva maradó szádat kell alkotnia. A nyitva maradó szádban a vetések
rendszerint atlasz- vagy sávolykötés szerint köttetnek le a JACQURD
zsinórozása előtt elhelyezett nyüstök segítségével, amelyek előnyüstöknek
neveztetnek. Ez előnyüstök akkora hosszúságú nyüstszemekkel bírnak,
hogy a szádképzést ne akadályozzák. Szádképzéskor tehát az előnyüstök
szemei úgy az alsó, mint a felső szádsíkban lévő fonalakkal érintkeznek,
miért is velük a fonalak bármelyikét az ellenkező szádsíkba terelhetjük
Az ilyen felszerelést a 217/1. ábra láttatja. Ebből kitűnik, hogy a nyüstök
hatása egyes láncfonalakat a szádban keresztez és ezeket nagymértékben
megnyújtja. Nehogy azonban megnyúlásuk a szakadásig terjedjen, a
szád magasságát a lehetőségig csökkentjük. Ez oka annak, hogy damaszkszövéshez csak kisméretű csévét használhatunk.
A szád kisebbítése dacára, a fonalak mégis csak szakadoznak.
E hátrányt kiküszöböli a TSCHÖRNER-WÉIN-féle találmány, amelynek
lényege a 217/11. ábra szerint abban áll, hogy a mintaelem minden láncfonala külön platinára van ugyan felfüggesztve, de az egymás mögött
elhelyezett JACQUARD-platinák közös tűvel állnak kapcsolatban. Kétszázas
JACQUARD-gép használata esetén az egymás mögött álló négy platinára
(l v l2, 4, k) közös tű hat, miért is e négy platina egyforma mozgást
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végez. Hogy a felemelt négy láncfonal négy vetéssel az atlaszkötés
szerint leköttessék, a négy platina közül minden vetéskor egy-egy az alsó
szádba, viszont a lent maradt platinacsoportokból egy-egy a felső szádba
emelendő. E mozgás végrehajtása céljából a pengék nincsenek közös keretbe
foglalva, hanem mindegyike (plt p2, p3, p4) külön mozgató szerkezettel
van felszerelve, épen úgy a fenékdeszka is négy részre van osztva,

217. ábra.
I. Előnyüstökkel és JACQUARD-géppel felszerelt damaszk-szövőá^ék. II. A TSCHORNERWEIN-féle damaszk-gép. III. A nyüstemelő JACQUARD-gép.

helyesebben mondva négy pengével van helyettesítve, amelyek szintén
nyüstök módjára mozgathatók.
Az eddig ismertetett módosításokon kívül közölni óhajtjuk a 196.
pontban már említett jACQUARD-féle nyüstemelő-szerkezetet is. Ez a szerkezet, amint azt a 217/III. ábra láttatja, lényegesen egyszerűbb a rendes
jACQUARD-gépnél. Ez ugyanis csak egy sorban elhelyezett 20—30 plati-
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nából áll, amelyek mindegyike súllyal terhelt nyüstöt hord. Minden platina
külön tűvel van felszerelve és e tűk elé minden vetés alkalmával újabb
kártya kerül.
202. A JACQUARD-gép gyors elterjedése a mustrák rajzolását és a
kártyák készítésének módját is fejlesztette.
Hogy a kártyalyukasztás nagyobb hibák elkövetése nélkül elvégezhető legyen, a mustrát olyan kockázott papirosra rajzolják, amelynél a
kockák osztása megegyezik a használandó JACQUARD-gép platinái hoszszanti sorainak számával. Ha tehát a mustrát pl. 400-as gépen óhajtjuk
megszőni, akkor azt olyan kockás papirosra rajzoljuk, amelyen minden
nyolcadik, 500-as gép használatakor minden tizedik kockát befejező vonal
vastagabb.
Az ilyen papirosra rajzolt mintánál két-két vastagabb vonal között
lévő kötőpontok a kártya egy-egy keresztirányú sorának felelnek meg.
A kötőpontoknak megfelelő kártyalyukasztás a legegyszerűbben a
218/1. ábrán látott támasztólemez-párral (A, B) és a lyukasztóvassal (C)
végezhető. A támasztólemez-páron ugyanis annyi lyuksor van, ahány a
prizmán. A lyukasztandó P karton-sávot az A és B lemezek közé helyezik,
rajta először a fűző- és kapaszkodó-lyukakat készítik el, ezután a keresztirányú sorokat a mustra szerint lyuggatják ki.
A munka gyorsítása céljából a fűző- és kapaszkodó-lyukak készítésére a 218/11. ábrán látott lyukasztót használhatjuk. Ez esetben a lyukasztandó karton (P) az A Japra helyezendő s minthogy a 6 fűző- és a 3 kapaszkodó-lyuknak megfelelő 9 lyukasztó a B oszlopok által vezetett C lapba
van erősítve és mert a C lap a D tengely végén lévő forgattyúk és az E
tolórudak útján a karton felé tolható, azért a kilenc lyuk egy nyomással készül.
A mustrának megfelelően a lyuggatott kartonokat most már a fűzőkeret hosszanti léceibe vert szegekre helyezzük, ahol azok egymástól a
prizma méretének megfelelő távolságba jutnak, miért is a kártya két szélén
és annak közepén lévő fűzőlyukakba végig vékony spárgát fűzünk s az
első és utolsó kártyát is egymáshoz fűzve, a kártyákból végnélküli láncot
alkotunk.
Ámde a lyukasztólemez használata, vagyis a lyukaknak egyenkint
való kiverése igen lassú munka, miért is annak gyorsítására olyan gépet
szerkesztettek, amellyel a kartonon egy-egy keresztsort egyszerre lyukaszthatunk. Az efféle lyukasztógép főbb részeit a 218/111, ábra láttatja. Működése a következő: A P kartonlapot, amelyet előbb a 218/11. ábrán látott
gépen kapaszkodó- "és fűzőlyukakkal láttunk el, az A kocsi szerkezet
keretébe fogjuk be. E keret Bt és B., kilincsszerkezete a kartont egy-egy
lyuksornak megfelelően továbbítja. Ez útjában a P kartonlap a Q és C 2
lyuggatott pántok közé jut, amelyek annyi furattal bírnak, ahány furata
van a prizma keresztirányú sorának. E pántok fölött a D lyukasztóvasak az
E x alaplemezbe olykép vannak szerelve, hogy annak furataiban elmozgathatok,
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de külön szerkezettel rögzíthetők is. A lyukasztóvasak fölött az Ex és
hüvelyszerű vezetékben ugyanis F támasztó lemez-sávok vannak, amelyek
akkora kivágással bírnak, hogy ezekbe a D lyukasztó fejei beleférnek; ha

218. ábra.
I. A kézi lyukasztószerszám. II. A fűző- és a kapaszkodó-lyukak kiverése. Illa. Lyukasztógép vízszintes sorok lyukasztására. III&. E gép szerszáma meddő helyzetben. IIlc. Ugyanaz
működőképes helyzetben. IV. Teljes kártyákat lyukasztó gép.
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tehát e kivágásokat helyezzük a lyukasztó fejei fölé, a lyukasztók ezekbe
behatolnak; de ha az F sávokat a 01 és ö2 szögemeltyűk útján a vízszintessíkban elcsúsztatjuk, a D lyukasztó fejrészei fölé az F sértetlen keresztmetszete jut, ezzel tehát a lyukasztót rögzítettük. A szögemeltyű úgy
van szerkesztve, hogy a ö 2 kar vízszintes helyzetében a kivágás kerül a
D lyukasztófej fölé, amint azt a 218/IlIa. és 218/1116. ábrák láttatják, míg
felfelé irányuló helyzetében az F lemezsáv a 218/IIlc. ábrán látható
helyzetbe jut, ekkor tehát a lyukasztóvasak' az F-be ütköznek és a
kartqnt átlyukasztják, ha ugyan az E1 és Ez hüvelyszerű vezetéket az E0
csapjára támaszkodó H tolórúddal lehúzzuk. Hogy a ö 2 karokat a mustrának megfeleló'en húzhassuk meg, mindegyikét zsinórral a gép fölött
elhelyezett pálcákra kötjük; minthogy pedig e zsinórok egy síkban sorakoznak egymás mellé, szabályszerűen kiszedhetők és meghúzhatok.
Nagy üzemek részére olyan lyukasztógépeket szerkesztettek', amelyekkel az egész kártya a mustrának megfelelően egyszerre kilyukasztható.
E gép főbb részeit a 218/IV. ábra láttatja. E részek megegyeznek a
218/IIIa. ábrán látott gép részeivel, elrendezésük azonban lényegesen
eltér, amennyiben a D lyukasztóvasak nem a függélyes, hanem a vízszintes síkban vannak elhelyezve. Ez elrendezés következtében a lyukasztókat az Ex és E2 vezető lapokba kell elhelyeznünk és az F támasztó
lemez-sávokat a függőleges síkban kell mozgatnunk és mert éz utóbbiak
a lyukasztók nagy száma miatt azok fejei elé el nem helyezhetők,
minden lyukasztóvasat d ütközővel kell ellátnunk, hogy ennek segítségével
támaszkodjék az F lemez-sávhoz. E lemez-sávok úgy vannak elhelyezve,
hogy áz esetben, ha saját súlyuk hatását akadálytalanúl a fenéklapig követhetik, azok kivágásai kerülnek a d ütközők elé, miért is a lyukasztók
ellenállás nélkül csúszhatnak balról jobbra; de ha az F támasztókat felfüggesztő zsinórjuk segítségével felhúzzuk, a d ütközők folytán azok
rögzítve lesznek. Ha tehát az ilyen rögzített lyukasztók elé az A2 és B2
lyukasztott lemezek közé fogott kartonsávot a K tolórúd segítségével
a lyukasztóvasak felé toljuk, ezek a kartonon áthaladni kénytelenek, vagyis
azt kilyukasztják. A K tolórúd közvetlenül a Bx vezetékkel áll kapcsolatban, de az utóbbi az Ax és A2 részt tolja maga előtt, a lyukasztás befejeztével pedig, amikor a K tolórúd visszafelé halad, a rajta levő k
ütköző az Ax és A2 részeket eredeti helyzetükbe tereli, a H lap pedig, amely
ugyancsak a K tolórúddal áll kapcsolatban, a tovacsúszott laza lyukasztóvasakat tolja a többiek sorába.
Az F támasztók felfüggesztő zsinegjeit a lyukasztógép oldalán épen
úgy szokás a függélyes síkban egymás mellé elhelyezni, amint a 213/111.
ábrán látott mustrás szövőszéknél, ennélfogva ezek beszedhetők és a
beszedő zsinegek segítségével gyorsan különválaszthatók és meghúzhatok.
Az F támasztók felfüggesztő zsinegeinek egyik ágát a lyukasztógép fölé
elhelyezett JACQUARD-gép platináira is akasztják, hogy azok a platinák
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útján is felhúzhatók legyenek. Ez utóbbi felszerelés folytán e lyukasztógéppel ugyanolyan kártyát készíthetünk, amilyent a JACQUARD-gép prizmájára helyeztünk, vagyis ezzel a kártyák másolatát készíthetjük el.

A bordaláda mozgatása.
203. A kézi szövőszékek bordaládáját, amint már a 169. pontban
a 163. ábrában bemutattuk, az állvány felső vízszintes gerendájára lenghetően függesztik fel és, hogy lengése csekélyebb súrlódással járjon,
azt hengeres csap helyett a 219/Ia. és a 219/16. ábrán látható módon
kúppal vagy pedig éllel támasztják. Minthogy a szövés akadálytalan végzése céljából a bordaláda alsó dorongja a szád alsó síkjának szintjébe
állítandó, az e karokat a g támasztóléchez képest elmozdíthatóan szerelik
fel, még pedig a 219/I&. ábra baloldalán látható módon ékkel, vagy az
e karok furataiba helyezett pecekkel, esetleg a 219/1 c. ábra szerint csavarral.
A borda*) megerősítése céljából a bordaláda a alsó dorongja, valamint
a c felső fedője horonnyal van ellátva, amint azt a 219/Ic. ábra szemlélteti.
204. A szövőgépek bordaládáit kezdetben épen úgy függesztették
fel, mint ahogyan azt a kézi szövőszékeknél láttuk, mozgatásukat azonban
forgattyú s tolórúd segítségével végezték. Ez az elrendezés a szalag-szövőgépeken jól bevált, mert e gépek lassú járásúak, de a gyorsanjáró pamut- és
gyapjúszövőgépeken nem, mert a gyors és heves borda-ütések következtében az állvány lazult. Hogy e hátrányt kiküszöböljék, a bordát alúl
támasztják, úgy amint azt a 220/1. és 220/1V—V. ábrákon látjuk.
Ez ábrákból kitűnik, hogy a forgattyú (r) s tolórúd (h) hosszúsága
között a viszony nem ugyanaz minden szerkezetnél, még pedig azért
nem, mert ezek viszonya a bordaláda veszteglésidejét határozza meg, ez
utóbbi pedig a szövet szélességétől függ. Keskeny árúk szövésekor
ugyanis elegendő, ha a bordaláda a maga lengésidejének Vs-a alatt
vesztegel, míg az 1,5 — 2 m széles árúk" szövésekor annak 2/s ideig
kell vesztegelnie, hogy a vetélő a szádban meg ne rekedjen, sőt 2 , 5 ~ 3 m
széles szöveteknél szükséges, hogy a bordaláda 3/s ideig vesztegeljen, az
ennél szélesebb szöveteknél pedig 4/s-ig.
Az 78 veszteglést olyan szerkezet biztosítja, amelynél a tolórúd
hossza h = br, a 2/s veszteglést pedig, amelynél h = 2 r, a 8/s veszteglést,
amelynél h nem sokkal nagyobb, mint r, feltéve ugyanis, hogy mindhárom
esetben a bordaláda karjának hosszúsága / / = 1 0 r .
*) A bordafogak lencse-keresztmetszetű drótokból készülnek (6), ezeket kellő
hosszúságúra vágják és párhuzamos elrendezésük céljából a 219. ld. és 219/1*'. ábrán látható a és p, valamint a t és
lécpárok közé fogják ; minden fogat a szomszédostól a lécpárt körülcsavaró dróttekercsnek egy-egy menetével különitnek el és hogy mind e részek
helyzetükben rögzítve legyenek, a lécpárok közötti részt lágy forrasztó-íémmel forrasztják össze.
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Az Vs ~ 3/8 veszteglést forgattyús szerkezettel érjük el, a 3/8-nál
hosszabb ideig tartó veszteglést pedig már csak bütykös tárcsákkal.
A forgattyús szerkezetek elrendezésére vonatkozólag megemlítjük,

219. ábra.
la. A kézi szövőszék bordaládájának keresztmetszete. Ib. Ugyanannak nézete. Ic. Ugyanannak különleges szabályozása. I d. és le. A borda elemeinek elrendezése. Ila. és \\bA kerekes vetélő, lila. A gyorsvetélő metszetben. III6. Ugyanaz nézetben. IVa. A váltóláda metszetben. IVb. Ugyanaz nézetben.

hogy a tengelyt, amint azt a 220/II. ábra vastagabb vonallal kihúzott
része láttatja, úgy helyezzük el, hogy az a tolórúd két szélső helyzetében
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a bordaláda fogópontjának két szélső helyzetét összekötő vonal (0~8)
irányába essék. Ezzel ugyanis elérjük, hogy a bordaláda közelítőleg a
szinusz-törvény szerint mozog, épen úgy, mint a nyüstök, amint azt a
221/111. ábra láttatja, amely a bordaláda elmozdulását a körülforgás
idejének függvényében ábrázolja. Félreértések elkerülése céljából megemlítjük, hogy a veszteglés alatt nemcsak a zérus-sebességgel bíró állapotot
értjük, hanem már az olyan mozgást is, amelynek sebessége igen csekély.
Szövőgépeknél gondoskodnunk kell továbbá arról is, hogy a borda
és a főtengely között a nyüstök elhelyezésére elegendő hely legyen. Abban
az esetben, ha h = 5 r, közöttük akkora a távolság, hogy ott 6 nyüst elfér,
de ha ennél több nyüstöt kellene elhelyeznünk, vagy ha a tolórúd kurtább volna 5 r-nél, akkor e géprészek távolságát növelnünk kell. Ennek
a feladatnak eleget tehetünk azzal, ha a főtengely és a bordaláda közé
parallelogrammát iktatunk, amint azt a 220/IV. ábra láttatja, de elérhetjük
azt más módon is, a HARTMANN-féle szövőgépen például á parallelogramm helyett szögemeltyűkkel, amint azt a 220/V. ábra láttatja. Ez utóbbi
gép elrendezése még abban is különbözik az előbbiekétől, hogy a forgattyút excenter helyettesíti. Ezzel ugyanis a h/r viszony majdnem az
egységig csökkenthető.
A 3/8-nál nagyobb veszteglés-időt SCHÖNHERR úgy éri el, hogy
különleges bütykös-tárcsát használ, amely a bordaládát, amint azt a
220/VIű. és 220/VIb. ábrák láttatják, csak befelé mozgatja, míg kifelé azt
az R rugó tereli. E célból a rugó a szövőgép A melldorongjában elhelyezett
három szögem^tyűvel (C) áll kapcsolatban, mely utóbbiak a D tolórudak
útján a B bordaládát mozgatják. E szögemeltyűk a G húzórúddal is kapcsolatban állnak, amely azokat a H egykarú emeltyűvel köti össze. Minthogy
a H emeltyűre az F főtengelyre ékelt E bütykös-tárcsa a 220/VI<b. ábrán
látott módon hat, azért a bordaláda külső helyzetében addig kénytelen
vesztegelni, amíg a H kar a bütykös-tárcsa körvonalszerű részével érintkezik. Az ábra szerint a körvonalszerű rész 180°-nyi elfordulásnak felel
meg, a vesztegelés tartama tehát a körülforgás 4/s-a.

A vetélő mozgatása.
205. A XVII. század végéig a vetélőnek a szádon való átdobását
kézzel végezték. Szalagok szövésekor a vetélőt hosszabbra készítették a
szalag szélességénél, miért is azt a szövő a szádon át egyik kezével a
másikba áttehette.
Az egy méternél keskenyebb árúk szövésekor a vetélőt a szádon
a szövő úgy dobta át, hogy mindkét kezét a szád szélére helyezte,
egyik kezével átdobta a vetélőt, a másik kezével felfogta azt. A vetélő
átdobása után a lábítókat váltotta és a bordával a vetüléket beverte.
Az egy méternél szélesebb szövetek szövésekor azonban a munkás
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már nem érte el a szád széleit, ezért a vetélőt nem ő maga, hanem a
szövőszék jobb s bal oldalán álló segédmunkások egyike vetette át,
másika felfogta azt, a szövő pedig csak a lábitók váltását és a bordaláda oda-verését végezte. Szélesebb szövetek szövéséhez tehát, aminők
a posztóárúk is, három munkás kellett s mindhármuknak munkája eléggé
terhes volt.
A posztószövő munkások sorsán enyhítendő, JOHN KAY angol
posztószövő a vetélőnek egyszerű módon való átdobásával foglalkozott.

/

/

/ \
\
\

220. ábra.
I. A keskeny szövőgép bordaládája. II. A főtengely helyzetének megállapítása. (A vastagabb vonal szerinti elrendezés a szinusz-törvényt érvényesíti.) III. A bordaláda elmozdulásának ábrája. (A vastagabb vonal a II. ábra hasonló vonallal kihúzott elrendezésének felel meg.) IV. A parallelogrammal felszerelt bordaláda. V. A szögemeltyűkkel
felszerelt bordaláda. Via. A SCHÖNHERR-féle bordaláda felűlnézete. VIA. Ugyané
bordaláda behúzó szerkezetének oldalnézete.

Fáradozását siker koronázta. Ő ugyanis 1733-ban már elkészítette szerkezetét -r- a gyorsVetélőt —, amellyel egyetlen egyén, vagyis a szövő
egymagában, képes volt széles posztókat is szőni.
Találmányának lényegét a 219/IIa., a 219/116., a 219/IIIű. és a 219/1116.
ábrák szemléltetik. Ez ábrákból kitűnik, hogy JOHN KAY az izomerő
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csökkentése céljából a vetélőt kerekekkel látta el (1. a 219/11 a. 219/116.
ábrákat). A kerekek tengelyeit azonban nem párhuzamosan, hanem egymáshoz képest szög alatt helyezte el, hogy a vetélő körpályán törekedjék
haladni s ennek következtében a bordához simuljon és az a alsó
dorongról le ne guruljon. Hogy a vetélőben az átdobáshoz szükséges
eleven erőt halmozhassa fel, a bordaláda mindkét végére a 219/IHű.
ábrán látható módon lécekből fiókokat készített, ezek q és c2 léceit
hornyokkal látta el, amelyek az e± bőrhurokkal felszerelt e., tolattyú
vezetékét képezték.
A bőrhurkos tolattyúnak, vagyis a vetőfejnek mozgatását a markolattal felszerelt / zsinórzattal, az ostorral végezte (I. a 219/1116. ábrát) aszövő.
Az ostor megrántásakor ugyanis a vetőfej és a vele érintkező vetélő
gyorsító mozgást nyert, a vetőfej a vezetéke végén megakadt, a vetélő
pedig a szádon átgurúlni volt kénytelen. Amint a vetélő a szád túlsó
oldalára ért, az ott veszteglő vetőfejbe ütközött s ezzel együtt haladt a
fiókba. Hogy azonban a vetélő e fiókból vissza ne pattanjon, a vetőfejet
a szövő az ostor feszítésével némileg fékezte.
JOHN KAY találmányát az angol posztószövők csak rövid ideig méltányolták. Abban az időbeR ugyanis a posztóárúk iránti kereslet gyengült
és a munkanélküliek száma rohamosan nőtt. A munkanélküliek abban a
balvéleményben, hogy nyomorukat egyedül a gyorsvetélő okozza, ennek
kiküszöbölését határozták el. A munkások rosszindulatú támadása elől
JOHN KAY Franciaországba menekült, ahol találmányát igen kedvezően
fogadták. Találmányának hatása alatt a francia posztóipar oly rohamosan
fejlődöttp^iogy vele az angol ipar versenyezni nem tudott, miért is e
verseny nyomása alatt az angol ipar kénytelen volt a haladás útjára lépni
és a gyorsvetélőt ismét alkalmazni.
Az eddig ismertetett gyorsvetélő béllelt és kettős szövetek szövéséhez nem használható, mert az csak egy vetélővel dolgozhatik, holott
e szövetfajták szövéséhez rendszerint két, esetleg több vetélő is kell.
E hiányon JOHN KAY fia, RÓBERT KAY segített. Ő ugyanis 1760-ban
feltalálta a váltóládát, amelyet a 219/IVa. és 219/IVó. ábra szemléltet.
Ennek lényege az, hogy a bordaláda alsó a dorongja két végén c
fiókcsoportok vannak elhelyezve, amelyeket a szövő emelőkarokkal
emelhet vagy sülyeszthet. A jobboldali csoportok mozgatására az lx és
4 emeltyű szolgál, ez ugyanis közvetlenül van a fiókcsoporttal kapcsolatban, míg a baloldali csoportot ugyanaz az emeltyű a ky és k2 emeltyű
közvetítésével emeli. Minthogy a kívánt fiókot pontosan kell a vetélőpálya síkjába helyezni, azért az lx kar helyzetét az m fogazott rúd szabályozza. Nehogy a vetőfejek a fiókok emelését gátolják, azokat váltás
közben a fiókcsoportból el kell távolítani, e célból ő a vetőfejeket az nx és
n2 nádpálcákkal szerelte fel, amelyek a vetőfejeket a fiókokból kitolják,
mihelyt a szövő az ostort megereszti.
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U06. A vetélőnek géperővel való átdobásával JOHN KAY is foglalkozott, ezt a feladatot azonban nem tudta megoldani. Fáradozásának
némi sikere mégis volt, amennyiben megvalósította a szalagszövő-gép
vetélőjének gépies mozgatását.
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rugó (r) feszíti. A szalagszövőgép munkaképességének fokozása céljából több bordát helyednek el közös bordaládába, minden borda között azonban kétszer akkora közt hagynak, mint
amekkora a borda hossza, hogy a vetélőket e közökbe elhelyezhessék.
Minthogy valamennyi vetélő kerekeit ugyanaz a d rúd mozgatja, valamennyi ugyanabban az irányban mozdúl el, az ábrán például balról jobbra*
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mért is a legszélsőbb jobboldali fióknak üresnek kell lennie, hogy a legszélsőbb jobboldali vetélő ebbe bejuthasson és az ilykép felszabadult
fiókba az ezt követő vetélő helyezkedhessék el.
Megpróbálták a szalagszövőgép munkaképességét azáltal is fokozni,
hogy a vetélőknek körszelvényalakot adtak, mert ezzel a fiók hosszanti
mérete lényegesen csökken s így a bordaládán több borda helyezhető el.
Ezt az elrendezést a 221/III. ábra láttatja.
A d fogazott rúd váltakozó irányú mozgatását ugyancsak a 221/III.
ábra mutatja. Ebből kitűnik, hogy a d rúd mindkét végéhez zsinórok
és k± csigák kellőkép
vannak kötve (fu / 2 ), amelyek, miután azokat a
irányították, a gv g2 egykarú emelőkhöz kapcsolódnak, ez emeltyűket
pedig a hv h2 bütykös tárcsák mozgatják.
A szalagszövőgép munkaképességét végre még úgy is fokozzák,
hogy egy-egy bordában egymás fölött két vagy több láncrendszert húznak
be s így két vagy több vetélőt helyeznek egymás fölé, amint azt a
221/IV. ábra láttatja.
A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy a szalagszövőgép vetélőjének
mozgatás-elvét a brossozott*) árúk szövésénél is felhasználják.
Ez elrendezés lényegét a 221/Va. s a 221/V6. ábrák mutatják. Ezekből
kitűnik, hogy a brossozó-szerkezet a közönséges bordaládának c felső léce
fölé olykép van szerelve, hogy d kerete a bordaláda támasztó karjai
között fel és alá mozoghat. A brossozó-szerkezetet az r rúgó állandóan
az e ütközőig igyekszik felemelni, a munkás pedig azt, szükség esetében,
az / ütközőig nyomhatja le. A szorosabb értelemben vett brossozószerkezetet a d kerethez erősített h lap tartja. E lapon levő b patkók
az a csévetartók vezetékei, a csévetartók ugyanis körmozgást végeznek
azáltal, hogy a g fogazott rúd az a csévetartóba erősített ax pontfogakkal
érintkezik. Ha tehát jACQUARD-géppel az a és b patkók kivágásainak megfelelő részen szádat képezünk és a d keret lenyomásával az a csévetartó pályáját a szád közepéig sűlyesztjük, a g rúddal pedig jobbra vagy
balra mozgatva a csévét a szádon átcsúsztatjuk, a színes vetülék a szádban marad és a következő szádképzéskor leköttetik. Ezt követőleg a szövő
a d lapot elengedi, miáltal a brossozó-szerkezet felemelkedik és a rendes
alapkötést köti, majd a szükséghez képest megint brossozást végez.
Némely láncfonalnak szélesség-irányban való elmozdításával hímző
hatást is fejthetünk ki. Ezt a feladatot különleges bordaládával oldhatjuk
meg, amelyet láncozó- vagy hímzőládának
nevezünk. Szerkezetéta 221/VI.
ábra láttatja. Ez ábrából kitűnik, hogy a D hímzőfonalat tartalmazó cséve
a C léc nyüstoldalán "van, az E fonalvezető ellenben annak túlsó oldalán.
Minthogy a fonalvezető az F u F 2 szánok útján a függélyes és a vízszintes
irányban elmozdítható, azért a D fonal a fonalvezető segítségével a szád
') Brossozottnak ugyanis akkor nevezzük a szövetet, ha némely színes vetülékfonal
nem halad a szövet teljes szélességén végig, hanem csak egynéhány fonalon át.
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alsó síkjába terelhető, hogy a vetéssel lekössön, vagy a szád fölé emelhető s akkor az szabadon marad, de el is tolható jobbra vagy balra s
új helyzetében ismét lekötheted
207. A vetélőnek gépies átdobását ugyanaz a CARTWRIQHT oldotta
meg 1787-ben, akiről a fésülőgépek ismertetésekor már megemlékeztünk.
Szerkezete kezdetben igen nehézkes volt, de azt az idők folyamán
annyira módosították, hogy végre a mai formáját kapta meg.
A gyakorlatban ezidőszerint háromféle vetőszerkezet van elterjedve.
Választásukat a szövet szélessége állapítja meg. Mentől szélesebb szövetet
készítünk, annál nagyobb sebességgel kell a vetélőt átdobni, hogy az a
nyüstök veszteglés-ideje alatt a szádon áthaladhasson; a szövet szélességével tehát a vetélő sebessége fokozandó, ez utóbbi pedig a vetőszerkezettől függ.
Az 1,20 m-nél keskenyebb szövetekhez ugyanis a felülről ható ostorszerkezet felel meg, az 1,25 ~ 2,5 m széles szövetekhez már az alulról
hatót-, végre a 2,5 /ra nél szélesebb szövetekhez a rúgóval működő vetőszerkezetet kell használnunk.
A felülről ható vetőszerkezet lényegét a 222/1. s 222/IIű.- \\b. ábrák
láttatják. E szerkezetnél a kerék nélküli sima vetélő befogadására a bordaláda A alsó dorongjának mindkét végén fiókok vannak, amelyeket az a
jelű előlapok, a b hátlapok és a c véglapok határolnak. A bordaláda B karjába támaszkodik a c véglap furatán áthaladó e rúd, amely a bivalybőrből készült / vetőfej vezetéke. E vetőfej kapcsolatban áll az fx bőrszíjas
ostorral, ez utóbbi pedig a fából készült g ostornyéllel, amely a k függélyes tengelyen súrlódó tárcsák közé úgy van megerősítve, hogy zavaró
ellenállások esetén ne az ostornyél törjék, hanem a súrlódó kapcsolat
engedjen. E célból a K tengely végén lévő kx ékelt tárcsa felső lapja
fogazott s erre fogazott lapjával illeszkedik a K alátétlemez, amely a
tengelyre fűzött g ostor nyelét félig körűifogja. A kx és k., fogazott kapcsolót az rx rugó szorítja össze, ezt pedig a fölötte elhelyezett csavarház
tartja összenyomva. A K tengely függélyes helyzetét az mx és m 2 csapágyak
biztosítják; ennek a vetélő átdobásához szükséges elforgatását az E bütykös
tárcsa az l kar útján végzi, visszahúzását pedig az n tárcsára akasztott
r 2 rugó. Minthogy a K tengellyel, elforgatása folytán, a g ostornyél az
f x ostor útján az / vezetőfejet magával viszi, azért ez utóbbi az útjában
álló vetélőt is gyorsítja.
Hogy a vetélő gyorsításával járó rángatások a géprészek gyors
tönkremenését ne okozzák, a vetőfejet a bordával rugalmasan kapcsolják.
E célból a vetőfej ütköző felületét bőr-alátétekkel látják el, ezeket
pedig az e rúdra fűzik. A bőr-alátétek alakját a 222/1. ábra baloldali
része mutatja. A fiókok belső oldalán külön tx szíjak vannak, a külső
oldalakat pedig a 4 szíj kapcsolja össze. Ez utóbbi a bordaláda alsó
dorongján halad végig egyik fióktól a másikig.
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A felülről ható ostorszerkezetet ismerve, a vetélőnek e szerkezet
által átadott sebességét a következő módon számíthatjuk ki:
A 222/116. ábra szerint ugyanis a g ostornyél a szögelfordulása
ugyanakkora, mint az l karé, amelyet a bütykös tárcsa közvetlenül elforgat.

222. ábra.
I. A felülről ható vetőszerkezet elölnézetben. Ha. Ugyanaz oldalnézetben. 116. Ugyanaz
alaprajzban. III. Az alulról ható vetőszerkezet. IV. A ScHÖNHERR-féle vetőszerkezet.

Hogy a g kar végpontjának sebességét megállapíthassuk, annak útját és
az út végzéséhez szükséges időt kell ismernünk. Minthogy a megtett út
körív alakú, annak hosszúsága így fejezhető ki:
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s = 2hr.JL

(84.

ideje pedig, mert a bütykös tárcsa félakkora fordulatot tesz, mint a főtengely,
vagyis, mert ennek egy körűiforgásra eső ideje: ~

mp és mert gyorsító

mozgása csak (3 szög leírása alatt megy végbe, ekként feiezhető ki:
/-

ennélfogva végpontjának
•
venye szerint, így irható:

6 0

P •
/««
(85
«/2 360'
"
sebessége, az egyenletesen gyorsító mozgás tör2s
hun
a
v = -y =
—^ •
(86.

Ez a képlet, mert az ostornyél a vetőfejjel össze van kötve, a vetőfej
sebességét is adja. Ennek számértéke, figyelembevéve, hogy A = 500
milliméternél hosszabbra nem készíthető és hogy

1 ~ 1,5 határok kö-

zött választható, a fordulatszámnak 50 ~ 80-szorosa, vagyis:
v = (50 ~ 80) n.
(86/a.
A vetélő sebességét ismerve, számítsuk ki, mekkora utat tehet az
meg a bordaláda tB veszteglés ideje alatt. Jelöljük ezt az utat sz-szel,
minthogy ez a szőhető szövet legnagyobb szélességével egyenlő; tegyük
fel, hogy ez úton sebessége változatlan, ekkor az így fejezhető ki:
SZ—V.ÍB.

(87.

E képletben szereplő tB a bordaláda veszteglés ideje, ez pedig:

ennélfogva

sz — lr.h

^(Vs ~ 2/V ~ 8/s).

(87'la.

Ennek számértéke, ha h és a/p fenti értékeit helyettesítjük:
sz = 700 ~ 1200 mm.
A 87la. képlet szerint a szőhető szövet szélessége adott veszteglés
esetén egyedül az a/p viszony változtatásával módosítható. Értéke növelhető az a szög nagyobbításával, vagy pedig p-nak csökkentésével. Hogy
az a szög növelhető legyen, a bütykös tárcsa orra leszerelhetően készül,
hogy helyébe más nyúlványú orr ráerősíthető legyen. A p szög kisebbedését pedig egyedül a bütykös tárcsa lejtőjének ki reszelésével érjük
el, az ily módon megváltoztatott tárcsát azonban eredeti alakjára többé
vissza nem hozhatjuk, miért is ez az eljárás a legritkább esetben indokolt. A p szög értéke p = 22° ~ 25° szokott lenni s mert a = (l ~ l,5)p,
azért a = 2 5 ° ~ 38°.
Ez adatok ismerete alapján a bütykös tárcsát a nyüstemelő excenterek szerkesztése elvén már elkészíthetjük, azzal a különbséggel, hogy
itt csak gyorsításról kell gondoskodnunk. Ezt vagy a szinusz-törvény
alkalmazásával, vagy az angol eljárással végezhetjük. Ez utóbbi ugyanis
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az egyenletesen gyorsuló mozgás törvényét adja, minthogy az egymásután
következő páratlan számokösszege a folytatólagos számok négyzetét fejezi ki:
1 = 1 2 , 1 + 3 = 2 2 , l - f r 3 + ' 5 = 3>, l + 3 + 5 + 7 = 42 és így tovább.
A 223/1. ábrán a szinusz-törvény szerinti szerkesztést ismertetjük.
E célból meghúzzuk az r0 sugarú alapkört, amelyet megkapunk, ha a
223/II. ábrán látható rt tárcsasugárhoz hozzáadjuk a görgő rg sugarát;
továbbá megrajzoljuk az rk sugarú legnagyobb excenterkört is, melyet
oly módon állapítunk meg, hogy a 223/11. ábrán látható görgőnek
kimozdulása útját, a zx zr'-t, a 223/1. ábrán a görgőnek elmozdulás-irányára, JCx jeZ-re vetítjük. A görgő ugyanis nem abban a vízszintes síkban
mozog, mely az E0 tengely középpontján megy át, hanem egy felsőbb
síkban, melyet mi xxxx'-el
jelöltünk. Az rk sugár tehát akkora, hogy a
vele meghúzott kör a görgő legszélsőbb helyzetének vetületi pontján
halad át.
Ezek után az r0 és rk koncentrikus körökből kivágjuk a (3 szögnek
megfelelő szelvényt és ezt négy részre osztjuk, az osztáspontokon átmenő
sugarakat sorszámmal látjuk el. Majd az xx xx vonalon ennek az rk körrel
való metszéspontjából, mint középpontból, megrajzoljuk a görgő pályája
vetületével mint sugárral a negyedkört, ezt is négy részre osztjuk, sorszámozzuk, a kör osztáspontjait az xx xx vonalra vetítjük s ezeket ugyanígy
sorszámozzuk. Most már megjelöljük e vetületi pontoknak az E0 tengely
középpontjától mért távolságát, az azonos számú sugarakon pedig metszéspontjaikat kis körökkel látjuk el és a sugarakkal, egyformán sorszámozzuk. E pontok adják a görgő középpontjának helyzeteit.
A nyüstemelő excenterek szerkesztésekor ezen középpontok helyzeteit még helyesbíteni kellett, mert a görgő az E0 tengelyen átmenő síkban e tengellyel párhuzamos csap körűi mozgott, most azonban a görgő
csapja az előbbihez képest 90°-kal el van forgatva, a helyesbítés tehát
elmarad, ezért a kis körökkel jelzett középpontokból meg kell húznunk
a görgő köreit és ehhez burkoló görbét kell rajzolnunk. A görgő sugaraira vonatkozólag figyelembe kell venni, hogy az l kar igen rövid és
így mozgása következtében az érintkezés-síkban a görgő metszete nem
kör, hanem ellipszis. Ennek tengelyeit a 223/11. ábrából állapítjuk meg
és áz ellipszisnek ez ábrán látható fél nagytengelyével húzzuk meg a
223/1. ábrán a köríveket.
A görgő utolsó középpontjából meghúzott körívhez a burkoló
görbét nem készítjük el egészen az rk sugarú körig, mert akkor a vetőfej
a legnagyobb sebességből hirtelen zérussebességűre csökkenne, tehát rendkívül nagy lökéseket szenvedne. t Ez utóbbi káros jelenség kisebbítése
céljából a bütykös tárcsa végét kissé tompítjuk, amint azt a 223/1. ábra
is mutatja. Ez excenter lemenő ágát pedig megszerkeszteni felesleges,
mert bármilyen átmenet, mely a görgő lassú visszavezetését biztosítja,
megfelel a célnak.
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A bütykös tárcsát 20—25 mm-ts lemezből készítjük, azt a tengelyre
ékelt agyhoz csavarokkal elmozdíthatóan erősítjük, hogy a vetés időpontját
a borda s a nyüst veszteglésével összhangzatba hozhassuk.
208. A felülről ható ostorszerkezettel, amint láttuk, legfeljebb 1,2
méter széles szövetek szőhetők, ha tehát szélesebb szövetre volna szükség, akkor a vetélő sebessége valamely módon növelendő. E feladatnak
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VS. ábra.
I., II. A bütykös-tárcsa szerkesztése. III. A lejtő szerkesztése. IV. A mozgás ábráit
rajzoló készülék. Va. Kétnyüstös pamutszövőgép mozgásábrája. Vb. A kötés mintaeleme.

mert a 87. képletben szereplő tényezők közül az ^

viszony, valamint

a

P

veszteglés ideje tovább nem növelhető, csakis közbeiktatott karokkal
tehetünk eleget.
E közbeiktatott áttevéseket a szövőgép síkja alá helyezzük, ezért e
szerkezetet alulról ható vetőszerkezetnek nevezzük. Elrendezését a 222/III.
ábra láttatja. Ez ábrából kitűnik, hogy az E bütykös tárcsa épen úgy hat
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a K tengelyre ékelt rövid l karra, mint az előbbi szerkezetnél, a K tengely
azonban nem függélyes, hanem vízszintes. Az e tengelyre erősített g
ostornyél végpontja azonban az fx ostor közbeiktatása révén nem a vetőfejjel, hanem a közbeiktatott fi kar m pontjával áll kapcsolatban, miért
is a felülről ható vetőszerkezet sebességét, amelyet a 86. képlet fejez ki, a
ti kar m pontja veszi fel. Ámde a vetőfej nem e kar forgáspontjától H1
távolságban lévő m ponttal, hanem a végponttal áll összeköttetésben,
mely a forgásponttól ti távolságban van, azért a vetőfejjel közölt sebesség -rr viszonynak megfelelően nagyobb. Minthogy, amint már jeleztük,
a vetőfej á H karral közvetetlenűl, azaz ostor közvetítése nélkül áll kapcsolatban, ezért a vetőfej a fi léc befogadása céljából üreges téglány alakú.
A fi kar szabad mozgását pedig olykép biztosítjuk, hogy a bordaláda
alsó dorongja a kar végpontja által leírt útnak megfelelően ki van réselve.
Az elmondottak szerint az alulról ható vetőszerkezetnél a vetélőnek
sebessége H/fi 1 viszonnyal nagyobb a 86. képlettel kifejezettnél, miért
• i -i i
híz n a fi
(
is keplete:
v= ^ Ö " T « i "
Ez értékét a 87. képletbe helyettesítve, a szőhető szövet maximális
szélességét így fejezhetjük ki:
sz = 2 7 t A ^ ( 2 / 8 ~ 3 / 8 )
(89.
p rl1
E képlet adatai szerint az alúlról ható vetőszerkezettel legalább kétszer olyan széles szövetet szőhetünk, mint a felülről ható szerkezettel
s ez a tulajdonsága képezi legfontosabb előnyét; további előnye pedig
az, hogy vetőfeje szabadabban mozog s így azt nem kell kenni, holott
a felülről ható szerkezet vezető rúdja gyakori kenést kíván. Ámde az
olajos rúd felületére a szövőműhely lebegő szálai rátapadnak, ezeket
tehát a vetőfej magával ragadja s csoportokká egyesíti; amint azonban e
csoportok vaskosodnak, a vetőfej megrántása azokat a szövet közé dobja,
így azt szennyezik, ezért a felülható ostorszerkezet fehérített s festett láncfonalak megszövésére alkalmatlan.
Hogy az alúlható szerkezetet előbb ismertetett előnyei dacára nem
kizárólagosan használják, ezt annak hátrányos tulajdonságai okozzák, nevezetesen az, hogy nemcsak beszerzésköltségei nagyobbak, hanem fenntartásköltségei is, amennyiben a H kar az ütközés következtében gyakran törik.
Az alúlról ható vetőszerkezetnél a bütykös-tárcsa az l karra erősített
lejtős pályával is helyettesíthető, amint azt a 223/111. ábra mutatja. Ez esetben
az E0 vetőtengelyre görgővel ellátott forgattyút erősítünk, az l karra pedig
olyan lejtős pályát, amelynél fogva ez az a szögnek megfelelő elmozdulása alatt ugyanoly gyorsító mozgást nyer, mint a bütykös-tárcsa használatánál. Az ilyen lejtős pályát a szinusz-törvény gyorsító ága szerint
az ismert módon szerkesztjük meg, amint azt a 223/III. ábra láttatja.
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Felvesszük ugyanis az E0 forgattyús tengely helyzetét, valamint a
rajtalévő rk forgattyú és a vele érintkező rg görgő sugarát. Most már az
rk =
ac sugárral körívet húzunk, a függőleges sugártól jobbra
felvisszük a p szöget; e ($ szög szárai az rk sugarú körből ívszelvényt
metszenek ki, amelyet négy egyenlő részre osztunk, osztósugarait pedig
sorszámozzuk. Ezután megjelöljük azt a pontot, amely a függőleges helyzetű rk sugárnál a görgősugár másfélszeresével távolabb
fekszik a központtól. Az így nyert e pont jelzi az / kar középvonalának vízszintes helyzetét; e ponttól felmérjük az / kar hosszúságát,
l — eb-1, ennek végpontja adja az l kar csapjának helyét. Ezek után a
b pontból oly körívet húzunk, amely az rk függőleges sugár végső pontján halad át és ebből az a szögnek megfelelő szelvényt kivágjuk. E szelvény húrjára vele azonos nagyságú sugárral negyed körívet húzunk, azt
négy részre osztjuk, sorszámozzuk, az osztáspontokat pedig az xt x\-re
merőlegesen álló vonalakkal vetítjük és az így nyert pontokat az osztáspontok sorszámaival látjuk el. Ha e vetületeknek az E 0 tengely középpontjától mért távolságával a megfelelő jelzésű sugarakig köríveket húznánk, a metszéspontok adnák a görgő középpontjainak helyzetét, ha t. i.
az / kar önmagával párhuzamosan mozogna el. De mert az / kar köríven mozog, e metszéspontok helyzetét helyesbíteni kell. E célból az
l kar forgáspontját (b) az rk köríven lévő osztáspontok mindegyikével
külön-külön összekötjük, e távolságokkal, mint sugarakkal az osztáspontokból kiindúlva, a szinusz-beosztást jelző ívekig köríveket húzunk.
E metszéspontok adják most már a görgők középpontjainak végleges
helyzetét, miért is ezeket az ábrán kis körökkel jeleztük. Ha tehát e középpontokból meghúzzuk az re sugarú görgő-köröket és e körökhöz burkoló görbét rajzolunk, végre megkapjuk a lejtős pályát. E pálya legfelsőbb részét, vagyis a legmagasabban álló görgő érintkezéspontján
túl levő részt letompítjuk, hogy a vetőfej a pálya végén hirtelen sebességváltozást ne szenvedjen.
A lejtős pálya lemenő ágát az előbbi szerkesztésnél említett okokból nem kell külön szerkesztenünk.
209. Silányabb minőségű gyapjúfona'ak szövésekor a szövőgépet
lassan, kell járatnunk, hogy a fonalakat lehetőleg kíméljük. Ámde a kényszermozgású vetőszerkezetek vetélőinek sebessége a 86. és 88. képletek
szerint a szövőszék fordulatszámától is függ. Ha tehát a szövőgép lassú
járású, a szövet pedig széles, akkor az eddigi vetőszerkezetek a vetélőnek nem adják meg a kívánt sebességet, miértis ez esetben a kényszermozgású szerkezet helyett rugóval működő szerkezeteket használnak
A gyakorlatban bevált rugós vetőszerkezetek közül csak a legelterjedtebbet — a ScHÖNHERR-félét — fogjuk ismertetni. Lényegét a 222 IV.
ábra láttatja.
Ez ábra szerint a bordaláda alsó A dorongja a fiók helyén keskeny
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réssel bír, amelyben az / vetőfej nyúlványa csúszhatik. E nyúlvány
ugyanis a g ostor útján a h nyéllel áll kapcsolatban, ez utóbbi pedig
rugóval. Az r rugó a jobb- és baloldali ostornyeleket (h, ti) egymáshoz
köti, minek folytán mindkét ostornyél a közép felé törekszik. Ámde az
ostornyeleket a rajtuk lévő mx és m\ ütközők útján az nx, n2 és n\, n'2
kilincsek mindaddig fogva tartják, míg a himbáló mozgást végző cx, c.,
vagy a dx, c'2 szögemeltyűk azok egyikét ki nem kapcsolják. A 222/IV.
ábra szerint egyelőre a baloldali kilincset billentettük ki, miért is az ez
oldalon levő h ostornyél szabadon követte a rugó hatását és a g ostorszíj
útján magával vitte az / vetőfejet. Hogy azonban a következő jobboldali
vetéshez a rugó megfeszítve legyen, a h ostornyelet ismét be kell kapcsolni.
E célból a cx, c2 szögemeltyű c2 karja visszafelé lengéskor a A ostornyelet az
nx, n„ kilincsig maga előtt tolja. A cx, e2 kar ugyanis folyton ide-oda leng, mert
annak c2 karját a c2 karral a b rúd összekapcsolja, a c2 pedig a bx tolórúddal,
a d forgattyúval van összekötve. Ugyanakkor, amikor a h ostornyelet visszatereltük, az / vetőfejet is vissza kell tolatni, mert azt a h ostor hajlékony
g szíja veszteglő állapotban hagyja; ezt a feladatot a c2 karra szerelt
p kar a hozzá erősített sx tolórúddal oldja meg. Ez utóbbival ugyanis
az s2 tolattyú áll szoros kapcsolatban s ez tolja maga előtt a vetőfejet.
Amint a baloldali vetőfej és a h ostornyél kezdeti állásába jut, ugyanakkorra a jobboldali cx kar annyira felemelkedik, hogy az n2 kilincset
kibillenti, mire a jobboldali vetőfej gyorsúl s a vetélőt a fiókjából kidobja.
210. Az eddigiekben tárgyalt vetőszerkezetek csak egy vetélővel
dolgoznak, miért is a bordaláda mindkét oldalán csak egy-egy fiók
van. Béllelt és többszörös szövetek gyártásakor azonban több vetélőre
van szükségünk, ilyenkor tehát a bordaláda egyik vagy mindkét oldala
váltóláda-szerkezettel látandó el.
Ha a bordaládának csak egyik oldalát szereljük fel váltószerkezettel, a vetélőt mindig a kiinduló váltóládás .fiókba kell visszaterelnünk,
tehát az azonos színű vetéseket csak páros számban sorakoztathatjuk
egymás mellé, holott ha mindkét oldalát ellátjuk váltószerkezettel, a vetések
sorrendje bármilyen lehet, miért is a minta színhatása változatosabb.
A váltóládák mozgatásmódját tekintve, két rendszert különböztethetünk meg, úgymint az egyenesben és a körben mozgót.
Az egyenesben mozgó rendszernél a fiókok a függélyes síkban feí
s le mozognak, még pedig a nyüstemelő szerkezetek bármelyike segítségével. Régebben a SCHÖNHERR- és a HARTMANN-féle nyüstemelőt, most
pedig leggyakrabban a KNOWLES-félét használják.
A KNOWI ES-féle szerkezetet A 224/1. ábra láttatja. Ebből kitűnik,
hogy a most említett feltaláló a 210. ábrán ismertetett nyüstemelő szerkezetének K, L, F, fix, ti,, D részeit e célra változatlanúl alkalmazza.
Minthogy az ily szerkezet csak két szélső állást biztosít, ennélfogva
ezzel két fiókot válthatunk. Minden további két-két fiókhoz újabb nyüst-
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emelő kell, négy fiókhoz tehát két nyüstemelő, amint azt a 224/1. ábra
is láttatja. Az ábra szerint az egyik nyüstemelő-szerkezetnek D x tolórúdja
T3
T3

U
-1
Sí
o
z

az ax egykarú emeltyűt mozgatja, a másik nyüstemelőszerkezet D» tolórúdja pedig az a., kétkarú emeltyűt. Hogy ez emeltyűknek lengésével a
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bu b», bit b4 fiókrendszer emelhető legyen, a fiókokat a B bordaládában
egyenesben vezetjük, emelésüket pedig a hozzájuk kapcsolt e rúd útján
a k lánc végzi. A k lánc. ugyanis az e rúdon elhelyezett ex gyűrűhöz
van kötve, a gyűrű pedig az rx rugó útján érvényesíti emelő hatását.
Ámbár a fiókok súlyuknál fogva az e rudat állandóan lefelé tolják, hatásukat az r2 rugóval fokozzuk. Ez a rugó ugyanis egyik végével az e
rúdhoz szilárdan erősített e2 karra hat, másik végével pedig a B borda keretére.
Hogy a k lánc a fiókok emelését végezhesse, azt az ex gyűrűtől kiindúlva a gv g2, gs, g± és gh csigákkal irányítjuk, felső végét pedig
az ŰJ egykarú emeltyű m pontjához hozzáerősítjük. Ha tehát az ax
kar balra mozdúl, a b2 fiók kerül a vetélő pálya síkjába, de ha nem az
ŰJ, hanem az a2 kar mozdúl el, akkor a rajta lévő gh csiga jobbra halad
és a láncból kétszer akkora hosszú darabot húz fel, mint amekkora a
gh csap útja volt, ilyenkor tehát a vetélő-pálya síkjába bA fiók jut, ha
pedig mind a két kar (au a.2) egyidejűleg mozdúl el, a 64 fiók jut a
kívánt helyzetbe.
A HARTMANN-féle váltóládaszerkezetet a 224/11. ábra láttatja. Ez ábrából kitűnik, hogy a blr b2, bs fiókok itt is az rx rugó közbeiktatásával az
e rúdon lévő ex állítógyűrűvel emelhetők, csakhogy e szerkezetnél az ex
gyűrűt nem lánccal, hanem a kx, k., kétkarú emelővel mozgatják. E célból
ugyanis a k2 karra csiga útján a g0 tengelyen lévő gx lépcsős tárcsa
hat. E tárcsa három lépcsőjének megfelelően a három fiók egyike kerül
a vetélő síkjába, hogy melyik, az a g0 tengely jobb- vagy balirányú elforgatásának mértékétől függ. A g0 tengely elforgatását HARTMANN a g2
kilincskerékkel végezteti. Ennek mx és m2 kilincsei az alternatív mozgású m3 rúdhoz vannak kötve, ha tehát az mx kilincs érintkezik a^2-vel(
ennek felső foga tolatik el, miért is a g0 tengely az óramutatóval ellenkező irányban fordúl, holott, ha az m2 érintkezik a g2 alsó fogaival,
a tengely az óramutatóval megegyező elfordulást végez. A kilincsek bekapcsolását, azok emelését vagy sülyesztését a HARTMANN-féle nyüstemelő
szerkezet végzi.
A váltóláda egyenesben való emelése a most ismertetett két rendszeren kívül még sokféle módon végezhető, ezekkel azonban bővebben
nem foglalkozunk, mert mindezek az eddig ismert módok változataiu
alapúinak.
A körmozgást végző váltóláda forgatását ugyancsak többféle módon
végezhetjük, a következőkben azonban csak a leggyakrabban használt két
szerkezetet fogjuk ismertetni, nevezetesen a fogazott rúddal és a kilincsművel mozgatott szerkezeteket.
A fogazott rúddal való mozgatást a 224/IIIc., 224/1116. és a 224/IHc.
ábrák láttatják. Ez ábrák szerint a bt, b2 stb. fiókokat tartalmazó b0 tengely
elforgatását az e tengelyen levő gx kerék útján az e rúdra erősített ey
és e2 fogazott rudak végzik. Az e rúd ugyanis a klt k.2 kétkarú emeltyű
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egyik végéhez (kx) kapcsolódik, másik vége (k2) pedig három platinához
( l u 12 és 13). Ez utóbbiak emelése a kx kart lefelé mozgatja, még pedig
minden platina más-más mértékben. Ezek mindegyike ugyanis külön pengével áll kapcsolatban, melyeket a vízszintes egykarú emelők (mx, m^ és
ms) az Ex, E2 és Es excenterek útján más-más magasságra emelnek. Hogy
az a platina kapcsolódjék pengéjével, amely a váltóládát a kívánt szöggel
forgatja el, minden platinát egy rugó (r', r", r'") tart távol a pengétől s
így bekapcsolásáról külön kell gondoskodnunk. E célból minden platina
,egy p, q szögemeltyű q karjával p túlsúlyánál fogva a pengéhez tolható.
Hogy ez a szögemeltyű csak a kívánt időpontban tolja el a platinát, ezért
minden p kar végén tapintó-dúc van, amely az 5 dobon levő mintakártyára
illeszkedik. Ha tehát a mintakártyának a kérdéses p, q szögemelő tapintódúcával érintkező részét kilyukgatjuk, a dúc támaszát veszítve, a p kar
lesűlyed és így a kérdéses platina hozzányomódik. A mintakártya váltása
céljából valamennyi p kar felemelendő, ezt a feladatot pedig az ti rúd a
E 4 excenter útján teljesíti,
Ha a gx fogaskerék az ex fogazott rúddal áll kapcsolatban, a fiókok
az óramutató irányában fordúlnak el; hogy azonban az ellenkező irányban
is elforgathatok legyenek, gondoskodnunk kell arról, hogy a gx kerék az ex
helyett az £2-vel kapcsolódjék, ez pedig az e rúd jobb irányú kilengésével
érhető eh E célból az e rúdra az / hüvelyt- helyezzük, ezt pedig az f x
tolórúd útján / 2 , / 3 szögemeltyűvel és ez utóbbit az / 4 tolórúd közbeiktatásával a tx, t2 kétkarú emelőnek tx karjával kapcsoljuk össze (1. a
224/IIIc ábrát). Minthogy e kétkarú emelő t2 karja ugyanolyan platinával
van ellátva, mint amilyent az előbb ismertettünk, vagyis annak /4 platinája az m4 emeltyűben lévő pengéhez a vele érintkező p, q szögemeltyű
útján kapcsolható, ennélfogva a t2 felemelése az e rúdat bal irányba tereli,
a gx fogazott kerék az ex rúddal érintkezik. Hogy ex helyett az e2 rúd
érintkezzék a gx kerékkel, az e rudat jobb irányba kell eltolni, mely célból
a 4" n e k lefelé kellene mozognia. Hogy ezt elérhessük, a t2 kart a 4 és
4 kétkarú emeltyűnek 4 karjával kapcsoljuk össze, másik karját pedig az
előbb ismertetett platina-szerkezettel szereljük fel. Ha tehát az 4 platinát
felemeljük, a 4 , 4 emeltyű 4 karja a t.A lenyomja és így tx a kívánt felfelé irányuló mozgást végzi.
A forgómozgást végző ládát, amint azt előbb említettük, kilincs-művel
is el lehet forgatni. Ez elrendezést a 224/IVű. és a 224/1Vb. ábrák mutatják.
Ezekből látható, hogy a fiókokat tartó b0 tengely egyik végén két tárcsa
van, t. i. a gx pontfogazású kilincskerék, amellyel az ex, e2 kilincsek valamelyike kapcsolódik és a hatszögű g2 tárcsa, amely az r' rugóval terhelt
c lap útján a fiókok pontos helyzetét biztosítja. Minden kilincs külön
kétkarú emelővel (kx, k\ és k2, k'2, 1. a 224/1Vb. ábrát) áll kapcsolatban,
amely azt az rx, r2 rugók folytán felfelé tolja, ennélfogva az ex, e2 kilincsek
állandóan felső helyzetben maradnak, Hogy azonban ezek egyike a b0
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tengelyt elforgathassa, azt lefelé kell húzni. E célból a kx, kx, valamint a
k.2> k2 kétkarú émelők a 224/1U. ábrán jelzett platinákkal és megfelelő
szögemeltyűkkel vannak felszerelve s így ezek útján a kilincsek bármelyike
lehúzható.
211.
A vetőszerkezetek szerelésére vonatkozólag megjegyezzük,
hogy a bütyköstárcsák olykép ékelendők fel, hogy a vetőfej akkor erje
el legnagyobb sebességét, amikor a borda a veszteglést megkezdi. Ha
tömött szövetet akarunk szőni, a nyüstök már előbb kezdik veszteglésüket,
ritka szövetek szövésekor pedig a bordaládával egyidejűleg. Hogy e
három géprész szerelését műszerrel könnyen ellenőrizhessük, mozgásuk
ábráit vesszük fel. Az e célra alkalmas műszert a 223/1V. ábra láttatja.
Ennek lényege az, hogy a papirost tartó a hengert a rajta lévő lánckerékkel, megfelelő lánc útján, a főtengelyre szerelt hasonló kerékkel
hozzuk kapcsolatba, hogy a papiros a főtengely körűiforgása arányában
végezze mozgását. Az a henger felett lévő b rúdon mozgatható c irónt a
cx zsinór útján a megfelelő irányító csigák alkalmazásával a megvizsgálandó
géprészhez kötjük. Hogy az irón a vizsgált géprész mozgását követhesse,
azt az r rugó állandóan eredeti állapotába visszaterelni igyekszik. Minthogy a papiros a gép fordulatszámának függvényében moiog, a diagrammok felvételekor a gépet lassan kézzel forgatjuk. Az e műszerrel felvett két
nyüsttel felszerelt vászonszövőgép mozgásdiagrammjait a 223/V. ábra
láttatja. Az nyx, ny2 jelű vonalak a nyüstök mozgását, a b jelű a bordáét,
a vx és v2 jelűek pedig a vetőfejekét szemléltetik. Ez ábrából kitűnik, hogy
a vetőfej tényleg már elérte a maximális sebességet, amikor a borda az
78-ig tartó veszteglést kezdi, a nyüstök azonban a szádat már előbb zárják, mielőtt a borda a szövethez ért, ennélfogva azok az újabb szádképzéssel az előbbi vetést leszorítják s ezért a szövet tömöttebb lesz.

A szövőgépek jelző- és kikapcsoló-készülékei.
212. Szövéskor a láncfönalak elszakadásából és a vetülék elmaradásából hibák keletkeznek, amelyek az árú értékét csökkentik, miért is a gyorsan járó szövőgépeket e hibák meggátlására. olyan szerkezetekkel szerelik
fel, amelyek azokat megállítják, mihelyt a láncfonalak egyike vagy a
vetülékfonal elszakad.
A láncfonalak elszakadását a 225/1. ábrán látható szerkezet jelzi.
Ennek lényege az, hogy minden láncfonalat vékony lemezkéből készült
b „lovasba" befűzünk, e lovasokat pedig, hogy egymás mellé ne szélességük,
hanem vastagságuk irányában sorakozzanak, négyszög-keresztmetszetű c
rúdakra úgy helyezzük el, hogy hosszúkás résük folytán a c rúdon a
függélyes síkban nagyobb mozgást végezhessenek. Mindaddig, amíg a
láncfonal ép, ez a lovas súlyát egyensúlyozza, de amint a fonal elszakadj
a lovas súlyánál fogva a c vezetéken résének égész hosszúsága mentén
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lecsúszik s ezzel az eredetinél sokkal mélyebb helyzetbe jut. Minthogy
pedig a b lovasok normális helyzete alatt az / kar leng, az elszakadt
fonalról lecsúszott lovas ez / kar lengését megakadályozza, annál is inkább,
mert a lovast alsó helyzetében a dx és
lemezek támasztják. Amint
azonban az / kar lengésében gátolva van, tengelyén levő — a 155. és a
156. ábrán ismertetett — kikapcsoló-szerkezethez hasonló elrendezés a
gépet megállítja.
213. Szövéskor az is előfordúl, hogy a vetélő a szádból kiugrik,
yagy a szádban bennreked. Ilyenkor a vetélő nem ér be a fiókba, ennélfogva az erre berendezett jelző készüléket a fiókban kell elhelyeznünk.
E célból rést készítünk a fióknak mellső a, vagy annak hátsó b oldalfalába. A 225/IIŰ. ábrán látott elrendezésnél a hátsó b fal réselt. E résen

225. ábra.
I. A láncfonal elszakadását jelző készülék. IIa., IIb. A vetélő be nem érkeztét jelző készülék.
III. A vetülék elszakadását jelző HARTMANN-féle szerkezet. IVa. A vetülék elszakadását
jelző gereblye-rendszerű készülék oldalnézete. I V b . Ugyanannak alaprajza.

át a fiókba hatol az ev e\ kétkarú emeltyű felső et karjával érintkező e
tapintó. Ha a vetélő a fiókba beér, az a tapintói kifelé' nyomja, ezzel a
vele érintkező ex kar elfordúlni kénytelen, miért is annak e\ karja az r
rúgó hatása dacára annyira emelkedik, hogy a borda lengésekor a g
ütköző fölött halad el; ha azonban a vetélő a fiókba nem ér be, akkor
az e!x kar a rugó hatása folytán alsó helyzetében marad, tehát az a B
bordaláda befelé lengésekor a ^-be ütközik s azt elmozdítja. A g elmozdúlása következtében ennek nyúlványa a rugalmas k szíjvezetőt, vagy
az elektromos kontaktust félretolja s ezzel a gépet kikapcsolja. Ugyanekkor
meg kell semmisítenünk a szövőgépben felhalmozott eleven-erőt, hogy a
gép gyorsan megállhasson. E célból a főtengelyre féktárcsát erősítünk,
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erre pedig az fx és / 2 kétkarú emelőn lévő F féktuskót helyezünk, mely
a G súly hatására a féktárcsára nyomúl. A gép működése közben a G
súlytól a féket tehermentesítenünk kell, e célból azt a K kikapcsoló kar
/ 3 kar útján felemelt helyzetben tartja.
214. A vetülékfonal elszakadását és elfogyásátjelző készülékek kétféle rendszer szerint készülnek. A régibb szerkezetek szerint a jelzőkészülék a vetélőben van elrendezve, az újabbak szerint ettől független.
A régibb elrendezés egyik alakját, mely HARTMANN találmánya, a 225/111.
ábra szemlélteti. Ennek lényege az, hogy a vetélő rendes szélességmérete csak abban az esetben érvényesül, ha a vetülékfonal feszültsége
a vetélőben elhelyezett a, b kétkarú emelőt egyensúlyban tartja. Ekkor
ugyanis az r rugón alkalmazott c pecek a b karra támaszkodik, minek
következtében a rugó össze nem lapulhat, miért is a vetélő a fiókban az
ott levő tapintót kilendíti; ha azonban a vetülékfonal elszakad, az a kar
támaszát veszti, tehát a b kar túlsúlyánál fogva lefordúl, úgy hogy a c
pecek a vetélő falában lévő furatba behatolhat, így a rúgó belapúl és a
fiókba érve a tapintót ki nem tolja, ezért is a szövőgép megáll. E jelzőkészülék tehát a kikapcsoló-készülékre ugyanazt a hatást fejti ki, mintha
a vetélő be sem ért volna.
Az újabb rendszerű jelzőkészüléket a 225/lVc. s 225/IV6. ábrák láttatják. A borda egyik végéhez néhány ritkább elrendezésű fog csatlakozik,
amelyek közé az a, b kétkarú emeltyű gereblyeszerűen kiképzett a karja
bemélyedhet. Rendes viszonyok között a vetülékfonal a borda előtt kifeszített állapotban van, ilyenkor tehát e fonal feszültsége az a kar végére
hatva, azt annyira kilendíti, hogy ez emeltyű kampós végű b karja az
alatta lengő c kar fölé jut, de ha a fonal elszakad, akkor a kampós b kar
a c karra támaszkodik s így ez utóbbinak a taréja belekap a 6-be s azt
magával rántja. Minthogy az a, b kétkarú emeltyű csapját az n kar tartja,
ez utóbbi pedig az m egykarú emeltyűre van szerelve, így a b kampó
bekapcsolódása folytán az m egykarú emeltyű elfordúlni kénytelen, miért
is az útjában álló szíjvezetőt vagy az elektromos kontaktust elmozdítja,
tehát a gép megáll.
A most ismertetett gereblyerendszerű jelzőkészülék a bordaládának
csak egyik oldalára van felszerelve, ennélfogva az a vetülékfonal elszakadását is csak a vetélő egyik irányú haladása alkalmával jelzi.
215. Amint a vetülékfonal elszakad, a szövőmunkás kénytelen azt
a vetélőben levő fonalvezető-szembe újra behúz;ni,' ha pedig a csévén
lévő fonal elfogyott, új csévét kell a vetélőbe betennie s ennek fonalát
a vezetőszembe behúznia. E munkálatok sok időbe kerülnek, ezért a
gyorsan járó szövőszékeket olyan szerkezetekkel is felszerelik, amelyek a
vetülék elfogyása vagy elszakadása esetén az új csévét önműködően
helyezik el a vetélőben.
E szerkezetek igen sokféle alakúak. Közülük csak a NORTHROP-Íélét
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ismertetjük, amelyet a 226/1. ~226/IH. ábrák szemléltetnek. A vetülékfonal
elfogyását a 226/IŰ. S 226/16. ábrákon látható tapintó, a fonal elszakadását
pedig a 226/Hö. s 226/116. ábrákkal ismertetett gereblyeszerkezet jelzi.
Mindkét jelzőkészülék a szövőgép baloldalára van szerelve és a melldorongra erősített m 0 tengelyre hat, amely a mozgást a szövőgép túlsó
oldalán lévő cséveváltó kalapácsra (1. a 226/HIo. ábrát) viszi át. A 226/lIIa.
ábrából ugyanis kitűnik, hogy a cséve gépies váltása céljából a vetélő

22G. ábra.
A NORTHROP-Íéle cséveváltó-szerkezet. la. A tapintó oldalnézete. I b. Ugyanannak alaprajza. Ic. A vetélőn alkalmazott befűzőkészülék alaprajza. Ila. A vetülék elszakadását
jelző gereblye-szerkezet oldalnézete. IIb. Ügyanannak alaprajza. Illa. A cséveváltókalapács szerkezete. IIIb. A cséveváltó-szerkezet csévekészletét tartó tárcsának oldalnézete.

fenekén, valamint a bordaláda alsó A dorongjának jobboldali fiókjában
akkora rés van, hogy ezen a telt cséve áttolható legyen. Ez ábrán továbbá az
is látható, hogy a cséve nem csapos tüskére, hanem rugós kapcsolatára
van helyezve. E tüske vége ugyanis bunkós s azt a vetélő oldalfalába
erősített rx jelzésű rugók fogják körűi, amint azt a 226/1b. ábra láttatja.
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A vetülékfonal elfogytát a tapintó jelzi. E célból a vetélő oldalfalán
a cséve töve irányában hosszúkás rést hagynak, melyen át áz e tapintó
a 226/Iű. és a 226/16. ábrákon látott módon a csévére illeszkedik. Ha a
cséve üres, akkor az e tapintó, amely az ev e., kétkarú emeltyű ex karjához
van erősítve, ennek helyzetét nem befolyásolja s így ez esetben az f 2
karra erősített re rugó ezt az ax, bx kétkarú emeltyű ax karja alá tolja,
aminek következtében ez felemelkedik, a bx kar pedig lesűlyed, úgy hogy a
rajta lógó nyelvecske (1. a 226/Ia. ábrát) az alatta lengő c kar pályájába jut.
Ekkor c kar kiálló része beleütközik a nyelvecskébe s ezzel az ax, bx
emeltyű csapját tartó nx rudat az mx kar felé tolja, miért is ez az m0
tengellyel együtt elfordúlni kénytelen. Az m 0 tengely ekkor a később leírandó
módon a cséveváltó-kalapácsot működésbe hozza.
A jelzőkészülék most ismertetett hatása, amint azt már előbb is
hangsúlyoztuk, akkor áll be, ha az e tapintó üres (azaz kifogyott) csévére
illeszkedik; ha azonban a csévén még elegendő fonalréteg van, az e
tapintó az ex, e,> kétkarú emelőt a fonalréteg vastagsága arányában elfordítja, ezzel tehát az e2 kart a rugó hatása ellenére az ax kar alól kihúzza,
mire az, túlsúlyánál fogva, a bx karon lévő nyelvecskét annyira felemeli,
hogy a lengő c kar ebbe bele nem ütközhetik. Ily viszonyok között az
m 0 tengely s így a cséveváltó egész szerkezete is vesztegelni kénytelen,
vagyis a régi csévével akadálytalanúl folytatódik a munka.
Ugyancsak az m a tengelyre hat a fonal elszakadását jelző gereblyeszerkezet is és pedig a 226/IIŰ. S a 226/116. ábrákon látott módon.
Ha ugyanis az Ö, 6 szögemeltyű gereblyeszerű a karja a fonal
feszültsége következtében kilendül, a szögemeltyű 6 karja felemelkedik s
így az alatta lengő c kar akadálytalanúl végezheti mozgását, tehát az m0
tengely nyugalmi helyzetében marad. Ha azonban a fonal elszakad, az
a karra erő nem hatván, a 6 kar — túlsúlyánál fogva — a c karra támaszkodik, ennek nyúlványa a b kampóba akad, ezzel az a, b szögemeltyű
csapját tartó n rudat rí vezetékben elcsúsztatja. E mozgása közben, mert az
n rúdnak az mx kar útjában áll, ez is elfordúlni kénytelen, ezzel azonban
az m 0 tengely is elfordúl.
Amint a szövőgép baloldalán levő jelzőkészülékek valamelyike az
m0 tengelyt elforgatja, a szövőgép jobboldalára szerelt cséveváltó-készülék
azonnal működésbe jő, minthogy ez utóbbi alkotórészei a 226/IIIc. ábra
szerint az m 0 tengelylyel kapcsolatban állanak. Ez ábrából ugyanis kitűnik,
hogy az ma tengely a szövőgép jobboldalán az
kart hordja, ezt pedig
a rajta levő rx rugó állandóan lefelé húzza. De ha az m0 tengelyt a jelzőkészülékek az ábrán látható nyíl irányában elfordítják, az m z kar felemelkedik és magával viszi a plt p2 szögemeltyű px karját is, mire annak p2
karja az s3 ütközőn lévő p3 pecektől eltávolodik, erre tehát nyomó hatást
nem fejt ki s így az s3 ütköző a rajta levő r8 rugó hatására annyira felemelkedik, hogy a bordaládán levő s4 ütközője abba beleütközik.
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Minthogy pedig az s3 ütköző az s1} s2 szögemelőszerű cséveváltó
kalapács s2 karján lóg, az ütközés folytán az s2 kar útján az st kar is
hirtelen elfordúl, ezzel az útjában levő csévére akkora ütést mér, hogy
azt az u foglalatból az alatta levő vetélőbe bedobja. Az új cséve akkor
a régi cséve tövisét kinyomja s annak helyét foglalja el.
A munka gyorsítása céljából az u csévetartón nagyobb számú csévét
helyezünk el, e kopszokról lefejtődő fonalak végéit pedig az u csévetartó
meghosszabbított tengelyéhez erősítjük (1. a 226/III6. ábrát), hogy annak
önműködő befűződését lehetővé tegyük. A vetülékfonal ugyanis, amint
a vetélő a fiókból kirepíttetik, a vetélő haladása irányában kifeszített
állapotba helyezkedik el. Eközben a fonal a vetélő felső lapjához erősített ferde
a lap alá kerül, amely a fonalat arra kényszeríti, hogy az a vetélő visszatértében saját súlyánál fogva az a lap alatt lévő résbe hatoljon, ahol azt
a 226/16. s 226/Ic. ábrák szerint a vetélő függélyes falához erősített p lap
úgy irányítja, hogy az ott levő fonalvezető-szembe belefuthat. A fonal a
vezetőbe jutva, a vetülék lefejtődése és irányítása szabályosan megy végbe.

©) Feszitökészülékek a szövet szélességének szabályozására.
216. A vetélőből lefejtődő fonal feszültsége a szegélyt alkotó láncfonalakat befelé húzza, minek következtében a szövet keskenyebb lesz,
mint amekkorára azt a bordába való behúzással megállapítottuk. A szélső
láncfonalnak eme behúzódása következtében azonban a borda fogai erősebben súrlódnak a szegélyt alkotó fonalakhoz, ezért azok elszakadnak
és a szegély egyenlőtlenségét okozzák. E hátrányok mellőzése céljából
kézi szövéskor a szövetet a 227/1. ábrán látott léccel annyira kifeszítik,
hogy az a behúzáskori szélességét megtartsa. E léc a szövet szegélyébe
kapaszkodik s azzal együtt tovább halad, miért is időnkint kiveendő és a
bordához közelebb helyezendő. Szövőgéphez a feszítőléc nem használható.
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227. ábra.
I. A szövőszék szövetfeszítő alaprajza. Ha. A kártolt-gyapjú szövőgépének szövetfeszítője, alaprajzban. 116. Ugyanaz keresztmetszetben. Illa. A pamutszövőgép szövetfeszítőjének alaprajza. III6. Ugyanaz keresztmetszetben.

388

A feszítő-készülék 388

EME

Vastagabb gyapjúszövetek szövésekor a 227/11a. s 227/116. ábrákon
látható készülékkel szereljük fel a gépet. Ez a készülék ugyanis folytonos
működésű. Lényege, mint a hivatkozott ábrákból kitűnik, abban áll, hogy
a szövőgép állványához állíthatóan erősített / kar az e kart hordja,
amely az a dúcot tartja. E dúcra fűzzük az excentrikus vájattal bíró b
gyűrűket, még pedig ékelten, ezek vájataira pedig a c tűkkel borított
gyűrűket elforgathatón helyezzük el; e gyűrűk tűi a 227/116. ábra szerint
az Sz szövetbe behatolnak s mert ferde irányúak, a szövetet szélesbítik.
Hogy a szövet a tűk szúró hatása alól ki ne szabadúljon, azt a tűk fölé
helyezett d fedővel a tűkre irányítjuk.
A pamutszövő-gépeket ennél egyszerűbb szerkezettel szereljük fel,
t i. olyannal, amelyet a 227/IIIa. s a 227/III6. ábrák szemléltetnek. Ezek
lényegét a tűkkel borított két henger (av a2) alkotja, amelyek csapjaik
körűi az e ágyazatában foroghatnak. Ez utóbbi az állvánnyal kapcsolatban
lévő / rúdra van erősítve. A szövet, amint a 227/1116. ábrából kitűnik, e
két henger fölött úgy vezettetik el, hogy azt a d födő a hengerekre símítsa
s ilyen módon abba a tűk belehatoljanak.
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V. A

SZÖVETEK

NEMESÍTÉSE.

A) Általános rést.
217. A szövőszékről lekerült szövet rendszerint még nem piacképes,
mert sok szennyező anyagot tartalmaz, esetleg tömöttsége sem elegendő,
vagy pedig felszíne nem eléggé tetszetős. Ezért a szövetek oly műveleteknek vetendők alá, amelyek azokat eme kedvezőtlen tulajdonságoktól
megfosztják. E műveletek gyűjtőneve nemesítő-, csínozó- vagy kikészítőmüveletek
(appretúra).
E művetetekkel távolítjuk el a szövetekből a szennyező anyagokat,
festjük egész tömegüket vagy színesen nyomtatjuk felszínüket, fokozzuk
tömöttségüket, vízhatlanná, simává vagy bolyhossá tehetjük azokat.
Minthogy e műveletek az egyes szövetfajok szerint különféle módon
csoportosulnak, azért ezekkel csak alantabb, az alkalmazott részben foglalkozunk.
E műveletek előtt azonban a szövéshibák kijavítandók, az elszakadt
fonalak helyébe tűvel újabb fonaldarab illesztendő be, a fonalvégek s
csomók pedig levágandók. Színhatásos árúk kijavítását a mosás után is
megismétlik.

B) Alkalmazott rész.
91) Afeártoltszöveteknemesítése.
218. A szövőgépről lekerült kártoltgyapjú-szövetek még igen sok
szennyező anyagot tartalmaznak, mert hiszen a gyapjút fonás alatt olajoztuk, a láncfonalakat pedig szövés előtt íreztük, az olaj és az enyv
pedig igen sok port köt le.
E szennyező anyagoktól a szöveteket mosással mentesítjük. A szövőszékről lekerült kártoltgyapjú-szövetek további hiányossága az, hogy túlságosan ritkák. A kártoltgyapjú-fonalak ugyanis bolyhosak s annyira rugalmasak, hogy a borda azokat tömötten beverni nem képes; de mert e
ritka szövésű szövet alig használható, ezért a mosott szövetet tömörítés
céljából kallózzuk.
Az említett fajtájú szövetek, bár a kártoló a növényi szennyeződések nagy részét eltávolítja, mégis annyi növényi szennyeződést tartalmaznak, hogy ennek elkülönítéséről külön gondoskodnunk kell, mert
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különben festéskor e szennyeződés a gyapjútól eltérően színeződik, a
szövet felszínét igen díszteleníti.
A növényi részektől a szövetet karbonizálással
mentesítjük. A karbonizálást rendszerint közvetlenül a mosás után, kivételes esetben pedig
a kallózás után alkalmazzuk.
A mosás két mozzanatát, az oldást és az öblítést, elkülönítve végezzük. Oldószerül a gyapjú olajozásához használt kenőanyag minősége
szerint használhatjuk a szappant vagy a szódát. Az enyvet ugyanis ez a
két oldószer egyaránt eltávolítja.
Az olivolajjal kezelt anyaghoz oldószerül szapant kell használnunk,
még pedig lehetőleg káliszappant (kenőszappan), mert ez gyorsabban
hat a nátronnal készültnél. E szappanból szabványos oldatot készítünk,
t. i. 100 liter vízben 20 kg szappant oldunk föl s ebből minden véghez
a mosandó szövet súlyával arányos mennyiséget adunk, t. i. kg-kéni két
litert. Hogy az oldat a szövetet jól átnedvesíthesse, azt 2~2V2-szer annyi
lágy vízzel hígítjuk.
Az oleinnel olajozott szövet mosásához oldószerül 2—4 B° sűrűségű
szódaoldatot használunk, melyből minden kg szövetre 2 litert adagolunk,
de ezt az oldószert is előbb 2—272-szer annyi lágy vízzel hígítjuk.
Az oldás gyorsítása céljából indokolt volna ugyan az oldószert
mentől melegebb állapotban használni, de mert a gyapjú már 40 C°-on
erősen nemezelődik, a nemezréteg pedig a szennyező anyagok kioldását
és kiöblítését gátolja, azért az oldószer hőmérsékletét csak 20~25°
között tartjuk.
Az ásványi olajjal kezelt gyapjúszövetek mosásához oldószert nem
használunk, mert ilyet ezideig még nem ismerünk, de mert tudjuk, hogy
az ásványolaj meleg vízben kisebb fajsúlyánál fogva a víz felszínére
kénytelen emelkedni, ezért az ilyen szövetet bőséges melegvíz-öblítéssel
mentesítjük az ásványi olajtól.
Gyapjúszövetek mosásához némely esethen kallóföldet, azaz a nyelvhez jól tapadó, többszörösen iszapolt agyagot is használnak. Az agyagnak ugyanis az a tulajdonsága, hogy száraz állapotban kis mennyiségű
zsírt is old, vízben lebegő állapotban pedig zsiradékkal keverődik s azt,
valamint az általa lekötött porrészeket sikamlósakká teszi, így ezek könnyen
kiöblíthetőkké válnak. Az agyaggal való mosás azonban igen lassú, ezért
azt csak különleges esetekben használjuk, nevezetesen gyapjútakarókhoz
akkor, ha bolyhos felületüket nemezelődéstől megóvni vagy Fehér alapszínét sértetlenül fenntartani óhajtjuk. Szappan vagy szóda használata
esetén ugyanis a festett szegélyfonalon adhéziósan kötött festék a fehér
alapszínt megfesti — szennyezi, — holott a kallóföld e levált festéket
körűifogja, azt sikamlóssá teszi s ezzel meggátolja a fehér alappal való
kapcsolódását.
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A mosást a 228/1a. és 228/1b. ábrán látott hengeres mosógépen
végezzük. E gépen minden szövetdarab külön egyedként kezeltetik, miért
is mindegyiknek végeit összevarrják. A gép munkaképességének fokozása
céljából egyidejűleg 2 ~ 6 szövetvéget mosnak, ezek egymás mellett, de
egymástól függetlenül keringenek a mosógépben. Az egyidejűleg mosható
végek száma a szövet fajlagos súlyától függ. A mosás ugyanis csak
akkor hatályos, ha a hengerek akkora nyomást fejtenek ki, hogy az oldó-

228. ábra.

la. A hengeres mosógép keresztmetszete. I b. Ugyanennek hosszanti metszete.
II. A nemezkelmét készítő gép. III. A kalaptomp kezdő nemezedését végző gép.
IV. A kalaptoHip további nemezedését és a (szőr)nemezlapokat készítő gép.
V. A fészkes kalló.

szer kisajtolódik, ehhez pedig annál nagyobb erő kell, minél vastagább
a szövet, vagyis mentől nagyobb négyzetméterenkénti súlya. Gyakorlati
adatként közöljük, hogy a felső henger által kifejtett nyomóerő akkor
megfelelő, ha a szövetdarabra eső henger hosszúságának mm-ben kifejezett
számértéke a grammokban kifejezett négyzetméterenkénti szövet súlyával
egyenlő, mert a mosóhengerek bükkfából készülnek s átmérőjük 0é7 m.
A nyomást különben a felső hengerekre alkalmazott csapnyomással is
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növelhetjük. Az eddigiekben csak a szükséges nyomást említettük, ámde
az oldott szennyező anyag a szövet belsejéből csak akkor távolodik el, ha
a nyomást kifejtő hengerek kerületi sebessége (v) legalább: v= 1,5 mltnp.
Az e feltételeknek eleget tevő mosógéppel a munka menete a következő: A végnélkül összevarrt Sz szövet a szíjdobbal felszerelt A és a
C karon lévő O súllyal terhelt B hengerek közé jut, amelyek azt folytonos körmozgásban tartják. Hogy eközben a szövet szabályos elrendezést nyerjen, azt meg az Elt E2, Es hengerek, valamint az F állvány
lejtős feneke irányítják. Nehogy azonban valamelyik vég a szomszédos
végekkel való kúszálódás folytán elszakadjon, mindegyik szövetvéget a
K egykarú emelőbe foglalt üveggyűrűk egyikén vezetjük át. Ez emeltyű
azonnal felemelkedik, mihelyt kúszált, vagy csomósodott részek kerülnek a gyűrűk elé, minthogy azok a gyűrűn át nem hatolhatnak. De amint
a K jelzőkészülék felemelkedik, az ennek végén levő K\ kampó szabaddá
teszi a /C2 szíjvezetőt s erre ez a rajta lévő rugó hatására a szíjat a
laza tárcsa felé vezeti.
E mosógépen az olivolajjal kezelt szövetet csaknem 1 óráig, az
oleinnel kezeltet pedig 1 U óráig járatjuk, ezután az oldás mértékéről úgy
győződünk meg, hogy a gépet megállítjuk, a szövet kis darabjából az
oldószert kifacsarjuk s e részen a fonalak állapotát megfigyeljük. Ha a
szálak egymáshoz tapadtak, akkor a szövetet tovább kezeljük, de ha már
lazák, az oldást beszüntetjük. Ilyenkor az oldószer eltávolítása céljából az
alsó henger alatt lévő H vályú kifolyó csapját kinyitjuk, ezen ugyanis a
kisajtolt oldószer kifolyik. Ennek megtörténte után minden végre mintegy
20~40 liter lágyított meleg vizet öntünk, ezután kinyitjuk az L cső csapját
s ezen előbb meleg, később pedig bőségesen hideg vizet folyasztunk a
szövetekre. Ez öblítés rendszerint 3 ~ 4 óráig tart.
Kemény öblítővíz használatakor a szövetre mész-szappan rakódik
le, amely azt keményfogásúvá és tapadóssá teszi, ezért a vizet lágyítani kell.
E mosógépeket, minthogy a hengerek gyors járása folytán a folyadék erősen szétfreccsen, teljesen burkolni szokás. A burkolat mellső
falába azonban két ajtót helyeznek el: a felsőt a hengerek, az alsót pedig
a jelzőkészülék irányában, hogy e géprészek munkáját ellenőrizhessék.
Mosás után a szöveteket, amennyiben a bennük lévő növényi
szennyeződések azt indokoltá teszik, szenesítésnek — karbonizálásnak
—
vetjük alá.
A szenesítés lényegét a 93. pontban már ismertettük; itt csak annyit
jegyzünk meg, hogy a festett gyapjúból készült szöveteket rendszerint a
klóraluminiumos, a fehér gyapjúból készülteket pedig a kénsavas eljárással karbonizáljuk. A savval vagy sóoldattal telített szövetet ezután röpítőgépen fölösleges oldatától mentesítjük. E műveletet nagy gonddal kell
végeznünk, mert ha a víztelenítés nem egyenletes, a sav a gyapjút a nedvesebb helyek kerülete mentén annyira megtámadja, hogy ez a darab a
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szövet testéből kiesik. A szövetet, egyenletes víztelenítése céljából, ráncmen icsen motollára felhengereljük, azután azt gyorsan forgatjuk. A kiröpített oldat felfogása céljából a motollát kellőleg burkoljuk.
A fölösleges oldószertől megfosztott szövetet a később ismertetendő
szövetszárító-gépen kellő hőfokon szárítjuk, ezután pedig az oldószertől kimosással mentesítjük.
Minthogy a kénsavval karbonizált szövet világos színekre alig festhető és mert a karbonizálás a gyapjú nemezelődő-képességét csökkenti, ezért
sok esetben a mosott szöveteket előbb festik, kallózzák s csak azután
karbonizáliák.
A szövetek festése teljesen azokkal a festő-eljárásokkal történik,
amelyekkel a laza gyapjúé, vagyis savas eljárással. A savas fürdők káros
hatását a 22. pontban ismertettük. Az elmondottak kiegészítéséül felemlítjük még, hogy az ecetsav is megtámadja a gyapjút, de lényegesen kisebb
mértékben, mint a kénsav és a sósav. A 10% ecetsavban az epidermis
csak akkor oldódik és a kéreganyag csak akkor duzzad, ha abban két
óráig főzzük. Minthogy a festés a gyapjú kallózódó-képességét csökkenti,
azért .a szöveteket sok esetben csak a kallózás után festik meg. A kallózás előtti festésnek azonban az az előnye, hogy a szövet keresztmetszete
teljesen egyformán színeződik, holott a kallózás után festett szövet keresztmetszete mindig egyenlőtlen, belső része ugyanis világosabb a felszínnél.
219. A mosott s az esetleg festett szövetek tömörítés céljából kallózandók. De mielőtt ezt a műveletet tárgyalnék, a laza gyapjú ipari nemezelését óhajtjuk ismertetni.
A gyapjú sajátosságainak tárgyalásakor megemlítettük, hogy az meleg
és nedves állapotban maradandóan alakítható s hogy ily állapotban nyomkodva, a szálak kúszálódnak, egymást folytatólagosan körülkulcsolják és
e helyzetüket a melegség és a nedvesség elvonása után is fenntartják
oly erővel, hogy inkább elszakadnak, semhogy kúszált helyzetüket elhagynák. A gyapjúnak ezt a tulajdonságát nagyobb hosszúsággal bíró nemezlapok és kalaptompok készítésére használhatjuk fel.
A nemezlapok (kelmék) készítéséhez a 228/11. ábrán látott gépet
használjuk. E gép A etetőasztalára a kártológépről lekerült bundából
kettőt-hármat helyezünk el, ezek anyagát az etetőasztal Q , C 2 , C 3 gőzölőkészüléke útján kissé gőzöljük. A "bundaréteg most már a Dt és Dz
vezetővásznak és az F ± és Zf2 hengersorozatok közé jut, odavezető útjában
reá az F csövön meleg szappanlét folyatunk. A hengersorozat forgáson
kívül tengelyirányú rezgést is végez és gőzzel fűthető, a gyapjúszálak
tehát nedves meleg állapotban különböző irányban eltolódnak, vagyis
kúszálódnak s összefüggő nemezkelmét alkotnak. A Z)2 vászonra tapadt
szálakat részben a H kefe szedi le, a K öblítőszerkezet pedig ezektől
teljesen megtisztítja.
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A nemezlapok szilárdítása és a gyártás költségeinek csökkentése
céliából az etetőasztalra helyezett középső bundatekercs helyett organtinszövetet helyezhetünk él: ez a szövet ugyanis nagy likacsú, ennélfogva
a bunda szálai nemezelődés közben e likacsokon áthatolhatnak és így a
szövetet foglalatosan lekötik.
Kalaptompok készítésekor a kártológépen 100—200 mm széles
fátyolszalagot készítünk, ezt kettős paraboloid-formára úgy rétegezzük,
hogy kisebb tengelye irányában a réteg vastagabb legyen, mert a kalap
karimája e részből készül. Amint a réteg a kívánt vastagságot elérte,azt
a kettős paraboloid kisebb tengelye irányában kettévágják s ezzel két
független kupakot nyernek. Az így nyert kupakokat nemezelődésük
megindítása céljából a 228/III. ábrán látott fémformára húzzák rá, ezután
meleg szappanlével permetezik, vászonnal borítják és a C fémsüveggel
befödik, ez utóbbit pedig a rajta lévő D gyűrű segélyével gyors rezgésbe
hozzák. E rezgések folytán a felszínen fekvő gyapjúszálak gyorsan nemezelődnek, úgy hogy 4—6 perc múlva már annyira összefüggnek, hogy a
kalaptomp a formáról levehető. A tomp belsőbb szálainak nemezelődését
a 228/IV. ábrán látott gépen folytatják. E célból' a kalaptomp belsejébe,
az oldalfalak kapcsolódásának meggátlása céljából, vászonlapot helyeznek,
a tompot azután az A likacsos asztalra teszik, ahol azt alacsony nyomású
gőz járja át, azután a B lappal befedik. Ez utóbbit a C excenter gyorsan
rázza, ezért a tomp szálai nemezelődnek. A gép gyors kezelése céljából
a B lap csap körűi elforgatható, súlya is ellensúlyozva van. Ez a gép
azonban nemcsak kalaptompok, hanem tehén- s más állatszőrök nemezelésére is alkalmas. A kalaptompokat, vízhatlanságuk elérése céljából,
tovább kell nemezíteni. e hatályosabb munka a fészkes kallón történik,
melynek elrendezését a 228/V. ábra láttatja. A kenőszerrel ellátott kalaptompok az A vályúba kerülnek s minthogy e vályúba a B pörölyök felváltva behatolnak, az árút nyomkodják, ennek folytán a szálak elcsúszni
és hatályosan nemezelődni kénytelenek. Kallózáshoz kenőszerűi bármely
nyálkás folyadékot használhatunk, leggyakrabban használják a cefrét és
a szappanoldatot.
Ha a kalaptompok fésűs kócból készültek, akkor ezek sok növényi
szennyeződést is tartalmaznak, azért azokat még kallózás előtt karbonizálni
kell. Ámde a kénsav a gyapjú nemezelődő képességét erősen csökkenti,
miért is kallózáskor a szappanhoz szódát kevernek és a kallózást melegebben végzik.
Lassan járó fészkes kallók kalapácsait a 228/V. ábrán látható küllős
gerendellyel mozgatják, a gyorsan járókéit azonban forgattyús szerkezettel, és hogy ez utóbbi esetben az árú össze ne zúzassék, a tolórudat
a 229/11. ábrán látható rugóval szerelik fel.
220.
A laza gyapjúszálak nemezítését ismerve, a kártoltgyapjúszövetek kallózásának tárgyalására térünk át. A kallózás az előbb ismer-
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tetett nemezeléstől abban különbözik, hogy ennek folytán nem az
összes szálak, hanem csak a szövet felületén levő szálvégek nemezelődnek, vagyis kallózással a szövet felszínét nemez-bevonattal látjuk el.
A szövet felületén azonban nemezréteg csak akkor képződhetik, ha
azt szabad szálvégek fedik. Ámde a szövetet alkotó összes gyapjúszálak
végei a fonalak sodrata folytán le vannak kötve, a szálvégeket tehát előbb
a sodrás, behatása alól fel
kell szabadítanunk.
ti
E5EÍ L ~ — ?
A kallózás ennélfogva
két mozzanatból áll, nevezetesen a szálvégek felszabadításából és ezek nemezítéséből.
Minthogy a szálak a
fonalban csavarvonal szerint
rendeződnek el, a sodrás
behatása alól csak úgy
szabadíthatjuk fel őket, ha
a szálak súrlódását kenőszerrel csökkentjük s a fonalat hossztengelye irányában összenyomjuk. Ekkor
ugyanis a szálak a csavarvonal mentén elcsúsznak
s annak végei a szövet felszínére jutnak. De amily
arányban felszabadúlnak a
szálvégek, oly mértékben
rövidül a fonal. Ezt a jelenséget a 229/1a. és 229/16.
ábrák érzékítik meg. A lánc229. ábra.
fonal nyomkodása folytán I. A fonalvégek felszabadítása. II. A rugalmas kapa szövet hosszúsága, a vetü- csolatú fészkes kalló. Illa. A hengeres kalló keresztlék nyomkodása
folytán metszete. IIIb. A hengeres kalló hengereinek
...

. . .

,

nézete.

Illf. Az önműködő

ráncmentesítő,

\\\d.

pedig a szövet szeiessege A h e n g e r e k egyenlő kerületi sebességét biztosító
csökken. A méreteknek ily
fogaskerék áttevése.
módon való csökkenését
elkallódásnak
nevezzük. Az elkallódás mértéke a készítendő nemezréteg
minőségétől függ. Legjobb minőségű a nemezréteg, ha a szálvégek 4—5
mm hosszúságúak, a 3 mm-es szálvégek ugyanis túlságosan laza nemezt
adnak, a 7 mm-esek nemeze pedig már .merev és törékeny. A nemezréteg tömöttsége azonban a félületet borító szálvégek számától, vagyis
a fonalat alkotó szálak hosszúságától függ. Épért ezért a fésűskócból
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€9 a 20—25 fnm-ts kétnyiratú gyapjúból készült szövet nemezrétege
sokkal tömöttebb, mint a hosszabb gyapjúból készülté. Ámde a rövid
gyapjak elkallódásmértéke az előbb elmondottak szerint nagyobb, mint
a hosszúaké. Ezek után figyelembe véve azt, hogy jó nemez készítése
céljából a gyapjúszálnak mindkét vége 5 mm-es kell, hogy legyen, a
szabad szálvégek összege tehát 10 mm, így a fonal is 10 mm-rel rövidül,
ha tehát a fonal 20 mm hosszú szálakból készült, akkor a szövésből
5 0 % elkallózódik, 40 mm-es szálhosszúság esetén azonban csak 25%
s így tovább.
A sodrás hatása alól felszabadított szálvégek nemezítését a nemezkészítés ismert szabályai szerint végezzük, vagyis azt nedves meleg
állapotban nyomkodnunk kell. Minthogy pedig a szálvégek felszabadítása
ugyancsak gyúró-nyomkodó erőhatást igényel, a kallózás mindkét mozzanata ugyanazon a gépen végezhető; de mert a szálvégek kitolása céljából a szálaknak merevebbeknek kell lenniök, mint a nemezelődésnél,
az első feladat megoldását alacsonyabb hőfokon kell elvégeznünk.
A kallózást régebben úgy oldották meg, hogy a szövetet hordóba
helyezték, erre annyi langyos szappanlevet öntöttek, amennyit a szövet
felszívni képes volt, ezután taposták. Később e célra a 228/V. ábrán látott
egyszerű fészkes kallót, majd a 229/11. ábrán bemutatott rugalmas kapcsolatú fészkes kallót használták. Mindkét fészkes kalló használatánál a
szövet hosszúsága és szélessége egyidejűleg összenyomódik, tehát a
hosszúság és szélesség egyidejűleg elkallódik, de kallódásuk mértékét
szabályozni e gépen nem lehet Ennek további hátránya még az is, hogy
az összegyűrt szövetnek némely hajtásai jobban kallódnak, ezért felülete
gyakran ráncosodik.
E hátrányokat a 229/IlIa. ábrán látott hengeres kalló teljesen mellőzi,
miért is a fészkes kallót most már leginkább csak darabos árúkhoz, kalapokhoz, harisnyákhoz használják, a szövetekhez pedig csak akkor, ha
fonaluk főleg felszőrből készült, vagyis darócszövethez. Ez utóbbi esetben, mert a felszőrök elég merevek és simák, kenőszerűi csak vizet használnak s mert a szálak súrlódása folytán e szövet-faj túlságos gyorsan
melegszik, reá hűtés céljából állandóan kis mennyiségű 18—20 C° vizet
folyasztünk. A kallózás e módját hideg-kallózásnak
nevezzük.
A szövetek kallózásához hasznájt hengeres kallón a munka folyamata a következő: A kallózandó szövetet a 229/IIIŰ. ábrán látott A és B
továbbító hengerek közé juttatjuk, ezután végeit összevarrjuk, hogy azt a
hengerek között folytonos körmozgásban tarthassuk. Majd annyi szappanoldatot öntünk a szövetre, amennyit ez felszívni képes, anélkül, hogy
a hengerek között az kifreccsenne. A kifreccsenő szappanlé ugyanis a
szálvégeket a felülettől eltolja, így azok nemezelődését gátolja. Az A, B
hengerek által továbbított szövet a H t vályúba jut, amelynek ü 2 csuklós
íödője a szövet haladásának útját állja, még pedig annál erélyesebben,
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minél hatályosabb a K karon lévő rugónak vagy az arra akasztott súlynak lenyomó hatása. Minthogy a vályúban a szövet hosszúsága irányában
nyomódik össze, ezért csak ez irányú mérete kallódik el; hogy pedig
szélességi mérete is elkallódjék, a továbbító hengerek elé két függőleges
hengert (C, D) helyezünk el, amelyek a szövetet szélesség irányában nyomkodják. Az A és B hengerpár toló hatása következtében a H1 vályú
végre annyira megtelik szövettel, hogy a fedő feltolódik, belőle a szövet
kidobatik, az M burkolat lejtős fenekén lefelé csúszik, hogy újból az A t
B hengerpár közé juthasson. A fenékről felemelkedő szövetet az Elt E2
hengerek irányítják. Mithogy a folyton keringő szövet a csomósodás
veszélyének ki van téve, ezért az ebből eredhető károk meggátlása
céljából az Ex és Et irányító henger közé olyan T jelzőkészüléket
alkalmazunk, aminőt mosógépen használtunk. A kallógép működésének ellenőrzése céljából a burkolatán három ajtót helyezünk el. Az
a jelűn a hengerek hatását figyelhetjük meg, a [3-val jelzetten a ráncosodást és a csomósodási ellenőrizhetjük, a y jelűn pedig a vályút időszakónként kitisztíthatjuk. Ez utóbbi művelet azért szükséges, mert a sokszoros nyomkodás folytán a durvább felszőrök oly hatályosan csúsznak
ki, hogy a fonalból kiesnek, e szálak tehát a vályú réseiben gyűlnek
össze, ott a szövettel való folytonos súrlódásuk folytán annyira felmelegszenek, hogy néha ki is gyulladnak.
A kallózás szabályos lefolyása céljából figyelnünk kell még arra is,
hogy az A és B hengerek a szövet teljes keresztmetszetét egyformán
fogják meg, e célból a hengereket a 229/III6. ábrán látott módon zárt
üreggel látjuk el. Szintén gondoskodnunk kell továbbá arról, hogy mindkét henger érintkező felülete sima, kerületi sebességük pedig teljesen
egyenlő legyen, mert a nagyobb sebességűnek súrlódása felbontaná
a nemezt. A hengerek egyenlő kerületi sebességét, minthogy a B henger
csapja a függélyes síkban is mozoghat, úgy érjük el, hogy a tengelyükön
lévő fogaskerekeket a 229/IIId. ábrán látott módon könyökbe foglalt
fogaskerekekkel kötjük össze.
Az A s B hengerek továbbító hatásának biztosítása céljából a felső
B henger nyomását a szövet fajlagos súlya szerint kell szabályoznunk,
e célból ennek csapján az L kar útján súllyal vagy rugóval nyomó
hatást fejtünk,ki. Ezt a terhelést azonban csak annyira szabad fokoznunk,
hogy a hengerek a szövetet a vályúba betolhassák, de a szappanlét ebből
ki ne sajtolják.
Minthogy a szövet nyomkodásához szükséges mechanikai munka
meleggé alakúi át, a kallózás hőfokát az ajtók nyitásával szabályozhatjuk.
Kezdetben nyitva tartjuk az ajtókat, de amint a nemezelődés időszaka
bekövetkezik, azokat bezárjuk, sőt szükség esetén még gőzt is bocsáthatunk az elzárt kallóba.
A tágan ívelt, valamint a kénsavval karbönizált és a festett gyapjúk

400

A. kallózás

EME

ugyanis igen nehezen kallódnak, ilyenkor tehát a szappanhoz lúgot adunk
és a hőfokot gőzzel emeljük; de ha túlívelt vagy szálhűtlen gyapjúból
készült a szövet, akkor az ajtók nyitásával és a munka időszakos megakasztásával a szövetet hűteni kell, mert e gyapjak nagyon gyorsan nemezelődnek. A túlgyors kallózást mellőznünk kell azért, mert azalatt a
szálaknak nincs annyi idejük, hogy a fonás hatása alól kiszabadúlhassanak
s így a fonalban nemezelődnek, ámde ekkor — noha a szövet méretei
elkallódnak — a felületet még sem borítja nemezréteg, a szövet pedig
törékennyé válik.
Mielőtt a kallózás tárgyalását befejeznők, az e művelet közben előállható hibákat s ezek orvoslása módját óhajtjuk ismertetni.
Különös gondot kell arra fordítanunk, hogy a hengerek közé szilárd
testek, nevezetesen faszilánkok, homokszemek stb. ne jussanak, mert ezek
a szövetet sok helyen átlyuggatják, védelem céljából tehát a műhely padlózatát olyan anyagból kell készítenünk, amelyről törmelékek le nem
válnak s azt tisztán kell tartanunk.
A kallózásnál gyakran előfordúl az a hiba, hogy a szövet felülete
hullámossá — ráncossá — válik. Ez a hiba két esetben állhat be, nevezetesen akkor, ha a szövet hajtásai hosszabb ideig változatlanúl maradnak a kallóban, mert ilyenkor a hajtásokban a szálak erősen nemezelődnek, de előfordúlhat ez a jelenség akkor is, ha a lánc vagy a vetés
egyes fonalai egyenlőtlen vastagságúak vagy egyenlőtlen sodratúak voltak,
vagy ha a vetés sűrűsége változó. A lazább s a vastag fonalból készült szövetrészek, valamint a lazábban bevetett vetüléket tartalmazók ugyanis jobban
kallódnak. Az első hibáért a kallómester felelős, a második helyen említettért a fonómester, az utolsó helyen felsorolt hibáért pedig a szövőmestervonható felelősségre. A kallómester ugyanis akkor jár el gondatanúl
ha a szövetet szélessége irányában időszakonként ki nem feszíti. Minthogy
pedig ez a munka sok időbe kerül, olyan elrendezést eszeltek ki, amellyel a szövet hajtásait a gép önműködően módosítja. E szerkezet lényegét a229/IIIr.
ábra mutatja s ez abban áll, hogy az A s B hengerek között futó szövetdarab széleit összevarrjuk, az ilykép képződő tömlőt az F t , F 2 kettős
jelzőkészüléken át vezetjük, e két jelzőkészülék között pedig a tömlőbe
nagyobb golyót helyezünk, amely saját súlyánál fogva az alsó jelzőkészülék felé gördül s ezzel a szövet hajtását folyton változtatja.
Ha a szövet kallózás közben bármely okból ráncossá válnék, azt úgy
hozzuk helyre, hogy a kallózás után kimosott szövetet likacsos rézhengerre
ráncmentesen igen feszesen felhengereljük és ilyen állapotban 60 — 70 C°
vízben 24 órán át tartjuk.
A kallózásnál előforduló további hiba a túlságos elkallódás, mert ez
törékennyé teszi a szövetet. A túlkallózás meggátlása céljából a szövet
hosszúságát s szélességét időszakonként ellenőriznünk kell, vagyis azt
még kell mérnünk.
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A kallózásnál előforduló hibaforrásokat ismerve, az e művelet útján
véghez vihető visszaélésekről is meg kell emlékeznünk. Vastagabb nemezréteg képződése céljából ugyanis a szövet méretei nagy mértékben elkallódnak
s ez az árú előállítási költségét rohamosan növeli. Hogy az árú méretének
kisebbfokú elkallódása esetén a szövet fonákját vastagabb nemezréteggel
boríthassák, a szövetet gyapjúiljdmJxÜŰQjJtdÜjJ^^
Ezt pedig úgy
érik el, hogy a kallózandó szövetet tömlőszerűen varrják össze s a 229/lIIc.
ábrán jelzett módon megkezdik a kaílózást, ezt addig folytatják, míg a szövet
hosszúsága 5%-kal rövidül, ezután kiveszik a golyót, helyébe megfelelő
mennyiségű nyiratot tesznek be és a kaílózást folytatják és pedig addig, míg a
szövet hosszúsága még újabb 5%-kal rövidül. Ez utóbbi művelet közben
ugyanis a nyirat a nemezelődő szálak közé jut, amelyek ezt foglalatosan
magukhoz kapcsolják, amiáltal a nemezréteg gyorsan vastagszik. Ámde az
il^en nyirattal telített szövet nem tartós, a belőle készült ruhából viselés közben e kurta szálak kihullanak és a béllés varrata mentén hurkává csoportosúlnak. Az ilyen eljárással készült szövetek a jóminőségűektől azonnal
felismerhetők, t. i. úgy, ha fonák oldalukat tiszta fehér papiroslap fölött erősen
dörzsöljük. Ilyenkor a nyiratos szövetből a kurta szálak nagymértékben
kihullanak, míg a jóminőségű szövetből legfeljebb egy-két szálvég esik ki.
A kallózott szövetet kallózás után öblítenünk kell, hogy a benne
lévő szappant eltávolítsuk.
221. A kártoltgyapjú-szövetekkel végzendő további nemesítő műveletek a szövet felszínének adandó minőségtől függnek, j Lehet ugyanis
a felszínen a bevonó nemezréteget sértetlenül meghagyni s ezt a kikészítés-módot melton- vagy komiszposztó-appretúrának
nevezzük. Ha ellenben
fésűsgyapjú-utánzatokat akarunk készíteni, a nemezréteget teljesen fel
kell bontanunk s az így nyert szálvégekét egészen lenyírnunk, hogy a
kötőpontok teljesen láthatókká váljanak. A kaílózást ez esetben tehát
csak a szövet sűrűségének növelése céljából végezzük, épen ezért a
szövetet lehetőleg hosszabb szálú gyapjúból készítjük. Ekkor ugyanis a
nemez felbontása és a szálvégek lenyírása kisebb munkával jár. A kikészítés e fajtáját fésűsgyapjú-utánzatú
appretúrának
mondjuk.
Lehet továbbá a szövet felszínét bolyhossá is' tenni, még pedig
egyneműen bársonyszerűvé vagy mintásán, azaz fürtszerűen bolyhossá.
Az első esetben a nemeznek csak 2 h részét szabad felbontani, hogy a
szálvégek a felszínen szétszórva rendezkedjenek el; a felszabadult szálvégeket pedig egyenlő hosszúra le kell nyírni. Mentől több szálvég
borítja a szövet felszínét, annál szebbek annak bolyhai, ezért az ilyent
lehetőleg kétnyiratú gyapjúból s részben fésűs kócból készítik. A nemesítés e fajtáját bársonyszerű appretúrának
nevezzük.
Ezzel ellentétben a fürtös appretúránál
nemcsak a nemezt, hanem
a felső mintázó vetést is teljesen fel kell bontanunk, hogy ez utóbbinak
szálai a kötőpontokból kiindúlva fürtökként csoportosúljanak.
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A kártoltgyapjú-szöveteket posztószerű appretúrának is alávethetjük.
Ez a kikészítés-mód az előbb ismertetett bársonyszerűtő.1 csak abban
különbözik, hogy a szövet felületét fedő szálréteget lesimítjuk, vagyis a
felszínre fektetjük, ez okból a posztó — szálmentében símítva — sima
tapintatú. Minthogy ez utóbbi kikészítő-eljárás legtöbb műveletet kíván,
azért az alábbiakban elsősorban ezt fogjuk tárgyalni.

a) A pósztószerű appretúra.
222. A kallózott és ismételten mosott szövet felületét, amint ezt
az előzőkben mondottuk, számos szálvéggel kell borítanunk, ezeket egyenletes hosszúságúakra le -kell nyírnunk, azután a szálakat a felszínre le
kell símítanunk s végre a szövetet rugalmassági határának növelése céljából préselni, azaz vasalni kell. Minthogy a posztó annál szebb, minél
több szálvég borítja a felületét, ezért fonalait ép úgy, mint a bársonyszerűen kikészített szövetekéit, kurtább gyapjúból fonjuk, nemezét pedig
csak 3A részben bontjuk fel. Teljes felbontás esetén ugyanis a szálak
nem födnék a felszínt egyenletesen, hanem a kötéspontok körűi csoportosúlnának. A posztó-appretúra felsorolt műveleteit itten sorban fogjuk
ismertetni.
A nemezfelület felbontását végző műveletet bogácsolásnak nevezzük.
Kismértékben a szálvégeket bármily módon való súrlódással fel lehet
szabadítani. Használható tehát e célra a 230/1. ábrán szemlélhető bütykös
dob is, amelynek hatása abban áll, hogy a gyorsan forgó A dob bütykei,
a B szövettel érintkezve, annak felületén súrlódnak és pedig annál hatályosabban, minél lejjebb helyezzük a Q és C 2 irányító hengereket.
A szövetet a D hengerpár továbbítja s hogy a szövet ráncmentesen és
feszesen jusson az A dobhoz, azt az E dorongokkal feszítjük. Az A dobot
az ábrán látható bütykök helyett korund-darával is boríthatjuk, ezek súrlódása még hatályosabb s így a nemez felbontása még tökéletesebb.
De amint a most ismertetett szerszámok egynéhány gyapjúszálat
felszabadítottak, a felületet e szálak beborítják s így a szerszám ezekkel
és nem a nemezzel érintkezik, miért is e felszabadúlt szálak kopnak.
Épen ezért ezek a szerszámok a gyapjúiparban nem váltak be, hanem
csak a barchet(parket)-szerű pamutszövetek bolyhosítására használhatók.
Gyapjúszövetek nemezének bontására tűalakú szerszámot kell használnunk, mert csak ez képes a felületet borító szálak közé a nemezrétegig
behatolni. A már ismertetett tűalakú szerszámok közül használhatók ugyan
a kártolószerszámok,
de mert ezek csekély ellenállásúak, ezért velük csak
pamutszöveteket bolyhosítunk.
Gyapjúszövetek bolyhosítására legalkalmasabb szerszám az úgynevezett takácsmácsonya, amelyet a 230/11. ábra láttat. Ez a növényi bogáncs
azért felel meg a jelzett műveletnek, mert tüskéi háromszögalakúak s így
hegyes végük rugalmas és nagy ellenállást fejt ki.
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A kézműipar idején e takácsmácsonyákból a 230/III. ábrán látott
nyeles lapot készítették s ezzel simították a lazán felfüggesztett, kallózott
szövet nedves nemezrétegét, még pedig a lapot előbb ferdén tartva, később
pedig a nyelét mindinkább a haladás irányába igazították. Ez irányítással
módosították a mácsonya hatásának mértékét; ha ugyanis a nyelet a haladás
irányára normálisan helyezték el, a mácsonya kampói nem kapaszkod-

230. ábra.
I. A bütykös dob. II. A takácsmácsonya. III. A takácsmácsonyából összeállított kézi
bogácsolólap. IVa. A takácsmácsonyából készült lécalakú szerszám elölnézete. 1 Vb.
Ugyanannak keresztmetszete. V. A THOMAS-féle bogácsoló gép. VI. A OESSNER-féle
bogácsoló gép.

hattak a nemezbe, ellenben ha azt a haladás irányában tartották, a kampók
abba teljes erejükkel beléje kaptak. Minthogy a szálak hatályos meghúzása azok elszakadását is okozhatja, ezért a bogácsolást már sokszorosan
használt lapokkal kezdték meg, tehát olyanokkal, amelyek kevés ép
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kampóval bírtak, a művelet folytatásához pedig fokozatosan a kevésbbé
elkopott lapokat használták; ugyanis mentől több kiszabadult szál borítja
a felületet, annál hegyesebb szerszám kell, hogy az a szálak közé behatolhasson.
A kézi bogácsolást nedves takácsmácsonyákkal és nyirkos szöveten
végezték, hogy a szerszám szfvósabbá váljék, a szálak felszabadítása
pedig a kenőszer hásználata folytán könnyebben menjen végbe.
A bogácsolás gépi erővel való' végzéséhez a takácsmácsonyákból
hosszabb lécalakú szerszámot készítenek. E szerszám elrendezését a
230/IVű. és 230/IV6. ábrák láttatják. A munka folytonossága kedvéért e
léceket forgó hengerfelületre erősítik, a szövetet pedig e hengerrel hozzák
érintkezésbe.
A legrégibb bogácsoló gépnél — a Inobws-félénél,
amelyet 230/V.
ábra szemléltet — az A dob felületére erősített B takácsmácsonya-Iécek
az Sz szövettel ellenkező irányban forognak. A szövetet a fékezett C
hengerről a meghajtott D hengerre viszik át, miközben azok a mácsonyákkal érintkeznek; érintkezésük fokát az Ex, E2 irányító hengerek
szabályozzák. Minthogy a szövet korlátolt hosszúságú, ennek a D hengerre való teljes felhengerlése után a haladás irányát megváltoztatják,
ekkor azonban a D-t fékezni, a C-t pedig forgatni kell, ugyanekkor az
A dobon a mácsonya-léceket meg kell fordítani s a dobot ellentétesen forgatni. A bogácsolást e gépen is nedvesen végzik, a művelet megkezdéséhez eleintén régi, kopott mácsonyákat használnak, amelyeket később
fokozatosan kevésbbé elhasználtakkal cserélnek ki,
Az irányváltozással járó időveszteség elhárítása céljából GESSNER a
bogácsoló gépnek a 230/V1. ábrán szemlélhető elrendezést adott. A szövet
végeit ugyanis összevarrta s így ezt folytonosan egyirányú körmozgásban tarthatta. A szövet mozgatását, a Dt és D., hengerpárok végzik.
A munka gyorsítása kedvéért gépét két dobbal (Ax és A2) szerelte fel
s ezeket ugyanolyan takácsmácsonya-lécekkel (fi) borította, aminőt a
THOMAS-féle gépnél láttunk. Az Sz szövetnek az Ax és az A2 dobbal
való érintkezését e gépnél is az irányító hengerek szabályozzák. A szövet
útja ugyanis a következő: az a Dx húzó hengerpártól az Ev E.2 irányító
hengereken halad át és mert az E2 irányító henger az Ax hengerhez képest
más-más helyzetbe állítható, azért ez elrendezéssel az érintkezés mértéke
szabályozható. Az E2 irányító hengert elhagyva a szövet a C 2 , C3 hengerek
útján az Ax henger jobboldalára tereitetik s ott a mácsonyákkal való érintkezésének mértékét az elmozdítható E3 henger módosítja; innen a szövet az
A2 henger baloldalára kerül, ott az érintkezést az állítható Eb henger
szabályozza, majd az a C 5 és a C 6 hengerekkel irányítva az A2 dob jobboldalára jut, ahol a mácsonyákkal való érintkezését az elmozdítható Ea
henger biztosítja. A szövet most már a C 8 irányító hengeren áthaladva, a
plüssel bevont D2 húzó hengerpár hatása alá jut, innen kiszabadúlva
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pedig a H lejtős fenékre kerül, amelyen az a gép mellső oldalára csúszik
le. Ott a szövetet az Fx hasáb a fenékről felemeli, hogy az F2 irányító
hengerhez juttassa, ahonnan az az F3 feszítőléceken át a Dx húzó
hengerpárhoz ér.
A folytonos üzemű bogácsoló gépeknél figyelnünk kell azonban
arra, hogy a szövet egyenletesen kifeszítve és teljesen ráncmentesen
jusson a mácsonyákkal érintkezésbe, mert különben a gép a ráncokat

331. ábra.
1. Szélesbítő léc kétirányú ferde bevágással. Ha., 116., Hí. Szélesbítő henger mozgó
lécekkel. III. Szélesbítő henger kétirányú csavarmenettel. IV. A LONGTAiN-féle bogácsoló
gép. Va., Vb. A mesterséges takácsmácsonya. VI. Tengelyre fűzött természetes
mácsonyá. VII. A száraz bogácsolást végző mácsonyák elhelyezése.

erősebben bogácsolná. A szövet ráncmentesítése céljából azt szélessége
irányában kissé ki kell feszíteni. Ezt a feladatot a következő, szerkezetek
oldják meg: A legegyszerűbb módja a 231/1. ábrán látható és ez abban
áll, hogy az Fs feszítőléc kétirányú bevágással van ellátva, a szövet tehát,
amikor ezen végig csúszik, kiszélesedik. Hatályosabban végzi a ráncok
kisimítását a 231/lIa. ~ 231/IIc ábrákon látott szerkezet. Ennek az a

406

A bogácsolás

EME

lényege, hogy ez ábrákon látható a lécek a b tengelyre erősített c tárcsák
kerületére helyezkednek és e tárcsákkal való érintkezésüket az e vezető
dúcok biztosítják. A szélső tárcsákba hatoló e vezető dúcok a g állványhoz
erősített / ferde tárcsákkal is érintkezésben állanak; ha tehát a szövet
tovahaladása következtében az Ex henger forog, a lécek az alkotó irányában
elmozdúlnak, ezzel a szövetet szélessége irányában kifeszítik. A ráncok
mentesítésének leggyakoribb módját a 231/111. ábra láttatja. Ez ábra szerint
az Ei henger felülete kétirányú csavarmenettel van borítva.
Ámbár a GESSNER-féle bogácsoló gép lényegesen nagyobb teljesítményű a THOMAS-félénél, a bogácsolást mégsem végzi kifogástalanul,
mert a szövet több ízben a bogácsoló dobok alatt halad el s így megeshetik, hogy a takácsmácsonyák által kitépett szálak csomóit a dobok
gyors forgása a nedves szövet felé röpíti, ezek pedig ahhoz hozzátapadva,
a nemez felbontását gátolják.
E hátrányos jelenség kiküszöbölése céljából LONGTAIN a szövetet a
a 231/IV. ábrán látható módon a dobok fölött vezeti és a készletet
felfogó H vályút a dobok előtt helyezi el. A H vályúból a szövet a Dx
hengerpár által húzatva a C, C' irányító hengerek folytán kezdetben
a függélyes, majd a vízszintes síkban halad tovább, ezután az Ax dob
baloldalával való érintkezése céljából az Ex feszítő hengert és az E2
elmozdítható hengert érinti, majd a Q irányítón át az Ax dob jobboldalára
jut, ahol érintkezésének mértékét az E% elmozdítható henger szabályozza;
ezután elhagyva a C 2 hengert, a C 3 , C 4 , C 5 hengerekkel úgy irányíttatik,
hogy az A2 dob baloldalán jusson a mácsonyákkal érintkezésbe. Itt érintkezésének mértékét az Eb szabályozza, az Zf4 pedig a szövetet szélesbíti.
Ezután a szövet a C 6 irányító hengeren át az A2 dob jobboldalára jut,
ottan érintkezésének szabályozása az E0 elmozdítható henger által
történik. A szövet most már a C 7 , C 8 , C 0 , C 10 , C u és C12 hengerek által
irányítva a Dz húzó hengerpárhoz jut, amely azt rétegezve az alatta lévő
H vályúba juttatja. A vályú alakjánál fogva a rétegek megfordúlnak, a
szövet kiemelése tehát nehézség nélkül megy végbe.
A bogácsolást az eddig ismertetettek szerint nedves posztón vittük
véghez, ámde ez a körülmény egyrészt hibaforrást rejt magában, másrészt
a gyártást szerfelett megdrágítja. A hibaforrás ugyanis abban áll, hogy a
szöveteket teljesen egyenletesen átnedvesíteni igen nehéz, a nedvesebb
részek pedig, mert könnyebben bogácsolódnak, a felületet egyenlőtlenné
teszik. A gyártás megdrágítását pedig azért okozza a nedves bogácsolás,
mert a nemez 3U részében való felbontását egyfolytában nem végezhetjük el, minthogy a hosszabb szálakat a mácsonyák annyira súrolják,
hogy azokból sokat kitépnek; a bogácsolást tehát időszakonkint félbe kell
szakítanunk és a hosszabb szálakat a többiek hosszára le kell nyírnunk,
e célból pedig a nedvesen bogácsolt szövetet minden nyírás előtt szárítani kell s ez teszi költségessé a jelzett eljárást.
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A gyártás költségeinek csökkentése céljából tehát legtöbb gyárban
a szárazon való bngácsolást használják. E célra azonban a mácsonyák eddig
ismertetett léces elrendezése nem használható, azért mesterséges mácsonyákat készítettek. Ezek lényegét a 231 i\b. ábra szerint a csillagalakú
acéllemezkék képezik. Ezeket, miután hegyeiket kampószerűen meghajlították,
úgy fűzik tengelyre, hogy a kampók szétszórtan rendeződjenek el. Minthogy
e fémtárcsák kampói nem eléggé rugalmasak, ezért a csoportosított tárcsák
tengelyeit helyezik rugalmas ágyazatba, amint azt a 231 /VŰ. ábra mutatja.
A mesterséges takácsmácsonyák ismerete után megpróbálták a természetes mácsonyákat is tengelyre fűzni, amint azt a 231/V1. ábra mutatja.
Tengelyük ágyazatát azonban szilárddá tették.
Hogy a tengelyre fűzött mácsonyákkal a bogácsolás hatását szabályozhassák, a tengelyek csapágytartóit beállíthatókká tették; ha ugyanis a
mácsonya tengelye a dob tengelyével párhuzamos, akkor a mácsonya
forog, de kampói a szövetbe nem kapaszkodnak bele, ellenben ha tengelye a haladás irányát követi, akkor az teljes eréllyel hatol a szövetbe.
Ép ezért a mácsonya tengelyének csapágytartóját a dobra elmozdíthatóan
szerelik, amint azt a 231/VII. ábra szemlélteti.
223. A nedvesen bogácsolt szöveteket, amint már mondtuk, közbenközben szárítani kell. A szárítás kifeszített állapotban végzendő, hogy a
szövet teljesen ráncmentesen kerüljön a nyírógépre. A szövet kifeszítését
szegélyébe szúrt tűsorokkal eszközöljük.
Kisipari üzem idején a szövetek szárítását a szabadban felállított,
kelet felé néző kereteken végezték. E keretek elrendezését a 232/Ia.~c.
ábrák szemléltetik. Ennek lényegét a függélyes au aó • • • a„ oszlopok
alkotják, ezeknek egyik vége a földbe van ásva, másik végüket pedig az
összekötő b gerenda hordja. Ez utóbbinak belső széle, amely a feszítőkeret egyik hosszanti oldalát alkotja, a 232/16. ábrán látott módon a
c szeges léccel van borítva. A keret másik hosszanti oldala, a 232/Ic. ábra
szerint, láncszerűen összerótt gerendákból áll, amelyek felső széle tűsort
hord. Hogy a szövet hosszúsága irányában is kifeszíthető legyen, a szélső
a
\ függőleges oszlop belső széle szintén tűs léccel béllelt. Ily módon a
szövet egyik végét az ax oszlop tűire nyomták reá, másik végét pedig
a 232/Ia. ábrán látható g léc tűibe mélyesztették bele s mert az utóbbi
léc a h dobra csavarodó kötéllel meghúzható volt, ezért ezzel a szerkezettel a szövetet hosszúsága irányában is megfeszíthették. A szélességirányú feszítés céljából a szövet felső szegélyét a b tűire, alsó szegélyét
pedig az eu e2... gerendalánc szemeinek tűire szúrták fel, ezután a
gerendalánc szemeit egymás után annyira lenyomták, hogy a szövet szélessége irányában egyenletesen feszüljön, e helyzetben a láncszemeket az
an oszlopba fúrt lyukakba dugható peckekkel rögzítették. Hogy
á posztó ezt a keretezést többszörösen kibírhassa, szegélyét jóval erősebb
gyapjúfonalból s legalább 1 cm szélességben készítették. A szegélynek
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a tűkre való felszúrását, minthogy a szegek egymástól mért távolsága
2 cm volt, a munkások kézzel végezhették.
A keretezés e módja lassú, azonkívül a szabadban való szárítás
bizonytalan, mert csak napos időben végezhető, ezért a nagyipari üzemek
e szárításmódtól eltérnek és külön szárítógépeket használnak.

232. ábra.
Ia A posztókeret elölnézete. Ib. Ugyanannak keresztmetszete. \c. Ugyanannak hosszanti
metszete. IIa. Vékony gyapjúszövetek szárítását végző gép hosszanti metszete. 116.
Ugyanannak alaprajza. Ile. A feszítőlánc vezetékének alaprajza. Ili-'. Ugyanannak metszete. 11c". Ugyanannak hosszanti nézete, llrf. A tű'slécet"helyettesítő fogókészülék.
III. Vastag gyapjúszövetek szárítását végző gép hosszanti metszete.
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A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy a kallózás. után mosott
sziketeket, amennyiben azonnal bogácsolás alá nem kerülnek, szintén
szár Honi k f ^ de e célra azokat nem kereteken, hanem S7aharinn lógva
szárítják,, gyári üzemekben pedig e célra olyan szárítókat használnak,
aminőket az enyvezett láncfonalak szárításánál láttunk.
A bogácsolt szövetek nagyüzemű szárításához folytonos körmozgást
végző, láncszerűen összefoglalt tűsléces feszítőkeretet használnak, még
pedig vékony árúkhoz a 232, HŰ. ~C. ábrákon látható elrendezésűt, amelynél
a szövet a szárítókamarában csak egyszer halad oda és vissza, míg vastagabb árúkhoz olyat, aminőt a 232/111. ábra láttat, amelynél a szövet a
szárítókamarában többször végzi jelzett mozgását. A feszítőkeret mindkét
ábrákon
gépen rövid tűslécekből van összeállítva, melyek a lyiic—d—c".
látható alakban készülnek, vagyis az egyes láncszemek szélességük irányában
három tagozattal bírnak. Egyik szélükön a tűsorok vannak elhelyezve, másik
szélükön a lánc szélességirányú vezetése céljából horony van, középső
tagozatuk pedig láncszerű összetűzésüket. végzi. Ez utóbbi tagozat a
lánc hoszszanti irányú mozgatása céljából forgó hasábokra illeszkedik
{1. a 232/IIŰ. ábrán C, D és E hasábokat). A lánc keresztirányú eltolódását
a láncszemek szélső tagozatán lévő E x horonyba benyúló Zf2 léc végzi.
Vékony árúk szárítása céljából a lánc a C és D hasábokon vezetve
a szövettel együtt a 232/lla. és a 232/11b. ábrák szerint csak egy ide-oda
haladó menetet végez. A szárító előtt a feszítőláncok B vezetékei közel
állanak egymáshoz, hogy a munkás a szövet szegélyét a tűk fölé vezethesse,
amelyekbe az F hengeres kefe a szegélyt lenyomja. A B vezetékek ezután
egymástól távolodnak, ezzel a keretezett szövetet szélessége irányában
kifeszítik s mert a szövetet a szárítókamarában ily állapotban tartják,
azért az feszítve szárad ki. A szárításhoz szükséges levegőt a ventillátor
a ti csöves kazánon át fújtatja be, az ilyen módon felmelegített' levegő
ezután a K\, K>, csatornákon a két szövetréteg közé jut, ahol a gép
hátsó faláig haladhat s részint a szöveten, részint a D hasáb oldala
mentén az L csatornába kerülve, a szövet másik felét is hatályosan
szárítja, majd azután az M kürtőbe tódul. A szárított szövetet, amint az a
szekrényből kiér, az N hengerpár a lánc tűiről lehúzza és rétegezi.
A most ismertetett gépet vastagabb árúk szárítása esetén igen lassan
kellene járatnunk, miáltal a gép teljesítőképessége csökkenne. Hogy tehát
a lánc sebességét — amely v — / — 3 m/perc szokott lenni — megtarthassák, a gépet a 232/IÍI. ábrán látott módon úgy alakították át, hogy
azon a szövet 4—6-szor ismételten végigjárja a szekrényt. Minthogy a
nedves árú fent jut be a gépbe, ezért a f i melegítő felső részében több
•fűtőcső van" elhelyezve s így azt melegebb levegő éri, mint a szövetnek
már részben szárított rétegeit, s mert legkevesebb fűtőcsövet az a levegő
érint, amely a már kiszárított szövetrétegen halad végig,' ezért a szövet
túlhevítése ki van zárva s így az érdessé nem válik. A O ventillátor által
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hajtott levegőt az S süvegek a rétegek közé terelik; hogy azonban a
meleg levegő a szöveten áthatolhasson, a szárítókamara fejrészében az:
egyes rétegek között a K x ,
szívónyílások vannak, melyeken át
a nedves levegőt az L cső útján a G' exhaustor elszívja. Az alsó
K nyílások, amelyeken át csaknem teljesen száraz levegő halad, a O
ventillátorral állanak kapcsolatban, ez elrendezéssel tehát a gép hasznosítási
foka nagymértékben javúl.
224. A kiszárított szövet szálai, amint azt a bogácsolás tárgyalásánál
kifejtettük, igen egyenlőtlen hosszúságúak. Hogy ezekből csak a hosszabb
szálak felesleges részét nyírhassuk le, olyan ollóra van szükségünk, amelynek egyik ágát (A) az Sz szövet síkjától határozott távolságba helyezhessük úgy, amint azt a 233/1. ábra láttatja. Az olló másik élét (B) a
munka folytonossága kedvéért forgómozgással láthatjuk el, s hogy az
lökésmentesen működjék, a pengét a támasztó Bt hengerre spirálisan
helyezzük el, amint azt a 233/I!ű. ábra szemlélteti. Megerősítésük a 233/IIL
ábra szerint a következő módon történik: A pengéket támasztó Bt henger
B0 tengelyére a B.2 tárcsákat is ékelik, azokhoz, minthogy a Bx hengernél
nagyobb átmérőjűek, hozzáerősítik a spirális pengék végeihez forrasztott csavarokat, amint azt a 233/Ilű. ábra láttatja. A pengéknek keresztmetszeteit a 233/116. ábra mutatja; ezek támasztófelülete tehát akkora,
hogy így a penge sugaras helyzete biztosítva van. Minthogy a B pengék
forgómozgást végeznek, az A pengének érintkező felületét vályúszerűen
kell kiképeznünk, amint azt a 233/111. ábra láttatja. Az olló A és B pengéinek viszonylagos helyzetét s az egész ollószerszámnak a szövethez
való elhelyezését a következőképen oldották meg: A forgó szerszám B„
tengelyének csapjait a Q , C 2 kétkarú emeltyű Cx karjába helyezték, ezt
pedi£ az A szerszámot tartó Dx tartóhoz erősítették, hogy az egész nyírószerszám a C0 csap körűi elfordítható legyen. E csap körűi való elforgatást a C 2 kar végére esősített C3 tolórúd útján a C 4 lábitóra gyakorolt
nyomás végzi. A nyírószerszámnak a szövet pályájához való beállítását
pedig a következő elrendezéssel érték el: A Q csapágytartót az Ex csavarral szerelték fel s ezt az E0 tengelyen lévő excenter-tárcsára támasztották, amelynek elfordítása a szerszámot a szövettől eltávolította. Nehogy
a csavar a folytonos rázás folytán helyéből kimozdúljon, annak fejrészére
rögzítő kilincset szereltek reá. A rögzítést a fejrészen lévő tárcsa recéibe
behatoló E t rúgós él végzi. Az eddigiek szerint a nyírószerszám a szövettől kétféle szerkezettel távolítható el. A támasztó excenterrel akkor
emeljük fel, ha ráncosán kerülne a szövet a nyírószerszám elé, míg a
C 4 lábitó útján akkor, ha a szövet összevarrott végei jutnak a szerszám alá.
A nyírószerszám élesítésére s az élek beállítására vonatkozólag pedig
a következőket jegyezzük meg: Az A élnek a B szerszámhoz való pontos
beállítása céljából az a Dx tartójához erősített D» és D3-mal jelölt csavarokkal van rögzítve. Élesítéskor e csavarok útján toljuk az A élt a B0
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233. ábra.
I. A posztónyíróolló hatását jelző ábra. Ila. Az olló forgórészének elölnézete. 116.
Az egyes pengék keresztmetszete. III. Az olló elrendezése. IVa. A posztó szélének
megvédése. Wb. A ferde metszés képződése. V. A posztónyírógép elrendezésének
vázlata, amelynél a szövet hosszanti irányban halad. Via. A szövet szélessége irányában
működő posztónyírógép keresztmetszete. VIí>. Ugyanannak elölnézete.
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tengely irányába, ezután pedig a B éleket az óramutatóval egyező irányban
forgatjuk, miközben az A és B szerszámok közé olajos korund-lisztpépet
folyasztunk. A kopás mértékéhez képest a B szerszámot fokozatosan
lejjebb eresztjük a B0 tengely csapágy-csészéinek sűlyesztése útján. Ha ily
módon az A szerszám felső lapján a hengerszelvénynek megfelelő vájat
képződött és a B szerszám élei is megélesedtek, a köszörülést beszüntetjük s a korundpépet olaj reáfolyasztásával kiöblítjük. Ennek befejezte
után az A szerszámot kissé visszahúzzuk, a B szerszámot pedig pótlólag
még annyira sűlyesztjük, hogy ez a A szerszámmal ismét pontosan
érintkezzék. Az ilykép kiélesített szerszámot nyíráskor az óramutatóval
ellenkező irányban járatjuk és hogy a szerszámok között a súrlódást csökkentsük, a B szerszámot a O bőrlappal állandóan olajozzuk, még pedig
azáltal, hogy gondoskodunk, hogy e bőrlap állandóan olajjal telítve
legyen és a B szerszámmal érintkezzék.
A nyírószerszámot az elhangzottak szerint az állványra támasztottuk,
és állíthatóságáról is gondoskodtunk, épen ezért a szövetet ugyancsak az
állványra támaszkodó géprészen kell tovavezetnünk, de úgy, hogy csak
egy vonalba eső bolyhai kerüljenek egyidejűleg a szerszámmal érintkezésbe. Ezt a célt úgy érjük el, hogy a szövetet a H 1 nyereg gerincén
vezetjük végig. De ha a posztó a H1 gerincet teljesen megfeküdné, akkor
annak széleit, mert azok vastagabbak, egészen lenyírná. A szélek megvédése céljából a szövetet úgy. kell vezetnünk, hogy ezek egyikét a gerinc
ne támassza, a másikát pedig a forgókés élei ne érintsék, tehát úgy,
amint azt a 233/IVŰ. ábra szemlélteti.
Hogy a szövet a nyírógépen körmozgását többszörösen megismé-telhesse, végeit összevarrják. A körfolyamra ugyanis azért van szükség,
mert a hosszabb szálakból nagyobb darabot egyszerre levágni nem
szabad. Mihelyt a lenyírt darab hosszúsága a szál vastagságának ötszörösénél nagyobb a szál az A szerszámra lehajlik s ekkor ferde metszés
képződik, amint azt a 233/IV6. ábra láttatja; ha ellenben a darab ennél
jóval kurtább, akkor mereven áll s így szabályosan nyíródik le. A ferde
metszésű szálak esetén, ha azokat később a szövet síkjára lesímítjuk,
rétegek látszanak s e látszat igen kedvezőtlen fényhatást okoz. Hogy a
szövetet körmozgásban tarthassuk, azt a 233/V. ábrán látható módon
vezetjük, vagyis a P továbbító hengerpárról a szövetet a K ferde lapra
rétegezve juttatjuk, onnét az a gép elejére lecsúszik, ezután Lu
feszítő
s szélesbítő léceket érintve, az Nx, N», Na, Nit
N0 irányító hengerek által vezettetik. Ez úton, vagyis az Nlt
N2 hengerek között az
Mx kefe a szövet fonákjáról távolítja el a netalán rátapadt nyiratot,
nehogy azok a H 1 gerincre kerüljenek, mert ha oda jutnak, akkor a
szövet azok vastagsága arányában közelebb jut a nyírószerszámhoz, e
részen tehát a szálak erősebben nyíratnak le. Az Mx kefe hatása alól kiszabadúlva, a szövet az M% kefe elé kerül, amely annak színoldalát keféli,
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hogy a szálak a szövet síkjából kiemeltessenek. A szövet ezután az
N3 hengerek közötti részen a H1 gerincre jut,, s végre az JV5, Na hengerek között az M 3 kefe lesöpri róla a nyiratokat.
Minthogy a nyírógépen a szövet folyvást hosszúsága irányában halad,
a nem kellőleg felemeli szálak ferde irányban nyíratnak le, ezért finom
árúkhoz, vagyis igen sok szálvéggel jdPrott árúk nyírásához az eddig
ismertetett gépen kívül még olya^^pnasználnak, melynél a tárgy és a
szerszám viszonylagos e l m o z d i M ^ T szövet szélessége irányában történik. Ezt a viszonylagos elmozdulást azonban a kisebb tömegű szerszám
végzi. E célból az A s B szerszámokból álló olló C csapágy-tartójához,
a H gerinclécet is höpzáerősítik és e részeket az S kocsiszerkezetre szerelik, hogy a szerszám a szövet szélessége irányában a gép egyik szélétől
a másikig haladhasson. Ez a gép tehát egyidejűleg a szövetnek akkora
hosszúságú darabját munkálja meg, amekkora a nyírószerszámnak a hossza,
amint azt a 233/VIö. ábra láttatja. Hogy ez a darab kellőleg kifeszítve
jusson az' olló hatása alá, a széleibe a horgos tűsorokkal felszerelt T
léceket szúrják be, a léceket pedig a Q ellensúlyokkal a szövet szélessége
irányában feszítik ki. Az ilykép befogott darabot, mielőtt az olló behatásának tennék ki, szélességirányban erős kefével kefélik, hogy a
hosszabb szálak az olló hatását ki ne kerülhessék.
Minthogy a keresztirányban haladó olló költséges, ezért ezt, amint
már jeleztük is, csak a legfinomabb posztókhoz használják és azon a
posztót csakis egyszer, mégpedig a szálirányítás és a vasalás után nyírják.
225. A bogácsolás és a nyírás kellő számú ismétlése után a felület
már teljesen egyforma hosszúságú szálvégekkel van borítva. E szálvégeket tehát most a szövet síkjára kell lesimítani, mely célra a mácsonyás
lécekkel felszerelt, egyirányban forgó gépet használhatjuk. Nehogy a művelet közben a nemez fennmaradt része felbontassék, a lesimításhoz használt .bogácsokat erősen nedves állapotban használjuk, s hogy a gyapjúszálakon a lesimítás hatása mielőbb érvényesüljön, a szövetet szintén
nedvesítjük. A lesimítást mindaddig folytatjuk, míg valamennyi szál a
szövet síkjához nem símúl.
Hogy azonban e helyzetüket a szálak a szövet kiszáradása után is
megtartsák, azokat meleg, nedves állapotban a szövet síkiára még le kell
nyomni. Ezt a műveletet avatásnak — dekatálásnak — nevezzük. E célból
az irányított szálú nedves szövetet likacsos rézhengerre feszesen félhengereljük, előbb azonban a rézhengerre, hogy a gőz egyenletesen járhassa
át a szövetet, néhány rétegben vásznat hengerelünk fel. A posztó legkülsőbb rétegére pótlólag még néhány réteg vásznat is fel kell hengerelnünk.
A vászondarab végét kampós tűkkel letűzzük. Zsineggel lekötni azt azért
nem szabad, mert a zsineg helyén a szövet feszültsége nagyobb, ott
tehát fényesebbé válnék a szövet. A dekatáló henger, amint azt a 234/1.
ábra láttatja, rendszerint hosszabb a szövet szélességénél, a henger szabad
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végeit tehát, nehogy ott a gőz kiáramoljon, galandokkal — régi posztószegélyekkel, az ábrán látható módon — körűi kell csavarni.
Az ilykép előkészített A henger a B jelű edényre függőleges
helyzetben erősítendő fel. A gőz, amely legfeljebb 1,5 aím nyomású, a
benne lévő víz elkülönítése céljából e B edényen át áramlik a hengerbe.
Kezdetben az a szövetben levő víz egyrészét kinyomja, azután a még
bennmaradt vizet elpárologtatja s v^Be áthatol a szövetrétegeken. De
amint észrevesszük, hogy a száraz g.ői a burkoló vásznon át kiáramlik,
a gőzölést be kell szüntetnünk.

234. ábra.
I. Dekatáló készülék. II. Kefélőgép. III. Kartonlapokat előmelegítő dob. IV. A szövet
rétegezése. V. A hidraulikus présbe helyezhető kocsiszerkezet. VI. Vaslapokkal melegített prés. VII. Gőzlapokkal melegített prés.

A további eljárás most már attól függ, hogy a posztót nagyon
fényessé kell-e tennünk, vagy sem. Ha fényes posztót kíván a divat, akkor
azt e dekatóló hengeren hagyjuk kihűlni ellenben ha bágyadt fényűt akarunk,
előállítani, akkor azt a gőzölés megszűnte után azannal lehengereljük.
Fehér gyapjúból készült s utólag festendő posztókat dekatálás után
szokás festeni, mert ekkor a szálak helyzete annyira rögzített, hogy azok
festés közben sem nemezelődnek. Festés után a posztót ismét bogácsolják
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és nyírják, de csak egy ízben, ezután szálát ismét irányítják s újból dekaiálják. Az eddig ismertetett -rlekatálástj minthogy ennek következtében a
szövet fényesebbé válik, fényesítő avatásnak nevezzük.
226. Avatás után a posztó még nagy mértékben simulékony. Hogy
a ruha a szabás alakját jobban megtartsa, a szövet rugalmassági határát
növelnünk kell, amit vastagságirányú préseléssel — vasalással — lehet
elérnünk. A préselést megelőzőleg azonban a nyiratoktól teljesen mentesíteni kellaposztót, miért is azt géppel keféljük.
A kefélőgép egy-vagy kéthengerű lehet. Az egyhengerűnek elrendezését a 234/11. ábra szemlélteti. Ennél az A asztalon lévő rétegezett
szövet a fi feszítő hengereken áthaladva a C 1 ; C2 irányító lécekhez jut,
majd pedig az E húzó hengerpár közé, amely azt továbbítja és az F rétegező készülék a H asztalon rétegezi. Amikor a szövet a Q és C2 lécek
közé kerül, azt a D kéfehenger hatályosan keféli. A kikefélt nyiratok
a D x edénybe jutnak.
A kikefélt szövetet most már úgy kell préselni, hogy a szálakkal
borított felület fényessé váljék. E feladatnak eleget . tehetünk, ha a
posztót fényesített kartonlapok közé rétegezzük s így préseljük. A legfinomabb merinó-gyapjúból készült posztókat hidegen, azaz rendes szobahőfokon szokás préselni; préselt állapotban azokat 24—36 óráig tartják.
Durvább fajtájú gyapjúból készült szöveteket préseléskor melegíteni is
kell, hogy kellőleg tömöríthetőkké, váljaHak.
A szövet felmelegítése több eljárás szerint végezhető. Vékony árúkhoz
ugyanis elegendő, ha a kartonokat gőzzel fűtött hengerekkel való érintkezéssel némileg felmelegítjük s a szövetet e kartonokkal rétegezzük.
E célból a kartonlapokat, a 234/III. ábra szerint, az A gőzzel fűtött dobot
körülvevő B végnélküli nemez alá helyezzük, amely azt az A dobhoz
simítja, s mert a nemez a dobbal együtt halad tovább, a kartonokat is
magával viszi. Ez előmelegített kartonokkal a vékony árúkat a 23#IV.
ábrán látott módon rétegezik, azután hidraulikus sajtóval összenyomják s e
helyzetben azok körülbelül 24 ófáig maradnak. A költséges hidraulikus
sajtók jobb hasznosítása céljából a rétegezett posztóvégeket nem helyezik
közvetlenül a hidraulikus prés lapjára, hanem a 234/V. ábrán látható kocsiszerkezetre, amelynek csavarjait a prés alatt beállítják, hogy a prés alól
kivéve, a szövet feszültség alatt maradjon.
Durvább minőségű gyapjúból készült posztók melegítését izzó vasakkal
véghezvitt rétegezéssel érik el. E célból a préslapokra először deszkát,
erre vasbádogot, ezután 500 ~ 600 C°-ra felmelégített vaslapokat helyeznek,
a vaslapokra bádogot, erre deszkát, majd 4—5 mm-ts kartont tesznek,
s ezután a fényes kartonokkal rétegezett szövetet. Erre ismét vastag
karton, deszka, bádog, izzó vaslap, majd megint bádog, deszka, vastag
karton, ezután a második rétegezett vég kerül reá, így folytatva
egymás fölé 6~10 véget helyeznek el. Ezen rétegezés elrendezését a
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láttatja. Vaslapok helyett a rétegezett posztóvégek közé
lapokat is elhelyezhetünk, amint azt a 234/VII. ábra mutatja.
azonban költséges, mert e gőzfűtésű lapokat a kitolható
szerelhetjük fel, hanem csak a hidraulikus sajtóra. Ugyancsak nem vált be a gyakorlatban a szövetnek elektromos úton való melegítése
sem. E célból ugyanis olyan
kartonokkal rétegezték a
szövetet, amelyekben vékony vezetékek voltak elhelyezve. E vezetékek pozitív
és negatív végeit különkülön összekötve, azokon
át áramot vezettek. Ez a
kapcsolás azonban lassú és
nem eléggé biztos, úgy
hogy az ilyen módon kezelt
szövet egyenlőtlen fényességű lesz.
A kartonokkal való
rétegezés költségeit elmellőzhetjük, ha a szövetet
hengeres présen kezeljük. A
hengeres prés vagy vasalógép lényegét a homályosan
csiszolt üreges henger és
a fényesre csiszolt üreges
vályú alkotja. E géprészek
gőzzel fűthetők és egymáshoz
képest
hidraulikus
erővel vagy súlyokkal közelíthetők. A vályúk száma
egy vagy kettő lehet.

^^

Az egy vályúval felszerelt prést a 235 I. ábra
láttatja. Ennél a gépnél a

I. Egy vályúval felszereli "hengeres prés. II. Kettős

SZÖVet

réte

vályúval felszerelt hengeres prés. III. Bágyasztó gép.

asztalra, o n n a n a B feszítő é s

g e z v e kerül az A

a Q , C2 irányító léceken
át halad. Ez utóbbiak között vannak a K l t K 2 kefehengerek elhelyezve,
amelyek a szövet mindkét oldalát kefélik. A C 2 lécet elhagyva, a
szövet a D henger s az £ t hengeres vályú közé jut; a henger
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csapjára az FX , FT , FS emeltyűs szerkezet útján a Q súly nyomást fejt
ki, ennek következtében a szövet vastagsága irányában erősen összenyomódik és mert szálai e nyomás alatt a csiszolt henger falán végig
súrlódnak, a szövet fényessé is válik. A melegen préselés következtében
azonban a szövet higroszkópos vizének egy része elpárolog, e párákat
az N ventilátor eltávolítja, nehogy lehűlve a szöveten cseppek alakjában
csoportosúljanak, mert a cseppek helyén foltok keletkeznének. A préselt
szövet továbbítását a G hengerpár végzi, a továbbított szövetnek az L
asztalra való rétegezését pedig a ti lengő tölcsér.
A kettős hengeres vályúval felszerelt gépet a 235/11. ábra szemlélteti. A szövet itt is az A asztalról a B feszítő s Q , C 2 , C3 irányító
hengereken át halad, ez útjában a K x , K 2 hengeres kefék* mindkét oldalát
kefélik, ezután az a D henger s az EX és E2 vályúk közé kerül. Az N
ventillátor a páráktól mentesíti a szövetet, a O hengerpár továbbítja
azt, a H szerkezet pedig az L asztalon rétegezi. Ez elrendezés azért
kedvezőbb az előbbinél, mert a henger csapjai tehermentesítve vannak.
A vályúnak a hengerekhez való beállítását a PX kar és az R3 húzórúd
útján az RIT R2 emeltyűkkel végezhetjük.
Bármely módon préseljük is a szövetet, a préselés következtében
egyes hámsejtek annyira lelapúlnak, hogy tükrösökké válnak, vagyis a szövet
zsírfényű lesz. E fény azonban nem tartós, az esőcseppek ugyanis duzzasztják a szálakat s ekkor a hámsejtek ismét hengeresekké válnak, zsírfényük tehát az esőtől ért helyeken eltűnik, miáltal a megázott szövet
ragyássá lesz. E káros jelenséget elhárítjuk, ha a szövetet, mielőtt azt kereskedelembe hoznók, zsírfényétől-megfosztjuk, vagyis ha azt atmoszferikus
gőztéren vezetjük át. Ez eljárást bágyasztásnak vagy
bágyasztó-avatásnak
nevezzük. A szövet gőzölése következtében azonban nemcsak a lapított
epidermiszek változtatják meg alakjukat, hanem a szálak is duzzadnak és,
amennyiben szárításkor a szövet szélessége vagy hosszúsága túlságosan
ki lett volna feszítve, az most ezirányban ismét zsugorodik. A gőzölt
Szövet tehát most már maradandó méreteket nyer, így a szabóipar által
feldolgozható. A kisipar idejében ezt a műveletet, a posztókészítőtől független munkásságot kifejtő posztónyíró végezte. A vevő tehát kénytelen volt megvásárolt szövetjét annak megvarratása előtt a posztónyírónál beeresztetni.
A bágyasztáshoz használt gépet a 235/III. ábra szemlélteti. A préselt
szövet, miután a feszítőléceken áthaladt, az A hengerszelvény-alakú
fedőlappal bíró szekrényen csúszik tovább. E szekrénybe gőzt bocsátunk,
amely hengerszelvény-alakú födőjének likacsain kiáramlik. A kiáramló
gőz egyenletesebb elosztása céljából a likacsos fedőlap több réteg vászonnal és egy réteg posztóval van bevonva. A szövetet a benne rekedt párák
eltávolítása céljából ventilátor fölött vezetjük el, vagy pedig hengeres
kefékkel (ATi, /C) keféljük, amelyek ugyancsak ventilátor módjára távolítják
el a párákat. A bágyasztott posztót a H tölcsér rétegezi.
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b) A bársonyszerű appretúra.
227. A rövidszálú gyapjúból készült szövetet mosás, kallózás és
ismételt mosás után nemezrétegének s/4-ed részben való felbontása céljából száraz állapotban bogácsoljuk és közben nyírjuk. Ha a szövet fehér
gyapjúból készült s egyszínűre kellene festeni, e festést bogácsolás után
végezzük. A festett árút, mosását követőleg, kis mértékben ismételten
bogácsoljuk s nyírjuk. E műveletek befejeztével a b o l y h o k a t a s z ö v e t síkjára merőleges helyzetbe kell hoznunk. Kurta bolyhok esetén ezt a feladatot a 236/1. ábrán szemléltetett géppel oldjuk meg. Ennél ugyanis

236. ábra.
I, Hengeres fémkefe a gyapjúszálaknak a szövet síkjára merőlegesen való felemelésére.
Ila. A botozógép elölnézete. 116. Ugyanannak oldalnézete. III. A fürtözőgép keresztmetszete. IV. Mintásán lyukasztott lemezzel felszerelt kefélőgép.

az A asztalon levő rétegezett szövet a Bu B.2, B3, Bi irányító s feszítő
hengereken át az ékalakú Q asztallapra jut. Ennek éle az előtte forgó
D rézkefe-henger tengelyének szintjében van, miért is a kefe-henger a
szálakat az érintéspont haladás-irányába tereli. Minthogy pedig a hengerrel együtt a szövet is halad, a szálak az eredő irányába jutnak.
Hogy tehát az eredő iránya a szövet síkjára húzott merőlegeshez közel
álljon, a szövetet az érintés-pont sugárirányától némileg ferdén kell
vezetnünk. Ez a ferdeség a bolyhok hossza szerint változik, ezért a Q
a C3 csavarral beállítható. Hogy szükség esetén a szövetet a kefe hatásától
mentesíthessük, a Q jelű asztal kétkarú emeltyűre van szerelve s így C,
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karja útján felemelhető. A szövet továbbítását az E kártokkal borított henger
végzi, e célra ugyanis hengerpárt azért nem használhatunk, mert ez a
bolyhokat lenyomná. A szövet végre az F rétegző tölcsérbe kerül, amely
azt az L asztalra juttatja.
Hosszabb bolyhokkal bíró szövetek szálait a most leírt géppel a
szövet síkjára normálisan már nem tudjuk felállítani, mert a szálak a kefe
irányát követik s ferde elrendezésűekké válnak. Ilyenkor a 236/IIa. s a
236 IIb. ábrákon látott botozógépet használjuk. E gépen a szövet, amint
azt a 236/11b. ábra mutatja, az A feszítő-léceken át haladva a B irányítóés kártokkal borított C húzó-henger között a vízszintes síkban van kifeszítve ; ez útjában arra az F pálcák ütést mérnek. E pálcák ugyanis a
D0 csap körűi elforgatható Dír D.2 kétkarú emeltyű D2 karjaiba vannak
erősítve, amelyek az R rugók hatása következtében a szövetre csapnak
le, mihelyt a Dx 1 arjuk az E excenter nyúlványa alól kiszabadúl. A pálcák
a szövet bolyhos felületét csapdossák; e hatás alatt ugyanis az alapszövet
gyorsan lefelé kénytelen haladni, a bolyhok pedig tehetetlenségük folytán
eredeti helyzetükben maradnak, így reájuk az alapszövet húzóhatást fejt ki,
tehát azok kiegyenesednek.
A bársonyszerűen appretált szövetek fonákját is szokták kissé bogácsolni, hogy a szövet simulékonyságát fokozzák. E célra kártokkal borított hengert használnak.
228. A sima bársonyszerű felület elkészítés-módját ismerve, a fürtös
felületek készítésere térünk át. E célra vetülékkel béllelt szövetet használunk. A felső vetés hosszú szálú gyapjúból készül és az alapszövetben
mintásán kötődik le.
Az ilyen szövetet, amint a szövőszékről lékerűi, mossák, ezután, hogy
az alapszövet kellőleg tömötté váljék, 8~10°/o elkallódásig kallózzák, majd
ismét mossák és szárítják. A kiszárított szövetet annyira bogácsolják,
hogy a felső vetés teljesen felbontassák. Ilyenkor ugyanis a szálak a kötőpontok által még le vannak kötve. Ezt követőleg a fonákját is bolyhosítják, hogy a szövet simulékonyabb legyen, majd színoldalát botozzák,
hogy a bolyhokat képező szálak a szövet síkjából kiemelkedjenek; végre
az egyes kötőpontok hatása alatt álló szálcsoportokat némileg tömöríteni kell, hogy azok fürtökké alakúljanak. Ez utóbbi műveletet fürtösítésnek — radinírozásnak — nevezzük. Kis üzemekben ezt hajdan a következőképen végezték: A bolyhos szövetet sík asztalra fektették, ezután felületére
cukros vizet permeteztek s az ilykép kissé tapadóssá vált szálakat a
munkás körmozgást végző tenyerével dörzsölgette.
A gyáriparban e célra a 236 III. ábrán szemlélhető elrendezést használják. Az A asztalra helyezett bolyhos szövet, a B és C kártokkal borított
hengerek által vezetve, az Ax asztalra jut. Ez útjában az E és F plüssel
bevont lapok közé kerül. Minthogy az E lap mozdúlatlan, az F pedig
a O láncokra van függesztve és mert ez utóbbi a H forgattyús szerke-
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zettel is kapcsolatban áll, azért az elvonuló szövethez képest körmozgást
végez, ezzel a bolyhokat fürtökké csoportosítja.
Olcsóbb fürtös árúk gyártásához bársonyszerűen kikészített szövetet
veszünk, ennek bolyhait előbb lesimítjuk, ezután a lesimított bolyhokra
mintásán lyukgatott lemezt helyezünk, felületét erős fémkefével keféljük,
hogy a szálak a kilyukasztott helyeken ismét felemelkedjenek. Ha tehát
ezt a szövetet most nyírógépre tesszük át, az olló a felemelt szálakat
lenyírja. Ezután a megmaradt szálakat is felkeféljük, botozással a szövet
síkjára felállítjuk és az ismert radinírozó gépen fürtösítjük.
A lesimított szálak minta szerinti felkefélését a 236/IV. ábrán látott
gépen végezzük. E gépen a lesimított szálú szövet az A hengerpártól a
Blf C, B2 hengerek által irányítva az Fkártokkal borított húzó-hengerhez
jut, útközben találkozik a Blt C, B2 , B3 , B± hengerekkel irányított, mintásán lyukasztott végnélküli lemezzel. Minthogy ez a lemez a C hengeren
levő szövethez jól simúl, a C fölött elhelyezett D fémkefe a kilyukasztott
részeken a szálakat felkeféli.

c) A fésűsgyapjú-utánzatok appretúrája.
229. A fésűsgyapjúszöveteknek az a jellemzőjökj hogy kötéspontjaik jól láthatók. Ha tehát a kártoltszövetek kötéspontjait is láthatókká akarjuk tenni, az ezeket borító nemezt teljesen fel kell bontani s
a szálakat teljesen le kell nyírni. A szövőszékről lekerült szövet tehát
mosás után némileg kallózandó, bogácsnlás és nyírás után préseljük azt,
majd bágyasztó-avatásnak vetjük alá.
d) A kártoltgyapjú-szövetek elnevezései.
230. A kártoltgyapjú-szöveteket a kereskedelemben igen különféle
elnevezéssel látják el. A leggyakrabban használt elnevezések a következők:
a) A posztó-appreturával vagyis irányított szálú felülettel bíró szövetek
ha vászonkötéssel készültek, a posztók csoportját alkotják, ezek közül a
vékony fonalból készült könnyű árút női posztónak nevezik. A négyfonalas szétszórt kettős sávolykötésűnek neve íüffel, az ötfonalas (szatén)
atlaszkötésűé pedig döskin. (Doeskin angol szó, annyit tesz, hogy őzbőr.)
Ha durva s hosszú gyapjúból készült a szövet s nemezrétegét részben felbontottuk, a felbontott szálak hosszát pedig meghagytuk, bolyhos
posztónak — kvatingnak — nevezik. Minthogy pedig e szövet anyaga
igen sok felszőrt tartalmaz, annak merevségét a felület olajozásával csökkentik, ezután az olajozott szövetet melegen préselik, miáltal felülete
fényesebbé válik.
P) A bársonyszerűen kikészített szöveteket, ha vászonkotésűek,
melton-, multen-xxak nevezik, a mindkét oldalán bogácsoltat lámának.
Ugyanezt a szövetfajt pedig, ha pamutot is tartalmaz, flanelnak mondjuk.
A három- vagy négyfonalas sávolykötésű szöveteket, ha kallózásuk kis
mértékű és ha nemezük annyira fel van bontva, hogy kötéspontjaik
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csaknem láthatatlanokká válnak, a bolyhok pedig kurtára vannak nyírva,
kasimírnek nevezik. Ha az efféle szövet teveszőrből készül, angol kasimír
a neve. A négyfonalas kettős sávolykötésű szövetet, ha nem nagyon kallózták s csak kissé bogácsolták, szálait pedig nem nagyon kurtára
nyírták le, cirkasznak nevezik.
i) A nemezréteggel ellátott szövetfajokat, anyaguk minősége és
fonaluk finomsága szerint, pokrócnak, szürposztónak, darócnak vagy katonaposztónak nevezik. Ha ugyanez finom merinógyapjúból készült, melton
a neve.
A vetülékkel béllelt gyapjúszövetek neve bukszkin (Buckskin angol
szó, annyit tesz, hogy szarvasbőr)-, appretúrája bársonyszerű, vagy fésűs
Utánzatú.

©) Fésűsgyapjú-szövetek nemesítése.
231. A fésűsgyapjú-fonalak gyártásmódja különböző lévén, az
ezekből gyártott szövetek appretúrája is e fonalnemek csoportosításainak
megfelelően módosul.
Az angol eljárás szerint készült fonalak, amint tudjuk, zsírosak,
miért is az ezekből készült szövetek olajtalanítás céljából mosandók. Mosás
előtt azonban a szövéshibák kijavítandók. A további eljárás attól függ,
hogy a szövet lánca és vetése egyaránt gyapjú-e, vagy pedig lánca pamut.
Mielőtt a további műveleteket tárgyalnók, megjegyezzük, hogy e szövetek
mosásához olyan hengeres mosógépet kell használnunk, melynek hengerei
akkora hosszúságúak, hogy közöttük a szövet teljes szélességében haladhat, mert a szövet ráncosodása a felületnek sima voltát veszélyeztetné.
A félgyapjú-szövetek mosás után állati enyvvel telítendők, hogy a
pamutfonalak kellő merevségűekké váljanak. Kiszáradásuk után pedig
dekatálandók, minek folytán az enyv megduzzad és a pamutszálakat
rugalmasakká teszi. A mosott és. esetleg enyvezett szövetet keretezve
szárítjuk, de mert e szövetfaj szegélye vékony, ezért szélessége irányában
való szétfeszítését nem tűsorokkal, hanem a 232/11d. ábrán látott rugós
befogókkal végezzük.
Mosás folytán e szövetek némileg bolyhosakká válnak, ezért
a bolyhok eltávolításáról gondoskodnunk kell. Félgyapjú-szöveteken
kétféle bolyhok vannak, t. i. pamut- és gyapjúszálvégek. A pamutszálakat
perzseléssel, a gyapjú szálakat pedig nyírással távolítjuk el. Perzseléshez
a 237/1. ábrán látható, gazlángokkal felszerelt perzselőgépet használjuk.
A szövet, miután az Au A2 , As feszítő- és a Bu Bt irányítóhengerekkel
való érintkezése folytán ráncmentesen halad tovább, a Q , C 2 , C8, C 4
hengerekkel érintkezve, a Q és C4 irányítóhengerek alatt lévő E lángok
előtt gyorsan halad el. Eközben a kiálló pamutszálak gyorsan lángra
kapnak és leperzselődnek, de a hosszabb gyapjúszálak is, emiatt a szálvégeken összeolvadt cseppalakok képződnek, amelyeket nyírógéppel távo-
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Htunk el. A szóban lévő félgyapjú-szöveteknek rendszerint mindkét oldalát
perzselik, ezért a 237/1. ábrán látott gép kétszer végzi a perzselést. Amint
a szövet az első oldal
perzselése után a C 4 hen. gert elhagyja, azt az Flr
F 2 úgy irányítja, hogy
a C'x ... C\ hengereken
az alatta lévő E' láng
a szövet másik oldalát
érintse. A perzselés foly,
tán képződő égéstermékek elvezetése a láng
felett elhelyezett D, D'
N^jí
J
a
szívócsövekkel történik,
aj
í|
E szövetek nyírásához a
I
237/11. ábrán látott gépet
rf
használjuk. Ez ábrából
C)
ifel^"*

11.

c^ir
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237. ábra.
I. Szövetperzselő-gép. II. A fésűs szövetek nyírógépe.
Illa. A simítógép keresztmetszetben, lllö. A simítógép
papiroshengere.

kitűnik, hogy a munka
gyorsítása céljából lépcsőzetesen 2 ~ 4 nyírószerszámot helyezünk el,
hogy azok a szövetet
egyszeres
áthaladtában
többszörösen
nyírják.
Minthogy pedig a felületen a bolyhok (szálvégek) teljesen lenyírandók,
az ollónak a szövet síkjával érintkeznie kell, ez
okból e nyírógépen a
szövet-támasztó gerincet
mellőzzük és a szövetet
az ábrán látható Ex , E2
hengerekkel úgy támasztjuk, hogy az az olló alsó
pengéjéhez hozzásímúljon. Mielőtt a szövet e
hengerekre kerül, azt az
Av A2 , A3 feszítők ráncmentesítik, a Blt Bt hengerek között pedig a Q
kefe a nyiratoktól szabadítja meg; ugyanezt a mű-
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veletet végeztetjük a C2 és később a C3 kefével is. Miután a szövet a lépcsőzetesen elhelyezett Flt F»... ollók behatása alól felszabadult, a Hlt // 2 , H3 ,
// 4 továbbítóhengerek útján a K ferde lapra jut, hogy körmozgását megismételhesse. Rendszerint 2 ~ 3 körmozgás elegendő a szövet bolyhainak
teljes lenyírásához.
A bolyhoktól mentesített szöveteket végre vastagságuk irányában
össze kell préselnünk, hogy rugalmassági határuk növekedjék. E célra a
237/lila. és 237/1116. ábrán látott simítógépet — kalandert — használjuk.
E gépen a szövet, miután az A asztalról a Blt B2 , B3 feszítőléceken
áthalad, a közben levő sima lap és a henger hatása folytán teljesen ráncmentesen jut a Dlf E és az E, D 2 hengerek közé. Minthogy pedig az E
henger fényesre csiszolt kéregöntésű és gőzzel fűthető s mert a Dx és
D 2 hengerek összepréselt papirosgyűrűkből készültek s ezért rugalmasak,
a szövetnek az az oldala, amely az E hengerrel érintkezik, fényessé és
simává válik; ez az oldal rendszerint a szövet fonák oldala, míg a színoldalán a papiroshengerek lenyomódnak, ezért az bágyadt fényű.
A papiroshengerek készítéséhez rongyanyagból gyártott hosszú elemi
szálakból álló szívós papirost használunk. Ezekből lyukasztógépen gyűrűket
készítünk, a gyűrűkből 100~200 darabot a d0 (1. a 237/III6. ábrát) acéltengelyre fűzünk s a rajta levő dx szegélyző tárcsához hidraulikus sajtó
útján hozzányomjuk, e préselt helyzetben 10—12 óráig hagyjuk, hogy a
gyűrűk közül a levegőrétegek kiszoríttassanak. Ezután újabb réteget
fűzünk a tengelyre s ezt is hidraulikus sajtóval tömörítjük. Ha ilykép az
egész henger papirosgyűrűkkel telt meg, reáhelyezzük a d2 zárótárcsát
s azt ezen végső helyzetében a d3 csavarral rögzítjük. Majd a papiroshenger kerületét leesztergáljuk, végre felületét megnedvesítve a fűtött és
csiszolt felületű E hengerrel járatjuk, minek folytán felülete tömöttebbé
és simává válik. A simítógépről lekerült tiszta gyapjúárú már piacképes,
a félgyapjúárú azonban, ha az enyvezés folytán nagyon keménnyé lett,
mángorlón puhítandó meg.
232. A francia eljárással készült szövetek teljesen zsírtalanok. Ha a
fonalakat cérnázzuk és a szövéshez cérnázott láncot használunk, akkor
azt sem enyvezni, sem írezni nem kell, miért is a szövőgépről lekerült
szövet minden szennyező anyagtól mentes.
Az ilyen szövet felületét a 237/11. ábrán látott gépen teljesen
lenyírjuk, ezután a 237/III. ábrán ismertetett simítógépen simítjuk s
tömörítjük. Félgyapjú-szövetek gyártásához pamutláncfonalat használunk,
amelyet felvetéskor enyvezni kell. A szövőgépről lekerült szövet dekatálandó, ezután perzselőgépen s ezt követőleg nyírógépen a szövet színoldalát a bolyhoktól mentesítjük s végre kalandernek nevezett simítógépen
tömörítjük.
233. A vegyes vagy német eljárás szerint készült fonalak zsírosan
kerülnek ki a fonodából s így a belőlük készült szövetek olajosak, miért
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is azokat mosni kell. Ezek mosásához a kártolt szöveteknél ismertetett
mosógépeket használjuk s amennyiben a divat kissé bolyhos felületű
szövetet kíván, akkor még kallózzuk is, de csak annyira, hogy méretei
csupán 3~5°/o-al rövidüljenek. A kallózást követő mosás után e szöveteket keretezve szárítjuk, ezután a kártoltgyapjú-iparban használt nyírógépen nyírjuk, de ha bolyhoktól mentes szövetet akarunk grvártani, akkor
nyírásukat a 237/11. ábrán látott géppel végezzük.
Ha az árút keményebb fogással kell ellátnunk, azt dekatáljuk, a
hengeres vasalógépen préseljük, zsírfényétől pedig bágyasztó avatással
mentesítjük.
234. Az angol eljárás szerint készült fonalakból leggyakrabban
vászonkötésű szöveteket gyártanak. A tiszta gyapjúszövetek neve: liiszter
és morei, a fél-gyapjúszöveteké, amelyek láncfonala pamutcérna, vetése
egyszerű gyapjúfonal: (orleans).
A francia eljárással készült finom merinófonalakból vászonkötéssel
különböző sűrűségű szövetek készülnek. A ritkakötésűt, amely gyakran
pamutlánccal készül, muszlin- (,mousselin)-nek, a már némileg tömöttebbet
delén- (de laine)-ntk, a tömött szövetet pedig, ha háromfonalas sávolykötésű, ternó-n&k vagy merinó-nak, a négyfonalas kötésűt kazsmir(kachemir)-nak nevezik. A gaze-kötésű ritka szövetek neve: baress (barége).

A vegyes vagy német eljárás szerint készült fonalakból szőtt kelmék
általában divatkelméknek neveztetnek, még pedig rendeltetésük szerint
férfi- vagy női divatkelméknek s fajlagos súlyuk szerint téli, tavaszi vagy
nyári divatkelméknek.

£) A selyemszövetek appretúrája,
235. A selyemszövetek appretúrája fonaluk minőségétől és kötésük
módjától függ. A fonalak minősége szerint megkülönböztetjük a hámjától
megfosztott »cuite« selyemből, a hámjától részben megfosztott úgynevezett
lágyított (souple) fonalból és a teljes hámmal bíró nyers selyemből megszőtt árúkat. Legelőbb ez utóbbi csoporttal foglalkozunk.
Nyers állapotban megszőhető a grége, az organzin és a tráma.
A grége-szálakból készült szöveteknek, ha ritkák, azaz ha beállításuk
P r o cm> kötésük pedig vászonkötés, fulár (foulard) a nevük.
E szövetek láncfonala egyszerű grége, vetése pedig részben egyszerű
grége, részben 2~3, sőt 4 egyesített grége-szál, vagy 100 metrikus finomsági számnál finomabb kóc-selyemfonal (chappe), vagy pedig 9<la = 42- 54,
azaz 9fjm = 70—90 számú pamutfonal. A sűrűbb beállításúnak, amelyben
pro cm 70—50 fonal van, brazilin a neve, de ha az ilyen beállítású árú
vászonkötés helyett 3 vagy 4 fonalas" sávolykötéssel készül, akkor neve:
diagonál, míg a mintásán szőtteket Jacquard-árúknak mondják.
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Mindezen árúk fonalai szövés után hámjuktól megfosztandók. E célból a szöveteket először szappanfürdőben áztatják, ezután szappanlében
kifőzik. A hámtalanításhoz leginkább az olivaolaj-szappant használják, de
jó e célra bármely szabad zsírsavat tartalmazó szappan.
Az áztatás, valamint a főzés több fürdőben isméilendő. Az első
áztatófürdő szappantartalma: a selyem súlyának 25°/o-a, a másodiké és
harmadiké pedig annak 12%-a. E fürdőkben, amelyeknek hőfoka 100 C°, a
szövetet mozgásban tartják azáltal, hogy azt átmotollálják. Egyórai kezelés
után a szövet a második és ezután a harmadik áztató fürdőbe jut,
amelyekben azt hasonlóan kezelik. Áztatás után hálószerű zsákba teszik
a szövetet és 25% szappant tartalmazó fürdőben l 1 /a~2 1 /2 óráig főzik,
e közben azonban ötpercenként a zsákot, nehogy az üsthöz hozzásűljön,
mozgatni kell. A főzést a második fürdőben megismétlik. Ezután. 35 C°-ú,
'3% százalék szódát tartalmazó fürdőben öblítik a szövetet, majd keretezve
szárítják, a bolyhoktól perzseléssel mentesítik és végre kalanderen simítják, Ilyen állapotban nyomtatják, festik vagy fehérítik. A mosáshoz olyan
gépet használnak, amelyen a szövet teljes -szélességben jut a hengerek közé.
A mosást a kereten való szárítás,, azt pedig a kalanderezés és a
35 C° fokú híg állati enyvoldattal való telítés követi. Minthogy a telített
szövet szárítás után merev, ezt lágyítani kell, amit rövid ideig tartó mángorlással érnek el. A mángorló hatása alatt a szövetet azonban csak
1—2 menetig hagyják. A mángorlást helyettesíthetik a 238/1. ábrán látott
kaparólappal- vagy a 238/lIa. ábrán látott kaparópengékkel való dörzsöléssel. Az ilykép kezelt szöveteket végre kéthengerű kalanderen fényesítik, a
béllésárúkat azonban a 238/111. ábrán látott frikciós kalanderen, vagyis,
olyanon, amelynek papiroshengere lassabban halad a fémhengernél.
A papiroshengert azonban nem szabad tengelye útján forgatni, mert
papiros tárcsái ez erőhatás következtében a tengelyről lenyíratnának,
hanem a kerületére ható külön vashenger útján, amint azt a 238/III. ábra
láttatja. Ez ábrán a gyorsan járó fűtött henger /4-val, a papiroshenger
5-vel, az ezt hajtó vashenger pedig C-vel van jelölve.
Kalanderezés után a szövetet 2 ~ 3 gőzzel fűtött rézhengerrel érintkezésbe Jipzzák, hogy az enyv megduzzadjon.
A tiszta selyemszövetek appretútája ezzel be van fejezve, a pamutot
tartalmazókat azonban még kénsavgőzök behatásának teszik ki, hogy, a
pamut is a selymet jellemző csikorjgós fogású legyen.
Az eddigiekben a ^/-^-szövetekkel foglalkoztunk. Szövéshez azonban
nemcsak nyers gréget, hanem organzint és trámát is használna^ még
pedig a crépp (krepp) és a crépp de Chine (krepdesin) készítéséhez.
Mindkét szövetfaj láncfonala nyers organzin, a vetés azonban a crépe-nél
jobb irányban erősen megsodrott 2 ~ 4 grége-szálból készült nyers fonal,
amelyet a szövőgyárban sodornak meg s azt sodrása után azonnal felcsévelik és megszövik.
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A crépe de Chine vetése kétféle sodratú fonal: az egyik jobbirányú
a másik balirányú sodrattal bír. Vastagsága azonban mindkettőé egyenlő,
t. i. 6~10 grége-szál. E fonalakból felváltva egyenlő számú vetést dobnak
a szádba.
E szövetfajok hámtalanítása az előbb leírt módon történik.
236. Tömöttebb minőségű árúk készítéséhez teljesen hámtalanítottvagy legalább is részben hámtalanított fonalat használnak.

238. ábra.
I. Kézi kaparószerszám. Ila—IIc. Kaparógép. III. Frikciós kalander. IV. A fonalegyengetŐ készülék. Va. Láncfonalak fényesítése. Vb. Vetülékfonalak lapítása és fényesítése.
VI. A csíkos m'oire-t készítő kalander. VII. Atlasz-szövetek dragant-gummival való bevonása.

Az organzin és a tráma teljes hámtalanítását szappanfürdőkben való
áztatással és szappanban való kifőzéssel épúgy végzik, mint a nyers
fonalból készült szövetekét, azzal a különbséggel azonban, hogy az
organzint és a trámát 1 /t ^ - o s markokba kötik, azokból kettőt közös
pálcára akasztanak és hosszúkás kádakban kezelik. A selyemfonallal megterhelt pálcákat időszakonkint Va méterrel odább csúsztatják, miközben
a matringokat el is forgatják, hogy a fürdő felszínéhez közelálló részei
helyet cseréljenek a belsőbb fekvésűekkel. Az áztatás ideje és a szappanfürdő koncentráció-foka ugyanolyan, mint az előbbi pontban említett
szövetek esetén. Az áztatás befejeztével 10~ 15 markot kötélre fűznek s
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azt hálószerű zsákban úgy helyezik el, hogy a kötél a zsákból kilógjon,
hogy főzés közben a zsák mozgatását e kötél útján végezhessék. Főzés
után a selyemfonalat 3%-os 35 C° fokú szódaoldatban öblítik, ezután
kiszárítják s egyengetik. Ez utóbbi feladat megoldásához a 238/1V. ábrán
látott készüléket használják. A matringot ugyanis két pálcára helyezik.
A felső A pálcát a B szilárd horgokba akasztják, az alsó C pálcát a
munkás kezébe fogja, kissé felemeli és gyorsan a matringra csapkodja.
Ez ütések következtében a fonalak párhuzamos elrendezést nyernek.
A hámtalanított (cuite) selyemfonál fényes, lágy, azaz selymes tapintatú
és selymes fényű; eredeti súlyához képest azonban 25°/o-al könnyebb.
Az előzőkben a fonalak teljes hámtalanítását ismertettük, most áttérünk a részleges hámtalanításra.
Részleges hámtalanítás céljából a fonalakat 40 C fokú szappanfürdőben félóráig kezelik. E fürdőben az oldott szappan súlya a selyem
súlyának 12~15°/o-át teszi ki. Az onnan kikerült fonalat szabadon lógó
helyzetben addig tartják, amíg róla a szappanlé lecsurgott, ezután 18~20
C°-ú hidrogén-szuperoxid, vagy pedig kénessavas fürdőben V a ~ l óráig
kezelik, miközben az fehéredik, majd hideg vízben öblítik és újból az
előbbi koncentrációjú szappanfürdőben l U órán át kezelik. Ezt követőleg
a fonalat kifacsarják, azután meg egy napig tartó kénezéssel fehérítik.
Kénezés céljából ugyanis a matringokat jól elzárható szekrénybe akasztják,
a szekrény aljában pedig ként égetnek el. Kénezés helyett az előbb
említett fehérítő folyadékokkal is fehéríthetők a fonalak.
Kénezés után hideg vízben, azután 3%-os szódaoldatban öblítik a
fonalakat, ezt követőleg pedig a szálak duzzasztása céljából olyan borkősavas fürdőben kezelik, amely a selyem súlyához viszonyítva 2°/o borkősavat, kevés kénsavat és kevés kénessavat tartalmaz. E fürdőben az
organzint 40 C fokon, a trámát pedig 60 C fokon addig kezelik, míg a
szálak kellőleg megduzzadtak, azután ismét hideg vízben öblítik.
A világos színekre festendő fonalakat e kezelés után kiszárítják és
megfestik. A sötét színekre festendő fonalakat azonban még oly műveletnek is alávetik, amellyel súlyát növelik, vagyis olyan fürdőben
kezelik, amely a selyem súlyához viszonyítva 50% kínai gubacs-kivonatot
tartalmaz. A kezelés kezdetén a fürdő hőfoka 100 C fok s a kezelés
addig tart, míg a fürdő 40 C fokra lehűlt. Ekkor a fonál súlya nyers
állapotához képest már 10~ 15°/o-aI nagyobb.
Minthogy a hámjuktól csak részben megfosztott selyemfonalak igen
bágyadt fényűek, azokat festés után mesterségesen fényesítik. Az organzin
fényesítéséhez a 238 Na. ábrán látott gépet használják. Ennek működése
a következő: A megfestett és kiszárított matringokat az álló A és mozgó
B horogra akasztják s mert ez utóbbi Q súllyal feszíti a matringot és
azonfelül váltakozó irányban forog is, a matringok feszültség alatt hol
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jobbra, hol balra csavartatnak, szálaik tehát egymáson elcsúsznak s fényesednek. A B horog váltakozó irányú forgását a C fogazott henger útján
az E fogazott rúdtól kapja.
A tráma fényesítéséhez a 238/Vb. ábrán látott gépet használják.
Ennek működése a következő: A megfestett matringokat még nedvesen
helyezik rá a forgó és gőzzel fűthető A és B hengerekre, s mert a
B henger az /1-től távolítható, a matring kifeszített állapotban illeszkedik a hengerek sima felületeihez, ezzel tehát laposabbá válik s így
fényesebbé is. A fonalak lapítását fokozza még az /4-ra támaszkodó,
súlyokkal terhelt C henger. E gépen a matringók teljes kiszáradásukig
m radnak.
Oaze-szövetekhez olyan fonalat is használnak, amelynek hámja csak
némileg van duzzasztva. Az ilyet nyers-selyemfonalnak (crue) nevezik.
Az organzin- és a trámafonalat e célból 10%>-os langyos szappanfürdőben addig tartják, míg azok teljesen átáztak, ezután kifacsarják,
egyengetik és nedvesen egy-két napig kénezik, kénezés után pedig hideg
vízben öblítik s esetleg megfestik,

237. A teljesen hámtalanított (cuite) fonalakból készült szövetek a
legjobb minőségűek, de, mert az ilyen tiszta selyemszövetek ára igen
magas, ezért vetülékfonalnak a legtöbb esetben lágyított (souple) selymet, vagy chappe-selymet használnak, az olcsóbb fajtákhoz pedig
pamutfonalat.
Itt megjegyezzük, hogy szövéskor az organzint a lánchengeren, a
kész szövetet pedig a szövethengeren vékony kartonpapirossal rétegezve hengerlik fel. A láncfonalakat azért, hogy annak felsőbb rétegei
az alsóbbakba bele ne nyomódhassanak és hogy az elszakadt láncfonalat
könnyebben megtalálhassák, a szövetet pedig, hogy kötőpontjai egymáson el ne csússzanak, mert a csúszások helyein a szövet kifényesedik.
Szövés után a szövési hibákat kijavítják.
A tiszta selyemszöveteken, ha vászon- vagy ripszkötésűek, a bordafogak folytán rések képződnek. E rések eltüntetése céljából a láncfonalakat el kell tolni, amit kaparó hátással érhetünk el. Kaparhatjuk a kifeszített szövetet a 238/1. ábrán látott kézi szerszámmal, vagya 238/IIa—c.
ábrán látott géppel. E gép ugyanis a 238/116. és a 238/llf. ábrák szerint
több olyan hengerből áll, amelyeken a pengék különböző emelkedésű
és irányú csavarvonalak mentén vannak elrendezve; ha tehát a szövet
e pengékkel érintkezik, fonálai különböző irányban eltolódnak, ezzel a
borda által képezett sávok eltűnnek. A cuite-selyemből készült szövetek
appretúrája e művelettel be is van fejezve. E szöveteket már' csak összehajtják s gyöngén préselik, hogy rétegeik egymáshoz simúljanak.

238. A vegyes anyagú, vagyis pamutvetéssel készült szöveteket az
előbb jelzett műveletek után perzselik és nyírják (I. a fésüsgyapjú-
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szövetek appretúrájánál használt ollót), ezután pedig gyönge enyvoldattal
telítik azokat, majd szárítás után az enyv duzzasztása céljából gőzölik;
végre az enyv megtörése céljából gyöngén mángorolják, vagy a kaparógépen kezelik.
Az elmondottakban a sima, azaz az egyforma fényű szövetek appretúráját ismertettük, ámde a selyemszöveteken, főleg ha bordás szövésűek,
gyakran hullámvonalszerű tükröződést kell létesítenünk (moiré); E tükröződő vonalak akkor képződnek, ha a fényes felületű szövetet szélességében
két rét hajtjuk és rétegeit erősen összepréseljük., Az összehajtás következtében részben a kötéspontok kerülnek egymás fölé. részben a kötéspontok
kötés-üregekkel találkoznak, részben pedig a kötés-üregek fedik egymást.
Ha tehát az összehajtott szövetet meleg kalanderen bocsájtjuk át, úgy
az egymás fölé jutó kötőpontok egymásra nyomódnakA lapúlnak^ ezzel
tükröcskéket alkotnak^ amelyek . . a. fénysugarakat visszaverik^ E tükröcskék
sokadalma alkotja a kívánt hullámvonalakat,; a szövet felszíne ez okból
habossá válik. A hullámvonalak nagysága s alakja a kötőpontok elrendezésétől függ, ámde a divat határozott alakú hullámos vonalat követel,
ezért a kötőpontok találkozását véletlenre bíznunk nem szabad, hanem
azokat tetszésünktől függően kell elrendeznünk. Célunkat a szövet megkarcolásával előálló eltolódásokkal érhetjük el. A kalanderen képződő
hullámvonal alakját ugyanis már előzetesen szemléltethetővé tehetjük, ha
a félbehajtott szövetet kifeszített állapotban áteső fényen keresztül nézzük.
A fénysugarak ugyanis csak ott haladhatnak át, ahol a kötő-üregek fedik
egymást, de mert azok épen olyan elrendezésűek, mint a kötéspontok,
így ugyanazt az ábrát alkotják, mint az egymást fedő kötőpontok.
Ha az áteső fényben mutatkozó hullámvonal alakja a divat követelményeinek nem felelne meg, akkor a szövet egyik rétegét jobbra haladva,
a másikat balra haladva, addig karcoljuk, míg az áttetsző fényben a kívánt
alakú hullámvonalak észlelhetőkké válnak. A kellően megkarcolt szövetdarabot ebben a helyzetben feszesen fel Hengereljük és a szövet további
részét vesszük szemügyre. Ha ilykép az egész vég fel lett hengerelve,
azt kéthengerű meleg kalanderen átbocsátjuk.
A divat azonban néha csak hosszanti sávok mentén kívánja a
moiré-t. E követelménynek kétféle módon tehetünk eleget. Ha ugyanis az
egész szövet bordás kötésű, akkor azt csak egyes sávok mentén szabad
kalanderen összepréselnünk, miért is a kalander papiroshengeréből olyan
széles gyűrűalakú réseket esztergálunk ki, amekkora sima sávokat kell
hagynunk, amint azt a 238/VI. ábra is láttatja. Ha azonban a szövet felszínén kétféle kötésű sávok vannak, még pedig bordás és atlaszkötésűek,
akkor a félbehajtott szövetet sima kalanderen bocsáthatjuk át, mert moiré
csak az egymást fedő bordás kötésű sávokban képződik.
Az atlasz- vagy szatinkötésű jobb minőségű szövetek hámtalanított
láncfonallal és lágyított (souple) vetülékkel készülnek, az olcsóbbak ugyan-
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olyan láncfonallal, de pamutvetéssel. Ez utóbbiakat a pamutbolyhok eltávolítása céljából perzselik és nyírják, ezután kalanderezik, míg az előbbieket közvetlenül a szövés után kalanderezik. Mindkét szövetfaj fonákját
a kalanderezés után dragant-gummival vonják be. E célra azért használnak
dragant-gummit, mert ez, ha oldás közben keverik, sűrű nyálkás habbá
válik, amely nem szivárog át egyhamar a szövet színoldalára. A bevonást a 238 VII. ábrán látott gépen végzik. E gépen ugyanis a szövet
az Sz hengerről lefejtődve s fonákjával felfelé igazodva az A asztalra jut.
E fonák oldalára öntik a dragant-gummit, amelynek a szélekről való lecsurgását a B oldalfalak gátolják, nehogy azonban a szövettel az egész
gummitömeg tovahaladjon, annak útját állja a C penge. Ezt a pengét
a szövettől oly magasságra kell állítanunk, hogy a penge és a szövet
között akkora rés képződjék, amekkora vastagságú gummiréteggel óhajtjuk a szövetet bevonni. Nehogy a szövet és a gummiréteg között levegőbuborékok maradjanak, a gummiréteget az E henger a szöveten széthengerli.
Az egyengetett gummiréteg leszárítását a gőzzel fűtött D henger végzi.
Minthogy a szatinszövetek nem egyforma szélességűek, az asztal bevonatának szennyeződését az erre helyezett burkoló vászonnal küszöbölik ki.
E vászon készlete a Q hengeren van, erről az az asztalra jut, szennyezett
része pedig a H hengerre hengereltetik fel. Szárítás után a gummiréteg
merevségét meg kell törni. E célból a szövetet kis mértékben mángoroljuk, vagy pedig olyan kalanderen bocsátjuk át, amelyen a papiroshengerek helyett pamutszövet-gyűrűkből készült hengerek vannak. A pamuthengerek ugyanis lágyabbak, miért is azokba a vashengerek belenyomódhatnak s ezzel a szövetet elhajlítják, azaz a gummiréteg megtörik.
A selyembársonyok színoldalát semmiféle műveletnek sem vetik alá,
fonákját azonban stearinnal vonják be. E célból a bársonyt fonákjával
felfelé irányítva kereteken kifeszítik s azután vasalóval előmelegítik, stearinnal bedörzsölik s végül a stearint vasalóval egyenletesen elosztják.
239. A hámtalanított fonalakból készült selyemszöveteket, ha kötésük
vászonkötés, általában tafotának nevezik, még pedig beállításuk sűrűsége
szerint bélléstafotának vagy ruhatafotának, ez utóbbit, ha souple-vetéssel
készült, marselline-nek, ha pedig teljesen cuite- bői készült, lustrine-nek.
A /-/^752-kötésűnek neve, ha a bordák a vetés irányában haladnak,gros
de Naples vagy gros de Suisse, a láncirányban haladóé türqulse.
A háromfonalas sávolykötésű szövetet, ha pamut a vetése, sergenek, a selyemvetésűt croisé-nek, a négyfonalas sávolykötésiit levantinenak, a négyfonalas kettős sávolykötésűt pedig bataviá-nák nevezik.
A hétfonalas atlaszkötésű szövet neve merveilleux, a nyolcfonalasé satin.
A damaszk vagy jACQUARD-mintázatú bútorszövetet brokát-nak hívják, a láncbársonyt, ha rövid bolyhú, velours- nak, ha pedig hosszabb
bolyhú, pluche-nek mondják.
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A lenszövetek appretúrája.
240. A lenárúk csekély részét nyersen, legnagyobb részét azonban
fehérített vagy festett állapotban használják. A fehérítés folyamata alatt a
nyers fonálból szőtt kelméből az alkáliában kioldható vegyületek kioldódnak, miért is a szövet súlyából veszít, ennek folytán ritkább is lesz;
épen ezért a fehérített árú csak akkor tömött, ha az fehérített fonalból
készült. Ámde a teljesen kifehérített lenfonal bolyhos és kis szilárdságú,
ezért rendszerint nem teljesen fehérített, hanem csak 1/8-ad~1/4-ed fokig fehérített fonalból szövik meg a tömött lenárút s pótlólag fehérítik. Az Vs-ad
fokra fehérített sárgás árnyalatú, azaz krémszínű, az Ví-ed fokra fehérített pedig szürkés-fehér. Ily állapotban a fonalak még kellő szilárdságúak,
ezért akadálytalanúl megszőhetők, a szövet pedig tömöttebb lesz, mert a
folytatólagos fehérítéskor súlyából keveset veszít.
Minthogy a nyers fonálból készült lenárúk fehérítése több műveletet
igényel, minta fehér fonálból készülté, elsősorban ezzel fogunk foglalkozni.
A kócfonálból (tow) készült nyersárú sok pozdoriát tartalmaz, miéi t
is a fehérítés előtt ezeket a szövet felületéről lekaparjuk. E célból a szövetet érintkezésbe hozzuk a 239/1. ábrán látott Á hengerrel, amelyen éles
pengék sugarasan vannak elhelyezve. Minthogy e gépen a pengék egyidejűleg a szövetnek csak egyik oldalát kaparják, ezért azon a szövet
két ízben halad át, még pedig úgy, hogy első áthaladásakor annak szín
oldala, azután pedig fonákoldala kerüljön a pengékkel érintkezésbe.
A gerebenezett fonálból (line) készült szövetekről a pozdorját nem
kaparással hanem nyírással távolítják el. E célra a fésűsgyapjúszövetek
appretúrájánál ismertetett nyírógépet használják.
Ez előző műveletek után a szöveteket használt lúgban egy napig
áztatják. Hogy azonban a lúg egyenletesen oldhassa ki a szövetben levő
szennyező anyagokat, a szövet egyenletes telítéséről kell gondoskodni.
E célra a 239/11. ábrán látott telítőgépet használják. A szövet az AX irányító gyűrűn áthaladva, a B edényben lévő folyadékba merül, amelyben
azt az A2 , AS , A± hengerek vezetik; ezután a C, D sajtó hengerpár közé
jut, amely a. fölös folyadékot kisajtolja belőle. Ilyen állapotban azután az
E által irányítva- a medencébe vagy kádba mélyed, amelyet utólag lúggal
töltenek meg. Egy napi áztatás után a kioldható anyagok teljes kioldása céljából alkáliákban főzik, még pedig a durvább minőségűeket mésztejben,
amely a szövet súlyához viszonyítva 50~100°/o meszet tartalmaz, a közepes árúkat 7 % szódában, a legfínomabbakat pedig 2 ~ 3 % tartalmú hamuzsírban. Ez utóbbi anyag selymes fényűvé teszi az árút, a szóda a len eredeti
fényét változatlanúl hagyja, a mésztej ellenben azt bágyadt fényűvé, vagyis
pamutszerűvé teszi. Főzés előtt az áztatott árút sajtoló hengerpárral a
régi lúgtól mentesítik, azután a telítőgépen friss lúggal telítik s a telítőgépről közvetlenül a főzőüstökbe helyezik be.
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Minthogy az alkalikus fürdő nemcsak a láncfonalakon levő írt és a
szennyező anyagokat oldja, hanem a pentózánt is, s mert ez utóbbi teljes
kioldása folytán a rostnyalábok elemi szálakra bomlanak s ennek következtében a fonal szilárdsága rohamosan csönkkenne, ezért az oldást
korlátozzák, még pedig az által, hogy a főzést atmoszférikus nyomás
alatt, vagy legföljebb egy atmoszféra túlnyomással végzik.

239. ábra.
I. Pozdorja-lekaparógég. II. Telítőgép. III. Kis üzemek főzőüstje. IV. Közepes üzemek
főzőkádja. V. Nagy üzemek főzőkazánja. VI. Kalló-rendszerű öblitőgép.

A főzéshez kis üzemekben a 239/III. ábrán látott üstöt használják,
amelynek Ax része rézből készül és a benne levő folyadék rostélytüzeléssel
melegíthető, felső B részét fakád alkotja. A víz keringése céljából
az AX felső éle irányában az A2 likacsos feneket helyezik el, ennék
közepébe az A3 süveggel ellátott csövet erősítik belé. Az árút a cső körűi
helyezik el, azt felülről a C lécekkel leszorítják, ezután a kádat az oldattal
megtöltik s alá tüzelnek. Minthogy a vízgőzök legkisebb ellentállása az
A3 CSŐ irányában van, ezért azok e csövön tódulnak ki, magukkal ragadva
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a forró lúgot, amely a süveg által irányítva, az árúra ömlik. A lúg az
árún átszivárogva, megint az AX üstbe jut s folytatja előbb leírt körfolyamát. A fürdő el párolgásának megakadályozására a B tartót a D födővel lefödik.
Közepes nagyságú üzemekben a 239/IV. ábrán látható főzőkádat
használják. Ennek A jelű fakádja kettős fenekű, felső B feneke ugyanis
likacsos. E két fenék közötti űrben vannak a gőzfűtő-csövek. Az árú a
B likacsos fenék fölé kerül, helyzetében a C lécek rögzítik, az oldószer
pedig a D centrifugális szivattyú hatása következtében kering,
Nagy üzemekben az oldás gyorsítása céljából 1 atm túlnyomással
dolgoznak, ezért a főzéshez a 239/V. ábrán látott, teljesen elzárható kazánt
használják. Ez is kettős fenekű, az árú tehát itt is a B likacsos fenék
fölé kerül s helyzetében a C lécekkel rögzíttetik. Az oldószer felmelegítését az E gőzfűtő-csövek, annak keringését pedig a D injektor végzi.
A most ismertetett üstökben a főzés 8~12 óráig tart. Utána a
kioldott részeket öblítéssel távolítják el. Damaszkárúk öblítését, nehogy
mintájuk eltorzúljon, a 239/V1. ábrán látott kalló-rendszerű gépen végzik.
Ez a gép a fészkes kallótól csak annyiban különbözik, hogy a fészket
alkotó A rönkő-darab a fészek mögött víztartállyal is fel van szerelve
s hogy ez utóbbi furatokkal közlekedik a fészekkel. Amint tehát a koloncok
felemelkednek, a tartályból a víz a szövetre ömlik, ezt azután a koloncok,
amint a szövetre esnek, nagy sebességgel kisajtolják, hogy a kifreccsenő
víz az oldott szennyező anyagokat magával vigye.
Az öblítés e módja lassú, tehát költséges, ezért a vászon- és sávolykötésű sima szövetek öblítését clapaud-rendszerű mosógépen végzik, amelyen
a végeikkel egymáshoz varrt árúk nagy hosszúságú kötélként spirális úton
többszörösen jutnak a 4 ~ 5 méter hosszúságú hengerek hatása alá, hogy
azok belőlük a vizet kisajtolják. Az efféle gépet a 240/Iö. ábra metszetben, a
240/16. ábra pedig nézetben szemlélteti. A főzőüstből a szövet az AX jelű
üregen (porcellán- vagy üvegszemen) át jut a géphez, ahol a BX , B2 kis
hengereken, valamint a B s s Q nagyobb átmérőjű hengerek között kereszteződve halad. A Q-ről a D által irányítva, az EX medencébe mélyed,
amelynek alján lévő E2 henger azt úgy irányítja, hogy azontúl felfelé
folytathassa útját. Ez úton tengelyirányú elmozgását az F gereblye biztosítja, erről való kiugrását pedig a O henger gátolja. Amint a szövet a
medencéből kiemelkedik, azt a H csövön sugárzó víz hatályosan öblíti.
A szövetből a vizet a Q , Q hengerpár sajtolja ki. Az a Q-ről ismét a D
hengerre jut s onnan lefelé irányítja útját, hogy az előbb leírt körfolyamát
folytathassa, végre az Á2 üregen elhagyja a gépet. Hogy az öblítés hatályos legyen, az E medencébe a K csövön folyton folyik be tiszta víz,
ahol a szövet elhagyja a medencét, a szennyes víz pedig az E0 csövön
azon a helyen folyik ki, ahol az öblítendő szövet elsőízben merül a
medencébe.
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Az öblített szövetet azután újból lúgban főzik s ismét öblítik. Durva
árút kétszer, finom árút háromszor kell ismételten főzni s öblíteni.
A durvább minőségű árú ezután közvetlenül a fehérítő műveletek
alá jut, míg a finomabb árút előbb a gyepen szárítják, ami által szürke
színe lényegesen világosabbá válik.
A fehérítés végezhető természetes úton képződő ozonnal s ezt az
eljárást gyepen fehérítésnek nevezik, vagy pedig klór útján felszabaduló
atomos oxigénnel s ez a klórral való fehérítés.

240. ábra.
Ia. A clapaud-nevű öblítőgép keresztmetszete. 1 b. Ugyanannak hosszanti metszete,
11. Telítéshez használt kisméretű clapaud. III. Az átmotollálással működő fehérítőkád.
IV. A klóroldat körmozgásával működő fehérítőkád.

A gyepen fehérítés céljából a lúgos, esetleg szappanos lével megnedvesített szöveteket a gyepre terítik ki, ott a nap szárító hatása folytán
ozon képződik, amely a szinítő anyagokat oxidálja s ezzel azokat színteleníti, fehéríti, sőt részben vízben oldhatóvá is teszi. E fehérítés menetének gyorsítása céljából a szöveteket, mihelyt megszikkadtak, újból megöntözik. Napos időben ez a fehérítés sikeres, de hosszantartó esős időben a szövet el is korhadhat anélkül, hogy fehérednék, épen ezért a gyáripar nem ezt, hanem a klórral való fehérítést használja.
A szabad klórt kétféle módon állítják elő, t. i. vagy klórmészből,
vagy pedig elektromos úton felbontott konyhasóoldatból.
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Az első esetben a klórmeszet vízben feloldják, lebegő részeit szűréssel elkülönítik, a tiszta oldatból pedig háromféle koncetrációjú fürdőt
készítenek, az egyik 1~0,7 B°, a második 0,6~0,5 B° és a harmadik
0,2 ~0,1 B°-ú. Az első fehérítéshez a legkoncentráltabbat, a másodikhoz
a közepes koncentrációjút, a további fehérítésekhez pedig a leghígabbat
használják.
Ez oldatban a klórmész többféle vegyületei foglaltatnak, ezek közül
a fehérítés szempontjából leghatályosabb az alklórsavas-kalcium (CaOCLJ,
amely már a leggyöngébb sav hatására is felbomlik, vagyis belőle klór
szabadúl fel, ez atomos elrendezése folytán a vizet felbontja, annak
hidrogénjevei sóáavat alkot, az oxigén pedig atomos elrendezése folytán oxidálja a lenben lévő szinítő anyagokat, de magát a cellulózt is.
Minél lassúbb a klórmész felbontása, annál kevésbbé oxidálódik a cellulóz, de ha a szinítő anyagok legnagyobb része már színtelenítve lett,
vagyis ha a szövet már fehér, de azt hófehérré akarjuk tenni, akkor
már a cellulóz is hatályosan oxidálódik. Minthogy pedig az oxicellulóz
törékeny s a szövet dörzsölésekor szétporlik, ezért a gyors és a túlságba vitt fehérítés, mint káros művelet, mellőzendő. Az alklórsavaskalcium leglassúbb felbontását a levegőben lévő szénsav végzi, ezért
most már leginkább ennek hatását használják fel. E célból a szövetet
egy méter hosszúságú clapaud-szerű telítőgépen vezetik át (1. a 240/H.
ábrát), ezután cementmedencében pihentetik, ott a levegő szénsava
lassan átjárja s fehéríti a szövetet. Ez az eljárás azonban tökéletlen,
minthogy az alsóbb rétegekbe a levegő nehezebben jut be s így a szövet egyenlőtlenül fehéredik.
Egyenletesebb a fehérítés, ha a telítőgépről lekerült szövetet klórmészfürdőbe vezetik, amint azt a 240/111. ábra mutatja, s abban a szövet
helyzetét időszakonkint a B motolla segítségével úgy változtatják meg,
hogy az alatt a levegővel érintkezzék. Ezt áz átmotollálást 10—15 percenkint megismétlik, ekközben a fürdőbe került szénsav hatását kifejti
s lassan fehéríti a szövetet.
Még kedvezőbb a fehérítés, ha azt a 240/1V. ábrán szemlélhető
elrendezéssel végzik. Ez ábra szerint az A cementkád fenekén kavicsból
likacsos réteget állítanak elő, erre helyezik el a telített szövetet, a medencét
klórmész-oldattal megtöltik s azt a D centrifugális szivattyúval körmozgásban
tartják, úgy hogy a klórmészoldat levegővel is érintkezzék. Az ilyen szivattyúk aluminiumbronzból vagy keményólom-béllésű vasöntvényből
készülnek. Az oldatot mindaddig körmozgásban tartják, amíg a klórmészben
lévő alklórsavas-kalcium teljesen felbomlott.
Klórmész helyett, amint már mondottuk, használják a konyhasóoldatot, amelyet elektromos árammal bonthatnak fel. E célra oly elektródokat használnak, amelyek felületét számos platina-drótvég borítja, az
elektrolit pedig 10% konyhasó (NaCl) oldat, amely az áram hatására
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cilklórsavas-nátriutn-ra (NaCIO) és klórsavas-nátrium-ra (NaClOJ bomlik. Az alklórsavas-nátríum savak hatására épen olyan könnyen bomlik,
mint az alklórsavas-kalcium, ennélfogva, ha az ismertetett módok valamelyike szerint a levegő szénsavával érintkezik, felbomlik, a felszabadult
klór a vizet -felbontja, annak hidrogénjével sósavat alkot, az oxigén pedig
a szinítő anyagokat oxidálja, azaz színteleníti. A 10%-os konyhasóoldatból l°/o alklórsavas-nátront tartalmazó fürdő képződik, ez tehát olyan
hatású, mint az 1 B°-ú klórmészfürdő. Ez a fehérítési eljárás, ha az elektromos energia és a konyhasó jutányos, a klórmészes-eljárásnál olcsóbb is
lehet; használata, még ha valámivel drágább is, nagyon indokolt, mert
bomlásának termékei a szövetből könnyen kiöblíthetők, holott a klórmész
csak költséges úton távolítható el.
A klórmésszel való fehérítés esetén az első klórmészoldatban való
kezelés után az árút a 240/11. ábrán látott kis clapaud-szerű gépen öblítik,
ezután ugyanolyan gépen a klórmész teljes felbomlása céljából gyönge
savoldattal telítik. E célra híg kénsav- vagy sósavoldatot használnak. A sósav szaga nehezen mosható ki, de bomlástermékei a szövetre nem károsak; a kénsav az öblítés után szagot nem hagy hátra, de mert a mészszel gipszet alkot, mely kristályos szerkezeténél fogva a rostszálak között
a súrlódást s így azok gyors kopását növeli, káros hatású. A gyakorlatban ez okból a közbenső fehérítő-eljárásokhoz sósavat, az utolsóhoz
pedig kénsavat használnak. Savfürdő után az árút öblítik, azután szódaoldattal telítik; az utolsó fehérítéskor a szövetet nem szódával, hanem
szappanoldattal telítik, a szódás vagy szappanos árút végre gyepen szárítják. A gyepen való szárítás után újból fehérítik a szövetet. Minthogy az
árú száraz, azt különös gonddal kell telíteni, hogy minden része teljesen
át legyen itatva a klóroldattal, különben egyenlőtlenül fehéredik. A klórozást az előbb ismertetett öblítés, savval való kezelés, ismételt öblítés és
szódával való kezelés követi, ezután a szövet- a gyepre jut. A fehérítést a
szövetnek adandó fehérség foka szerint 3—6-szor ismétlik. Az első fürdő
után ugyanis csak krémszínű az árú, a második után szürkés-fehér, ez
az egynegyed- fehér ezután félfehérré, háromnegyed fehérré, fehérré és
végül teljes tiszta fehérré lesz.
A gyepen való szárítás költséges ugyan, de azt lenárúknál nem
mellőzhetik, mert különben az árú színe sárgás árnyalatú marad.
Az elektromos úton felbontott konyhasóval való fehérítés esetén
a szövetet az első fehérítő fürdő után nagyméretű clapaud-ié\e gépen
öblítik, ezután ilyen kis méretű gépen szódával vagy szappannal telítik, így
jut az a gyepre. Innét ez behozva, rajta e műveletek 3 ~ 6 szor ismétlődnek.
A klórmeszes és az elektromos fehérítéskor, az utolsó fehérítés után,
amint már mondtuk, szappanlével telítik a szövetet. A durva árúk telítését a
clapaud-féle gépen végzik, a középfinomakét a 241/1. ábrán jelzett szapulókészüléken, a finom árúkét pedig a 241/11. ábrán látott bedörzsölő készüléken.
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A szapuló-készülék a magasabban fekvő likacsos fenékkel bíró A
kádból és a rostélytüzeléssel felszerelt B üstből áll. Az üstben levő forró
szappanlevet a Cvederrel locsoljak rá az A kádban levő szövetre. E szappanlé
a szövetrétegen át a likacsos fenék alá jut s onnét visszafolyik a B üstbe.

241. ábra
I. A szapulókád. II. A szappant bedörzsölő készülék. III. A nedves kalander.
IV. A közönséges keménvítőgép. V. A frikciós keményítőgép. IV. A lenszövet-szárító.

A tömött árúk bedörzsölő készülékének lényege a 241/11. ábra szerint
a következő: A szövet az Av A2 , As hengerekkel irányítva, a B medencében levő meleg szappanlébe merül, ezután a Q , C2 recézett lapok közé
jut, amelyek, minthogy a szövet szélessége irányában váltakozó mozgást
végeznek, a szappanlevet a fonalak közé dörzsölik. Ilyen állapotban kerül
a szövet a gyepre.
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A már kellő mértékig fehérített árút keményítőből, fényesítő- s
lágyító anyagokból álló írszerű keverékkel telítik, hogy tömöttebbé és tetszetősebbé váljék. Ezt a műveletet keményttésnek nevezik. Keményítős előtt
azonban a gyepről behozott szövetet fahengerre felhengerelik s ráncainak
teljes eltávolítása céljából a 241/III. ábrán látott nedves'kalanderen kezelik.
E gépen a szövet az A hengerről a BV B2 s C szélesbítő-készülékeken
halad át és, hogy az alatt teljesen átnedvesedjék, előbb a D medencébe
merül, ezután pedig az E vízsugár éri; ilyen nedves állapotban jut a
szövet az FV F2 s FA hengerek közé, amelyek sajtoló hatása folytán
a ráncok kiegyenesednek. E' hengerek fából készülnek s rugalmasságuk
fokozása céljából több vászonréteggel vannak borítva. A hengerek
nyomása a f i u H 2 , H 3 emeltyű-rendszerre ható súlyokkal változtatható.
A kellően lapított szövet végre a G hengerre felhengerlődik.
E gépről a fehérített árú a keményítőgépre jut, amelyet a 241/IV.
ábra láttat. Ezen áz A hengerről lefejtődő szövet a B s C irányító
hengerek útján a D keményítőfürdőbe alámerül, ebből kiemelkedve, belőle
a fölösleges keményítőt az E, F hengerpár kisajtolja, a G henger pedig
azt felhengerli.
A béllésárúkat a 241/V. ábrán látott gépen keményítik, ezeknek ugyanis
csak az egyik oldalát vonják be keményítővel. Hogy azonban a keményítőréteg a szövetről le ne hulljon, azt az F2 sima fémhenger a szövet
fonalai közé bedörzsöli. E fémhenger ugyanis belemélyed a D edényben
lévő keményítőbe és gyorsabban forog az FX vászonnal borított fémhengernél, amely a szövet lassúbb menetét biztosítja. A kellőképen keményített szövet végre a G hengerre hengerlődik fel.
A keményítő-frt búza- vagy burgonyakeményítőből készítik. Fényesítő szerűi a borax-ot, a kolofóniumot vagy a viaszt használják, lágyító
anyagúi pedig a faggyút, a glicerint és a halzsírt.
A leggyakrabban • hasenált keményítő összetétele a következő: 8 kg
burgonyakeményítő, 0,5 kg viasz, 025 kg kolofónium-gyanta, 0,25 kg
faggyú. Ez anyagok keverékét 10 / vízben főzik, a nyert pépet ezután
100 /-ig vízzel hígítják; vagy: 6 kg búzakeményítő, 0,5 kg enyv, 0,25 kg
paraffin- és 0,02 kg halzsírkeveréket főznek 35 / vízben s e pépet azután
100 /-ig vízzel hígítják.
A keményített árút, mielőtt az a tömörítő műveletek hatása alá
jutna, teljesen kiszárítják, mert a félig száraz szövet belsejében a keményítő még pépszerű és így az a tömörítés folytán a fonalakat összetapasztaná. Minthogy a fehérített árú 50°~60° C-on túlhevítve megsárgúl,
ezért azt levegőn szárítják, még pedig a 241/VI. ábrán látott szárítópajtákban. Ezek lényegét a 2 —3 emeletnyi magasságban felépített A falak
alkotják, amelyek szellőző nyílásokkal bíró tetőt hordanak. A tető alatt a
BX , B2 ,... járdák készülnek, ezeket pedig a C korlátok határolják. E korlátokra támaszkodnak a D pálcák, amelveken a szárítandó szövetek
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lógnak. Az A falakon nyitható szellőző ablakok is vannak, hogy nyáron
az ablakok nyitásával előálló légáram segítségével a szárítást gyorsíthassák.
Télen azonban az ablakokat elzárják s a levegőt az E rostélyfenék alatt
lévő F fűtőcsövekkel melegítik, a páratelt levegőt pedig a tetőn lévő O
szellőzőkön bocsájtják ki.
E költséges szárítást csak a fehér árúkhoz használják; a festett,
impregnált, vagy nyers szöveteket gőzzel fűtött meleg hengerekkel való
közvetlen érintkezéssel szárítják.
241. A teljesen kiszárított fehérített árút, hogy rongyszerű benyomást
ne keltsen, most már simává kell tenni s rugalmassági határát növelni
kell. De mert a kiszárított keményítő törékennyé teszi a szövetet, azért
ezt előbb nyirkosítják. E művelet folytán ugyanis a keményítő képlékennyé,
a lenfonalak pedig szívósakká válnak, a szövet tehát tömöríthetővé és
simíthatóvá lesz.
Nyirkosításhoz a 242/1. és 242/11. ábrákon látott gépeket használják.
Ezek lényege abban áll, hogy a szövet a feszítő F és a felhengerlő O
hengerek között porlasztott vízzel érintkezik. A víz porlasztását vagy
levegőfuvással, vagy gyorsan forgó kefével érik el. A légárammal működő
porlasztó szerkezetet a 242/1. ábra, a kefével dolgozót pedig a 242/11.
ábra szemlélteti. A nyirkosított szövetet azután 4—6 órán át pihentetik,
hogy benne a víz egyenletesen eloszoljon.
Az árú tömörítését leggyakrabban mángorlással'végzik. E célból a
szövetet juharfa-hengerre feszesen felhengerlik, amint az a 242/III. ábrából
kitűnik. E célból az A hengerről lefejtődő árút a B^B.^B^Bí
irányító,
feszítő és szélesbítő készüléken vezetik keresztül, ezután pedig a Ci, C2, Cs
hengerek között lévő D juharfa-hengerre hengerlik fel. Minthogy e három
henger kerületi sebessége egyenlő, forgás-irányuk a D szövethenger
érintkező pontjaiban megegyező s végre, mert a C3 henger súlyokkal
nyomúl a Q , C , hengerek felé, azért a szövet ráncmentesen s feszesen
hengerlődik fel.
Vászonárúk mángorlását régebben kizárólag a szekrényes mángorlón
végezték, újabban e célrá a hídralikus mángorlót használják. A szekrényes
mángorlót a 242/IV. ábra láttatja. E gépen a feszesen felhengerelt árúból
két hengert (Dt s D2 ) helyeznek el a helyhez kötött A lap és az ide-oda
mozgó B szekrény alsó lapja közé. A szekrényt kövekkel annyira terhelik,
hogy súlya 6—8 tonna legyen, feltéve ugyanis, hogy a mángorló oly
széles, hogy a D hengereken egymás mellett két-két szövettekercs elfér.
A szekrényt a C lánccal szerelik fel, amelyet az E dob az F közlőmű
útján a rajta lévő egyenesen vezetett szíjjal és a keresztezett szíjjal váltakozó irányban mozgat.
A szekrény B lapja, valamint a mángorló A lapja rendszerint juharfából vagy gyertyánfából készül. Megpróbálták ugyan az alsó A lapot
márványból készíteni, de ekkor anyagának ridegsége miatt hamar sérült; a
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242. ábra.
I. A légporlasztóval felszerelt nyirkosító-gép. II. A keferendszerű porlasztóval felszerelt
nyirkosító-gép. III. A szövetfelhengerlő-gép. IV. A szekrényes mángorló. V. A mángorlás
hatása a felhengerelt szövet-rétegen. VI. A hengeres mángorló. VII. Négyhengerű
kalander. Villa. A »beetler«-nevű puhító-gép elölnézete. VIIIó. Ugyanannak keresztmetszete. IX. A puhító- vagy beetler-kalender.
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B lapot pedig, sőt az A lapot is vaslemezből készítették. De ez sem vált
be, mert a mángorló időszakos munkája folytán a vaslapok rozsdásodtak.
A mángorlás eszközét ismerve, hatásának vizsgálatára térhetünk át
(1. a 242/V. ábrát). A mángorlószekrény nagy súlya következtében a D
hengeren levő szövet vastagsága csökken, hosszúsága pedig nő, ennélfogva áz előbb feszesen felhengerelt szövet rétegei folyton lazábbak lesznek,
s mert azokat a B lap az 1 jelű nyíl irányába tereli, azok a D hengernek
a haladás irányába eső oldalán még jobban lazúlnak, a henger másik
oldalán azonban egymásra szorúlnak, de amint a szekrény az ellenkező
irányba indúl meg, e rétegeket a B lap a D henger baloldaláról annak
jobboldalára húzza át. A rétegek a helyzetváltozás alatt egymáson csúsznak el, kiálló részeik tehát a mélyedésekbe nyomódhatnak, miért is felszínük fényessé válik. A simítás foka a mángorlás mértékétől függ,
A mángorlás első időszakában a szövetet a szerszám csak kissé lapítja
s ekkor megtörik a keményítő vagy az enyv, a szövet tehát lágyabb
fogású lesz; a további mángorlás következtében azonban a szövet vastagsága erősebben sajtolódik, ezzel rugalmassága hatályosan nő, a szövet
tehát keményebbé, a rétegek elcsúszása következtében pedig fényesebbé
válik. Ha a szövet tömöríthetőségének határát már elérte és azt még tovább
mángoroljuk, akkor az szívósságát veszti, az egymáson való súrlódás
folytán kopik s végre elszakad. Mángorlás közben a szövet akkor is tönkremegy, ha a rétegei túlságosan lazák, mert akkor az iiányváltozás következtében rajta ráncok képződhetnek, ezeket pedig a mángorló szétzúzza.
Ez utóbbi káros jelenség elhárítása céljából a mángorlás folyamát megszakítják és eközben a szövetet újból feszesen áthengerlik.
A vászonkötés» lenárúk színoldalát néha hullámos fényhatásúvá,
vagyis habossá kell tenni. Ilyenkor a mángorlással már kellőleg kifényesített szövetet szélessége irányában kétrét hajtják, hogy a két fényes
felület egymást fedje s ily állapotban azt ismét feszesen felhengerelik és
tovább mángorolják. Minthogy most az egymást fedő kötőpontok erősebben nyomódnak le a többi részeknél, ezek fényesebb tükröcskéket alkotnak és habos felületűvé teszik a szövetet.
A szekrényes mángorló váltakozó irányú mozgásánál fogva lassú
munkát végez; a munkateljesítmény fokozása céljából azt, amint mondottuk,
úgy alakították át, hogy a sík lapok helyett hengereket alkalmaztak, amint azt
a 242/V1. ábra láttatja. Ez ábrából kitűnik, hogy a D szövettekercs az A és
B vashengerekkel érintkezik, miért is -e hengerek a D szövettekercset épen
úgy összepréselik, mint előbb a sík' lapok, rétegei tehát lazúlnak és a
hengerek váltakozó irányú forgása következtében egymáson elcsúsznak, miért is a szövet fényesedik. A nyomás kifejtése céljából az A henger csapjai hidraulikus dugattyúra vannak szerelve, ezért e mángorlót
•hengeresnek vagy hidraulikusnak nevezik.
A vászonkötéstől eltérő kötéssel készült szöveteket a mángorlón csak
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puhítják, fényesítésüket pedig olyan kalanderen végzik (1. a 242/VII. ábrát),
amely két papiros- s két fémhengerből áll. Ez. utóbbiakat fűtetlenűl használják, vagy azokat legfeljebb 30—35 C°-ra melegítik fel.
242, A részben fehérített vagy teljesen kifehérített fonalból készült
árúkat, a láncfonal írjének eltávolítása céljából, lúgban egyszer főzik s
öblítik, azután, ha kell, pótlólag fehérítik is, még pedig a már ismert
módon. Fehérítés után nedves kalanderen a ráncoktól mentesítik a szövetet,
de nem keményítik, hanem azonnal szárítják. A szárított szövetet nyirkosítják, hideg kalanderen tömörítik, ezután, hogy lágy tapintatúvá és selymes fogásúvá váljék, a beetler nevű koloncos verőgépen puhítják. E gép
lényege a 242/VlIIűf. s 242/VIIIö. ábrák szerint a következő: A puhítandó
szövetet feszesen hengerlik fel az A tömör vashengerre, amely lassú
forgáson kívül tengely-irányú lengést is végez. E henger felett egyenesben
vezetett B koloncok egész sorozata van elhelyezve, ezeket egymásután a C0
tengelyen lévő bütykös tárcsák felemelik s azután a szövetre szabadon
leejtik. A koloncok ütései következtében a szövet különböző irányban
hajlik, felszínén tükröcskék képződnek, amelyek a felületre eső fénysugarakat szétszórják s ezzel az árút selymes fényűvé teszik.
A puhítás e módja lassú, tehát költséges, ezért ezt csak a legfinomabb lenárúkhoz használják, míg a középfinom árúkat a 242/IX. ábrán
látott puhító kalanderen kezelik. Ennek a gépnek A hengere kéregöntésű
s felülete fényesre csiszolt, B hengere pedig pamutszövet-gyűrűkből
készült és oly kis keménységű, hogy beléje az A henger belemélyed és a
közé jutó szövetet meghajlítja. A különböző irányú meghajlítások következtében a szövet a fénysugarakat szétszórja, vagyis selymes fényűvé lesz.
Finom fonalból készült árúk selymes fénye még olyan kalanderen
is növelhető, amely csak egy papírhengerből és egy kéregöntésű hen
gerből áll ugyan, de ez utóbbinak felülete nem sima, hanem az alkotó
irányban haladó finom barázdákkal vonalkázott. Az e gépen kezelt szövet
felszíne tehát szintén finoman vonalkázott lesz, a fénysugarakat az alkotók
irányában veri vissza, tehát selymes fényű.
A fehérített árú kikészítését ismerve, a nyersárúk appretúrájára
térünk át.
243. A nyers fonalból készült árút, ha durva, a 239/1 ábrán látott
pozdorja-kaparógépen kezelik, a középfinom árút pedig nyírják. E műveletek után az árút egyszer lúgban főzik, utána öblítik, kiszárítják, felhengerlik és végre mángolják. A középfinom árúkat ugyanígy kezelik, de
ezután még meleg kalanderen is átvezetik.
A nyers lenfonalakból szőtt árú legtekintélyesebb részét a ponyvaszövetek alkotják. E szövetek azonban feladatuknak csak akkor felelnek
meg, ha a vizet állják, vagyis ha víz-átbocsájtó képességük igen csekély,
ez okból azokat vízálló anyagokkal telítik.
A telítést régebben vízben nem oldódó szappannal végezték, amelyet
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úgy készítette^, hogy forró szappanlébe cinkszulfátoldatot kevertek. Újabb
időben a ponvvák vízhatlanságát úgy érik el, hogy azokat rézoxidammóniákban feloldott ceííulÖzzaT "telítik, vagy magát a ponyvát rézoxidammóniákoldatban áztatják, amitől szálai duzzadnak s összetapadnak. Használják
továbbá a kollódiummal vagy a kollódiumos gyantával való telítést is,
nemkülönben az alkalicellulózzal s az ebből készült viszkózzal való
bevonást.
A lenszövetek appretúráját ismerve, a fonalak fehérítésére térünk áí„
244. Fehérítés céljából a lenfonalakat a szövetekkel megegyező
műveleteknek vetik alá, vagyis használt lúgban áztatiák, azután .főzik,,
öblítik s naoon szárítiák. Az oldást és az öblítést a fonal finomsága
szerint kétszer, sőt háromszor ismétlik. A lúg anyaga és koncentrációba
is ugyanolyan szempontok szerint határozandó meg, mint a szöveteknél..
A főzőedények is ugyanolyanok, csak a fonalaknak az edényekbe való
berakása és kiszedése változik. A matringokat ugyanis kézzel rakják a főzőkazánba/még pedig úgy, hogy az egymás fölé kerülő sorok kereszteződjenek. Főzés után a lúgot lecsapolják, a kazán tartalmát hideg vízzeí
hűtik s azután a matringokat kézzel szedik ki a kazánból.
A fonalak öblítéséhez a 243/1. ábrán látott gépet használják". Ennek
működése a következő: Az öblítendő matringot az A hengerekre úgy
akasztják rá, hogy vége a vízzel telt B medencéhe belemerüljön. Az öblítés hatályának fokozása céljából a matringot a C„ tengelyre helyezett
szíjdobbal forgatják, azonfelül ide-oda lengetik. Ez utóbbi feladat céljából
az A0 tengely csapja a C0 tengelyre az E rúddal lazán van fölfüggesztve,,
ez utóbbi pedig forgattyús szerkezettel kapcsolódik.
A fonalak öblítéséhez használják a 243/11. ábrán vázolt szerkezetet
is. Ennél ugyanis a matring, mert a szilárd tengely körűi forgó A hengeren lóg, körmozgást végez; ez útjában a B víztartányba mélyed és,
amint ebből egyik ága kiemelkedik, azt a C csőből áramló erős vízsugár
öblíti. A kioldott részek gyorsabb eltávolítása céljából az A hengerre még
a D henger is nehezedik. A kellően kiöblített fonalak részben való víztelenítése történhetik a centrifugális röpítőgépen, a 243/111. ábrán látott hengerekkel, vagy a 243/IV. ábrán látott hidraulikus sajtóval. A röpítőgépet
csak vetülékfonalakhoz használják, a hengeres sajtolót pedig csak láncfonalakhoz. Ez utóbbi (I. a 243/III. ábrát) lényegét a tömör A és B hengerpár alkotja, melyek mindegyike kötéllel van burkolva, hogy a henge
rek esetleges rozsdásodása a fonalakon foltokat ne okozzon. A hengerpár nyomását a Q emelőkaron lévő Q súllyal a C 2 húzórúd s a C3 emeltyű
útján szabályozhatjuk. Mindkét fonalrendszer víztelenítése elvégezhető a
hidraulikus sajtón (1. a 243/IV. ábrát). A fonalak az A léckosárban kereszteződő rétegekben helyeztetnek el, s minthogy abba a hidraulikus sajtó
B lapjának emelkedésével a C prizmatikus test belemélyed, a matringokból
a fölösleges víz kisajtolódik.

444

A fonalak fehérítése 444

EME

Az öblített matringot a gyepre teregetni nem szabad, mert a szél
a szálakat összekuszálná, ezért azokat pálcákra függesztve, a 243/V. ábrán
látható módon a szabadban felállított állványokra akasztják, s hogy e helyzetben szálai a szél kuszálása ellen megvédve legyenek, létrafából készült
kolonccal terhelik.
A levegőn kiszárított matringok fehérítéséhez a szöveteknél használt három mód bármelyikét alkalmazhatják. Telíthetik tehát a matringokat a 240/11. ábrán látott gépen klórmészoldattal, ezután pedig cementmedencékben pihentetik, hogy a levegőn fehéredjenek, de alkalmazhatjuk a
folyadékban való pihentetést is, mely célból a pálcákra akasztott matring-

hengerpár. IV. Fonal-víztelenítő hidraulikus sajtó. V. Fonal-szárító. VI. Fotial-mángorló.

csomót fakeretekbe helyezik el, hogy keretestől a klórmészoldattal telt
medencékbe sülyeszthessék és abból ismét kiemelhessék. Végre alkalmazhatják a klórmészoldat keringésén alapuló eljárást is, amelynél a matringokat a 240/IV. ábrán látott medencében egymást keresztező rétegekben helyezik el, a klórfürdőt pedig centrifugái-szivattyúval körmozgásban tartják.
Klórozás után a rhatringokat a már ismert öblítőgépeken öblítik,
ezután ugyanilyen gépen savval telítik, ismét öblítík s végre szódafürdőben kezelik. Minden fürdő után a fölösleges folyadékot kisajtolják,
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szódásan kifüggesztik azokat s azután folytatják rajtuk a további fehérítő
eljárást. Az utolsó klórozást követő szódafürdő után a fonalat még szappanfürdőbe helyezik, így kerül az a szárítóba.
A kiszárított fonalakat a 238/IV. ábrán látott egyengető-készülékkel
egyengetik, azután a vetülékfonalakat a 243/VI. ábrán látott mángorlón
puhítják. E művelet hatása abban áll, hogy az A hengerre helyezett
matringot a B henger feszíti, a C henger pedig lapítja s ezzel puhítja is.
A fonalfehérítést ismerve, a szövetek kereskedelmi elnevezésére térünk át.
245. A vászonkötésű szövetek elnevezése fonaluk finomsága és beállítása szerint változik. A legfinomabb lenfonalból (5JÍ„ = 90 ~ 100) készültet, ha beállítása centiméterenkint 50~70, vagyis, ha ritka szövésű, batisztfzak, patyolatnak nevezik, az ennél tömöttebb szövésűt pedig irlandi
vászonnak. A közepes finomságú fonalból készült sűrű szövésű árú neve
rumburgi és szepességi vászon, a durvább fonalból szőtté pedig béllésvászon;
a 9í m ==10~ 12 fonalból szőtt, ha beállítása 12/14 pro cm, vitorlavászon,
az ugyanilyen fonalból készült panamakötésű árú ponyvavászon, végre a
legdurvább fonalból készült, ritka szövésűnek neve csomagolóvászon, a
sűrű szövésűé pedig zsákvászon.
A háromfonalas sávolykötésűt egyszerű sávolynak ÍKöper), a négyfonalas kettős sávolykötésűt csinvatnak (Zwilch), a durva fonalból készültet zsákszövetnek, míg a középfinom fonalú sávolysorokból alkotott
szövetet törülköző- és asztalnemű-szövetnek nevezik. Az ábrás szövetet
mintája lépcsőzetes volta szerint damaszk- vagy Jaquard-i.rúnák mondják.

©) A jutaszövetek appretúrája.
246. A jutaszövetek legnagyobb részét nyers állapotban használják,
mégpedig tfsomagoló- és zsákvászonnak, csekély részüket azonban festett
fonalból szövik függöny- és bútorszövetté és csak elenyésző kis részüket
festik vagy nyomtatják színesre.
A csomagoló- és zsákszövetek kikészítése a következő: A szövőgépről lekerült szövet szövéshibáit kijavítják, bolyhaitól nyírással mentesítik, ezután permetezik és, mert fonalainak nagy vastagsága miatt a szövet
igen ritka szövésű, azt hatályosan lapítják, hogy likacsai- betömődjenek,.
miért is 3 ~ 4 hengerpárból álló meleg kalanderen átbocsátják, azután
pedig hidraulikus mángorlón igen hatályosan mángorolják.
Az ilyen nyers szövetekben a fonásnál használt halzsír vagy kőolaj
bent marad s ez adja a jutaszöveteknek az őket jellemző olajos szagot..

A pamutszövetek appretúrája.
247. A pamutszövetek a gyapjú-, selyem- és lenszövetek pótlására
szolgálnak, ezért appretúrájuk az elérendő cél szempontjából módosúl.
A kártoltgyapjú- és fésűsgyapjú-utánzatokhoz festett fonalakat hasz-
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nálnak, ezeket mintásán szövik, azután perzselik, préselik, majd enyvvel
telitik, dekatálják és ismét préselik.
A bársonyos felületű kártolt szövetek utánzását célzó barchent-, vagy
parkét-szövetek egyszerű láncfonalúak és festettek vagy fehérítettek, vetésük pedig iazasodratű nyers fonal, kötésük három- vagy négyfonalas egyszerű sávoly. Ez árú tekintélyes részét nyers fonalból készítik, azután
festik vagy színesen nyomtatják. Úgy az első-, mint a másodsorban említett csoportbeli szövetek fonákoldalát borzosítják, hogy a molton-Árúhoz
hasonlóvá váljanak. A borzosítást — bogácsolást — azonban nem mácsonyákkal végzik, hanem kártokkal, minthogy a pamutszálak simák s kártokkal könnyen kihúzhatók A régibb rendszerű borzasító-gépek egyhengerűek, míg az újabbak sokhengerűek. Az egyhengerűt a 244/1. ábra láttatja.
Minthogy e gépen a szövetet a kártokkal többször hozzák érintkezésbe,
végeit összevarrják s a ű húzóhengerpár útján körmozgásáról gondoskodnak. A szövet ugyanis az A lejtős lapról az 1 jelű nyíl irányában
felemelkedik, útjában a B feszítőhengereket éri, ezután érintkezésbe jut
a kártokkal borított F dobbal, még pedig oly mértékben, amint azt a C1(
C, és C 3 hengerek helyzete lehetővé teszi, most már D hengerpár közé
jut s végre az A asztalon rétegeződik az E motolla irányítása szerint
A már részben bogácsolt felületről a laza szálakat és a piszkot a O kefe
keféli le.
Nagyipari vállalatok nem ezt a gépet használják, hanem a 244/11.
ábrán látott sokhengerűt.
E gép Ax fődobját az A2 szíjdob az 1 nyíl irányában forgatja, s mert
ez kártokkal borított sok kis hengert (C1( C2, C3 . . . ) hord, amelyek mindegyike szíjdobbal van felszerelve, a szíjdobok pedig közös szíjjal vétetnek körűi, ezért a fődob forgása esetén a kis hengerek szíjdobjai az álló
szíjon végig gördülnek s ezzel a hengerkék az Ax fődobbal ellenkező
irányú forgásba jutnak. Ezek forgását lényegesen gyorsíthatjuk, ha a D dob
útján a szíjnak az i42-höz képest ellenkező irányú forgást adunk. A szövetnek a kis hengerekkel való érintkezését az E, F irányító s feszítőhengerek szabályozzák, haladását pedig a O húzóhengerpár eszközli.
A munka gyorsítása kedvéért megpróbálták az Ax hengert kétrendszerű kis hengerekkel felszerelni, tudniillik olyanokkal, amelyek kampói
akkor kapnak a szövetbe, amikor azok forgásiránya a fődob forgásával
ellentétes, vagyis az előbb leírt hengerekkel, azonfelül olyanokkal is
amelyek amazokétól ellenkező irányú kártokkal bírnak, tehát akkor
kapnak a szövetbe, ha oly értelemben forognak, mint a fődob.
Ámde ekkor a fődob forgása folytán előálló legördülés csökkenti a kis
hengerek forgás-számát s így e művelet munkaveszteséggel ján Előnye
a szerkezetnek csak az, hogy a különböző irányú borzosítás folytán a
szálak könnyebben szabbadíthatók fel a sodrás hatása alól, ez a körülmény azonban kisebb fontosságú, mert a szálak ellenállása amúgy is
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csekély. A borzosított szövetek porológépre jutnak, amely a kitépett
szálakat eltávolítja. A festett vagy színesen nyomtatott árúkat előbb dextrines írrel telítik, majd gőzzel fűtött hengerekkel kiszárítják, kalanderezik
s csak ezek után borzosítják s botozzák.
A gyapjú- vagy utrechti-bársonyok utánzását célozó pamut-, vagy a
manchesteri-bársonyok, amint már közöltük, vetülékkel béllelt szövetek,
amelyek felső vetését felvágják, a felvágásból eredő fonalvégek sodratát,
hogy a pamutszálak a kötőpontokból kiágazó pamatokat alkossanak, megszüntetik.
E feladat megoldása céljából a felvágott szövetet a 244/11. ábrán
látott gépen kezelik, de mert e gép csak egyirányban, még pedig a szövet

244. ábra.
I. Az egyhengerű borzosító-gép. II. A sokhengerű borzosító-gép. III. Szélességirányban
haladó borzosító-szalagok. IV. A bársony-riyírógép fésűs toldata. V. A süveges perzselőgép. VI. Pamutfőző-készülék. VII. Nedves kalander. VIII. Szárító-dobsorozat.

hosszúsága irányában bontja a szálakat, ezért azokat pótlólag még a 244/III.
ábrán látott gépen is bontják. Ez utóbbin ugyanis az Sz szövetet, amikor
íaz A sík asztalon végigcsúszik, a C és B kártokkal borított szalagok egész
sorozata bolyhosítja. E szalagok közül a B jelűek jobbról-balra, vagyis
az 1 nyíl irányában, a C jelűek pedig ezzel ellenkező (2) irányban haladnak. A szálvégek e kétféle borzosítás következtében teljesen elvesztik
sodratukat, de mert egyenlőtlen hosszúságúak, azért hosszúságukat egyen-*
getni kell, miért is a szövetet a kártolt-gyapjú appretúránál ismertetett
nyírógépen nyírják. E nyírógép azonban a posztónyírótól annyiban különbözik, hogy alsó pengéje a 244/1V. ábrán látott fésűszerű toldattal bír,
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amint az a hajnyíró-, juhnyíró-ollókon és az aratógépeken látható, mert a
pamutszálak kis átmérőjük s nagyobb hosszúságuk miatt nyíráskor könnyen
elhajlanak, ilyenkor pedig az olló ágai közé ékelődnek és kitépetnek, holott
az esetben, ha azokat a fésű nyalábokká egyesíti, szabályosan nyíratnak le.
Ámde a fésű alkalmazása újabb káros- jelenséget okoz. A nyaláb szálai
ugyanis egyenlőtlen hosszúságúak, t. i. szélső szálai hosszabbak a középsőknél. A szálak ez egyenlőtlenségét perzseléssel küszöbölik ki. E célra
azonban az eddig ismertetett gázláng-perzselőt nem használhatják, mert ez
valamennyi szálat leperzselné, hanem a 244/V. ábrán látott süveges perzselőt, amelynek lényegét a rostélytüzeléssel állandóan izzó állapotban
tartott A vassüveg alkotja. Az izzó süveg fölött a bársonyszövet
bolyhos felületét oly távolságban vezetik a B és C hengerek útján,
hogy vélé csak a hosszabb szálak érintkezzenek. Perzselés után a
pamutbársony-szöveteket festik, a- kurtább bolyhúakat pedig színesen
nyomtatják. Festés előtt a kutikula megrepesztése céljából e szöveteket
is, a később ismertetendő módon, alkáliákban főzik s öblítik. A festett és
a keretező-szárítógépen kiszárított bársonyszövetek fonákját a szárítógéppel kapcsolatban álló enyvezőgépen állati enyvvel vonják be és ezt a
bevonatot gyorsan szárítják, hogy a bolyhokát össze ne tapassza.
248. Selyemszövetek utánzását célzó pamutszövetek mindkét oldalát
lángperzselőn fosztják meg bolyhaitól, azután ezt alkalikus fürdőben
főzve, a kutikulát megrepesztik, öblítés és szárítás után pedig mercerizálják. A pamutszöveteket e célból hosszúságuk irányában erősen kifeszítve,
csiptetőlánccal felszerelt keretezőgépen keretezik s ily állapotban vezetik
a hideg tömény nátronlúg fürdőbe, amelyben, mihelyt a pamut duzzadni
kezd, a csiptetőlánccal a szövetet szélessége irányában kifeszítik, hogy a
duzzadó szálak hengeresekké váljanak. A fényessé vált szövetet feszes állapotában vezetik zuhanyozó csövek alá, melyek a lúgot kiöblítik belőle,
ezután pedig ecetsavas fürdőbe teszik, amely a lúgot közömbösíti, s végre
az újabb zuhanyozó csövek alá, amelyek a savtól mentesítik. Az ilykép
mercerizált szövetet, hogy fényét álladósítsák, kifeszített állapotban szárítják.
E fényét ugyanis a szövet festéskor sem veszti el. A festett vagy színesen
nyomtatott mercerizált szövetet festés után mossák, ezután keményítőanyaggal telítik, gőzzel fűtött hengereken szárítják s a fo^te-kalanderen,
esetleg még a selymesítő (recézett) kalanderen is kezelik.
249. A lenvásznak utánzását célzó pamutárúkat, miután szövéshibáikat
kijavították, lánggalperzselő-gépen perzselik, ezután az írezéshez használt
zsiradékok felbontása s a pamutszálban lévő fémsók kioldása -céljából
2~3%-os, 40~60 C° hőfokú savfürdőben clapaud-féle gépen kezelik,
langyos vízben kiöblítik és a kutikula megrepesztése céljából alkáliákban
főzik. Főzéshez, régebben a leniparnál használt eljárásokat használták^
nevezetesen az árút mésztejben főzték és pedig 8 órán át 3 atm nyomás
mellett; később áttértek a szódával való főzésre, amelvhez 7%-os
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szódaoldatot használtak, ebben 10~16 órán át 3 atm. nyomás mellett
főzték az árút; jelenleg majdnem kizárólag marólúgban főzik a szöveteket és pedig 3~5%-os oldatban 10~16 órán át 3 atm. nyomás
mellett. Minthogy a marónátron abban az esetben, ha levegővel is érintkezik, a pamutot hidro-cellulózzá alakítja át, amely tudvalevőleg törékeny,
ezért e káros jelenség meggátlása céljából olyan főzőkazánokat használnak,
amelyekből a levegőt eltávolíthatják és annak oda bejutását is megakadályozzák. Ilyen a 244/VI. ábrán látott elrendezés, amelynél a pamutárút a
lukacsos fenékkel bíró A kazánba helyezik, azt meleg vízzel megtöltik, ezután
a § és y szelepeket elzárják, a háromágú a szelepet pedig úgy nyitják ki,
hogy a kazánból a folyadék kiömöljön! Ilyenkor ugyanis némi légritkulás
támad a kazánban. Ezután az a csapot úgy forgatják el, hogy kapcsolat
álljon elő a C-bén lévő csövekkel, majd kinyitják a y csapot, hogy a B
tartányban lévő hideg lúg az /4-ba ömöljön. A hideg lúg folytán az .4-ban
lévő párák kondenzálódnak s így a lúg hatályosabban járja át a pamutszálakat. Nehogy azonban a kádban bennrekedt levegő maradjon, kinyitják a § csapot, újabb lúgöt nyomnak a B tartányba, amelyből az az A-ba
jut. A lúg nagyobb nyomásánál fogva megtölti nemcsak a kazánt, hanem
a vele kapcsolt csöveket is, így a levegő a legmagasabban fekvő
S csapon át kénytelen a szabadba áramlani. Mihelyt a 6 csapon át már
lúg folyik ki, a S és y csapokat elzárják, az a-t és p-t pedig ojy helyzetben tartják, hogy az A kazán kapcsolatban maradjon a C-ben lévő csőrendszerrel. A főzéshez szükséges 3 atm. nyomást nem közvetlen gőz
bebocsátásával érik el, mert ezzel levegő is jutna a kazánba, hanem közvetve kígyózó csövek útján. E célbó^ a C kazánba magasnyomású gőzt
eresztenek, a lúgot pedig centrifugális szivattyú segítségével a C-ben lévő
kígyózó csöveken át keringésben tartják.
A főzés befejeztével az árút clapaudié\e gépen mossák, majd a fehérítésre kerül a sor. E célra a leniparban ismertetett eljárások bármelyikét
alkalmazhatják, de mert a 240/IV. ábrán jelzett eljárás a cellulózt legkevésbbé oxidálja, ezért leginkább azt használják: az árút tehát cementmedencébe teszik, a medencét klórmészoldattal megtöltik s azt szivattyúval úgy tartják körmozgásban, hogy a levegővel érintkezzék.
A fehérített szövetet clapaud-féle gépen öblítik, azután e fajta kisméretű gépen savfürdőn vezetik át, majd öblítés után szódaoldaton, s az ezt
követő öblítés után, ha szükséges, ismételten fehérítik. Pamutszövetek
kétszeri klórmésszel való fehérítés után rendszerint elegendő fehérek,
csak az igen finom fonalakból készülteket szokták háromszor fehéríteni.
Az utolsó fehérítést követő szódás szappanfürdő után a szövetet ismét
hatályosan öblítik, ezután nedves kalanderen ráncoktól mentesen hengerlik fel, E célra a leniparban ismertetett nedves kalander nem eléggé hatályos, miért is itt a 244/VII. ábrán látott gépet használják. Ez ugyanis két
fémhengerből (Flt Fs ) és két olyan hengerből (Eu E9 ) áll, amelyek kókusz-
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szövet-, vagy durva pamutszövet gyűrűkből készültek. Az A tekercsről
lefejtődő árút előbb a B edényben lévő vízfürdőn át vezetik, ezután a C
zuhannyal öblítik, a Du D2 szélesbítő hengerekkel ráncaitól mentesítik s
csak azután vezetik a rugalmas hengerpárok sajtoló hatása alá. Az ezek
alól kiszabadúlt szövet a O hengerre felhengerlődik.
A ráncmentes szövetet most már keményítővel telítik. E célra a
leniparban ismertetett s a 241/IV. s a 241/V. ábrán látott gépek egyikét
használják. Minthogy a pamutárú lényegesen ritkább a lenárúnál, fogása
tehát rongyszerűbb, ezért hézagait földes anyaggal töltik ki.
E célból a keményítő-pépbe
na?"
finomra őrölt fehér kaolint
(china-clay) adnak, kötőszerűi
pedig elszappanosított kazeint
vagy pedig állati enyvet.
A keményített árút a
244/VIII. ábrán látható, gőzzel
fűthető szárítódobok sorozatán
szárítják. E szárítógépen az A
tekercsről lefejtődő keményített
árú a Bu B.2 , B3 feszítő hengereket érinti, ezután a lassan
forgó Q , Q , C 3 , . . . C7 hengereket körűlövedzi. A vízpárák a D kürtőn távolodnak
el, a száraz szövetet az Ftölcsér
rétegezi. A kiszárított és keményített pamutszöveteket permetezik és végre mángorolják,
esetleg meleg kalanderen is
245. ábra.
I. Kopsz-fehérítő eljárás szabadon elrendezett simítják.
kopszokkal. Ila. Kopsz-fehérítő eljárás csomagszerűen elrendezett kopszokkal. IIb. Celluloidszekrény a kopszfelvételre. IIc. A kopsz-hüvelyt

A damaszk-árúknak és
az atlaszkötésű szöveteknek
támasztó celluloid-tüske. III. Szövetrétegező-gép. kikészítése az eddig ismertetett
vászonszerű kikészítéstől csak
abban különbözik, hogy az árút nem lángperzselőn, hanem a 244/V.
ábrán látott süveges perzselőn úgy kezelik, hogy az a süveggel érintkezzék, amiáltal a szövet felszínén a bolyhok leperzselődnek ugyan, de
a kötőpontok között sértetlenül megmaradnak. Ez utóbbiak ugyanis az
appret-anyagot, vagyis a keményítő-pépet jól rögzítik. A további műveletek sorrendje megegyezik a vászon-appretúránál ismertetett műveletekkel,
csak a szárítást olyan keretező gépen végzik, amely rugalmas befogókészülékekkel feszíti a szövetet.
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A kiszárított árút kalanderen tömörítik, azután a pamuthengeres
beetle-kalanderen lágyítják és a finoman recézett hengeres selymesítőkalanderen fényesítik.
Pamutárúk tömeges gyártása szükségessé teszi az olyan segédgépek
és eszközök használatát is, amelyek segítségével a szövetek szabályos
rétegezése s hosszúságuk megmérése gyorsan elvégezhető. Az e célra
leggyakrabban használt szövet-rétegezőgépet a 245/111. ábra láttatja.
A gépen a rétegezendő szövet az A lapról felemelkedve, a B lapon
csúszik végig, ezután a C irányító hengerre illeszkedik s a O lengő pengetartón át az L asztalra szoruló Kv Ko kártokkal borított lécek alá jut. A O
pengetartó sima pengéivel (gv g2 ) együtt lengő mozgást végez, minthogy
ez az Fu F.,, Fa forgattyús szerkezettel és a lengő H karral áll kapcsolatban.
Ez utóbbi kar a G tartót olykép irányítja, hogy balra haladva Flt a gt penge
tolja a szövetet a K2 léc alá, viszont jobbra haladva a gt a K\ alá. Minthogy a kártokkal borított Ki, K» lécek a szövetet fogva tartják, a sima
pengék a szövet rétegei közül kicsúszhatnak anélkül, hogy a rétegzésben
bármi szabálytalanságot okoznának. A kártokkal borított lécek egymástól
mért távolságát, valamint a O pengetartó kilengését pontos méretre beállítják s így elérik, hogy a rétegek a megkívánt hosszúságúakká válnak.
A rétegzés folytán vastagszik az L asztalra került szövetréteg, ez okból
kell, hogy az L asztal és a K\, K2 lécek közötti távolság is növekedjék.
E feladat megoldása céljából az L asztal az Llt L2 egyenes vezetékben
mozog és azt az N 2 kar végén levő súly szorítja a lécekhez.
250. Már többszörösen hangsúlyoztuk, hogy a len-, valamint a
selyem-árúkat utánzó pamutszöveteket festik és színesen nyomtatják.
E műveletekkel azonban nem foglalkozhatunk, mert azok a kémiai technológia munkakörébe tartoznak.
251. A pamutszövetek fehérítését ismerve, a pamutfonalak fehérítésére térünk át.
Cérnázott fonalakat matringolni szokás, ezeket ugyanolyan eljárásokkal fehérítik, mint a lenfonalakat.
A pamutfonalak legnagyobb része azonban nem cérnázott-, hanem
kopsz-alakban jut a kereskedelembe. Az ilyen fonalakat fehérítés céljából matringolni nem szabad, mert a sok öblítés és főzés folytán elvesztenék sodratukat s hasznavehetetlenekké válnának. Megpróbálták a nyújtott
szalagok fehérítését a fésűsgyapjúnál alkalmazott módon. Ez az eljárás
azonban nem vált be, mert a fehérítést megelőző alkalikus fürdőben való
kezeléskor a kutikula megreped, a sima pamutszál tehát érdessé lesz s
ez a körülmény a nyújtást gátolja, épen ezért a gyáripar a kopszokban
való fehérítés módját törekedett megoldani.
Az e téren megkísérelt sok eljárás közül az alábbiakban a gyakorlatban legjobban bevált két eljárást fogjuk ismertetni. Az egyik eljárás abban
áll, hogy a kopszokat (1. a 245/lItf. ábrát) likacsos csövecskékre húzzák rá,
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amelyek a 245/1. ábra szerint a hengeres csövekkel összefüggő csőrendszert
alkotnak és hengeres edényben fészkelnek. Ha a csőrendszer főcsövébe valamelyes folyadékot besajtolnak, akkor az a B csöveken át a C tüskékbe jut és
a rajtuk levő kopsz-rétegen áthatolni kénytelen. A kopszon átáramló folyadék
megtölti a D hengeres tartányt s ennek Dx csövén ömlik vissza a szivattyúhoz.
Ha pedig a szivattyút átkapcsolják, vagyis a folyadékot a Dx csövön az
edénybe sajtolják, akkor az A csövön folyik majd vissza az a folyadék,
amely a kopsz-rétegen átszivárgott. E készülékben végzik el a főzés, öblítés,
fehérítés és savakkal való kezelés összes munka-szakaszát egymás után.
A most ismertetett szerkezetnél lényegesen egyszerűbb a 245/11.
ábrán látott. Ennél ugyanis, amint a 245/lIa. ábra mutatja, a zárt D tartányban lukacsos celluloid-dobozok vannak, melyekben a kopszok váltakozva hossz- és keresztsorokban helyeztetnek el. Hogy azonban a kopszok papírhüvelyei a fehérítés alatt tönkre ne menjenek és ennek következtében a kopszok össze ne essenek, minden kopszba háromszögkeresztmetszetű celluloid-tüskét dugnak be (I. a 245/IIc ábrát).
É szerkezetnél is a D edényben végzik el a lúgozás, öblítés és
fehérítés összes műveleteit.
252. A kereskedelemben a pamutárúk a következőképen neveztetnek el: A vászonkötésűek neve, ha a fonalak raetr. finomsága
= 28~50
(9ía = 16~30) között változik, beállításuk pedig 16~24 pro cm, kattun,
karton, molinó. Ezeket festik vagy fehérítik, ha azonban nanking-pamutfajtából készültek, nyersen használják. Az ezeknél ritkább beállításúak
béllésre használtatnak és sirting (shirting) a nevük, míg az ezeknél sűrűbb
beállításúakat domesztik- (domestic) vagy kreáz-nak (kreasé) nevezik. A festett és erősen enyvezett árúk, ha azokat barkázottan mintás kalanderen kezelik, vagyis ha bőrutánzatúak, könyvkötő-vászonnak neveztetnek.
A ritka szövésű, fehérített és keményre appretált szövet neve: organtin.
A 65~110 metr. finomságú (9? a =38~60) fonalból készült szövetnek,
ha beállítása pro cm 30-nál nagyobb, kalikó, a 110~200 metr. finomságú (Sfía = 60~120) fonalból készült tömött szövetnek, ha fehérítve lett,
sifon (shiffon) a neve, a színesen nyomtatotté pedig perkál.
A 200~400 metr. finomságú
= 120~250) fonalból cm-kint
20~40 beállítással megszőtt szöveteket muszelin-nek (mousseline), patyolatnak, a legfinomabb fajtájú muszelint pedig zefir-nek mondják; ha a fonalak
beállítása 13 pro cm, akkor az árú neve fátyolszövet, tarlatán.
A pamutcérnából készült ritka szövésű szövet neve kanavász.
A sávolykötésűeknek, ha kötésük három vagy négyfonalas sávoly és ha
fonákjuk borzasítva van, bárként, parkét, velez a nevük, ha pedig nemcsak a fonákjuk, de színoldaluk is bolyhos, akkor kalmük; a rövidre
nyírt kalmukárúnak moldon a neve, a perzselt árúé kroazé (croissé).
Az ábrás pamutárút kötése szerint damaszkárú-nak, Jaquard-árúnak, piké (piqué) szövet-nek vagy manchesteri bársony-nak nevezik.
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Sí) A szövetek vizsgálata.
253. A szövetek rendeltetésüknek csak akkor felelnek meg, ha
folytonossági hiányoktól mentesek és ha felszínük nem foltos, fonalaik
anyaga, kötése és sűrűsége pedig a célnak megfelelő; némely esetben
használhatóságuk megkívánja, hogy vízhatlanok, esetleg, hogy jól moshatók legyenek. Mindezen tulajdonságokon felül szükséges, hogy kellő
időig használhatók legyenek, anélkül, hogy elrongyolódnának, épen ezért
a szövetvizsgálatnak e tulajdonságok megállapítására kell kiterjeszkednie.

a) A folytonossági hiányok és foltok ellenőrzése.
254. Minthogy a szövetben lévő esetleges folytonossági hiányok
csak akkor vehetők észre, ha a szövetet áttetsző fényben szemlélik, a
felület esetleges foltjait pedig akkor, ha azt visszaverődő fényben nézik
s mert az idő hasznosítása céljából e kétféle szemlét egyidejűleg-végeihetik,
azért e vizsgálatok végrehajtása céljából a szövetet a 246. ábrán látott
állvány felső hengerén áthúzzák, miközben a fel- és lemenő szövetréteg
közötti térben az a vizsgáló foglaL helyet, aki a szövetet az áttetsző fényben szemléli, az állvány előtt pedig az, aki a szövetet a viszaverődő
fényben figyeli meg. Amint ezek egyike valamelyes hibát vesz észre, beszüntetik a szövet tovahaladását és e hibás helyet a szövet szélébe fűzött
fehér fonallal jelölik meg. Adás-vevéskor ugyanis a hibákért, amennyiben
azok egymástól 3 m-né\ távolabb fekszenek, 0,1 ~ 0,5 m-t szokás levonni,
sűrűbb hibák esetén azonban az árút selejtesnek minősítik.
b) Az anyag minőségének megválasztása és a szövet anyagának meghatározása.
255. A szövet anyagát a szövet rendeltetésének megfelelően kell
választanunk.
A testtel érintkező alsó ruhákhoz, minthogy azokat sokszor kell
mosni, a len és a pamut sokkal alkalmasabb a gyapjúnál, kórházi ágyneműkre és női fehérneműkre pedig, mert a len elemi sejtjei simábbak
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s belőlük a szennyező anyagok alaposabban moshatók ki, mint a pamutból, a len a megfelelőbb. De férfi-alsóruhákhoz és háztartásbeli ágyneműkhöz a pamut is jól beválik. Alsóruháknál sokszor az anyag vízfelvevőképessége és száradásának gyorsasága is figyelembe veendő. Ismeretes tény, hogy a len és a pamut, ha az izzadság folytán megnedvesedik,
elveszti rugalmasságát és a testhez tapad, de a gyapjú nem. Száradáskor
azonban a len leggyorsabban szárad, valamivel lassabban a pamut és leg-

246. ábra.
Állvány a szövet folytonossági hiányának ellenőrzésére.

lassabban a gyapjú. De mert a testen levő fehérnemű a száradásához szükséges meleget a testtől vonja el, a lenből s a pamutból készült alsóruha
sok esetben a nagymennyiségű melegség elvonása következtében a test
meghűlését okozza, míg a gyapjú alsóruhák, mert igen lassan száradnak,
a testet a meghűlés ellen megvédik.
A téli felsőruhákhoz, mert rendeltetésük a test melegének szigetelése,
lehetőleg rossz melegvezető anyagot kell használnunk, vagyis gyapjút
vagy. selymet; száraz időben a bolyhos felületű pamutszövet is megfelelő,
minthogy a bolyhok között rekedt levegő szigetelő hatást fejt ki.
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Nyári ruhákra, minthogy ezektől a meleg szigetelését már nem
követeljük,'a sima len- és a sima pamutszövetek jól használhatók. De
ezeknél alkalmasabb a gyapjúszövet azért, mert megázás esetén formáját
a ruha nem veszíti el, épen ezért a szabadban lengő zászlók készítésére
csak a gyapjú és a selyem alkalmas.
Gabona- és lisztes-zsákokra, csomagok burkolására a juta- és a
kenderszövet egyaránt használható, gyapjú-zsákok azonban csak kenderfonalból készítendők, mert a juta rostszálai könnyen kifoszlanak s szenynyezik a gyapjút.
Arról, hogy a megvizsgálandó szövet anyaga milyen eredetű, mikroszkópi vizsgálattal győződünk meg. Ily módon azonban nem a szövet felszínéről kihúzott szálat vizsgáljuk, hanem a szövetet alkotó fonalak
anyagát, mert a szövetet többféle anyagból készült fonalak alkothatják,
sőt a fonalak is különböző anyagok keverékéből fonhatok, és mert az
egyes fonalrendszerek is különbözők lehetnek, a vizsgálat kiterjesztendő
úgy a lánc- mint vetülékfonalakra.
Ha e vizsgálatból kitűnnék, hogy a fonalak valamelyike keverékanyagból készült, akkor még a keverés arányát is meg kell határoznunk.
256. Gyapjú- s pamutkeverék arányát legegyszerűbben a gyapjú
kioldásával állapíthatjuk meg. E célból a szövetből mintegy 26~ 30 cm: 2
felülettel bíró darabot vágunk ki, ezt pontosan lemérlegeljük, ezután
drótkampóra akasztva 4~5%-os marónátron-lúgba mélyítjük s ebben
15 percig főzzük. Főzés után a visszamaradt szövetfoszlányt kiöblítjük,
szárítjuk s újból mérlegeljük. A két mérlegelés eredményeiből meghatározzuk a súlyveszteséget s ezt százalékban fejezzük ki. E számérték a
szövet gyapjútartalmát adja, ennek százra való kiegészítése pedig a
pamutot. Ez eljárás azonban csak akkor használható, ha a szövet keverékanyagú fonalakból készült, mert ez esetben a gyapjú kioldása után is
összefüggő szövetet alkotnak a pamutszálak s így az jól öblíthető s
szárítható. Az olyan esetben azonban, ha az egyes fonalrendszerek egyféle anyagból készültek, a kioldás célra nem vezet, mert a megmaradt
pamutfonalak egymástól függetlenekké válnak s a lúgban úszkálnak. Ilyenkor célszerűbb a szövet fonalrendszereinek a kifoszlatása és a különböző
anyagú fonalak lemérlegelése.
Az olyan szövetekhez, amelyek alapanyagát a pamut- és gyapjúfonalak alkotják, a mintahatások fokozása céljából sokszor selyem-, műhelyem- vagy mercerizált pamut-fonalakat is használnak. E mintahatást
létesítő fonalak anyagát a kifőzés előtt mikroszkóppal állapítjuk meg,
mert a lúgban a selyem ép úgy oldódik, mint a gyapjú, míg a műselyem
és a mercerizált-pamutfonál épen úgy visszamarad a fürdőben, mint a
pamut.
A lúgban való főzéskor a gyapjú és a műgyapjú egyaránt oldódik,
mert a n y j u k azonos, de mert a műgyapjú értéke csekélyebb, ezért sok
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esetben azt is még kell állapítanunk, mennyi a szövetben a műgyapjú.
E feladat megoldása mikroszkóppal meglehetősen fáradságos. Ha azonban csak arról kell számot adnunk, hogy a kurta gyapjú mennyivel rontotta
a szövet tartósságát, akkor a szövet munkabírását állapítjuk meg és ez:
alapon — a később kifejtendő elvek szerint — kimondhatjuk, hogy a
szövet olyan tartósságú, mintha benne x % műgyapjú vagy vele egyenértékű rövid gyapjú-hulladék volna.
Növényi termékek keverékéből, nevezetesen len-és pamutkeverékbőt
fonalakat nem szokás gyártani, de a szöveteket len- és pamutfonalakból
keverten szövik. Láncnak rendszerint lent, vetésnek pedig pamutfonalat
használnak, de lehet a lánc felvetéséhez és a vetülék bevetéséhez mindkét fonalnemet keverten használni. Az egye6 fonalak anyagát a legbiztosabban mikroszkópi vizsgálattal határozhatjuk meg; ha azonban csak gyors tájékoztató adatra -volna szükségünk, akkor olajba mártjuk a vizsgálandó
szövetet, azután üveglapra helyezzük azt, rajta kisimítjuk s megfigyeljük,
vájjon áttetszők-e a fonalak vagy sem. A lenfonalak ugyanis ilyen esetben
áttetszőekké válnak, míg a pamutfonalak tejüveg- vagy csontüvegszerűekké
lesznek.

c) A kötés meghatározása.
237. A szövet használhatóságát annak merevsége vagy simulékonysága is befolyásolja, de mert e tulajdonság a fonal sodratán kívül a
beállítás sűrűségétől és a kötéspontok elrendezésétől függ, ezért a vizsgálat folyamán a szövet kötését is meghatározzuk. Minél több kötéspontot számlálhatunk hosszegységű szövetdarabon, annál merevebb a
szövet, feltéve, hogy a többi mellékkörülmények változatlanok.
A szövet kötésének meghatározása céljából a szövetből 4 ~ 5 cm
oldalélekkel bíró darabot vágunk le, ennek széléből a lánc- és a vetésirányból körülbelül 1 cm. anyagot kifejtünk, "ezután a vetés egyik fonalát
a láncrendszeren tovább csúsztatjuk, amint ezt a 247/1. ábra láttatja,
hogy a kereszteződéseket jól szemlélhessük, ezután kockás papirosra
felrajzoljuk a kereszteződések sorrendjét. Most már kihúzzuk e figyelembe
vett vetést, a következő vetést toljuk fel a láncfonalakon és ennek
kötőpontjait rajzoljuk fel a papiroson. így folytatjuk a szövet elemzését
mindaddig, amíg a kötőpontok ismétlései bekövetkeznek. E munka megindítása előtt meg kell azonban állapítanunk a lánc irányát. Ha a vizsgálandó szöveten szegély is van, akkor a láncfonal irányát a szegély iránya
adja meg, de ha ez nincs rajta, akkor a lánc irányát a következő meggondolás alapján állapítjuk meg: Egyenlőtlen sodratú fonalrendszer esetén
a lánc az erősebb sodratú ; ha pedig a szövet egyik fonalrendszere
cérnázott, akkor ez a lánc. Színes fonalakból készült sávos mintázatú
szövetek lánciránya megegyezik a sáv hosszanti irányával. Béliéit szöveteknél, ha béllelő fonaluk lágy sodratú, akkor ez a vetülék irány átjelzi;
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kettős vagy többszörös szöveteknél pedig az erősebb sodratú, vagy a
cérnázott fonal vehető lánciránynak.
Az eddig ismertetett eljárással a szövet kötése csak az esetben határozható meg, ha a fonalak kifoszlatása nehézség nélkül elvégezhető. Teljesen lehetetlen a fonalak kifoszlatása, ha a szövet felületét nemezréteg
borítja, épen ezért e szövetekről a nemézréteget a 247/11. ábrán látott
éles késsel előbb levágjuk.
Műgyapjúból készült szöveteket ugyancsak kallózni szokás, ezután
pedig nyomtatással úgy mintázzák, hogy felszínük mintás kötésűnek lássék. A nyomtatott árút a mintásán szőtt árútól felismerhetjük, ha a mintaelem szélébe a szövet felszínén gombostűt szúrunk s megfigyeljük, hogy
az a fonákoldalon a mintaelem melyik részét éri. Ha ugyanis a tű a
fonákoldalon a mintaelem belsőbb részén hatol át, e jelenség kétségtelen
jele annak, hogy az árú nyomtatott.
Többszörös és béllelt szövetek esetén a szövet elemzése — dekomponálása — előtt meg kell állapítanunk a felső és az alsó fonalak bevetésének sorrendjét, azután megszemléléssel meghatározva a felső-, valamint
az alsó-fonalrendszer valószínű kötését, ez adatok alapján elkészítjük a
szövet valószínű kötésrajzát és az- elemzést csak ennek ellenőrzése és
kijavítása céljából visszük véghez.
4) A fonalak beállításának, sodratának, finomsági számának és a szövet
sűrűségének s vízálló képességének meghatározása.
258. A fonalak beállítását, vagyis a hosszúság egységére eső lánc•és vetülékfonalak mennyiségének meghatározását fonalszámlálásnak nevezzük. Ezt a műveletet szőnyegeknél és zsákoknál hosszmércének felhasználásával szabadszemmel végezzük, a többieknél azonban nagyítóüveggel
felszerelt műszerrel. A legegyszerűbb fonalszámlálót a 247/111. ábra mutatja.
Ennek alsó lapjából rés van kivágva, amelynek oldalélei 5 mm., 10 mm.,
74 angol- vagy V* osztrák-hüvely méretűek. Selyemszövetekhez, gyapjúszövetekhez a 10 mm-est, patyolatszerű len- és pamutszövetekhez az
5 mm-es oldalélűt, a többi pamutszövetekhez pedig ezidőszerint még a 7*
angol-hüvelyest, vagy az 7* osztrák-hüvelyest használják. E hosszúságokra
eső fonalak száma a szövet beállítását (b) adja. Minthogy a szövet két fonalrendszerből áll, ezek beállítását külön-külön állapítjuk meg és számértékeiket tört alakjában írjuk, ahol a számláló a láncfonalnak, a nevező
pedig a vetülékfonalnak beállítását jelenti, hozzáírjuk azonfelül még a
választott hosszegységet is. így:
b — ls/20 pro cm, vagy" b — 10 /i2 pro 7* ang".
Sűrű szövetekhez a 247/IV. ábrán látott számlálót használjuk, amelynél az E nagyító a D csavaranyára van szerelve, ez utóbbi a C csavarral
továbbítható. A D csavaranya az Fv E2 mutatókat is hordja s így ezek
a nagyítóval együtt mozognak az A alaplap beosztása felett. A nagyítót
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arra az oldalra helyezzük, amelyen a kívánt mérce van. Minthogy a mutató
e mérce beosztásán halad tovább, ezzel a figyelembe vett fonalat megjelöli s így a fonalak számlálása lényegesen meg van könnyítve.
259. A fonalak beállítása némi támpontot nyújt ugyan a szövet
sűrűségére, ezt azonban egymagában még nem állapítja meg. Ez utóbbit
ugyanis a kötés üregeinek (a) és a fonal vastagságának (d) viszonya
állapítja meg, mert mentől nagyobb az üreg a fonalátmérőhöz képest,
annál könnyebben hatolhat a szöveten át a levegő, a fény vagy a víz.
A sűrűséget ezért, a 247/V. ábrán látott jelzést szem előtt tartva, a fonallal
elfödött hosszúsági méret hasznosításfokával fejezhetjük ki:
d
Ha a beállítást 10 mm-re vonatkoztatjuk, akkor ez, a 247/V. ábra
jelzése alapján, így írható:
{d-\-o)b

—10.

(91.
ezt

Ezt az értéket a 90-ik képletbe behelyettesítve, az eredmény
„

d.b

,„„,

E képletet azonban csak az esetben használhatjuk, ha a fonal d
méretét ismerjük. Sima, azaz nem bolyhos felületű szövetek esetén a
fonal átmérőjét mikrométeres beosztású okulárral felszerelt mikroszkóppal
határozhatjuk meg, de bolyhos, vagy kallózott szövetekét nem, ezek
sűrűségét csak fényképezéssel határozhatjuk meg. E célból fényérzékeny
papirosra helyezzük a szövetet s fényhatásnak tesszük ki. E fénykép
segítségével megállapíthatjuk a fénysugarak által nem ért felület viszonyát
a vizsgált szövetdarab egész felületéhez.
Minthogy a fonal átmérőjének mikroszkóppal való meghatározása
lassú, ez értéknek más módon való megállapítására törekedtünk. Feladatunkat több módon oldhatjuk meg. Az egyik mód abban áll, hogy a d
értéket a 9. képlet segítségével a numerussal fejezzük ki. Ekkor a képlet
ilyen alakot nyer:
—

(

9

0

\

/

b

.

E képlet azonban a sűrűség meghatározására közvetlenül szintén nem
használható, mert a benne előforduló e tényező ismeretlen, de jól felhasználhatjuk e képletet az azonos sűrűségű szövetek beállításának
kiszámítására, föltéve, hogy a szöveteket egyenlő tömöttségű (e), de különböző finomságú (91) fonalakból készítjük. Ha ugyanis e állandó, akkor a
beállítások viszonya:
azaz ^ =

(92.
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de ha a fonalak tömöttségi foka különböző, akkor a beállítások viszonya:
h J M ,
b
v \

(93.

így tehát e képlet szerint a lazább sodratú fonalakból készült szövet
beállítása ritkább lehet, de hogy mennyivel ritkább, azt csak az ex s £g
értékek ismerete alapján számíthatjuk ki, ez okból a következőkben ez
értékek meghatározására térünk át.
260.

A fonalak s tömöttségét, amely a fonal fajsúlyának (y/) az

anyag fajsúlyához (•/„) való viszonyát jelzi: e = —, a sodrásszám módoTo
sítja, miért is a fonal sodrásszámát is meg kell határoznunk, ezt pedig
annak kisodrásával állapítjuk meg. E célra a 247/VI. ábrán látott műszert
használhatjuk. A vizsgálandó fonalból lehetőleg 7a métert az A és B
befogók közé oly feszesen fogunk be, hogy a C állványon túl lévő R
rugó kissé megfeszüljön. Az ilykép befogott fonal hosszát az E alaplapon lévő mércén olvassuk le. Ezután a D forgattyút olyan irányban
forgatjuk, hogy a fonal kisodródjék s azt addig végezzük, míg a fonal
teljesen sodratmentessé lesz. A teljes kisodráshoz szükségelt (n) fordulatszámot az F számlálókészülék jelzi; ha ezt a számot elosztjuk a befogott
fonal hosszúságával (h), a hosszegységre eső sodratot kapjuk:
Í - .

(94.

Cérnák vizsgálása esetén az első visszasodráskor a cérnázás sodratát
kapjuk, ezt a számot (nc ), valamint a cérnázás irányát feljegyezzük és a kisodrott cérnaágak számát is megszámláljuk. Ezután egy ágat fenntartunk, a
többit kivágjuk s mert a kisodrás folytán az ágak lazúltak, a C állványt annyira
toljuk kifelé, hogy az R rúgó kissé ismét megfeszüljön. Az ágnak e méretnövelése adja a fonalnak a cérnázás következtében beálló rövidülését.
Kettősen vagy többszörösen cérnázott árúknál az előbb leírt módon
kezdjük meg a kisodrást s azt fokozatosan a fonalig folytatjuk.
A fonalsodratot ismerve, a 47. és 50. képlet alapján kiszámítjuk azt
a viszonyt, amely a fonal és az anyag szakító-hosszúsága közt áll fenn:
e viszonyértéket különben a X. táblázatból is kiolvashatjuk.
*\o
Minthogy pedig a 81. és 82. pontban kifejtettek szerint r\max=0,70~0,80
esetén a fonal sűrűsége is maximális (emax ) és mert kísérleteink szerint
az e sűrűség az smax értékhez képest épen úgy változik, mint rj az
Vmax-hoz képest és mert zmax értéke kisebb az egységnél, ugynais a szálas
termény ismert körded- vagy lencseszerű keresztmetszeténél fogva a fonal
férőjét a szálak nem tölthetik ki teljesen, hanem ennek legfeljebb 0,95
részét (tmax = 0,95), ezért írhatjuk, hogy:
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°max

•n

£ = 0,95

vagyis, hogy:

(95.

•Umax

(95 la.

'Imax

y ^ t J helyettesítve kapjuk, hogy:

Ezt az értéket a 9. képletbe

1

(96.

\/0,95.-^
I
'\max 1
és ha a nevező első tagjának reciprok értékét ö-val jelöljük, azaz ha
1
r

(97.

= a,

^ 0,95.
akkor fenti képletünk alakja így változik:

a

d

(96 a.

VW'
d.^ijl

vagy pedig:

— a.

(96/6.

Az a tényező értékét az egyes fonalnemekre kiszámítottuk s azokat
XX. táblázatba foglaltuk.
XX. táblázat.
Az

A fonal anyaga

erősen sodrott fonal

Kártolt gyapjú
Fésűs gyapjú

1,58

..."

tényező közepes értéke
láncfonal

vetülékfonal

1,70

1,85

1,03

1,28

1,58

1,40

1,50

1,60

Fésűs pamut _

1,05

1,30

1,60

Len

1,01

1,15

1,25

i Nyújtott pamut ...
... ... . . ...

E táblázat adatai alapján a fonal finomsági számából a d átmérőt
a 96 ja. képlettel már meghatározhatjuk s így a 90/ű. képlettel a szövet
sűrűségét, vagy a 93. képlettel az azonos sűrűségű szövetek beállítását
kiszámíthatjuk.
Mind e képletek azonban csak akkor használhatók, ha a fonalak
hengeresek; az erősen lapítottak átmérőjét mikroszkóppal való méréssel
határozzuk meg, vagy pedig a szövet sűrűségét fényképezéssel állapítjuk meg.
A sűrűség számításánál felhaszftált képletekben a fonal numerusa
is szerepel, ezéít a következőkben még ennek meghatározásával is
foglalkozufik.
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A matringolt vagy a kopszalakú fonal numerusát megkapjuk, ha a fonal
néhány méterjének (h) súlyát (g) lemérjük, ekkor $ = — ; ha pedig a
Sgr

kész szövet fonalainak finomságát kell meghatároznunk, akkor, feltéve,
hogy elegendő nagyságú szövetdarab áll rendelkezésünkre, annyi fonalat
fejtünk ki külön a láncból s külön a vetülékből, hogy azok súlyát pontosan
lemérhessük. A kifoszlatott fonal hosszúságának azonban nem a szövetdarab méretét vesszük, hanem a kissé kifeszített fonal kiegyenesített hosszát,
mert szövés folytán a fonal hullámossá válik. Abban az esetben pedig, ha
a rendelkezésünkre álló szövet olyan kis méretű, hogy fonalának kifoszlatása
folytán a mérlegeléshez szükséges hosszúságú fonalra nem tehetünk
szert, a fonal numerusát az azonos sodratú fonalak átmérőinek összehasonlítása alapján határozzuk meg. E célra fonalgyüjteményíe van szükségünk, amelynek egyedeivel a kérdéses fonalat összehasonlítjuk. Lényegesen megkönnyíthetjük az összehasonlítást, ha a vizsgálandó A fonalat
(1. a 247/VII. ábrát) valamely ismert numerusú B fonállal áthurkoljuk s
az ábrán látható módon megsodorjuk; ekkor ugyanis a- cérnák vastagságán, a fonalátmérőkben mutatkozó különbség szembetűnőbben észlelhető.
261. Az előzőkben a szövet fényátbocsátó tulajdonságával is foglalkoztunk, sok esetben azonban annak nem fény-, hanem vízátbocsátó
tulajdonsága bír jelentőséggel. Mentől kevesebb víz hatolhat a szöveten
át, annál vízállóbbnak nevezzük azt.
Kártolt gyapjúszövetek, ha felületük tömött nemezréteggel van
borítva, oly tömött hajszálcsöves szerkezettel bírnak, amelynek folytán a
vizet hosszabb ideig állják, ezért ezeket vízállóknak mondjuk, de ha a
szövetek hosszú gyapjúból készültek és a szövetet csak 10~15 százalékig
kallózzuk, akkor nemezrétegük oly laza, hogy azon a víz áthatol, az ilyen
szövetet, ha vízállóvá akarjuk tenni, olajjal kell impregnálnunk.
A tömött szövésű len- és pamutszövetek is elegendően vízállók.
Ezek ugyanis a nedvesség hatása alatt annyira megduzzadnak, hogy a
kötőüregek betömődnek, miért is azok kifeszített állapotban vízállók, de
ki nem feszített állapotban a ráncok mélyedéseibe a víz beszivárog. Ha
azokat laza állapotban is vízállókká akarjuk tenni, impregnálni kell őket.
Lenszöveteket a 243. pontban ismertetett módon impregnálunk, a pamutszöveteket ellenben benzinben oldott kaucsukkal vagy guttaperchával
vonjuk be, vagy pedig lenolajjal telítjük őket és ezután lassan szárítjuk,
hogy a lenolaj oxidálódjék, vagyis hogy gyantává váljék. Az utóbbi
módon kezelt szövetet viaszosvászonnak nevezzük.
Minthogy a vízállóság mértéke a szövet használhatóságát befolyásolja, e tulajdonság fokát is meg kell határoznunk. E célra a 247/VIH. ábrán
látott műszert használhatjuk. E műszerben a vizsgálandó szövetből
kivágott körtárcsát két kaucsukgyűrű közbeiktatásával az A és B fémgyűrűk közé fogjuk, de mielőtt e fémgyűrűket az őket összefogó csava-
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rokkal szorosan egymáshoz szorítnók, az E csapot kinyitjuk, hogy a C
edényben lévő víz a szövet alatt rekedt levegőt kinyomhassa. Ennek
végeztével megszorítjuk a csavarokat, a C edényben 300 mm magas vízoszlopot állítunk elő, és pedig azáltal, hogy az F csapot elzárjuk, a O
tölcsért pedig annyira kihúzzuk, hogy annak mércéjén levő víz 300 mm
jelzésű pontja kerüljön a C edényben levő mutatónak irányába. Ily terhelés alatt a vizsgált szövetet 24 óráig hagyjuk. Ha ez idő alatt a szövet
felszínén a víz át nem szivárgott, vagy azon csak gyöngyszemen
csoportosúlt, akkor a szövetet teljesen vízállónak mondjuk; de ha rajta a
víz átszivárog, akkor a O tölcsért annyira sülyesztjük, míg az átszivárgás megszűnik. A tölcséren leolvasható vízoszlop magassága azonban
csak tájékoztató adatként szolgál az ugyané szövetből készült újabb
próbadarabbal megejtendő vizsgálathoz, amellyel az átszivárgást okozó
vízoszlopmagasságot állapítjuk meg s jellemző adatként e számot közöljük. Lehet azonban a szövetet vízállóképessége helyett vízátbocsájtóképességével is jellemezni, e célból a vizet az F edényben összegyűjtjük
és a szövet vízáteresztőképességét a 24 óra alatt átszivárgott vízmennyiséggel (köbcentiméterben kifejezve), továbbá a használt vízoszlop magasságával jelöljük meg.
e) A szövetek használhatósága.
262. A szövetek használhatóságát, amint már mondottuk, a festőanyagok fényálló s szappanálló tulajdonsága is befolyásolja. A színehagyott (megfakúlt) szövetet ugyanis, ha hozzá még kellő szilárdságú,
már csak korlátoltan használhatjuk.
Fényállónak akkor mondjuk a szövetet, ha a nap behatásának 4 ~ 6
hétig kitéve, színe észrevehetően nem változik; szappanállónak pedig
akkor, ha színe 10%-os szappanoldatban 4 ~ 5 órán át tartó főzés következtében észrevehetően nem módosúl.
A fényállóképességnek napsugarak segítségével való meghatározása
igen körülményes," mert hiszen borús időben az végre sem hajtható.
Épen ezért e tulajdonság meghatározására a napsugarak behatása helyett
a kémiai eljárásokat használják. Jól bevált eljárás a következő: A vizsgálandó szövetet 3 súlyrész vízből és 1 súlyrész tömény sósavból álló
fürdőben 2 percig főzzük (100 C°).
Kékre festett szöveteknél a festés módját is meg kell állapítanunk,
mert az indigóval festett árú használat közben csak akkor kifogástalan, ha
fonala festett gyapjúból készült, a szövetben festett árú pedig azért kifogásolható, mert használat közben a kopott helyeken megfehéredik. E kellemetlen jelenség az alizarinnal festett szöveteken nem mutatkozik, ezért
a felsőruhaszöveteket mindkét anyaggal festik.
A kék szövetek festésmódjának meghatározása következőképen történik: A vizsgálandó szövetre egy csepp tömény salétromsavat ejtünk;
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ha ennek következtében a sav-érte hely citromsárga színűvé válik, a szövetet indigóval festették, ha pedig vörösre színeződik, a festés alizarinnal történt. A z . olyan szövetek, amelyek mindkét festőanyaggal festettek, a sav hatására sárgás-vörösre színeződnek. E két szín keverékének arányából a festés-eljárás arányára következtethetünk. Az indigóés alizarinfestés kimutatására salétromsav helyett tömény kénsavat is
használhatunk, mert ettől mindkét festőanyag vízben oldhatóvá válik s
így kiöblíthető. Az indigóval festett szövet öblítő vize azonban világoskék színű lesz, míg az alizarinnal festetté vörös.
Mosóruháknál a szín tartósságát fényállóságán kívül annak szappanállóképességével is jellemeztük, ezért azt is kell vizsgálnunk.
A szövetek használhatóságát legnagyobb mértékben azok fajlagos
súlya és mechanikai tartóssága befolyásolja.
263. A szövet fajlagos súlyát az 1 m2 nagyságú szövetdarab súlyával (0 S ri, n i) jelezzük. E fajlagos súly azért bír fontossággal, mert nyári
ruhákat csak könnyű, télieket pedig csak nehezebb árúkból készítenek.
Ingekhez szintén csak könnyű, zsákokhoz ellenben nehéz árút használnak.
A szövet fajlagos súlyának meghatározásakor figyelembe veendő a
szálasanyag vízszívó tulajdonsága is, épen ezért a szövet a mérlegelés
előtt egy bizonyos meghatározott nedvességi fokkal bíró légkörben 10—12
órán át tartandó, hogy víztartalma szabványossá váljék; a mi viszonyaink
között legcélszerűbb, ha a hélyiség relatív nedvességi foka cp% = 65 + 2%,
hőfokát pedig t° = 21 + 2 C°-ban választjuk. Ily viszonyok között víztartalma
a 13la. képlet szerint
gyapjúszöveteknél 13,7 — 14,2, selyemnél 9,6—10
lennél 9,2 — 9,6 és pamutnál 7,2 — 8. Ez eljárás helyett a kondicionálást
is használhatjuk, vagyis meghatározzuk a vizsgálat idején való súlyát és
a teljesen száraz szövetét, e két adatból számítjuk ki a víztartalmat,
amelyet az előbb felsorolt számadatokhoz viszonyítunk s így állapítjuk
meg a súly szükséges növelését vagy csökkentését.
A gyakorlati életben a szövetek fajlagos súlyát így választjuk:
Kártoltgyapjú-szövetek: nyári női szövetek G = 200—250 gr/m 2,
nyári férfiszövetek G = 250 — 300 gr/ni 1, tavaszi és őszi szövetek G =
= 400 — 500 gr/m 2, téli szövetek G = 500—600 gr/m?, vékony daróc
G = 700-800 gr lm*, vastag daróc G — 800 - 900 gr/m 2, felszőrt tartalmazó daróc G = 900-1000 gr,m 2.
Fésíísgyapjú-szövetek : nyári női szövetek G = 80 — 110 gr/m2, nyári
férfiszövetek G = 150—200 grlm 2, tavaszi és őszi szövetek 0 = 250-300
gr/m 2, téli szövetek G =• 400 — 500 gr/m 2.
Selyemszövetek: béllésárúk G = 40 — 60 gr/m 2, könnyű ruhaszövetek
grége-ből 0 = 60 — 80 grlm 2, jobb minőségűek G = 80—100 gr/m 2, legjobb minőségűek 0 = 100—120 gr/m 2.
Lenszövetek : finom fehérített lenvásznak O = 80 —120 gr/m 2, közepes
finomságú fehérített vásznak 0 = 150 — 200 gr/m 2, durvább minőségűek
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G = 2 0 0 ~ 300 gr/m 2, zsák- és csomagolóvásznak G = 4 0 0 ~ 5 0 0 gr/m 2,
ponyvaszövetek nyersen O = 500 ~600 gr/m 2, impregnálva O = 700 ~ 900
gr/m 2.
Kenderszövetek: közepes finomságú vásznak G = 200~300 gr/m 2t
zsák- és csomagolóvásznak G = 400 ~ 500 gr/m 2.
Jutaszövetek: csomagoló- és zsákvásznak G = 300 ~ 400 gr/m 2.
Pamutszövetek: a legfinomabbak Q = 70~90 gr/m 2, finom árúk
0 = 90~120 gr/m 2, középfinomak G = 120-200 gr/m 2, durva árúk
G = 200-300 gr/m 2, hálószerű organtin G = 80 ~ 100 gr/m 2.
Az eddigiekben a kész szövetek fajlagos súlyát mérlegeléssel állapítottuk meg, lehet azonban a fajlagos súlyt a beállítás és a fonalfínomság
számából kiszámítani. Ha ugyanis az egy cm-re eső láncfonalak számát
•Mel, a vetüléket bv -ve\ jelöljük, akkor az 1 m 2 szövethez 100 bi lánc és
100 bv vetés kell; minden fonal azonban hosszabb 1 m-nél, mert a kötőpontok azokat hullámosítják. A hullámosítás százalékát & és £„-vel jelölve,
a fonalak hossza 100 (1 -f- h) és 100 (1 +£„); ha pedig a fonalak hosszúságát azok finomsági számával osztjuk, a fonalak súlyát kapjuk, amelyek
összege az 1 m2 szövet súlyát adja.
Eszerint a szövet súlyá:
_
Ggrlm >-

100.bt ( 1 + 6 )
W{

+

100 by (1+g,)
^

(98.

A rövidülésekre vonatkozólag kísérleti adatként közöljük, hogy vászonkötéskor: ^ = £„ = 0,05, 8 fonalas atlaszkötéskor:
=
= 0,01. A többi
kötések rövidülése az 1 cm-re eső központok számától függ.
264. A szövetek használhatóságát legnagyobb mértékben befolyásolja
azok mechanikai tartóssága, még pedig azért, mert a ruhadarab beszerzése
árának tekintélyes részét megvarrásának költségei teszik ki; ha téhát
ruhánkat olyan szövetből készíttetjük amely néhány napi használat, után
már elszakad, a varrás költségeit kellően nem hasznosítjuk. A varrás
költségeinek hasznosítása céljából olyan szövetet kell ruhánkhoz venni,
amely legalább egy-két idény alatt eltart. Ezért módját kell ejtenünk,
annak, hogy a szövetek tartósságát kísérletekkel megállapíthassuk. Elm.
mech. technológiám II. kötetében kifejtettek szerint, a szerkezet vagyis a
szövet igénybevételének száma anyagának alakíthatóságától függ.
Hogy tehát a szövetek használata idejét megítélhessük, azok alakíthatósági tulajdonságát kell ismernünk. A szálas termények, amint
azt a 12. pontban kifejtettük, szívósak, de semmiféle képlékenységgel
nem bírnak; ugyanilyen tulajdonságúak a fonalak (1. a 81. s 83. pontokat),
feltehető tehát, hogy a szövetek is csak ezzel az alakíthatósággal vannak
felruházva.
Feltevésünket kísérleteink nagy száma igazolja. Bármilyen szálas
terményből készítjük is a szövetet, terhelés közben az fokozatosan növekedő
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ellenállást fejt ki és ha jól van gyártva, a maximális húzóerő beálltakor
elszakad, amint azt a 248/1. ábrán látott diagramm szemlélteti. Az olyan
fonalak azonban, amelyeket nem sodortunk meg céljuknak megfelelően
(1. a X. táblázatot), nem szakadnak el a maximális erő beálltakor, hanem
szálai egymáson elcsúsznak, miközben a külső erő fokozatosan csökken
és a szövetnek csak az a része deformálódik, amelyet a szétmálló fonalak
alkotnak, e részben tehát képlékenyszerű alakváltozás érvényesül. Fémeknél
a képlékenység az ismétlődő igénybevételekkor igen becses tulajdonsága
az anyagnak, mert fokozza az igénybevételek számát akkor, ha az ismétlődő
igénybevétel határa a rugalmasság határát el nem éri. Szöveteknél azonban
ez a feltét nem állhat be, minthogy rugalmassági határuk simulékonyságuk
elérése céljából oly csekély, hogy az igénybevétel határa mindig jóval
túlhaladja a rugalmassági határt; ilyenkor pedig képlékeny alakváltozáskor
nem az egész test fejt ki munkát, hanem annak csak kontraháló része,

l

i.

ír.
248. ábra.

I. A szakításig terjedő növekedő külső erővel igénybe vett gyapjúszövet húzóerő ábrája.
II. Állandó erőhatárig ismétlődő igénybevétel hatását jelző erőábrája.

amely ez okból beszakad. Az ilyen szövet, amely a kontraháló részben
kilyukadt, elhasználtnak tekinthető, dacára annak, hogy többi részei még
munkabírók.
Az anyag jobb kihasználása céljából a fonalakat úgy kell sodornunk,
hogy a szövetek csak szívóssággal bírjanak, vagyis, hogy a maximális
erő beálltakor azok szálai elszakadjanak. Ha e jelenség be nem áll, jele
annak, hogy a fonal sodrata elégteleu; ilyenkor az erőábrájának vonala
lemenő ággal is bír, ezt azonban a szövet tartóssága szempontjából
figyelembe nem vesszük, hanem az erő-ábra területének csak azt a részét
tekintjük szívóssági munkának, amely a maximális húzóerő beálltáig terjed.
Előfordulhat azonban az az eset is, hogy a fonalak sodrata csekélyebb
ugyan a szükségesnél, de mégis akkora, hogy az erő-ábra a maximális
erő előtt igen lassan növekedő, vagyis, hogy diagrammja kis erőt, de nagy
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nyúlást jelez. Ilyenkor az egész diagramm területe jelzi ugyan a szívósságot, de az ilyen szövet még sem bír ki ugyanannyi igénybevételt, mint
az olyan, amelynek területe ugyanakkora, de a szakítóereje ennél nagyobb,
nyúlása pedig kisebb. A szívós anyagok ismétléseinek száma, az Elm. Mechanikai Technológiám II. kötetében kifejtettek szerint

= 1000
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T

a feszültségek viszonyától is függ. Ezért katonai és vasúti személyzet
ruháihoz olyan szöveteket kell használnunk, amelyek a szükséges szívóssági
munkán kívül még kellő szakítóerővel is bírnak. Kísérleti adatként közöljük,
hogy nadrág- és köpenyszövetektől megkívánandó, hogy azok 100 mm szélességre vonatkoztatva 90 kg-oi, a zubbonyszövetek 80 kg-ot, az attíla- és
bekecs-szövetek 70 kg-oi, a sapkaszövetek 62 kg-ot bírjanak ki. Ez értékek
a láncirányra vonatkoznak; a vetülék, kisebb sodratánál fogva, ez értéket
el sem érheti, ezért ezt már teljesen megfelelőnek jelezzük, ha szakítóereje a láncra megadott értékeknél 10—12%-kal csekélyebb.
Az ismételt igénybevételek számát kifejező, fenntebb közölt képlet
szerint nem a szakítóerő abszolút értéke, hanem annak az igénybevétel határával alkotott viszonya a mértékadó. Ámbár szöveteknél az igénybevétel határát pontosan megállapítani nem tudjuk, mégis támpontot nyújt ennek nagyságára az a tapasztalati tény, hogy az egyes munkakörökben kifejtett testmozgások a ruhadarabot csaknem azonos határok között veszik igénybe,
ezért az időegységben tönkretett szívóssági munka nagysága is elsősorban az egyének munkakörétől függ, de függ az igénybevétel sebességétől
is, mely utóbbit az egyén vérmérséklete befolyásolja, végre függ a ruhadarab rendeltetésétől is. A felsőruha, ugyanis erősebben van igénybevéve
a béllésnél és az alsóruhánál.
Minthogy pedig a 248/11 ábra megszemlélése folytán arról győződünk meg, hogy az állandó határig ismételten terhelt szövet minden igénybevétel folytán veszít munkaképességéből és rajta az igénybevételek csak
addig ismételhetők, míg a benne felhalmozva volt szívóssági munka
tönkre nem ment, ezért következtetésként kimondhatjuk, hogy egy bizonyos munkakörben tevékenykedő egyén ruhadarabja annál tovább fog
tartani, mentől nagyobb az elszakított szövetdarab szívóssági munkaterülete. Ez eredmény alapján a szövet tartósságát az elszakított darab
szívóssági munkaterületével jelölhetnők. Ez a megállapodás szükségessé
tenné, hogy minden vizsgálathoz egyforma nagyságú szövetdarabot
szakítsunk. Az élet számos mellékkörülményei azonban lehetetlenné teszik
e feltételnek betartását, ezért a szövet tartósságának megjelölését a szövetdarab méreteitől függetlenítenünk kell. Ecélból a próbadarab szakítási
munkaterületét (MJ, vagyis annak szívóssági munkáját a próbadarabnak
négyzetméterekben kifejezett területével (tm <>) elosztjuk. Ekkor ugyanis az
1 m2 felületű darabra vonatkoztatott szívóssági munkát kapjuk, amelyet a
következőkben a szövet tartósságának nevezünk (Mmkgím?).
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Hogy azonban a szövet hordásának idejét megállapíthassuk, ismernünk kell, hogy egy bizonyos munkakörben tevékenykedő ember ruházatából mennyi munkát tesz tönkre.' Ezt az értéket kísérletileg állapítottuk meg, adataink, amelyek napi 10 óra munkaidőre vonatkoznak, a
következők:
Katonák békeidőben a nadrágszövetből 0,56— 0,60 mkg/m2, a zubbonyból 0,37—0,40 mkg/*, a köpenyszövetből 0,27-0,30 mkglm?-1 használnak el (háborúban vagy állandó táborozáskor az elhasználás ennek
kétszerese). Vasúti kalauzok a köpeny- és zubbonyszövetekből 0,5—0,6
mkglrn2-t fogyasztanak. Virgonc fiúk 0,4—0,5 mkg/m 2-t, a csendesebb
természetű gyermekek 0,3 ~0,4 mkg/m 2-1, az ülő munkával foglalkozó felnőttek pedig 0,2 — 0,3 mkglrn 2-1.
Amennyiben az egyén napi tevékenysége 10 óránál hosszabb, napi
fogyasztása munkaideje arányában nő.
A naponkénti fogyasztás fenti értékei a felsőruhákra vonatkoznak,
a béllésárúkból ez értékek V3-ad része, a fehérneműszövetekből pedig
ezek V4-ed része megy tönkre.
A naponkénti fogyasztás (n) számértékét ismerve, a szövet tartósságának napokban kifejezett számértékét (i) megkapjuk, ha az előbb megállapított MmkSimz értéket a [J, számértékével elosztjuk.
Eszerint:
^ =
(100.
Ez adatok ismerete után most még az a kérdés merülhet fel, mekkora
szívóssági munkával lássuk el a szöveteket. Minthogy az előbb etmondottak szerint a ruha beszerzési árának tekintélyes részét annak megvarrása teszi ki, ezt pedig csak az esetben hasznosítjuk kellőképen, ha
a szövet 200—300 napos igénybevételt bír ki, ezért a jóminőségű szöveteket négyzetméterében (200—300) (j. mkg szívóssági munkával kell felruháznunk.
Hogy némi útmutatást nyujtsunk arra nézve, hogy a különböző
anyagokból készült jó minőségű szövetek mekkora tartósságúak, egynéhány adatot közlünk.
Kártoltgyapjúból készült katonai nadrágszövetek tartóssága Mmkgím2
=
= 200—210, a köpenyszöveteké Mmkg im i = 180 — 190, a zubony- és attilaszöveteké pedig Mmkgtm2. = 130 —140. Kártoltgyapjúból készített, polgári
használatra szánt téli szövetek tartóssága Mmkg/m2
= 90—120, tavaszi és
őszi szöveteké Mmkg !m -> =80—100, nyári szöveteké pedig Mmksim<i = 70 — 80Fésűsgyapjúszövetek a kívánatnak megfelelők, ha a nyári szövetek tartóssága Mmksim2 = 70—100, a tavaszi és őszieké pedig Mmkg/mz —
= 200-300.
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Selyemszövetek béllésre használhatók, ha Mmkg!m 2 = 10 — 20 — 30
(ezek grége-ből készülnek), ruhaszövetekre pedig akkor, ha Mmkg im i —
= 70-130.
Lenárúk béllésre a célnak megfelelnek, ha Mmkg\m2 = 20 — 40,
csekélyebb igénybevételeknek alávetett háztartási célokra jók azok, ha
M m k g i m i = 30—50, erősen igénybevett fehérneműekre és ágyneműekre
szükséges, hogy M mkg i m 2 = 40 — 80 legyen, ponyvákra elég, ha Mmkg\m2 =
= 80 — 100, de jobb, ha M m k g i m i = 150-300.
Kenderzsákok tartóssága kell, hogy M mkgim 2 = 40 — 80 legyen.
Jutazsákok tartóssága elegendő, ha Mmkg!m <> = 30 — 60.
Pamutszövetek béllésre és mosóruhára megfelelők, ha tartósságuk
Mmkf,:m2 = 10—20 — 30, fehérneműkre és ágyneműkre Mmkg\m2 = 20—40»
erősen igénybevett fehérneműkre és ágyneműkre, ha
=
60 és
szállodai célokra, ha Mm/tg/m2
= 40~
80.
Ezek a számértékek a láncirányra vonatkoznak, a vetésirányban pedig
a tartósság, minthogy a vetés fonalai a szövet simulékonyságának
elérése céljából csekélyebb sodratúak, a lánc tartósságához képest
kisebb, még pedig kártoltgyapjú esetén 70-72%-kal, fésűs gyapjú esetén
72 - 75%-kal, len- és pamutszövetnél pedig 75—20%-kal csekélyebb
lehet. Nagyobb különbség a szövet két iránya között- azonban ne legyen,
mert különben a vetülék hamarabb tönkremegy mint a lánc. Az ilyen
hibásan gyártott szövet tartósságának jellemzésére ez okból csak a kisebb
értékű vetülék szívóssági számértékének 10—20%-kai nagyobbított értékét
vesszük. Előfordulhat azonban az az eset is, hogy a vetülék szívóssága
nagyobb a láncénál, ilyenkor a vetést nem tudjuk kellően hasznosítani,
ezért a szövetet csak a kisebb értékű láncfonal tartósságával jellemezzük.
265. Az előzőkben kifejtettük, hogy a szövet használhatóságát a
tartósságon kívül annak fajlagos súlya is befolyásolja. Hogy e kívánalmaknak eleget tehessünk, az olyan szöveteket, amelyek fajlagos súlya
csekély, de tartósságuk nagy, más anyagból kell készítenünk, mint a
nagy fajlagos súlyú, de csekély tartósságúakat. A szálasanyagok tulajdonságainak ismertetésekor közöltük azt a tényt, hogy a különböző
anyagok súlyegységében különböző mennyiségű szívóssági munka van
felhalmozva, ennélfogva egy bizonyos tartósságú szövet készítéséhez annál
kevesebb anyag kell, minél nagyobb a súlyegységnyi mennyiségben felhalmozott munka. Minthogy pedig a gyakorlat azt az anyagot nevezi jobbnak, amelynek súlyegységéből nagyobb szívóssági munkát tartalmazó
szövetet készíthetünk, ezért az 1 kg anyagból készült szövet összes
szívóssági munkáját az anyagjóságának nevezzük s azt Mmgk :k „- mai jelöljük.
E számértéket megkapjuk, ha a tartóssági számot elosztjuk a szövet fajlagos súlyával, tehát
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Ez a számérték azonban nemcsak az anyag jóságát, hanem a feldolgozás
helyességét is jelzi, mert helytelen gyártással a legjobb anyagot tönkre
lehet tenni.
Gondos feldolgozást feltételezve, a különböző szálasanyagok a
következő jósági számértékkel bíró szövetet eredményezik.
A kártolt eljárás szerint feldolgozott s egyszerű fonalból szőtt
gyapjúszövet, ha cigája- vagy cákoly-anyagból készült: 300~350 mkglkg,
ugyanilyen kikészítésű, de Q, T, S vagy II. P-bői készült 250~300
mkglkg, az ugyanez anyagból készült, de bo£ácsolt felületű 200 ~250
mkglkg, [az I.P, B és SE minőségből készült, sértetlen nemezréteggel
borított szövet 200~220 mkglkg, ugyanaz, ha felülete bogácsolt, csak
180 ~ 200 mkglkg jóságú.
Ez adatok az egészséges, vagyis a rendes nyírású gyapjakra vonatkoznak; a mungó- s a vele egyenértékű, kurta gyári hulladékból készült
szövet 80 mkglkg-nál nagyobb jósági értékkel nem ruházható fel. Ha tehát
valamely gyapjúszövet 80 mkgjkg jóságú, akkor azt egyenértékűnek nyilvánítjuk a tisztán műgyapjúból készült szövettel, ha mindjárt nem ebből
készült is; ha a szövet jósága az előbb jelzett számértéknél kisebb, de
80 mkglkg-nál nagyobb, akkor az a műgyapjú és az egészséges gyapjú
keverékéből készüR. Ilyen esetben a szövet jóságából a keverés arányára
is következtethetünk. Tegyük fel, hogy a kérdéses anyag I.P finomságú,
de a szövet jósága nem 200 mkg, hanem csak 120; az ilyen szövet
keverésarányát a következő meggondolás alapján állapítjuk meg: Felveszszük, hogy a keverék 1 ^-jában x kg műgyapjú van, akkor í—x a valódi
gyapjú súlya, s mert a szövet jósága e két anyag jóságából tevődött
össze, ennélfogva
120 mkglkg = x. 80 -j— (1 — x) 200,
(102.
ebből pedig kiadódik, hogy

200 — 120

2

/1AO

,

(102/ű
* = 2 0 0 - 8 0 =T
"
a
vagyis a szövetben a műgyapjú az összsúly /3-át (0,66-át) teszi ki.
A shoddy-műgyapjú, minthogy szálai hosszúak, az egészséges gyapjú
jóságát éri el.
Cérnázott kártolt fonalakból készült szövet, ha anyaga I.P—IIP
minőségű és ha a szövetet 10—15%-ig kallóztatják, 300~320 mkglkg
jóságú, cérnázással tehát a finomabb gyapjakból is olyan tartós egyenruhaszöveteket készíthetünk, mint cérnázás nélkül a durvábbakból.
Fésűsgyapjú-szövetek, ha A s AA anyagból készültek, 180—250
mkglkg jóságúak, a f i s C anyagúak jósága 350 ~ 500 mkglkg, a cérnázott
fonalból készülteké pedig 700-1200 mkglkg.
Selyemszövetek jósága, ha grége-ből készültek, 200 ~400 mkglkg, a
lágyított, azaz részben hámtalanított és erősen súlyosbított fonalból készülteké 1000~ 1500 mkglkg, a teljesen hámtalanított anyagé 2000~3000 mkglkg.
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Len- és kenderkóc- (tow) fonalból készült szövetek jósága 70 — 100
mkglkg, gerebenezett (line) fonalból készült közepes minőségűé 120—200
mkglkg, a legjobb minőségűé 250—400 mkglkg, a cérnázott fonálból megszőtt árúé 400—600 mkglkg. Ez értékek egyaránt érvényesek a nyers és
a fehérített árúkra. A fehérítés következtében az anyag veszít ugyan
súlyából, de veszít az oxidálás folytán tartósságából is, ezért jósági fokozata fehérítés után majdnem változatlan marad.
A jutaszövetek jósága 150 — 200 mkglkg szokott lenni.
A pamutszövetek jósága, ha fonaluk kártolt, 70—80 mkglkg, a nyújtott
fonalúé 80—150 mkglkg, a fésült fonalúé 150—300 mkglkg, míg a fésült
anyagból készült cérnázott fonalúé 300—600 mkglkg.
266. A szövetek használhatóságát az eddig ismertetett adatokon
kívül a szövet ára is befolyásolja. Erre azonban nem a szövet árának
abszolút számértéke irányadó, hanem annak a pénzérték-egységére eső
hányada, mert a szövet akkor jutányosabb, ha több szívóssági munkát
kapunk a pénz egységéért. A jutányosság foka tehát így fejezhető ki:
j =

Ark/m 'í

(103.

f) A tartósság meghatározása kísérletekkel.
261. A szövet tartósságának meghatározására, amint azt a 264. pontban is kifejtettük, a vizsgálandó szövetből határozott méretű darabot
szakítunk, még pedig olyan szakítógépen, amely a szövetre ható erőt a
káros súrlódások nélkül adja meg, a szövet megnyúlását pedig a gép
egyes alkatrészeinek, nevezetesen a rugónak meghosszabbodásától menten
rajzolja fel. A szakítógép továbbá olyan szerkezetű legyen, hogy a szövet
összes fonalai egyformán vegyenek részt a teherhordásban, e célból a
szövet húzását végző befogólapok az erő irányában önmagukkal párhuzamosan kell, hogy elmozduljanak.
Mind e követelményeknek eleget tesz az a szerkezet, amelyet a
249. ábra láttat. E gépen a szövetet hullámos A és B lapok közé fogjuk
be, amelyeket a O állvány O x vezető lécei vezetnek.
Minthogy a szövet ellenállását az A befogó lemezpár viszi át a
rugóra, ennek súrlódását csökkentenünk kell, különben a rugó által felvett
erő kisebb lesz a szövet ellenállásánál.
E célból az A befogó a C jelű, csap körűi elforgatható tárcsákra
nehezedik, ennélfogva a szövet szakításánál csak e négy csap súrlódása
jelentkezik káros ellenállásként. A B jelű befogó súrlódását a húzóerőt
kifejtő D csavar győzi le; azért ez a vezető léceken súrlódik. A csavar
egyenletes lassú haladását legcélszerűbben úgy érjük el, hogy reá szíj- vagy
zsinórkoronggal kapcsolt oldható csavarházat helyezünk s ezt egyenletesen
járó elektromotorral forgatjuk, amint azt a 249/1. s 249/IV. ábrák szemléltetik, amelyekben a szíjdob /4-gyel, az oldható csavarház l t s i2-vel, azok
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szétválasztását vagy bekapcsolását végző excenter karját pedig L-m&\
jelöltük. E tökéletes felszerelés hiányában a csavarházat az állványhoz:
rögzítjük és a csavart kézi forgattyúval forgatjuk. A forgatást azonban, az.
alább kifejtendő okból, lassan és egyenletesen kell végeznünk.
A rugó alakját a 249/11. ábra láttatja. Erőhatás alatt a rugó szélessége irányában jobban lapul, mint amennyire meghosszabbodik, ezért a
reá ható erő mérésére e szélességirányú méretváltozását használhatjuk feL
Ámde e méretváltozás az erő nagyságával nem lineáris, már pedig a
-diagramm területének kényelmes kiszámítása szükségessé teszi, hogy a
rajzolókészülék irónja az erővel arányos mozgást végezzen. E célból a
rugó ax mellszárát (1. a 249/111. ábrát) az írókészüléket tartó p lemezre
a b csavarral erősítjük hozzá, az a2 jelű másik mellszárához pedig a p
lemez egyenes vezetékében mozgó c tapintót illesztjük, amely, mihelyt az
ö 2 az ax -hez közeledik, az ábra szerint balról jobbra halad s elfordítja
az e excenter útján a p lemezre ágyazott / tengelyt. Hogy azonban az
/ tengely kényszermozgást végezzen, a c rúd az e excenterrel egyrészt a d
acélszalaggal, másrészt az r spirálrugóval áll kapcsolatban. Az e excenter
alakját csiszolással addig módosítjuk, míg az / tengely szögelfordulása
az erővel arányossá válik. Az / tengelynek arányos elfordulását a g körívszelvénnyel nagyobbított léptékben visszük át az írókészülékre, még
pedig annak
irónhordó karjára, amely az mu m.,, m3 parallelogramm
középső tagját alkotja. Az f tengely szögeiforgását a g körszegmens a
h acélszalag útján az i egyenesen vezetett hasábra viszi át, az utóbbi
pedig az l rúd útján mozgatja az
kart.
A parallelogramm folytán az m1 kar végén levő irón az n papirostartó hengeren egyenes vonalat ír le, amelynek erőértéke a rugó mellszárának vastagságától függ. Mentől gyengébb rugóra van szükségünk,
annál vékonyabbra csiszoljuk le a rugó szárait.
Az erőkifejtéskor, amint már mondtuk, az R rugó hosszanti mérete
is nő, de mert e rugó közvetlenül az A befogóval áll kapcsolatban, ennélfogva ez a szövet nyúlását befolyásolja. A szövet nyúlását ugyanis az
írókészülékre azáltal visszük át, hogy az n papirosdobra csavart acéldrótot,
a 249/1. ábrán látott módon, a B befogón lévő szorítóval kötjük össze.
E kapcsolat folytán a rugó megnyúlásának fele a szövet nyúlását megnövelné. Ezt a hibát elháríthatjuk, ha az n papirostartó-henger tengelyét
a gép hosszanti tengelyéhez képest nem merőlegesen, hanem annyira
ferdén helyezzük el, hogy az irón alkotóirányú vonalat írjon le abban az
esetben, ha az A, B befogókat egymással mereven kötjük össze (ny = 0)y
ekkor az irón által megrajzolt vonal merőleges arra az alapvonalra,
amelyet a terheletlen rugó esetén az n henger elforgatásakor kapunk.
268. A szakítógépet ismerve, a próbadarab méreteinek megállapítására, e darabok kiszabására és befogására térünk át. A próbadarab
mérete s ennek kiszabása az anyag minősége szerint változik.
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Kártoltgyapjúból készült, kallózott szövetekből a fonalat kifoszlatni
lehetetlen, ezért a próbadarabokat lehasítással — lerepesztéssel — készítjük;
ezzel elérjük, hogy ugyanazok a fonalak kerülnek mindkét befogóba. Minthogy a repesztés a szélső fonalakat igénybeveszi, a próbadarabot lehetőleg nagyméretűre kell készítenünk, hogy a szélső szálak káros befolyása
csekélyebb legyen. Kísérleteink szerint a darabok szélességét T40 mm-nél
nagyobbra, de 170 mm-nél kisebbre kell vennünk, különben azokat egyenletesen be nem foghatjuk. A próbadarabok szabad hosszúságát ugyanakkorára vesszük, mint a szélességét, mert ha hosszúságuk nagyobb, az
erő hatása alatt a szélesség irányában nagymértékben összehúzódnak.
A próbadarabok legkedvezőbb méretét a tartósság kiszámításának egyszerűsítése állapítja meg. Az elszakított darab munkadiagramm-területéből
ugyanis a tartósság adódik, ha az előbbi értéket a darab szabad felületével
(t,n i) osztjuk. E művelet gyors elvégzése céijából a próbadarabok szabad
felületét 002 m 2-re vesszük, mely célból a darabok szélessége és szabad
hosszúsága egyaránt 0Í415 m. A próbadarab tényleges hosszúsága azonban e szabad hosszúságon kívül még akkora mérettel növelendő, hogy
befogáskor széle legalább 10 mm-rel érje túl a befogólapokat, teljes
hosszúsága tehát 220 mm. A kiszabás gyorsítása céljából a következő
eljárás ajánlatos: Legelőbb a vizsgálandó szövetet a szegélytől 10~15
mm-re, egyik szélétől pedig 40~50 mm-rel beljebb éles késsel bevágjuk,
ezután szegélyét és a szélén levő darabot lerepesztjük. Ez előkészület
után a lánc irányát a szövetdarab egész hosszúságában áthaladó párhuzamos vonalakkal megjelöljük. E jelöléshez zsírkövet (szabókrétát) haszr
nálunk. Most már erős kartonra ráncmentesen helyezzük el a szövetet,
ennek egyik repesztett széléhez a 220/141,5 mm méretű alakzó lapot
(sablont) oly módon illesztjük hozzá, hogy annak hosszabb mérete essék
egybe a szövet láncirányával; a sablon határán a szövetet éles késsel kurta
darabon bevágjuk, majd felemeljük a sablont és az előbbi bevágástól kezdve
ismét ugyanígy helyezzük el s újból bevágjuk. Ezt követőleg a sablon
hosszabb oldalának szélső pontját az előbbi helyzetéhez képest 90°-kal
elforgatva az utolsó bemetszéshez illesztjük s annak végét a szövet bevágásával megjelöljük, a sablont felemelve, ily irányban mégegyszer továbbítjuk. Az első két illesztéssel a két láncirányú próbadarabot jelöltük meg, ha
tehát azok bemetszéshelyein berepesztjük a szövetet, a két láncirányú darabot
kapjuk. A visszamaradt vetülékirányú darabok kiszabása céljából a sablon szélességét a láncirányú repesztéshez illesztjük és annak végén a szövetet
bevágjuk, a bevágások mentén pedig azt szétrepesztjük. Ehhez a kiszabáshoz a szövetből 250 mm hosszú s legalább 800 mm széles darabra
van szükségünk. Amennyiben a rendelkezésünkre álló szövetdarab méretei
mások, a sablonillesztések sorrendjét megfelelően változtatjuk.
A repesztéssel készült próbadarabok rendszerint ferdeszögű parallelogramm-alakúak, amint azt a 250/1. ábra láttatja. Hogy e darabokat jól
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befoghassuk, előbb a befogásra szánt végeket ferdeségükkel ellenkező
irányban annyira huzogatjuk, hogy a lánc a vetésirányra közel merőleges legyen. Az ilyképen előkészített próbatestek kényelmes befoghatása céljából az A és B befogók hullámos lemezeinek szélein lévő
rovatékokba a próbadarab szabad hosszúságának megfelelő méretű
támasztólemezt tolunk be (1. a 249/1, ábrán az L betűvel jelölt lemezt),
erre helyezzük a próbadarabot, ennek végeit a hullámos lemezek közé
csúsztatjuk, a lemezeken túl terjedő széleket a lemezhez képest párhuzamosan állítjuk, ezután a hullámlemezpár felső tagját az alsó felé csak
annyira sülyesztjük, hogy az a szövettel kissé érintkezzék; most már
kihúzzuk a támasztólemezt, a B befogót kissé az A-hoz közelítjük és a
felső hullámlemezeket az alsókra erősen reácsavarjuk. Ekkor a fonalak
helyzete a 250/11. ábrának felel meg. E művelet befejeztével az írókészülék papirostartó hengerére papirost erősítünk, erre azonban előbb
a rugó és a nyúlás léptékét, valamint az elszakítandó darabok szabad
méreteit reávezetjük, meghúzzuk a nullavonalat s
végre a papiroshengert forgató drótot a B befogón
lévő szorítóhoz erősítjük.
Kártoltgyapjúszövetek
szakításához olyan elrendezést használunk, amely«t
nél a papiroshenger zsinórdobja épen olyan átmérőjű,
mint maga a papiroshenger,
250. ábra.
ekkor tehát a rajzolókészüI.
A
kallózott
szövet
hasításával
készült próbadarab.
lék a nyúlást természetes
II. A kallózott darabok fonalának helyzete helyes beméretben (1:1 viszonyban)
fogás esetén.
rajzolja fel. Ha azonban
olyan anyagot kell szakítanunk, amelynek nyúlása a gyapjúénál csekélyebb,
vagyis pamut-, len- és kendervizsgálatkor a nyúlást kétszeres léptékben rajzoljuk fel. Hogy a szakítógép mindenféle szövet megvizsgálására alkalmas legyen,
papirostartó hengerét kétféle zsinórdobbal szereljük fel, az egyik, amint
mondtuk, ugyanolyan átmérőjű, mint a papiroshenger, a másik azonban
csak félakkora. A tartósság számításának egyszerűsítése céljából a kétszeres nyúlás felrajzolása esetén a próbadarabok szabad felületét7 = 0,01
/re2-re vesszük. Ekkor ugyanis a diagramm területe a nyúlás kétszerese folytán ismét akkora, mint ha a 0,02 /re2 területtel bíró darabot 1:1 nyúlás
mellett szakítottuk volna.
Az előzőkben a kallózott szöveteket tárgyaltuk, most áttérünk a
fésűsgyapjú-, selyem- és pamutszövet próbadarabjainak kiszabására. Ezekből a fonalak könnyen kifoszlathatók, miért is a próbadarabokat nem
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repesztéssel, hanem kifoszlatással készítjük el. A próbadarab szabad felülete, amint már jeleztük, 0,01 m2, ennek megfelelően a sablon 100/170 mm.
Miután a megvizsgálandó szövet felszínén egynéhány vonallal a láncirányát megjelöltük, a kisimított szövetre a sablont úgy tesszük reá, hogy
annak hosszanti mérete essék egybe a szpvetre meghúzott vonalakkal,
ezután a sablon kerülete mentén krétával vonalat húzunk, ezzel a próbadarab méretét megjelöltük. Ezt az eljárást még egyszer megismételjük,
ezután kétszer úgy másoljuk reá a sablon méreteit, hogy annak hosszabbik
Oldala kerüljön a vetés irányába. A méretek kirajzolásakor azonbarr minden egyes próbatest között 10~10 mm-es rést kell hagynunk, hogy az
azok középvonala mentén történt szétvágás után a hosszabb irányban,
mindkét oldaláról elegendő számú fonalat kifoszlathassunk. Ugyanis
annyi fonalat kell kifoszlatni, hogy a próbatest szélessége pontosan
100 mm legyen, amiről időszakonként a sablon hozzáillesztésével győződünk
meg. A próbadarabok rövidebb méretű fonalaiból csak addig foszlatunk, míg
olyan fonalra jutunk, amely a próbadarab egész szélességén halad végig. Ezt
azért tesszük így, hogy befogáskor könnyebben ellenőrizhessük azt, vájjon
a szélességirányú fonalak párhuzamosak-e a befogólapokkal. A foszlatással
elkészített próbadarabok befogása céljából az A és B befogókat egymáshoz oly közel állítjuk, hogy közéjük a 100 mm széles támasztólemez
elférjen, erre helyezzük a próbadarabot, annak végeit a befogólapok közé
csúsztatjuk s arra figyelünk, hogy a próbatest szélső hosszanti irányú
fonala a támasztó lemez széle irányába kerüljön, a szélső rövidebb fonalak
pedig a befogó lapokkal párhuzamos elhelyezést nyerjenek. A próbadarab
kellő elhelyezése után a felső, hullámos befogólapokat csak annyira
közelítjük az alsókhoz, hogy a próbadarab velük gyengén érintkezzék,
majd kihúzzuk a támasztólemezt, összébb toljuk a befogókat és a hullámos lemezeket erősen egymásra nyomjuk. Ezután rendbehozzuk az írókészüléket.
A nagy szakítóerőnek ellenálló len- s kenderszövetek azonban
100 mm szélességben sem foghatók be úgy, hogy egyes részeik a
befogókból ki ne csússzanak. Ez okból az ilyenek megvizsgálásához
50 mm széles próbatesteket készítünk. Ezeket 200 mm szabad hosszúsággal látjuk el, hogy a szakított terület 0,01 m!1 legyen.
Ily próbadarabok befogására rendszerint 40 mm-es toldatok elegendők, szappannal impregnált ponyvákhoz azonban 80 mm-es toldatokat
veszünk, ezeket félhosszra visszahajtjuk; a hajlásba 5 mm-es drótot teszünk
s a 251 /IX. ábra jelzése szerint a Blt B.2 hullám-befogólemezek közé úgy
helyezzük el, hogy a drótot tartalmazó D hajtás a befogólapok külső
széléhez símúljon. Ilymódon befogva, még a zsíros szövetek sem csúsznak ki a befogólapokból.
Gyakran előfordúl, hogy finomabb fésűsgyapjúból vagy kártoltgyapjúból készült szövetekből nem áll rendelkezésünkre akkora szövet-

A rugó kicserélése

EM
E
479

darab, hogy 1 0 0 X 1 0 0 mm próbadarabokat készíthessünk, ilyenkor a
vizsgálatot 5 0 X 5 0 mm méretű próbadarabokkal ejthetjük ugyan meg, de
azok eredményét nem tekinthetjük jellemzőknek. E kisméretű darabok, mert a
bennük lévő hosszabb szálakat mindkét befogó fogva tartja, nagyobb
munkaterületet eredményeznek, mégpedig kísérleteink szerint mintegy
20%-kal nagyobbat, ezért a kis darabokkal végzett szakítások adataiból
kiszámított tartósság és jóság számértékei 20%-kal kisebbítendők, ha a
szövet jellemzőit óhajtjuk.
269. A szakítógépen nyert diagramm területének kiszámításához az
erő és a nyúlás léptékét kell ismernünk. A nyúlást, amint már jeleztük,
a 0,02 m2 területű darabok szakításakor természetes léptékben ( n y = 1:1)
rajzoltatjuk fel, a 0,01 m2 területű darabok esetén pedig kétszeres léptékben (ny = 1:2). Az erő léptéke, vagyis a rugó erőssége, a szövet szilárdsága szerint választandó. Minden szakítógép 5 rugóval van felszerelve,
melyek léptékei a következők: 1 mm = 0,5 kg, 1 mm = 1 kg, 1 mm - 2 kg,
1 mm = 4 kg, és 1 mm — 8 kg. A rugó megválasztása céljából előzőleges kísérleteket teszünk. Ha a diagramm magassága a 40 mm-1 túléri, a
szakítást a következő erősebb rugóval végezzük, de ha az 20 mm-nél
kisebb, akkor a gyengébb rugót kell Használnunk.
A rugók kicserélése a következően végzendő: Legelőbb kihúzzuk a
rugót tartó pu j.\ csapokat, azután a gépből kiemeljük a rugót a rajta
lévő írókészülékkel együtt, azt a papirost tartó hengerrel lefelé tartva,
baltenyerünkre helyezzük, jobbkezünkkel meglazítjuk a rugót lefogó, a
249/III. ábrán látható b csavart, kiemeljük a rugót s helyébe másikat helyezünk
el. A rugó kicserélésekor arra figyelünk, hogy a írudacskaaz a2 rugószárra
illeszkedjék. De mielőtt a szakítógépen a szövetvizsgálatot megejtenők, meg
kell győződnünk arról, vájjon a rajzolókészülék d s h jelű fémszalagjai sértetlenek-e, mert ha azok behorpadásosak, ami a rugó gondatlan kicserélése
következtében beállhat, a rugó léptéke annyira szabálytalanná válik, hogy a
rajzolókészülék vizsgálatokhoz alkalmatlan. Meg kell figyelnünk továbbá
az irón helyzetét is a rugó terheletlen állapotában. Ha ugyanis annak
helyzete ingadozó, a 249,111. ábrán látott r tekercsrugót kell kissé megfeszítenünk. Végre még arról is meg kell győződnünk, vájjon a rajzolókészülék nem poros-e s alkotórészei nem rozsdásak vagy maszatosak-e,
mert ilyen állapotban a műszert szövetvizsgálatokra használni nem szabad.
A kellő rugóval felszerelt szakítógép a húzóerő változásának görbéjét rajzolja fel, amelynek alakja az anyag minősége szerint változó. A nyersanyag, a fonal és a szövet erőábrái hasonlók. A nyersanyagok erőábráit a 9.
ábra, a fonalakét a 7., 81 ~88. ábrák, a szövetekét pedig a 251. ábra szemlélteti.
Ez erőábrák felhasználásával a munkaterületet így határozzuk meg: Meghúzzuk az erővonalhoz a nulla-vonallal párhuzamos érintőt és ennek első
érintési pontjából az alapra, vagyis a nulla-vonalra merőlegest bocsátunk.
Az ily módon képződött zárt területek, amelyeket a 251. ábra szemléltet,
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A szövetek erő-ábrái.

251. ábra.
I. Kártoltgyapjú-posztó, G = 590 gr/m*; lánc: P = 76 kg/\Q cm, M = 145,5 mkglm 2,
ny — 44,5% ; vetés: P = 58 kgl 10 cm, M = 139,0 mkglm 2, ny = 46%. II. Fésűsgyapiúszövet, G = 180 gr/m 2; lánc: P = 7 0 Ag/10 cm, Aí = 52,26 mkglm 2, ny = 14°/o; vetés:
P = 44 A^/10 cm, Af = 37,68 mkglm«, ny = 17,0%. III. Selyemszövet, G = 63 gr/m*;
lánc: P = 26 kg! 10 cm, Aí = *l mkgim 2, /iy=13°/o; vetés: P = M kg; 10 cm, Aí = 9
mkglm», ny = 4%. IV. Nyers lenszövet, G = 297 gr/m' 2; lánc: P = 135 Ag/10 cm,
Aí = 44 mkglm 2, /y/ = 1 2 % ; vetés : P = 182 Ág/10 cm,
= 36,85 mkgm 2, ny = 5%.
V. Fehérített lenvászon, G = 287 grirrfi\ lánc: P = 1 2 8 A^/10 cm, Af = 38,5 mkglm 2,
«y = 12,5% ; vetés : P = 110 Ág-/10 cm, Aí = 28,9 mkglm 2, ny = 12,5%. VI. Nyers pamutvászon, G = 138 gr/m*; lánc: P = 70 Ág 10 cm, Aí = 30,3 mkglm*, ny = 15,8 ; vetés:
P = 60 kg 10 cm, Aí = 27,7 mkglm 2, ny = 12,8'Vo. VII. Fehérített pamutárú, G = 124
gr/m 2; lánc: P = 124 Ag-/10 cm, Aí = 33,5 mkglm 2, ny = 6 % ; vetés: P = ^ 5 6 Ág/10 cmt
Aí = 24,76 mkglm 2, ny = 14%. VIII. A területmérő-léc. IX. Szappannal impregnált
ponyvák befogása.
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alkotják a kérdéses munkaterületet. E terület nagyságát, /ra/ra2-ben kifejezve,
planiméterrel határozhatjuk meg. E számértékből a szívósságértéket kapjuk, ha ezt az erő és a nyúlás léptékével, vagyis azokkal a számokkal
szorozzuk, amelyek jelzik, hogy az ordinátában 1 mm hány kg-ot és az
abszcisszában 1 mm mekkora nyúlást jelent. A területnek mkg-ban kifejezett értékét planimeter nélkül is meghatározhatjuk. E célból a 251/1. ~ VII.
ábrán jelzett abc munkaterületnek a kezdőpontját összekötjük annak legmagasabb b pontjával. E vonallal az ábra területét két, esetleg három
részre osztjuk, t. i. egy háromszögre és egy, esetleg két parabola-szelvényre. E területrészeket külön-külön kell kiszámítanunk és értéküket, ha
egyértelműek, összeadjuk, különben a parabolát a háromszögből levonjuk.
A háromszög területét mkg-ban megkapjuk, ha a háromszög magasságát kg-ban, alapját pedig m-ben fejezzük ki és szorzatuk felét vesszük.
Képlete tehát kétszeres nyúlás esetén a következő:

íutt _bcks acJ rL _bCkg acmm
1
[
.2 ' 2
2 '2.1000'
A parabola-részletek területét pedig megkapjuk, ha a parabola húrját, mint alapvonalat, m-ben fejezzük ki és ezt megszorozzuk a kg-ban
kifejezett magasság 2/3-val. Azt a parabola-területet, mely az ab egyenes
felett van, vagyis a domborút, a háromszöghöz hozzáadjuk, míg azt,
amely az ab vonalon be!ül fekszik, vagyis a homorút, a háromszögből
levonjuk.
A 251/1. ábra szerint tehát a hozzáadandó parabola értéke, kétszeres nyúlás esetén, a következő:
1

Jljh
3

k g

bdmm
2.1000'

( W

a levonandóé pedig:
M ' " _ ^ efkg
M

ad mm

x

(106
~3
2.1000'
ennélfogva a munkaterület értéke:
w __bcke
i ghkg • bdmm efkg •admm
„
1
K
4.1000 " r 3.1000
3.1000 '
'
E 107. képlet az 0,01 /ra2 szabad felülettel bíró próbadarab munkáját fejezi ki. Ennek segítségével az 1 m2 nagyságú szövetdarab, vagyis a
szövet tartósságát megkapjuk, ha értékét 100-zal szorozzuk. A tartósság
képlete tehát :
i/
/2
bCkg aCjnmi ghkg bdmm _ efkg admm

A bd, ad és ac vonalakat mércével, a be, gh és ef vonalakat pedig
rugóléptékkel kell leolvasnunk és e számértékeket a képlettel jelzett
számokkal osztani. Hogy e számok osztását minden egyes alkalommal
külön-külön ne kelljen elvégezni, a 251/VIII. ábrán látott j. alakú terület-
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mérőt használjuk, amelynek középső szárán az erőlépték Vio-del van
megszorozva, a jobboldali, szárán a háromszög (A) számítására az 74-del
szorzott mm lépték, a baloldalin pedig a parabola (o) számítására az Vs-dal
szorzott mm lépték van jelölve. Ezt a területmérőt a következő módon
használjuk: a jobboldali derékszöget a 251/VIII. ábra jobboldali képén
látott módon helyezzük el, ezután leolvassuk az erőábra-ordináta s abszcissza
tengelyéről a eb és a ca vonalnak megfelelő számadatait, ezeket egymással szorozzuk, ezután pedig a területmérő baloldali derékszögét úgy
illesztjük a parabolához, ahogyan azt a 251/VIII. ábra baloldali része láttatja, majd leolvassuk a hg ordináta- és a bd abszcissza-értékeket s ezeket
is egymással összeszorozzuk. Ezután, amennyiben homorú parabolarésszel is bír az erőábra, ezt is úgy számítjuk ki, mint az előbbit. Az így
kapott értékek közül a domború parabola-részek értékeit hozzáadjuk a
háromszög adataiból kapott szorozathoz és levonjuk a homorú parabolaértékeket. Az eredmény a szövet tartósságát adja mkg-ban.
A parabola képletére vonatkozó eddig ismertetett eljárás azonban
csak akkor használható, ha a parabola emelkedő és sülyedő szára köze
azonos alakú, de ha az egyik szára erősen horpadt, akkor nem szabad a
parabola egész húrját alapvonalnak tekintenünk, hanem ennek csak oly
részét, amely megfelel az egyformán domború száraknak. E célból szabad kézzel megrajzoljuk a lapos ággal egyenlő területű domború ágat s
ahol ez metszi a húrt, azt a pontot tekintjük a húr végpontjának.
270. Már többször említettük, hogy a szakítógépet kis sebességgel
kell járatnunk, mert máskülönben az erő ábrája nem jellemzi a szövet
szívósságát. Az Elm. Mech. Technológia 11. kötetében ugyanis kifejtettük,
hogy mentül nagyobb sebességgel végezzük az igénybevételt, annál nagyobb
az elemi csoportok gyorsításához szükséges erő, tehát nagyobb az anyagi
részek feszültsége, vagyis belső ellenállása is. A feszültség változásának
törvényszerűségére ott a következő képletet nyertük:
(109.
Az n hatványkitevőnek a szövetre vonatkozó értékeit DR. MIKLÓSI KORNÉL
műegyetemi magántanár .állapította meg*) s úgy találta, hogy az esetben,
ha a feszültség helyett, melyet a szöveteknél meg sem tudunk állapítani,
a szakítóerőt vesszük figyelembe, a sebességnek erre vonatkozó függvénye
így fejezhető ki:
(110.
E képletben MIKLÓSI szerint V a szakított darab hosszegységének
percenkinti megnyúlását jelenti, ha a befogó fej egy bizonyos értékű
*) L. a Fonó-Szövő-Ipar 1917. évi folyamát és a Mitteilungen des technischen Versuchsamtes, Wien, 1915. Heft 4.
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állandó sebességgel halad, vx pedig a szövethossz egységének megnyúlását nagyobb sebesség esetén. Ez értékekre szert teszünk, ha az akciós
szerszám vA sebességéből levonjuk a reakciós szerszám vB sebességét
(vagyis a percenkinti mm-ben megtett útját) és a különbséget elosztjuk
a próbadarab szabad h hosszúságává). Ennélfogva:
v=

V A

~

V B

és v ^ h á Z ^ h l .

(1

„.

Ez a képlet azonban csak abban az esetben érvényes, ha az akciós
és a reakciós szerszám ugyanolyan törvény szerint mozog, vagyis akkor,
ha y viszony állandó; míg, ha ^ viszony a szakítás folyamata alatt
folyton változik, akkor differenciális értékét kell figyelembe vennünk.
Ez utóbbi eset akkor áll be, ha a reakciót súllyal terhelt inga fejti ki,
míg az előbbi eset a 249. ábrán ismertetett gépünkön.
Minthogy ez utóbbin a vB a v^-hoz képest oly csekély, hogy ennek
elhanyagolása észrevehető hibát nem okoz, ezért a szövet sebességét
egyenlőnek vehetjük az akciós befogó sebességével; v = vA és vx = vAl ,
miért is írhatjuk, hogy:

(112.

vA
v
ez értéket a 110. képletbe helyettesítve kapjuk
V/25

(lio/ű.

vagyis hogy a próbatest szakítóereje az akciós befogósebességnek a
függvénye. Kísérleteink szerint az akciós befogó legmegfelelőbb sebessége az, amikor percenkint 11 mm utat tesz meg, vagyis ha
v,i = 0,011 m!perc = 0,18 mm!sec.
Kézi forgattyúval felszerelt gépeken e sebesség akkor érhető el, ha
a forgattyú percenkinti körülforgás-száma n = 2,5; minthogy pedig a forgattyú forgatása csak addig egyenletes, míg fordulatszáma a 60-at
túl nem haladja, vagyis míg nx = 60, azért gépünkön a sebességek
viszonya
v ^ _ n^ _ 60 _ 4 .
vA
n
2,5
"8
fokozható, ekkor azonban a 110la. képlet szerint Px —1,12 T3, vagyis a
szakítóerő már 12%-kal nagyobb.
A 110/c. képlet alakjánál fogva parabolát jelent, ez okból a kisebb
viszonyszámok az erő növekedését erősebben befolyásolják, mint a
nagyobbak.
Ha ugyanis
~

VA

akk

°r

—

2,

4,

6,

24,

^ = 1 , 0 3 , - 1,06, 1,08, 1,14,
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a viszonyszám további növekedésével az erő növekedése folyton kisebbedik, miért is annak befolyása figyelmen kívül hagyható.
De nemcsak az akciós befogó sebesség-növelése nagyobbítja a
szakítóerőt, hanem a próbadarab hosszúságának csökkenése is. A 111.
képletből ugyanis következik, hogy az esetben, ha Va — vB = víA —
de a próbadarab hosszúsága változik, akkor:
v
h
—i = — •
v

/i 11 /a.
(111

Ezt az értéket a 110. képlétbe helyettesítve kapjuk, hogy:

í h Y /!5

•

(110/6.

E képlet szerint tehát az esetben, ha a próbadarab hossza 100 mm
helyett csak 50 mm, a szakítóerő a szövet megnyúlási sebességének
fo \ 1/25 1/25

(

I

=2

viszonynak megfelelően 3°/o-kal nagyob-

bodik. Ez a 3 % azonban csak akkor érvényesül, ha a szálak hosszúsága
50 mm-nél csekélyebb, mert ha az nagyobb, akkor a teljesen befogott szálak
erősebb mértékben növelik a szakítóerőt.
Hogy llO.-ik képletünk használhatósága felől meggyőződést nyerjünk,
nagyobb sebességi határok között különféle anyagokkal kísérleteztünk s
arról győződtünk meg, hogy képletünk s ennek V25 hatványkitevője valamennyi szálas anyagra érvényesnek tekinthető. Kísérleteteink igazolták
DR. MIKLÓSI KORNÉL ama véleményét is, hogy a szakítósebesség előbb
ismertetett határok között nem befolyásolja a szövet megnyúlását; ezt
— épen úgy, mint a fémekét — csak akkora nagyságú sebesség
befolyásolja, amelynél az erőhatás lökésszerűvé válik; ámde az ilyen
erőhatás mellett a rajzolókészülék már nem használható, ezért a szövetek
szívósságát lökésszerű igénybevételekkel nem is vizsgálhatjuk.
271. A szálas anyagok higroszkópos tulajdonságánál fogva a szövet
relatív víztartalma nagyban befolyásolja a szövet szakítóerejét és nyúlását.
E befolyás törvényszerűségének meghatározása céljából DR. DISCHKA GYŐZŐ
gépészmérnök doktori értekezése alkalmából beható tanulmányt végzett.
Kísérleteit nyers kalikóval (pamutszövettel) és katonaposztőval végezte,
még pedig 9 = 0 ~ 100% relatív nedvesség és t = 17 ~ 27° C légmérsékleti határok között.
Kísérleti eredményeit elsősorban abból a szempontból vizsgálta
meg, vájjon a levegő hőfoka bír-e hatással a szövet mechanikai tulajdonságaira? Minthogy a hatás létezéséről meggyőződött, annak törvényszerűségét kutatta. Eközben azt vette észre, hogy a hőfoknak 1° C-al való
növekedése a posztó szakítóerejét 0,22%-kal csökkenti, nyúlását nem befolyásolja, tartósságát azonban 0,20%-kal kisebbíti. Kalikó-pamutszövet vizsgálatánál a hőfok 1 C-al való növekedése következtében a szakítóerő 0,15%-kai,
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a nyúlás 0%-kai, a tartósság pedig a 0,16%-kaI csökken. Ez eredmények
alapján kísérleteiből, amelyeket két független változó (cp, t) mellett végzett, az
egyiket, t. i. a hőfokot kiküszöbölhette. Normális hőfoknak a 21° C-t vette
fel és a szakítógépen a különböző hőfok mellett nyert adatokat átszámította a 21° C-nak megfelelő értékre.
Az ilykép helyesbített kísérleti eredményekből kitűnt, hogy a szövetek
mechanikai tulajdonságai cp = 0 ~ 1 0 0 % határok között határozott törvényszerűséget követnek. Az átázott szövet mechanikai tulajdonságait
is csak annak higroszkópos vize befolyásolja.
Hogy az erő, a nyúlás és a tartósság változásának törvényszerűségét megállapíthassa, ezek számértékeit a levegő relatív nedvességi foka
(<P) függvényében derékszögű koordináta-rendszerben jelölte. Az ilymódon
készült ábrák vonalai katonaposztók esetén másodrendű görbék voltak
ugyan, de mert a szövetvizsgálatok legfeljebb cp = 40 ~ 80% között
végezhetők, nem az egész görbe képletét, hanem csak a cp = 40 ~ 80%
közé eső résznek egyenletét állapította meg. Normális nedvességnek a
65%-ot vette fel és a nedvességi fok függvényében fejezte ki a mechanikai tulajdonságok különbözetét, még pedig a következő módon:
A% == a (cp—65) -j- b (cf—65) 2.

(113.

Kalikónál ellenben a cp = 40 ~ 80% határok között a görbék olyan
lapos részekkel bírnak, hogy azokat egyenesekkel helyettesíthette, ezért e
szöveteknél a mechanikai tulajdonságok különbözetét így fejezhette ki:
A% = a (cp—65).

(114.

A mechanikai tulajdonságok különbözetét %-ban kifejezve így írhatjuk:
PII = J

A/j = 100

—

t=X
P,

t

P o = 65
t=x

=X

Xq —
- x~~""

Ax = 100

i == X

= 65
t = x

A©=; 65
't.= X

M*
AM = 100

t

V

= 65

(115.

i
es

= x~
— JWCO = 65
ti=x

=X
M.3

= 65
t—x

Ebből adódik, hogy:
>=*5

*=£0,01 A/>-j- 1'
? 5 * 0,01 Ax. -j-1

és

(115/ű.
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Minthogy az előbbiek alapján a mechanikai tulajdonságoknak a hőfok függvénye szerinti változása szintén lineáris, ennek befolyását ugyanúgy fejezhetjük ki, mint a kalikónál a nedvesség hatását, vagyis:
A'% = (3 {t°—21).

(116.

Ebből következik, hogy:

P<a = 65 — P<0 = 65
í = 21

A'/. = 100
Po

= 65
t= 21

= 65 —
= *

A'j. = 1001

= 65
t= 21

X® = 6 5
i ' = 21

A ' „ = 100i

<

= 65
= JC

es

(117.

M © = 65
í = 21

/Wo = 65
>=21

Ebből pedig adódik, hogy:

Pa = 65— P<t> =65 1—, A \
r 1 A/ i
t = 21
í=x 1 -j- 0,01 A />
,
_ x
_i
és
1+0,01 A',
^

= a5 = ^

= 65T +

(117 la.

1
0) 01A,M

E képletek segítségével bármely viszonyok (<p = X; / = JC) között végzett kísérleti adatokból meghatározhatjuk a cp = 65% és a í = 21° C-nek
65
megfelelő
értékeit: ^ í =
&
= 65
t= x •
< = 21
= 21•' ^®=65.
E célból a 117la. képletben
a
1

t=x

'

*® = 65 és Mp = 65 értékeket
t=x

<=*

a 115/ö.-val helyettesítjük. Ekkor képleteink alakja ez:

'/

=

65 =
21

X© — 65 —
v = 21

P<p =
t =
X© —
'?

és

(118.

=

65 = A f « =
t = 21
v=,

E képletsorozatban a A és A' értékeit kell a 113., 114. és a 116. képletekből helyettesítenünk s hogy az ilykép átalakított kifejezéseket példák kidolgozására felhasználhassuk, a bennük szereplő p, a és b tényezők számértékeit is be kell helyettesítenünk. E célból a DISCHKA által megállapított
értékeket a XXI. táblázatba foglaltuk.
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XXI. táblázat.
Az állandók
jelzése

Kalikónál

Posztónál

P-re

M-re

X-ra

P
a

— 0,22

b

-0,0063 + 0,0045 — 0,0042

— 0,34

0
+ 0,65

P- re

— 0,20

— 0,15

+ 0,49

+ 0,40

A megjelölt helyettesítések után
vonatkozólag így módosul:

—

Af-re

X-ra
0

— 0,16

+ 0,57

+ 0,87

—

a 118. képletnek

—

alakja posztóra

p _ =
1
%=2i {1 =0,01 [0,34(<p-65) + 0,0063 (9-65)2|}. [1 -0,01.0,22(/-21)]'
,
1
,
•/=25i
1 + 0,01 [0,65 (9 — 65) + 0,0045 (9 — 65)2] e s
<119_
1
M
?
Í=21 {1+0,01 [0,49 (9 65)-0,0042(cp-65)2]}. [1-0,01 .0,2(^-21)]'
Kalikónál pedig képleteink a következő alakot nyerik:
p _
V=|f

1
[l+0,01.0,40(cp — 65)]. [1—0,01.0,15 (í — 21)] '
1+0,01.0,57(9-65)

M

_
\=«

éS

(,2

°-

1
[1 + 0,01 .0,87 (9 — 65)] [1 — 0,01.0,16. (t - 21)]

E képletek levezetésekor normális mellékkörülményekként a 9=65%-ot
és a í = 21°C-t vettünk fel. Ámde sem a légnedvességet, sem a hőfokot e
megadott értéken állandóan fentartani nem bírjuk. A fajlagos súly meghatározásánál megengedhetőnek mondottuk ez értékek kis határok közötti
változását, nevezetesen 9 = 65 + 2 % és t = 21 + 2° C közötti ingadozását;
kérdés tehát, hogy e határok megengedhetők-e a szakításnál is? Hogy e
kérdésre a feleletet megadhassuk, számítsuk ki a 119., 120. képletek segítségével, milyen %-os eltérések állanak elő a normális viszonyok és e
határértékek között végzett szakítások közt.
A számítást már elvégeztük s kitűnt, hogy a posztónál az erő + 1%-kal,
a nyúlás + 1,3%-kal, a tartósság pedig + 1,4%-kal, kalikónál az erő
± 0,5%-kal, a nyúlás + l,2á/o-kal, a tartósság pedig + 1,5%-kal változik
E számadatokból tehát kitűnik, hogy a légnedvességnek és a hőfoknak a megadott határok közötti változása által előállott hiba a szövet egyenlőtlenségéhez képest alig észrevehető s mert e határértéket laboratóriumban már betarthatjuk, szabványnak ezeket vesszük s e határok pontos
betartására különös gondot fordítunk.
A fésűsgyapjüra, a selyem-, len-, kender- stb. anyagokra vonatkozólag a nedvességnek és hőfoknak a mechanikai tulajdonságokra, gyakorolt
hatását még nem ismerjük, ezért mindaddig, amíg ezek megállapítva nem
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lesznek, szilárdsági vizsgálatukat 9 = 65 + 2°/o és / = 21 + 2 ° C között
kell végeznünk.
272. A szövetek tartósságának és jóságának meghatározása újabb
keletű. Indokolttá ezt a szövetek ismétlődő igénybevétele és az a körülmény tette, hogy a szövetek csak szívósan alakíthatók.
Az alakíthatóság különböző fajainak felismerése előtt a szövetvizsgálatnál a kutatók a szakítóhosszúságot (R) és a teljes megnyúlást (Xs) vették figyelembe.
Ha a P szakítóerőt 100 mm-re vonatkoztatjuk, úgy az egy méter
széles szövet elszakadáskor 10 P kg-ot bír ki s mert ezt az erőt az 1 m
széles és Rm hosszú szövet teljes súlya kifejtheti, ennélfogva ezt így fejezhetjük ki:
10 Pkg = Rn • Gkgim 2,
(121.
£bbŐ1

=

(121 la.
Ukglm
A szakításig terjedő X£ nyúlás, ha a fonal helyesen van megsodorva,
vagyis ha az a maximális erő beálltakor el is szakad, ugyanolyan értékű,
mint az, amelyet az erőábrán kaptunk; de ha a fonalnak képlékenyszerű
alakváltozása is van, akkor Xs > X-nál, ámde ez az érték, amint azt már
előbb kifejtettük, nem jellemzi a szövet jó minőségét.
A szakítóhosszúság (R) és a teljes megnyúlás meghatározásához
rajzolókészülék nem kellett, ezért a vizsgálatokhoz rendszerint emeltyűs
rendszerű gépeket használtak. Ilyen gépen az erőábra homorú vagy domború
voltáról tudomást nem nyerhetünk, ennélfogva az R s Xs értékekből a szövetek használati idejére sem következtethetünk. Ez volt oka annak, hogy a
régibb vizsgálás módját követő laboratóriumok olyan eljárásokat kerestek, amelyek a szövet használati idejével némi összhangzatban állanak.
A legtöbb kutató a szövetek koptató igénybevételét hozta javaslatba,
ezért igen különböző rendszerű koptatógépeket szerkesztettek. Ámde
koptatáskor az egyes szálak aprítása, sőt azok teljes elporlasztása megy
végbe, holott a szövet viselésekor a szálak nem porlasztatnak ej, hanem
csak szívósságukat vesztik és csak kis részük kopik el.
Ámbár a szakítóhosszúság alapján közvetetlenűl a szövet tartósságára és jóságára nem következtethetünk, ez érték ismeretére mégis súlyt
fektethetünk, mert ennek segítségével a szövet tulajdonságait, a szálasanyag vagy a fonal tulajdonságaiból kiindulva, előre meghatározhatjuk.
ff) A szövet mechanikai tulajdonságai függvényei a fonal és a szálasanyag
mechanikai tulajdonságainak.

273. A fonal mechanikai tulajdonságainak tárgyalásakor kimutattuk,
hogy azok a sodrásszámon kívül a szálasanyagok mechanikai tuladonságaitól függnek. Minthogy pedig a szövetet fonalak alkotják, kétségtelen,
hogy a szövetek e tulajdonságait a fonalak mechanikai tulajdonságai befolyásolják; ámde ez utóbbiak viszont a szálásanyagoknak függvényei,
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kell tehát, hogy a szövetek is a szálasanyagok mechanikai tulajdonságaitól függjenek. A szálasanyagok mechanikai tulajdonságainak számértékeit már ismertettük, de mert a közlésük szétszórtan történt, a levezetendő képletek használhatósága kedvéért azokat a XXII. táblázatba
foglaltuk össze.
A fonal sodrásának tárgyalásakor kimutattuk, mennyit hasznosíthattunk a szálasanyagok szakítóhosszúságából (R0 ). Az ott kifejtettek
szerint az anyag
értékének r, hányadát akkor hasznosíthatjuk, ha a
=

fonalakat az 50. képlettel kifejezett sodrásszámmal

látjuk

el, azzal azonban mindeddig nem foglalkoztunk, hogy az anyag szívóssági munkájából milyen hányadot értékesíthetünk. E hiányt pótlandó, ez
alkalommal végeztük az ezirányú kísérleteket s ezekből kitűnt, hogy a
jóságot jelző szívóssági munkából a fonalakban, gyapjú és pamut esetén,
r/' hányadot hasznosíthatunk. Ennélfogva írhatjuk:
Mf = r?M0 .
(122.
De 100 mm-nél hosszabb rostszálak esetén f vj hányad hasznosítható,
ilyenkor tehát:
Mí = frl Ma .
( 1 2 2 la.
Cérnázással azonban a rövidanyagok hasznosítása lényegesen fokozódik,
még pedig egyirányú cérna- s fonalsodrat esetén legnagyobb a hasznosítás akkor, ha az összes sodratszám a X. táblázatban foglalt YJ tényezőnek
felel meg s ekkor a cérna jósága l,5T;2-szorosa az MomkS\kS értéknek.
Viszáláskor pedig, ha a cérna sodrata ugyanakkora, mint a fonalé, a
fonal sodratának megfelelő •»} érték az irányadó; a cérna jósága ekkor is
1,5 Yj2-szorosa az anyag jóságának. Többszörös cérnázással azonban elérhető, hogy a fonal jósága az M0-ig növekszik. Ez az eset fésűs pamutfonalból készült három darab öt fonalból álló ágak összesodrásakor áll be.
Hogy a hasznosítás fokairól némi fogalmat alkothassunk, ezek számértékeit a XXIII. táblázatban összefoglalva közöljük.
Ezeket tudva, lássuk, hogy a fonalak mechanikai tulajdonságai mily
mértékben hasznosíthatók a szövetekben.
274. A szövetekhez két fonalrendszert, t i. láncot és vetést használunk s ezeket egymással foglalatos kapcsolatba hozzuk. Minthogy pedig
mindkét rendszer fonalai párhuzamosak, azért abban az esetben, ha felvetésük és bevetésük állandó feszültséggel történik, a szövet szakításakor a
húzóerő irányába eső valamennyi fonal egyformán vesz részt az ellenállásban.
Mondhatjuk tehát, hogy a 100 cm széles szövet láncirányú szakítőereje
egyenlő a 100 cm. szélességben lévő láncfonalak (Pf i) szakítóerejének
összegével, azaz:
\OObi-Pji-\OPi

a vetésirányú szakítóerő pedig:
100Ö„ • P f v

ftg'10

cmi )

>
=

\ OPv kgljo

cm-

(123.

m
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Segédtáblázatok

XXII. táblázat.
Az

anyag

%

Pogr

Ro m

M0
mkglkg

4440

2,8

12400

2440

A AA

3400

3,0

10400

2212

A

2000

5,0

10000

2400

B

1500

5,9

8550

2100

Cigája

620

10,4

6450

1545

megnevezése
SS

Gyapjú

E

grége
Selyem

sericin-mentes

Len

524

37,0

19400

2500

8270

5,4

44600

4540

1900

23,0

43600

210

1000

40,0

40000

300

200

100,0

20000

500

500

50,0

25000

180

100

200,0

20000

400

40

325,0

13000

530

Kender

Pamut

egyiptomi

4400

4,2

18400

1180

közepes északamerikai

3100

4,0

18000

1100

indiai arboreum

2500

7,2

12400

880

indiai herbaceum

5900

4,6

27000

422

185

54

10000

245

Juta, friss állapotban

XXIII. táblázat.
Lánc

Az anyag megnevezése

V

Lánc- és vetésirányú középérték

Vetés

v

1

V

V2

s

a

k

Kártolt gyapjú ...

0,30—0,40

0,09-0,16

0,25-0,30

0,06-0,09

0,54

1,77

Fésűs

0,45 — 0,50

0,20-0,25

0,40-0,45

0,16-0,20

0,47

1,43

Nyers selyem

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,4

Souple

»

1,0

1,0

1,0

1,0

0,68

1,9

Cuit

»

1,0

1,0

1,0

1,0

0,3

1,45

Chappe

»

0,40—0,45

0,16-0,20

0,30-0,35

0,09-0,11

1,0

1,45

Nyújtott pamut

0,40-0,45

0,16-0,20

0,35-0,40

0, 2 - 0 , 1 6

0,59

1,55

Fésűs

0,45-0,50

0,20-0,25

0,40-0,45

0,16-0,20

0,6

1,45

n

Yv

V

N
1,2

J>

...

...

»

... ._ ...

1

Gerebenezett len és
kender

0,38-0,45

0,61-0,671 0,30-0,40

0,55-0,63

1,0

Kóc-len és kender ... ...

0,30-0,36

0,55-0,60

0,25-0,30

0,50-0,55

1,0

1,2

Juta

0,35-0,40

0,59 - 0,63) 0 , 3 0 - 0 , 3 6

0,55-0,60

1,0

1,62
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E képletek szerint a szövet szakítóereje egyedül a használt fonalak szakítóerejétől és beállításától függ. Ez a függvény azonban csak a helyesen megsodrott fonalakra vonatkozik, vagyis olyanokra, amelyek szálai a
maximális erőnél elszakadnak. Lazábban sodrottaknál, amint az előzőkből
tudjuk, a szálak nem szakadnak el a maximális erő kifejtésekor, hanem
egymáson elcsúsznak, de mert elcsúszásukat a másik fonalrendszer fonalai gátolják, e súrlódás a szakítóerőt némileg növeli. Ámde az ilyen szövet kis szakítóerejénél fogva nem bír akkora időbeli használhatósággal
mint a helyesen gyártott, ezért e hibás gyártmányokkal részletesebben
nem foglalkozunk.
A szakítóerő hasznosíthatóságát ismerve, térjünk át a szakítóhosszúság hasznosításának megállapítására. A fonal és a szövet szakítóhosszúsága között azonban már nincs olyan egyszerű összefüggés, mint a szakítóerők között, mert a láncfonalakat nemcsak a saját, de a vetülékirányú
fonalak súlya is terheli, a vetésfonalakat pedig a láncé. Amíg tehát a
fonal szakítóhosszúsága a szakítóerővel így fejezhető ki:
(124.
Vkglm
addig a szövet szakítóhosszúságát a lánc irányában megkapjuk, ha a láncfonalak szakítóerejét elosztjuk a szövet teljes fajlagos súlyával, vagyis:
„ _
K l

10

'Plkglwcm

~

a vetését pedig:

p

\

a_»—'I

kgim

_ 10

Pv

—

n

kglw

(124/a.

cm
2,

•I
A szövet fajlagos súlyát a 98. képlet szerint azonban így fejezhetjük ki
V

kgim

n
.
r, i n - M M
+ M . l O O M l + gJ
uk g,m -Ui-r uv —
-1- 1 0 0 0 9fí„ •
1 0 0 0 mi
Ha tehát ez értéket a 124/a. képletbe helyettesítjük és feltesszük, hogy
^ = £„, akkor a 124/a. képlet így módosúl:
D

_

1 0 Pkgi10

cm

Pkglcm

10

De a 124/a. képlet szerint
lOPngHocm

=

^

fonal és

CJlkglmZ

10

PvkgUocm
Vv

=

^

^

kgjm'í

ha ezt a jelzést használjuk és R j helyébe -qR0 értéket írjuk, akkor a
124/6. képlet alakja így módosúl:

h n

é s

és

+

R v = R v f

'

rrkw'
* b,' 9Í/

(124/c

m

-

'd-
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E képlet szerint tehát a szövetek szakítóhosszúsága a fonal és a
szálas termény szakítóhosszúságával arányos, arányossági tényezője pedig
a szövet beállításától és a fonalak finomsági számától függ. Hogy e
viszonyszám értéke felől némi tájékozást nyerjünk, vegyük fel a legegyszerűbb esetet, t. i. azt, amikor % = Sí, és bt = bv , ilyenkor a szövet szakítóhosszúsága félakkora, mint a fonalé, vagyis Ri szövet — 0,5 Rif , de
ha a két fonalrendszer finomsági száma és a fonalak beállítása egymástól különbözik, akkor a viszonyszám 0,1-gyel nőhet vagy csökkenhet,
vagyis ez esetben/^ szöv. == (0,5 + Q,\)Rif. E viszonyszám pontos értékét
a 124/r. vagy a 124jd. képletekkel számíthatjuk ki.
A szövetek nyúlása a fonalakétól lényegesen különbözik azért,
mert a kötőpontokban a fonalak elhajlottak. Szakításkor a szakítóerő irányába eső fonalak azonban kiegyenesedni kénytelenek, hosszuk tehát
nagyobb lesz a szövet eredeti hosszánál s ez a méretváltozás a szövet
megnyúlásaként szerepel s a munkát növeli; épen ezért a szövetek jóságának kiszámításakor ezt a körülményt figyelembe kell vennünk.
Lássuk most már, hogy a szövetekben mennyit hasznosíthatunk
a szálasanyag vagy a fonalak jóságából ?
275. A szövet jósága, vagyis az egységnyi súllyal bíró szövetdarabnak szívóssági munkája, ha rövid ányagból készült, a fonalak jóságával
egyrészt olyan viszonyban áll, mint a szakítóhosszúságok, minthogy a
láncirányban mért jóságot a vetülékfonalak súlya, a vetülék irányúét
pedig a láncfonalak súlya is terheli, másrészt a kötőpontoknál képződő
hullámosodás folytán nagyobb ennél. Mielőtt annak kiszámításához fognánk, hogy a szövetek jósága milyen függvénye a fonalak jóságának,
állapodjunk meg a fogalmak egyszerű jelölésében. Jelöljük a láncfonalak
jóságát Mirie\, a vetülékekét Mvf-ie\, a szövet láncirányú jóságát Af;-lel
és a vetülék irányúét M„-ve 1.
Ezekután térjünk át a függvény megállapítására. Feladatunkat a
következő meggondolás alapján oldhatjuk meg. Abban az esetben, ha a
láncfonalakata beállításnak megfelelő sűrűségben fognók be a szakítógépbe, még pedig egy méter hosszban, akkor ennek jóságát kapnók, ha
a 100 bi fonal szakítóerő ábrájának mkg-ban kifejezett értékét osztanók
a 100 bi méter hosszú fonal súlyával, vagyis a láncfonalak saját súlyával.
Ámde a szövetben a láncfonalak a vetülékfonalakkal is terhelve vannak.
(j
G
A láncfonalak ennélfogva 1 -fa vetülékfonalak pedig 1 + ~ többUi
uv
lettel vannak terhelve, miértis a szövetben a súlyegységre vonatkoztatott
munka értéke, vagyis a szövet jósága, a fonal jóságának 1

'hányadát

alkotja a láncirányban, mely hányadot a fonalak hullámosodása folytán
még —val szoroznunk kell, vagyis

A szövet és a fonal jóságának viszonya

1 Mif
Ml mkglkg — —
fll
es

1

Mis

f\l

>+%•

Gi
1
Mv mkg/kgflv
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Mvf

1

(125.

Mvf

flv

uv %
Oy
Ámde a 122. képletben láttuk, hogy gyapjú és pamut esetén:
+

Mj =

y?M0 ,

ha tehát e kifejezést a 125. képletbe helyettesítjük, ez így módosúl:

M,l mkgI kg :
es

r\i M 0
bv %
1 +bt %

M v mkglkg-

f]v

M0

(125 l a .

bt
1 +b ' %
v

Rostszálakból készült szövetek esetén ezek munkaképességét megkapjuk, ha a fonal munkaképességét (1. a 122la. képletet) a szövet másik
irányú fonalrendszerének súlytöbbletével osztjuk és a fvj tényező helyett
Ijr}-1 veszünk. Ennélfogva:

es

..
31— M0
Mlmkglkg = \Jf]l~
b„ %
1 + bi'íft,
Mv mkglkg = \Jfj-.

M„
u

(125/6.

%
%

v
E képletek alapján a készítendő szövetek jóságát előre megállapíthatjuk, még pedig egyaránt a fonal jósági számértékéből, vagy pedig a
megfonandó anyag jóságát mutató számból.
276. A szövet jóságát ismerve, annak tartósságát is kiszámíthatjuk.
E célból a szövet jóságát jellemző számértéket annak fajlagos súlyával
kell szorozni. Ennélfogva a tartósság képlete:

Ml m kg\m" === Mi m kglkg • Okglrt? 1
(126
==
eS
A1V mkglm' Mv m kglkg ' Okglm"- J
E képletbe az M m k g l k g értékét a 125/ű. és 125/6. képletből helyettesítve, ezek alakja a következő lesz:
G,kglm
Mi .mkg lm 2 = f]i M
b, %
1 + bi' yi
v
(126 la.
es
O,kglrr?
M v mkg! m • f]v M0
1 +b'W,
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..
3 rr %/,
Okglm2
Ml m kglm a = \Jfji • M0
^

^

1

(126/6:

es
M v mkglnfi ••
1 + "'
bv

9í,
^
%

E képletek szerint az anyag jóságából, a szövet fajlagos súlyából, a
beállításból és a fonalak numerusából a szövet tartósságát már kiszámíthatjuk.
277. E levezetésekkel bebizonyítottuk, hogy a szövet összes mechanikai tulajdonsága tényleg a szálasanyag vagy pedig a felhasznált fonalak mechanikai tulajdonságainak függvénye, miért is e képleteinkkel a
szövet összes mechanikai tulajdonságát már annak tervezésekor kiszámíthatjuk. Hogy azonban számításainkat gyorsan végrehajthassuk, e képleteinkben előforduló tényezők egymástói való függését is figyelembe kell
vennünk.
A beállítás, a finomsági szám és a szövet fajlagos súlya ugyanis
nem tekinthetők független változóknak. A 96la. képlet szerint ugyanis

W-í

s mert a 91. képlet szerint

*=

10

rf+a'
azért abban az esetben, ha normálszövetet készítünk, vagyis olyat, melynél
e d = a, bi = bv és % = 9Í,,,
akkor a beállítás és a finomsági számok között a következő összefüggés
áll fenn:
i.o
= j o y g L .
(127
K
d( l + e )
űé(1 -f-e)'
'
e képletben ak -\al a normál szövetre vonatkozó a értékek közepesét jelezzük. Az ily szövetek fajlagos súlyát az eddigieknél egyszerűbben fejezhetjük ki, mert Oi = O v ,
így tehát:

Gkgim, = 2 G, = 2 M M j ^ l .

(128.

E képletbe a 127.-ből a b értékét helyettesítve kapjuk, hogy:
— ~ +
.
(128/ű.
ak m (1 + .)
Az itt előforduló értékeket ugyancsak a XXIII. táblázatba foglaltuk.
Ez utóbbi képlet segítségével a szövet összes tulajdonságait kiszámíthatjuk, ha a feldolgozandó szálas termény mechanikai tulajdonsága
és a készítendő szövet fajlagos súlya adva van. E célból elsősorban
kiszámítjuk a 128/a. képlet segítségével
értékét, ezután a 127. képlettel a b értékét, majd az 50.-ik képlettel a fonal s sodratát, a fonal fajtája
szerint a X. vagy a XXIII. táblázatok alapján megállapítjuk az YJ értékét,
Okglm 2
ksm

=
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most már a 125/a. vagy 125!b. képlettel kiszámítjuk a szövet jóságát és a
126la. vagy 126/6.-vei tartósságát, végre a 124/c~rf.-velszakítóhosszúságát.
Amennyiben nem a súly, hanem a készítendő szövet tartóssága
vagy bármely más tulajdonsága volna megadva, a többi értékeket a változók ismert kapcsolata folytán már meg tudjuk határozni.
278. Hogy a most levezetett képletek gyakorlati alkalmazására némi
útmutatást nyújtsunk, ezeket egynéhány esetre alkalmazni fogjuk.
Számításaink eredményei tiszta normálszövetre vonatkoznak. Keményítővel s egyéb impregnálással ellátott szövetek számértékei ezektől
lényegesen eltérők.

Példák rövidszálú anyagból készült árúk számítására.
Első példa. Kártoltgyapjából olyan normálszövet készítendő, amelynek Ci = 210 gr!m 3 és kötése vászon.
A XXIII. táblázat szerint ak — 1,775, e = 0,54 s mert az előbbied szerint £ = 0,05, ez adatok felhasználásával a 128/ű. képletből következik, hogy
=

v = 3,7, vagyis
O-k tJkg/m2 (1 -f- £)

helyettesítve kapjuk, hogy: b =

A

= 13,7, ez értéket a 127. képletbe
' = 13,5 s mert a XXIII. táblázat

K\ 1 T i £ )
2

szerint közepes értékben rj = 0,30 és rj = 0,09 s végre a XXII. táblázatból
M„ = 2400 mkg/kg, igya fonál jósága: Mfmkg /kg = 216, amiből a szövet
jósága a 125la. képlet szerint Mszm kg /kg = 360. A szövet tartóssága pedig
a 126/a. képlet szerint: M s z mkgim- — 72.
Második
példa. Fésűsgyapjúból sávoly kötésű normálszövet készítendő, melynek súlya O = 200 gr/m 2. A XXIII. táblázatból ak = 1,43,
e = 0,47_és rj = 0,45, mely utóbbinak rj2 = 0,2 felel meg. A 128/ű. képletből:
= 4,9, vagyis 9?m = 24. A 127. képlet szerint: b = 23,3 és mert
a XXII. táblázat szerint: M0 mA^/^ = 2100, a fonal jósága: Mj mkg ik? = 420,
a szövet jósága: M s z m k g j k g = 470, tartóssága pedig: M s z m ^ / m 2 = 94.
Harmadik
példa.
Pamutvászon készítendő Y^ gr!m? súllyal.
A XXIII. táblázatból a* = 1,55, s = 0,59 és rj = 0,4, így tehát a 128/ű.
képletből
= 0,44, tehát:
= 19,4. A 127. képletből a beállítás: b = 18
és mert a XXII. táblázat szerint: Mom kgikS = 1100, ezért a fonal jósága:
M f mkg/kg^ 176, a szövet tartóssága: M s z mkg/kg = 220, a szövet jósága
pedig: Msz mkglm* = 44.

Példák hosszúszálú anyagból készült árúk

számítására.

Első példa.
G = 67,7 gr/m? súlyú normál souple selyemszövet készítendő vászonkötéssel,
= 90 finomságú fonalból. A XXIII. táblázatból: ű a = 1,9, e = 0,68 és TJ = 0,4, a 127. képletből: b = 30. Mivel a XXII.
táblázat szerint M„ m k g l k g — 3000, ebből a fonal munkabírása a 122/ű.
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képlet alapján: Mímkelke— 1860, a szövet munkája pedig a 125/6.képlet alapján
M s z mkgikg —1100 s a tartóssága a 126/6. képlet szerint: A1SZmkg/m^ = 73.
Ha azonban a selyem feketére festett és súlya ennek folytán 30%-kal nőtt,,
akkor ezen értékek megfelelően 3 0 % kai csökkennek és így M f mkS/kg = 1270
és M s z mkgikg = 770.
Normál lenvászon készítendő 158 gr/m 2 súlyban.
Második
példa.
A XXIII. táblázatból: ak = 1,2, e = 1 és rj = 0,37, tehát KijWo.61 és
\/r) = 0,72. A 128/ű. képlet szerint: 1 / ^ = 5 , 5 és így 9?m = 30. A 127. képlet alapján a beállítás: 6 = 23. A XXII. táblázatból: Momkg,tg
= 300, amiből a 122/a. képlet szerint a fonal jósága: M f m k g / k g = 183, a 125/6. képlet alapján a szövet jósága: Mizmkglkg = 108, a 126/6. képletből pedig
tartóssága: Aísz
= 17,2.
Harmadik
példa. Vászonkötésű normál jutaárú
készítendőgr/m í
súlyban. A XXIII. táblázatból Ű*=1,62, E = 1, TJ = 0,35, tehát
0,59
és ^ = 0,7. A 128/ű. képlet szerint: ^ = 1 , 7 8 , tehát Dím = 3,16. A 127.
képletből: 6 = 5,5. A XXII. táblázatból friss jutára M o m kgik S ~ 245, amiből
a fonal jósága: M í m kgik g — 145, a 125/6. képlet alapján a szövet jósága:
=
és tartóssága: A f „ = 33.

99) A gyártási költségek és a gyárak tervezése,
a,) Az önköltség.
A fonó-szövőipari gyártmányok önköltsége a következő részletekből tevődik össze, úgymint: a felhasznált szálasanyagok költségéből, a
beruházott (holt) tőkének kamatjából, annak avulási százalékából, a forgó
tőke kamatjából és az üzemköltségekből.
Ez utóbbit a munkabérek, az igazgatás, fűtés s világítás költségei
és a gyártás folyama alatt szükségessé vált segédanyagok beszerzési ára
alkotják.
A kamatot mindenkor a törvényes kamat állapítja meg.
Az avulási százalék gépeknél rendszerint 10%, csak ki nem forrott
új tipusú gépeknél 2 0 % ; az épületekre rendszerint 5%, de nagyobb
rongálásnak alávetett épületeknél 10% számítandó.
280. A szükséges nyersanyag súlyát az árú súlyán kívül az egyes
műveleteknél előforduló veszteségek alkotják. Minthogy a veszteségeket
csak kísérleti úton határozhatjuk meg, ezeket az alábbiakban közölni fogjuk.
Kétségtelen, hogy kezdő munkásoknál a hulladék sokkal több, mint a
munkában jártasoknál, ez okból az esetben, ha a gyár kezdő munkásokkal
dolgozik, az általunk megadott hulladék-százalékot 5 0 % ~ 100%-kal is
növelni kell.
A veszteségek kimutatásakor nem fogunk foglalkozni a zsíros gyapjú
mosása folytán előálló veszteségekkel, sem a homok és a bogácsok folytán
előállókkal, épen úgy nem foglalkozunk a selyemiparban a szericin oldásából
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előállott, a pamutiparban pedig a pamuthoz hozzánőtt s belekevert szennyező
anyagok folytán előálló veszteségekkei sem, mert ezekre megjegyzéseinket
a szálasanyagok ismertetésekor már részletesen megtettük.
A szálasanyagokat megmunkáló gépeken előálló hulladék azonban
nem teljesen értéktelen, ennek eladása értékét, amely az ép anyag értéke
% ^ / 4 - é t teszi, az önköltség számításakor a felhasznált nyersanyag
értékéből le kell vonnunk.
Hogy a beruházási összeg nagyságát megállapíthassuk, ismernünk
kell az egyes gépek munkateljesítményét, az általuk szükségelt hajtóerőt,
valamint helyszükségletüket. Ez adatokat táblázatokba foglalva fogjuk
közölni. Ezek alapján a gépekre szükséges összegen kívül kiszámíthatjuk
az épület nagyságát is.
A forgó tőkére vonatkozólag megjegyezzük: az akkora legyen,
hogy vele az egy évi nyersanyagszükséglet beszerezhető és az egy évi
üzemköltség is fedezhető legyen. Ha a gyár ily nagy forgó tőkével
rendelkezik, az árúk nagybani eladásával is foglalkozhatik, de ha a forgó
tőke, csak fél-akkora, akkor a gyár kénytelen az eladást szerződéses
kereskedőkre bízni (angol rendszer), ha pedig csak negyed-akkora, akkor
bankházra kell támaszkodnia, amely a szükséges tőkét folyósítja.
Normális időben és abban az esetben, ha a bank csak pénzüzletekkel
foglalkozik, ez a kapcsolat igen egészséges ipari viszonyokat szül, amenynyiben a gyáros egész tőkéjét beruházásra fordíthatja, de ha a bank nemcsak
pénzüzletekkel, de ipari vállalkozásokkal is foglalkozik, amint az nálunk
— sajnos — szokásos, akkor ez a kapcsolat kedvezőtlen, mert a bank
a pénzpiac legkisebb zavara esetén megvonja a gyártól a hitelt, ez létét
és üzemét fenntartani nem bírja és a gyár, mint érett gyümölcs, a
bank ölébe hull.
281. Az előző pont szerint az önköltség alkotóit a beruházott és
a forgó tőke alkotják, miért is ezek kiszámításához fogunk.
Hogy a létesítendő ipari vállalathoz a szükséges tőkét megszerezhessük, tájékoztató adatokra van csak szükségünk, ha pedig a szükséges
tőke már rendelkezésükre áll, akkor még a gyár pontos berendezése
tervezetét kell kidolgoznunk.
A tájékoztató költségvetés elkészítéséhez tudnunk kell azt, hogy
milyen szálasanyagot óhajtunk feldolgozni és hogy belőle miféle árút
akarunk készíteni. Ezek alapján megállapíthatjuk először a fonógyárra,
azután a szövőgyárra és végre a kikészítésre vonatkozó adatokat.
A fonógyárra vonatkozó adatok kiszámítását a készítendő fonal
közepes finomsági számából kiindulva végezzük. Kiszámítjuk a készítendő
fonal sodratszámát a 82. pontban kifejtett ^s = ^ ]Asft^J képlettel, ezután
a

fonógép orsójának fordulatszámát, amelyet a XXIV., XXV. vagy a
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XXVI-ik táblázatban összefoglalva találunk meg, ugyancsak e táblázatból
kiírjuk az orsó elméleti teljesítményét, amelyet 0,80-nal, mint a hasznosítás fokával szorzunk. Ez elméleti teljesítményt kaptuk, ha az orsó fordulatszámát osztjuk a fonal méterenkénti sodratával, feltéve, hogy az orsó
állandóan ily fordulattal forog. Ámde ez az eset csak a folytonos fonógépeknél áll be, a szelfaktor ellenben az időnek csak egy részét hasznosítja. A kocsi egy játékához — menetéhez — szükséges idő összetevődik
ugyanis a fonal sodrása idejéből és a kocsi ki- s behúzása, valamint az
irányító- és feszítődrótok váltásának idejéből. Az első tételtől eltekintve,
kártoltgyapjúnál a munkához átlag 8 mp kell, mert kezdetben az orsók
kis fordulattal járnak, a fésűsgyapjúnál ugyanahhoz 4 mp kell, holott a
18s
sodrás ideje/ = 6Ó-^-, mert a kocsi 1,8 m hosszú fonalat fon. A szelfaktor egy menetének munkaideje tehát:
«/ = (8 — 4) -f- 60

mp.

(129.

Ez általános megjegyzések után térjünk át néhány példára.

Első példa: Állapítsuk meg, mekkora tőkét igényel olyan kártoltgyapjú-fonógyár, amely naponként 10 órai munkaidő alatt 1000 kg mosott
gyapjút dolgoz fel 9í m = 18 fonallá?
Minthogy a kártolásnál átlag 6 % a hulladék, a megfonandó súly
940 kg lesz. A XXIV. tábjázat szerint a 18-as fonalból egy óra alatt egy orsó
30 gr-ot, 10 óra alatt, ha a 80%-os hasznosítást is figyelembe vesszük,
300.0,80 = 240 £r-ot = 0,240 kg-ot készít, a 940 kg-hoz így 940:0,240 =
= 3920, kereken 4000 orsó kell. Minthogy orsónként az összes fonó- s előkészítő gépek mozgatása 0,05 lóerőt kíván, azért gyárunk 4000.0,05 = 200
lóerőt szükségei s mert az összes gépek elhelyezésére orsónként 0,35 m2
alapterület kell, azért gyárunknak 4000.0,35 = 1400 m2 alapterülettel bíró
műhelyre és raktárra van szüksége. Ennek építési költsége, ha a helyiségek 3,5~ 4 m magasak, m2 alapterületenként 60 aranykorona, ennélfogva az egész épületé 1400X60 = 84.000 aranykorona. A szükségelt gépek
beszerzési ára — a motort, világítást és fűtést is beleértve — orsónként
100 aranykorona, tehát a tervezett gyár gépi berendezése 400.000 aranykorona, az épületeké pedig 84.000 aranykorona, ennélfogva az egész 484.000
aranykorona beruházási tőkét igényel. A forgó tőke nagysága szintén 100
aranykorona orsónként, tehát az egészé 400.000 aranykorona. A munkások
száma orsónként 0,02 s így az egész gyár 80 munkást foglalkoztat.
A fonalgyártás összes költségei a finomsági számmal változnak, ezért
indokoltabb azt az elkészült fonal hosszúságára vonatkoztatni. 1000 m
láncfonal teljes elkészítése 0,30 aranykoronába, a vetés pedig 0,25 aranykoronába kerül, ennélfogva 1 kg 9 ^ = 18 láncfonál fonása 0,3.18 = 5,4
a. K-ba, a vetés 1 kg-ja pedig 0,25.18 = 4,5 a. K-ba fog kerülni.
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XXIV. táblázat.
A kártoltgyapjú-fonógépekre vonatkozó adatok
A fonal numerusa
A fonal sodrata s/m,h0 =40 mm:
2500- 3200 „ _
40

Km

6

8

10

12

14

16

18

20

lánc

196

226

253

277

300

320

339

358

vetés

156

181

220

222

239

250

271

286

A szelfaktor orsóinak fordulatszáma n perc-ben

4200 4900 5600 6300 6300 63u0 7000 7000

A szelfaktor egy játékának ideje lánc
vetés
mp-ben
A szelfaktor 1 orsójának telje- lánc
vetés
sítménye m'perc-ben
A szelfaktor 1 orsójának telje- lánc
vetés
sítménye gr'perc- ben
A szelfaktor 1 orsójának telje- lánc
vetés
sítménye gr/őrá- ban
A folytonos fonógép orsóinak
fordulatszáma n'peic-ben
A folytonos fonógép 1 orsójá- lánc
nak teljesítménye m'perc-btn
vetés
lánc
Ugyanannak teljesítménye
griperc-bm
vetés
lánc
Ugyanannak teljesítménye
gr őrá-ban
vetés

13" 13" | 13"
12" | 12" | 12"
8,3 r S,3
8,3
9
9
9
1,38 1,04 0,83
1,12 0,9
1,5
82,7 (62,4 j 49,8
90 167,2 54

Megjegyzés

13"
12"
8,3
9
0,69
0,75
41,4
45

13"
12"
8,3
9
0,59
0,64
37
38,4

13' ' 13" | 13"
12" 12" | 12"
8,3 | 8,3- 8,3
9
9
| 9
0,521 0,46 0,415
0,56^ 0,5 0,45
31,2 -27,6 24,9
33,6 ! 30
27

4000 4000 4500 4500 5000 5000 5500 6000
20,4 17,7 17,8 | 16,25, 16,68 15,6_' 16,25 16,76
20,4 1 20,221 20,9 20,00 20,25 21
25,6 25,
2,21 1,78 1,35 1,19 0,976 0,904 0,838
3,4
4,27 2,75 2,04 1,68 1,49 1,25 1,126 1,05
204 132,8 107
81 71,5 : 8,6 54,2 50,4
125 101 89,5 75
67,2 63
256 165
A tényleges teljesítmény a fonal szakadása és
a cséveváltás miatt a táblázatban foglaltnak
0-80 része.

Második példa: Mekkora tőkét igényel a fésűsfonógyár, ha dlm = 50
finomságú fonal gyártására van berendezve s naponként 10 órai munkaidő mellett 1000 kg mosott gyapjút dolgoz fel?
A mosott gyapjúból a kártoló műveletek folytán 4 % a hulladék,
fésülendő tehát 960 kg; ha a fésülés folyamata alatt 20% kerül a kócba,
akkor a fonógépen 768 kg lesz megfonandó.
Az anyag fonását szelfaktoron végezzük. Ha a feldolgozandó gyapjú
60 mm hosszú, akkor a méterenkénti sodrásszám:
A
4600' 3 6 0 0
'
. |/'5Ö = 542 ~ 424, átlag 483
=
W
s mert a XXV. táblázat szerint ily fonalból egy orsó 10 óra alatt 110 gr
fonalat készítene, ha cséveváltás nem volna, ez utóbbi miatt ennek csak
80%-a hasznosítható, egy orsó tehát 110.0,8 = 88gr-ot fonhat meg; miért is
768 kg megfonásához 768000:88 = 8740, kereken 9000 orsó kell. Az összes
gépek hajtása orsónként 0,07 lóerőt, így az egész gyár 9000.0,07 = 630
lóerőt igényel. Az összes gépek elhelyezéséhez a raktárakkal együtt
orsónként 0,5 m2 alapterület szükséges, a tervezett gyár alapterülete
9000.0,5 = 4500 mEnnek
felépítése, mert a helyiségei részben 4 m-nél
s
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magasabbak, m2-ként 70 aranykorona s így az épület 4500.70 = 315,000
aranykorona. A munkások száma orsónként 0,03, e gyár tehát 9000.0,03 =
= 270 munkást foglalkoztat. Az összes munkagépek beszerzésére a
motorral, világítással és fűtéssel együtt orsónként 200 aranykorona, vagyis
összesen 9000.200 = 1,800.000 aranykorona kell. A szükséges beruházás
összege, a telek árát még be nem tudva: 1,800.000 + 315.000 = 2,115.000.
A forgó tőke orsónként 150 a. K, összesen tehát 9000.150=1,350.000.
A fonás költsége 1000 m fonalra vonatkoztatva lánc esetén 0,35, vetés
esetén' pedig 0,3, átlagban tehát 0,32 s így 1 kg 50 számú fonal elkészítése 50.0,32 = 16 a. K-ba kerül.

Harmadik
példa: Olyan nyujtottfonal-gyártásra berendezett pamutfonógyár tájékoztató tervezete készítendő el, amely naponként 1000 kg
amerikai pamutot (ha = 35mm ) dt„, = 20 finomságú fonallá dolgoz fel.
Minthogy a csomóbontástól az utolsó nyújtóig használt gépeken a
hulladék 20%-ra vehető, a 10 óra alatt, megfonandó anyag súlya 800 kg.
A XXVI. táblázat szerint egy szelfaktor orsó 10 órai teljesítménye
0,240.0,90 = 0,216 kg. A feldolgozandó 800 kg-hoz 800:0,216 = 3700
orsó kell, ha csak szelfaktorral dolgozunk, de ha felerészben erősebb láncfonalat kellene gyártani, akkor gyűrűs orsókat is használhatunk s mert
ezek munkateljesítménye a fenti táblázat szerint kétszeres, a 800 kg megfonásához tehát 2000 szelfaktor orsó s 900 gyűrűs orsó kellene. A szükséges motorikus erő — az elektromos világítást is betudva — orsónként a szükséges szelfaktor-orsókat alapúi véve 0,04 lóerő, így a nevezett
gyár működtetéséhez 3700.0,04 = 148 lóerő kell.
A szükséges alapterület orsónként 0,3 m-, ennélfogva 3700 X 0,3 = 1100
m szükséges. A helyiségek 3,5 m magasak, ezek költsége m %-ként 60 a. K,
s így az épület költsége 66.000 a. K. Az összes gépek beszerzésének költsége a motorral s a világítással együtt orsónként 50 a. K, tehát összesen
3700.50 = 185.000; ehhez az épület költségeit hozzáadva kapjuk a
beruházott tőke nagyságát: 251.000 a. K-át, a forgó tőke orsónként szintén
50 a. K, összesen tehát 185.000 a. K, úgyhogy az összes tőke orsónként 100-120 a. K.
2

Egy kg fonal gyártásának költsége ez esetben 0,4 a. K.

Negyedik példa:
Fésűspamutfonal-gyár tervezendő, mely 10 órai
munkaidő alatt h0 = 35 mm-es anyagból 1000 kg-ot dolgoz fel 9Í,„ = 86 számú
fonallá. Az előző gépek vesztesége épúgy, mint a nyújtott anyagnál,
20%, a fésülőgépen 15%, ennélfogva 1000 kg anyagból megfonandó
650 kg. Minthogy egy szelfaktor orsó a XXVI. táblázat szerint 10 óra
alatt 61 X 0,9 gr = 0,055 kg-ot fon, így 650
fonásához 11.818, kereken
11.000 orsó kell.
A szükséges motorikus erő orsónként 0,04,tehát összesen 11000.0,04=
= 440 .lóerő. A szükséges alapterület 0,6 m2 orsónként, ennélfogva ösz-
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szesen 6600 m2. A beépítés költsége m2-ként 60 a. K, ennélfogva az építés
összes költsége 396.000 a. K.
A gépek, motor stb. beszerzése orsónként 60 a. K, összesen tehát
660.000 a. K-ba kerül, amely az épületek költségeivel együtt az összes
beruházott összeget adja, 1,056.000 a. koronát.
A forgó tőke orsónként ugyancsak 60 a. K, az egész tehát 660.000 a. K.
Egy kg fonal gyártásának költsége ez esetben tehát 0,7 a. K.

Ötödik példa:
Gerebenezett lenfonal gyártandó. A fonal finomsága
— 50, a feldolgozandó anyag mennyisége 800 kg gerebenezett anyag.
A nyújtás- és előfonásnál a hulladék 15"/o, ezért 700 kg fonandó meg.
A XXVII. táblázat szerint egy orsó 10 óra alatt átlag 70 gr X 0,80 = 56 gr,
azaz -0,056 kg-ot dolgoz fel, 700.0,056= 12820, kikerekítve 13.000
orsó kell. Orsónként a ióerőszükséglet 0,01 LE, összesen kell tehát 130
LE. A szükséges alapterület orsónként 0,5 m 2, kell tehát 6500 m 2; ennek
felépítésére w2-ként szükséges 60 a. K, összesen: 390.000. Az összes
gépek beszerzésének költsége orsónként 140 a. K, összesen: 1,820.000 s
így a beruházás tőkéje 1,820.000 + 390,000 = 2,210.000 a. K. A forgó
tőke orsónként 140 a. K, összesen 1,820.000 a. K.
XXVII. táblázat.
LenA fonal
numerusa

és

kenderfonógépek

1 2Vs~4

9lm

5-9

adatat

10-16

20-30

száraz-fonás

A water-fonógép
(n) fordulatszáma
percenként

2000

2300

35-45

50-70

nedves-fonás
2700

i

3200

3500

3600

A fonal sodrata lánc J158- 200 220-300 318-400 445-550 595-670 705-850
s/m, h0 =350 mm:
s = ( 1 0 0 - 80)V« vetés 125-160 178-240 250-320 360 - 440 470 - 530 -70-670
Teljesítmény
m/perc alatt
Teljesítmény
gr/óra alatt

lánc

12,6-10

12,7-9,3

8,5-6,75 7,2-5,7

5, -4,97 5,1-4,25

vetés 16,0-12,5 15,7-11,6 10,8-8,50 8,9-7,25 7,45-6,60 6,3-5,4
lánc

300-150 153-62

vetés 384-187

51-25

188-77 64,6-32

21,6-11,7 13,4-6,526,8-15

6,1-3,65

17,8-8,8 7,55 — 4,65

A lensodrás képletében előforduló a tényező ( a = 100—80)
átlagos értékben van felvéve.
„ ^ Adott esetekben ennek érMegjegyzés

j

téke kiszámítható az a =
képletből, ahol száraz-fonásnál rj = 0,27 - 0,4 és C== 0,3, nedves-fonásnál -q = 0,3 - 0,57
és C = 0,5. A tényleges munkateljesítmény a táblázatban
foglalt értéknek 0'80-a, mert a csévéket váltani kell.

182. A fonógyárak tájékoztató költségelőirányzatát
szövőgyárak tájékoztató előirányzatára térünk át.

ismerve,

a
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XXVIII. táblázat.
A szövőgépre vonatkozó adatok.
A szövet
neme

Percenkénti
fordulat

A szövőgép ára

Pamut

160-140

360-450

Len, kender

160-140

Juta, gyapjú

130

Széles gyapjúszövőgép

60-80

A borda
szélessége

80 — 90

ha szt, = 95
80 — 90
900-1200
ha szft = 95
900-1200

A szövőgép hely-

szb cm szükséglete m"- ben

Megjegyzés

cm1,15 X ( s z * + 1,26)
cm1,15 X

+ 1,26)

80-9 Ocm 1,15 X

+ 1,26)

Szövésveszteség
gyapjúnál
2~4°/o?ig

sz/j = 140 cm
1200-1500
200
ha szb = 200
3000-3600 K

ha

cm 1,40 X

+ 1,60)

Pamutnál,
len- és kendernél
2 — 3°/o

A szövőgépek óránkénti munkateljesítményét megkapjuk, ha a percenkénti fordulatszámot 60-al szorozzuk, a szorzatot a vetésirányú beállítás
számával (b) osztjuk s e szorzatot még a hasznosítás fokával is szorozzuk.
Ez utóbbi ügyes munkás estén 90%, kezdőknél 60%. A teljesítmény tehát:

Hmi óra =

(0,90 — 0,60).

(130.

A bevetés sűrűségét (bv ) a 127. képlettel határozhatjuk meg.
A szükséges munkás-számra vonatkozólag közöljük, hogy a pamutszövőgépeknél kezdő munkás egy szövőgépet, ügyesebb kettőt, sőt négyet
is elláthat, a lánc szakadását jelző készülékkel és cséveváltó-szerkezettel
felszerelt gépekből pedig nyolcat, sőt tizenhatot. Ennél többet nem célszerű
egy munkásra bízni, mert a munkás túlságos terhelésével az idő hasznosítása
rohamosan csökken.
Posztószövő-gépekből az ügyes munkás legfeljebb kettőt lát el, a
cséve váltó és láncfonal szakadását jelző készülékkel felszereltekből azonban négyet.
A szövőket a hasznosított vetések szerint fizetik.
A pamutszövők 1000 vetésenként 0,15 — 0,3 aranykoronát kapnak,
ha a szövet 1 méternél keskenyebb és a nyüstök száma kettő; szélesebb
szövetekért és a több nyüstött igénylőkért felár jár, még pedig az a 100
cm-x\é\ szélesebb szövetekért 10—10 cm-ként 10%.
Kártoltgyapjú szövéséért, ha a szövőszék széles, a szövő 1000 vetésenként 0,3-0,6 a. K-át kap.
Keskeny len- és kendervászon szövéséért 1000 vetés után a díj
0,2 — 0,3 a. K, a több nyüstös árú szövéséért pedig 0,3 — 0,5 a. K.
A 100 cm-nél szélesebb árúkért 10—10 cm-ként 10% felárat fizetnek.
A szövőgyár működéséhez szükséges lóerő a szövőgépek számával
arányos. A pamutszövőgyár összes gépei szövőszékenként 0,25 lóerőt,

Az appretúrára vonatkozó adatok
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a len-, kender- s jutaszövőde összes gépei 0,5 lóerőt, a gyapjúszövőgyár
összes gépei pedig 1 lóerőt igényelnek.
Minthogy egy munkás több szövőgépet is kezelhet, ezért a keskeny
szövőgépeket négyes csoportokban állítják fel olykép, hogy két-két
szövőgép lánchengere kerüljön egymással szembe, közöttük azonban
0,5 tn köz hagyandó, hogy a munkás az elszakadt láncfonalak helyét a
lánchengeren felkereshesse. E négyes csoportokat részint úgy helyezik el,
högy bordáik egymással szembe kerüljenek, részint pedig tengelyeik
irányában egymás mellé sorakoztatják. A szemben álló szövőgépek között
0,7~0,9 m, a tengely irányában elhelyezett csoportok között pedig
1,8 ~2 tn köz hagyandó. Ez utóbbit azért vesszük ekkorára, mert e
közökben szállítják a szövéshez a lánchengereket.
A négyes csoportok hajtószerkezeteit munkásvédelem szempontjából a csoportok közepére helyezzük el, ezért a szövőgépek fele-részét
jobboldalú, fele-részét pedig baloldalú meghajtással rendeljük meg.
A széles gyapjúszövőgépeket egyedenként úgy helyezzük egymás
mögé és egymás tengelye irányában, hogy az egymás mögé kerülő
szövőgépek között 0,8~1 m köz maradjon, a tengely irányában elhelyezett
szomszédos szövőgépek között pedig 3 ~ 3,5 m; ez utóbbi méret, azért
olyan nagy, mert e szövőgépek lánchengerei hosszabbak és súlyosabbak,
szállításukhoz tehát több hely kell.
A szükséges tőkére vonatkozólag tájékoztató adatként közöljük,
hogy keskeny pamutszövőgépekként 1500 a. K befektetés és 2000 a. K
forgó tőke kell, keskeny len- s kender-szövőgépekként 2000 a. K a befektetés
és 3000 a. K a forgó tőke, míg síéles gyapjúárúkhoz szövőgépekként 5000
a. K beruházásra és 5000 a. K forgó tőkére van szükség.
A szövőgyárakra vonatkozó tájékoztató adatokat ismerve, még áz
appretúrákra vonatkozólag közlünk egynéhány adatot.
Kártoltgyapjúszövetek appretúrájáért folyóméterenként fizetendő árak
a következők: a festésért 0,5~1 a. K,aMelton-appretúráért 0,11~0,16 a. K,
a posztó-appretúráért 0,21 ~0,28 a. K, fésűsgyapjú-utánzatok kikészítésénél
0,12~0,21, velur-appretúráért 0,15~0,25 a. K és fürtös appretúráért
Q,18~0,25 a. K.
Fésűsgyapjúszövetek kikészítése folyóméterenkint 0,12~0,22 a. K-ba
kerül.
Lenárúk mángorlása folyóméterenkint 0,06~ 0,07 a. K, azok fehérítése,
ha 1 tn-nél keskenyebbek, 0,3 ~0,6 a. K, az ennél szélesebbekért 0,6 ~0,9
a. K-t fizetünk.
Pamutárúk kikészítése s fehérítése 0,14 ~ 0,17 a. K, festése s színes
nyomtatása pedig 0,18~0,25 a. K-ba kerül.
283. Az előző porrtban a gyárak berendezésére tájékoztató adatokat
közöltünk. Ha ez alapon a gyár létesítéséhez szükséges tőkét biztosítottuk, a gyárnak részletes tervezetét s költségvetését kell elkészítenünk
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4,5-7

m

1.000
3.000

1

B

7

8

m

CO

II

•r*
cí

3 személy

2 személy
|

2 személy
3 kocsi előkészítéséhez 6 munkás

5.400
60-180 mióra
Egy kocsiban 6 — 8
vég áll 6—24 órán

5.400

3 személy
1.100
óra alatt 60 vég

00

3,5 . 2 3 = 8

2 női munkás
1.000
14.000

o

Hajtogatógép

2 női munkás
2 női munkás

2.700

b£
-a
s

Gép bágyasztőavatáshoz

co"

Hidraulikus prés

oo

3 . 3,5 = 10
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A gép részére 1,2 .1,2 =
= 1,44 és 1,7.1,2 = 2,04

5

c

Vasalógép (hengeres prés)

9 óra alatt 40-50 vég
2

E
<u

Felhengerlő 2,8 . 1,5= 3
12
Gőzölő henger = 2

2 7.12 = 32 4

o" o"

o

Hajtás 10 LE
j Ventiláció 3 LE

2-10% az
appretúra
< minősége
szerint
9 óra alatt 1 vég

10 óra alatt 200 m

o
có

N
tfl
CO

Dekatáló készülék

I
CN
2,3.2,7 = 6,2

f

1,7.45 = 7,6

rí

2,38.2.12 = 5,05

00

Szárítógép

3 . 2,6 = 7,8
co~
Tf

Kefélőgép 2 kefével,
1,7 m széles munkahengerrel

eo"

in

1

Keresztirányú nyírógép

2 személy
5.000

?

1,75-2,5

l
m
CO
in

Hosszirányú nyírógép

2 személy
1.300

m

II
m

Kettős bogácsológép,
1,5 m széles munkahengerrel

3 személy
2.400

10—15 percenkint
3 — 4 vég egyszerre

m
cí

10 óra alatt 1 vég

10 géphez 6 munkás
és 3 előmunkás
3.200

1 vég '/•_>— 5 óra hosszat
Átlagban 10 óra alatt
6 — 9 vég á 25 — 30 m

1,24.1,87 = 2,32

<N
in

Egyszerű bogácsológép
1,5 m széles mnnkahengerrel

6 gephez 1 munkás, felrakásnál még segítség

4 — 5 óra alatt 5 vég

2.2.5 = 5

O*

3 személy

10.000

3 — 4 géphez
1 személy

"t.

\

Röpítőgép szövet részére
1,8 m átmérővel

Hengeres kallógép,
a henger működő szélessége 0,11 m

Festőkád (szövet részére)

2 személy

1 1 gephez 1 szemely, 40
Könnyebb árú- géphez 1 főmester, 1 mester, 2 elömunkás (fésűs
hoz 200", nehe
zebb árúhoz 3000 anyagnál 2 géphez 1
munkás)

2 női munkás

1000

15 csévére 1 női
munkás

10 óra alatt 25-30
vég-

iKád 2 . 3,5 = 7. Röpítőgép 1,5 m átmérő. Szárító
3.5,7 = 17,1

s =
>>
n bű
PlOti

1.400

- C 53

10 óra alatt 6 — 9 vég
á 25-30 m

o5"|

o
t-í

1,6.3,8=6,1

!
CO

Karbonizáló berendezés
(1 kád, 1 röpítőgép, 1 szárító)

•Jj

Szövetmosógép
1,03 m hosszú hengerekkel

0,35-0,45, Hossz: bordaszéBevetés, száma
i
lesség + 1,5 m
i 2 — 3 szövő80-100
percenként
í szék 1 LE-rt Szélesség: 1,75 ni

1
m_

1

25 szövőszékhez
1 drb.
100 drb szövőszék- i
hez vagy 4 drb. fel-1
vetőhöz 1 drb. '

OMU
C in
CN CJ

3,5 . 8 = 28

Gép teste 1,9. 4,5 = 8,5
Csévetartóval 4,5. 7=3! ,5

100 ml perc orsónkint

ti
n

o
o
o
Tf
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o

Szövőgép

1

Lánc-felvető

1 .6,5 = 6,5

rt o
M®

Lánc-írező, szárító és felhengerlő gép,
2,8 m széles

20 orsó
0,5-1 LE

•f
o"

Magas menetekben csévélőgép
(láncfonalak átcsévéléséhéz) 60 orsóval

részletes tervezetére vonatkozó adatok
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Kártoltgyapjú-fonó-, szövő- és kikészítőgyár részletes terve

EME

E célból olyan gépgyárosokhoz fordulunk ajánlatokért, kik a szükséges speciális gépeket gyártják. Az ily ajánlatokban nemcsak az árakat találjuk felsorolva,
hanem a gépek munkaképességét, az általuk szükségelt lóerőt s alapterületet is. Ez ajánlatok alapján állítjuk össze a gyár berendezésének tervét.
Hogy a részletes gyári tervezetet ez adatok alapján mikép készítjük
el, azt néhány példában mutatjuk be. Az árajánlatok helyett a XXIX.,
XXX. s XXXI. táblázatokba összefoglaltuk a fonó-, szövő- és kikészítőgépek munkaképességét, erő- és helyszükségletét s az anyagveszteséget.
A gépek s épületek beszerzése árait aranykoronákban jeleztük és ez
idő szerint érvényes árakul az 1910. évi áraknak másfélszeresét vettük
fel. Ez az ár ugyanis az 1920. év első felén át érvényben volt árakkal
jól egybevág. A gyapjú árát, a fizetéseket és a munkabéreket az 1910.
évben érvényes egységekkel egyenértékűnek vettük aranykoronákban.
A kártoltgyapjúra vonatkozó adatokat a XXIX. táblázat tartalmazza.
E táblázat segítségével példaként olyan kártoltgyapjúszövet-gyár teljes
berendezését fogjuk kiszámítani, amely naponkint 10 órai munkaidő'
alatt 1000 kg /. P. minőségű mosott gyapjút
= 15 finomságú fonallá
s ezt a fonalat normálszövetté feldolgozni képes.
A magyar gyapjú átlag 80% gyapjúzsírt tartalmaz, ezért az 1000 kg
mosott gyapjú helyett napjára 5000 kg zsíros gyapjút számíthatunk
A raktározandó évi anyagmennyiség: 15.000 q zsíros gyapjú. Hogy ezt a
mennyiséget elhelyezhessük, a raktárnak 30.000 /re3 férővel kell bírnia.
Az 5000 kg zsíros gyapjú mosásához a XXIX. táblázat szerint két
le iathán kell, mert egy leviathán 10 óra alatt 3000 kg zsíros gyapjút mos.
E két mosógép 15 LE-1, 82 m2 alapterületet, 8 munkást igényel és
beszerzése ára: 26.000 a. K;
kell továbbá egy drb. röpítőgép, ami 2,5 LE-1, 4 rez2 alapterületet
és 1 munkást igényel s beszerzése ára: 2.400 a. K;
folytonos szárító 7 kamrával, ez: 13 LE-1, 30 /re2 alapterületet, 3 munkást igényel és beszerzése ára: 8.000 a. K.
Feltéve, hogy a gyapjú nem homokos vidékről való, a szárítóról
közvetlenül a farkasra és az olajozó farkasra kerül; akkor 1000 kg mosott
gyapjúhoz szükséges
1 farkas, amely 3 LE-1, 5,6 /re2 alapterületet, 1 munkást igényel és ára:
1500 a. K;
1 olajozó farkas, amely 4 LE-1, 5,6 /re2 alapterületet, 1 munkást
igényel és ára: 1600 a. K.
Minthogy a farkasolás folytán a veszteség 1%, az első kártolóra
990 kg anyag jut feldolgozásra.
A kártoló munkaképessége, 10 órai munkaidőt felvéve, a 69. pont
értelmében, ha 9 ^ = 10, sz = 180 cm, v = 1 /re, 9^ = 2000:
. szcm . vFm 60 .60.10
113,5.
(131.
%
'
1000
1000
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A 990 kg gyapjú feldolgozásához kell tehát 990:113 = 8,6, azaz
kereken 8 kártoló-rendszer. E 8 kártoló-rendszer 80 lóerőt, 206 m? alapterületet, 16 munkást és 2 mestert igényel. Ára: 88.000 a. K.
Minthogy a kártolásnál 5 % veszteség áll elő, a szelfaktorra 990.0,95 =
= 940 kg előfonat kerül.
A
= 25 finomságú fonal sodratát a XXIV. táblázatban is jelzett
képlettel kiszámítva, adódik, hogy egy orsó 10 óra alatt, ha folyton üzemben volna, 0,360 kg-1 dolgozna fel, de a csévéváltás folytán ennek csak
0,80-adát, azaz 0,288 kg-t fon meg, ennélfogva a 940 kg előfonathoz
940.0,288 = 3260 orsó szükséges, vagyis 7 drb. 470 orsós szelfaktor szerzendő be. E szelfaktorok munkaszükséglete:

LE = 0,8-f- (0,012~0,02) X orsószám;

(132.

jelen esetben egy szelfaktor

LE = 0,8 + 0,016.470 = 8,3,
vagyis a 7 drb szelfaktor 58,1 lóerőt kíván.
A szelfaktorok helyszükséglete:
hossza méterben =

orsószám X osztás -J- 1,8 m.

(133.

Az osztás kártoltgyapjúnál: láncfonal fonásakor T = 48—52 mm, vetésfonal készítésekor t = 43—45 mm. A 9Í,„ = 15 esetén tehát 3 szelfaktoron
T = 48 és 4 szelfaktoron z — 45.
A láncot fonó gép hosszúsága H m = 470.0,048 + 1,8 m = 24,3, a
szélesség pedig 3,5 m. Vetést fonóé H m — 470.0,045 -f 1,8 = 23, a szélesség
3,5 m, a szelfaktorok összes helyszükséglete: 165,5 m?.
A munkások száma: 32 fiatal munkás, 4 fonó és 1 mester. E gépek
ára 57.500 a. K.
A fonodában elkészült fonal súlya, minthogy a fonásbeli veszteség
1,5-2%, 940.9,98 = 920 kg fonal, ennek hossza Lm = Ogr/m . %„ =
= 920.000 X 15 = 13,800.000.
E mennyiség fele átcsévélendő. A táblázat szerint egy csévélőorsó percenkint 100 m-1, tehát naponkint 60.000 m-t csévélhetne, ha csévéváltás nem
volna, ezt is figyelembe véve, teljesítménye: 60.000X0,80 = 48.000 tn.
Az .átcsévéléshez 6,900.000:48.000 = 143-150 orsó kell. Egy gépen kétoldalú elrendezésben 50 cséve helyezhető el, ezért három csévélőgép
_§zükséges, amelyek együttesen 7,5 lóerőt, 16,5 m2 alapterületet, 12 női
munkást igényelnek és áiuk 6000 a. K.
Az elrontott kopszokhoz egy vetülékcsévélő is kell 50 orsóval.
Ez 2,5 lóerőt, 6 m2 alapterületet, 5 női munkást igényel és ára 1000 a. K.
Számításunk további menetéhez a láncfonal beállítását is ismernünk
kell, ez, a . 127. képlet és XXIII. táblázat szerint a kész szövetre vonatkoztatva: 6 = 14,6. Feltéve, hogy 145 cm szélességű szövetet kívánunk
előállítani, a felvetendő fonalak száma: 2120. A borda szélessége, ha a szövet
10%-al kallózandó és szövéskor 5%-kal zsugorodik: 145.1,15=167 cm.

510
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A 129. képlet szerint egy szövőszék 10 óra alatt teljesít:

LmiW óra ^He'foV

0,8 =

26,2

méteft

'

(133

-

az ennek megfelelő forialmennyiség: 20,2.14,6.100.1,67 = 64,000 my
minthogy pedig naponkint 6,900.000 méter szövendő fel, ennélfogva a
beszerzendő szövőgépek száma: 6,900.000:64.000= 108.
A felvetéshez szükséges gépek:
5 fel vetőgép, amelyek 2 LE-1, 158 ni 1 alapterületet, 10 munkást
igényelnek s áruk 1000 a. K és
1 enyvezőgép, amely 12 LE-1, 30 tn3 alapterületet, 2 munkást igényel
s ára 3000 a. K.
A 108 szövőgép pedig
64,8 LE-1,605 /ra2 alapterületet, 108 munkást, 6 előmunkást, 2 almestert,
2 mestert igényel 'és ára 324.000 a. K.
A szövőgyár napi teljesítménye 108.26,2 = 2720m lehetne, de mert
a felvetés, enyvezés, behúzás és szövés folytán 6,5"/0-os veszteséget kell
számítanunk, ezért a teljesítmény csak 2720.0,935 = 2540 m lesz. Egy
véget 30 /ra-esnek véve, naponkint kb. 85 vég kerül nemesítés alá.
A nemesítéshez (appretúrához) szükséges gépek és adataik a következők :
mosáshoz 10 mosógép kell, ezek 30 LE-1, 61 ni 1 alapterületet, 4
munkást, 1 mestert szükségeinek s.áruk 14.000 a. K;
kallózáshoz 10 kalló kell, ezek bQ'LE-i, 23 m2 alapterületet, 6 munkást, 3 előmunkást szükségeinek s áruk 32.000 a. K;
kell továbbá 1 röpítőgép, ez 4 LE-1, 5.4 /re2 alapterületet, 3 munkást
kíván s ára 2400 a. K;
10 drb. kettős bogácsológép, ezek 30 LE-1, 152 m2 alapterületet,
20 munkást szükségeinek s áruk 50.000 a. K;
8 drb. festőkád, ezek 9,8 LE-1, 40 /re2 alapterületet, 10 munkást
szükségeinek s áruk 5600 a. K;
4 drb. mosógép a festett árúkhoz, ezek 14 LE-1, 24 /re2 alapterületet,
4 munkást kívánnak s áruk 5600 a. K;
2 drb. szövetszárítógép, ezek 26 LE-1, 64 /ra2 alapterületet, 6 munkást szükségeinek s áruk 28.000 a. K;
9 drb. nyírógép, ezek 5,4 LE-1, 45 /ra2 alapterületet, 18 munkást
szükségeinek s áruk 24.400 a. K ;
1 drb. dekatáló, ehhez 1,8 LE, 8 /ra2 alapterület, 3 munkás szükséges s ára 1100 a. K;
1 drb. kefélőgép, ez 1,0 LE t, 6 /ra2 alapterületet, 2 munkást kíván,
ára 1000 a. K;
1 drb. hengeres prés, ez 8,5 LE-1, 10 /ra2 alapterületet, 2 munkást
igényel s ára 5400 a. K;
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1 drb. hidraulikus prés 4 drb. kocsival, ez 6,0 LE-i, 14 m2 alapterületet, 8 munkást szükségei s ára 9000 a. K;
2 drb. bágyasztógép kefehengerrel, ezek 1,6 LE-1, 10 m2 alapterületet, 4 munkást kívánnak, áruk 2000 a. K;
2 drb. hajtogatógép, ezek 1,2 LE-1, 16 m % alapterületet, 6 munkást
szükségeinek s áruk 6000 a. K.
A felsorolt gépek beszerzése 704.000 a. K, LE = 450, alapterületük =
= 435 m2, a munkás-szám 310.
A gépek felállítása és az alapozó munkálatok költségei a gépárak
25%-ára tehetők, ez 176.000 a. K, ehhez hozzájárulnak a csomagolás és
szállítás költségei, amelyek szintén 25%-ra, azaz 176.000 a. K-ra vehetők.
Példáink kiszámításakor eddig csak a gépek által fedett alapterületet
vettük figyelembe, azonban gondoskodnunk kell még a gépek kezeléséhez és az árúk szállításához szükséges területről is. Gyakorlati adatként
közöljük, hogy e célra a gépek által elfoglalt terület 2,5-szerese szükséges.
Mindezt figyelembe véve, gyártelepünkhöz összesen 4.250/ra2 alapterület
lesz szükséges. Ennek felépítése /ra2alapterületenkint 65 a. K-val számítható,
mert az apprétúra részben magasabb termeket is igényel, tehát a költségek összege 276.000 a. K. Az épület, ha elegendő földterülettel rendelkezünk, shad-, vagyis fogazott tetővel készül, északra néző tetőablakokkal.
Ennek fűtése költségesebb, de nyáron a munkások a hőségtől nem szenvednek annyit, mint más épületben. Térszűke esetén háromemeletes vasbetonépületet használhatunk, ebben az appretúráta földszinten rendezzük el,
a festőműhelyt is oda helyezzük; az első emeleten a szövőműhelyt, a
másodikon a felvetőgépeket s részben a szelfaktorokat, a harmadikon
pedig a farkasokat, a kártolókat és részben a szelfaktorokat helyezzük el.
A gyár világítására vonatkozólag megjegyezzük, hogy az kielégítő, ha
10 m2 alapterületenkint 50 gyertyafényt használunk. Gyártelepünket ennélfogva 21.300 gyertyafénnyel kell megvilágítani, ami 32.000 wattot igényel.
Ha ezt gyárunk áramfejlesztőtelepével akarnók termelni, ehhez 50 LE-i
kellene felhasználnunk. Az előbb kimutatott lóerőszámot ezzel növelve,
adódik,hogy gyártelepünk 500 LE-i igényel s mert a transzmissziók miatt
70% hatásfokot kell számításba venni, ezért gyárunkat 635 LE-ve 1, azaz kb.
700 LE-ői teljesítő motorral kell ellátnunk.
A 700 LE-]ű gőzgép ára
90.000 a. K
2
ehhez kell egy darab 250 m fűtőfelületű kazán
áruk ... 80.000 » »
és épen olyan nagyságú tartalékkazán
továbbá épen akkora nagyságú kazán a festő, mosó és
dekatáló műveletekhez
40.000 » »
a gőzvezetékek s tápszivattyúk
„ 55.000 » *»
a kémény építése, a kazán befalazása és a gőzgép alapzata... 55.000 » »
összesen tehát
320.000 a. K,
vagyis lóerőnkint 456 a. K.

512
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A fűtés, szellőztetés és vízvezeték költségei a helyiség férője szerint
számítandók. Gyárunk férője, 4 m átlagos magasságot felvéve, 17,000 m 3s mert /re3-kint e felszerelés 6 á. K, ennélfogva ez a berendezés 102,000
a. K ba kerül. E számba bele vannak foglalva a szükséges vízmennyiséget
szállító szivattyúk is. E gyár ugyanis 5 ~ 6 /re3 vizet szükségei percenkint
Az előbb a világítás erőszükségletét vettük figyelembe, most még
berendezésünk költségét kell számításba ver.nünk.
A 30 kw teljesítményű gerenátor ára
... 3.000 a. K
900 drb. villanykörte
600 J
A fővezeték: 1000 m hosszú, 36 /re/re3 keresztmetszetű rézdrót 3.500 >
4000 m vezetékdrót 6 /re/re2 keresztmetszettel
4.000 >:
2.500 >
2000 darab szobai zsinór a lelógó körtékhez
összesen
13.600 a.
vagyis átlag /re2 alapterületenkint 3,2 a. K.
• Szükséges továbbá gyártelepünket javítóműhelyekkel is felszerelni
még pedig asztalos-, kovács-, gépjavító- és mechanikus műhellyel. E műhelyekben 10—12 ember van elfoglalva, ezek gépen 10—15 LE-1 használnak:
fel, amely azonban az előbbi kikerekítéssel fedezetet nyert. E javítóműhelyek alapterülete 100 /re2. A javítóműhely épületei a berendezéssel együtt
54.000 a. K t igényelnek.
Összefoglalva az eddig közlött számértékeket, kitűnik, hogy gyártelepünknek alapterülete 4350 /re2-t foglal el és szükségünk van 700 LE-re,
a munkás-létszám pedig 326. A beruházás tőkéje telek nélkül: 1,850.000
a. K, ha pedig a telket meg kell vásárolnunk, akkor 20.000 /re2 terület
beszerzésére négyzetméterenkint 2 a. K == 40.000 a. K-val kell még a beruházást növelni.
Ezek után a forgó tőke nagyságának megállapítására térünk át. Az egyévi üzemköltségek fedezésére a következő összegekre volna szükségünk:
A feldolgozandó 5000 kg zsírban nyírt gyapjú beszerzése ára
kg-Vént 1,5 a. K, az összes évi anyagszükséglet vételára 2,250.000 a. K,
de mert az előálló hulladék belekeverhető, ezért 10%-kal
kevesebb gyapjút kell vásárolnunk, e címen tehát a
forgótőke
1,925.000 a. KA személyi kiadások a következők: az előbbi részletezés szerint
a gyár foglalkoztat:
37 fiatal munkást 0,6 a. K napibérrel, tehát évi bérük ... 66.650 a. K
178 női
»
1,2 » »
' »
»
»
> ... 64.300 » »
93 férfi
»
1,9 » »
»
»
»
> ... 51.000 »
23 elő
»
4,0 » »
»
»
»
___ 27.600
"3 főmestert
8,0 » • »
»
»
»
»
— 77.200
A gyár igazgatásához kell:
1 techn. igazgató 130 a. K napi fizetéssel, tehát évi fizetése... 40.000
1 keresk. igazgató 130» » »
»
» » •
»
— 40.000
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1 üzemmérnök 80 a. K napi fizetéssel, tehát évi fizetése ...
24.000 a. K
4 irodavezető
50» » »
»
»
»
»
66.000 » »
2 könyvelő
10» » »
»
»
»
»
...
6.000 » »
4 levelező
4» » »
»
»
»
»
...
4.800 » »
4 raktárnok
8» » »
»
»
»
»
...
9.600 > »
Az igazgató s felügyelő-bizottság jutalomdíja
100.000 » »
A segédanyagok költségei: a 700 LE kifejtéséhez 10 órai
munkaidőt felvéve, 27.200 q 3500 kalóriás szén, amelynek egységára ^-kint 1,5 a. K, tehát az évi szénszükséglet ára
41.000 » »
Szappanolaj, szóda stb
25.000 » »
Az eddig felsorolt tételek összege
2,487.500 » »
Félévi fedezet esetén a forgó tőke
1,200.000 » »
Az évi üzemköltség azonban a 2,487.500 a. K-nál nagyobb,
ehhez ugyanis hozzáadandó még:
a beruházott tőke (1,850.000 a. K) 10%-a
185.000 a. K
a beruházott tőke 10%-os avulása
185.000 ,» »
120.000 » »
és a forgó tőke (1,200.000 a. K) 10%-a
Az összes üzemköltség tehát
2,977.650 a. K.
Minthogy pedig naponta 2540 m, azaz egy évben 2540 m . 300 =
=762.000 m kelme készül, ennélfogva az egy méterre eső üzemköltség
2,977.650:762.000 = 3,9 a. K, ennyi tehát az egy méter szövet önköltsége.
E szövet gyári eladás-ára 25%-kal nagyobb, tehát 4,88 a. K, a kereskedelmi ár pedig. 1,25.4,88 = 6,1 a. K.
a i. ii
" i
2 'i
^
2 6 1 0 0v( 1 + ? )
*
A gyártott szövet m2 súlya: Qgr[m2 =
' ' s mert b =
= 14,6,10%-os elkallódás következtében 9 ^ = 1 5 . 0 , 9 = 13,5: így Gkg ,m 2 =
= 227 és mert a szövet szélessége 145 cm, ezért egy hosszméter
0,227.1,45 = 0,33 kg, ennek ára a gyakorlat alapján következőképen is
megállapítható: A kártoltszövet gyári ára a súlyának megfelelő mosott
gyapjú árának két és félszerese, kereskedelmi ára pedig a mosott gyapjú,
árának háromszorosa.
Ezt a gyakorlati szabályt felhasználva, ha a mosott gyapjú kilogrammja 6 a. K, a szövet gyári ára 0 , 3 3 X 2 , 5 X 6 = 4,94, a nagybani
kereskedelemben 0,93 X 4 >3 X 6 = 5 , 9 4 , a kiskereskedelemben pedig további
250/o-kal nagyobb.
A kártoltgyapjút fonó- s szövőgyárakhoz szükséges forgó- és holttőkét ismerve, a fésűs gyárra vonatkozó adatok megállapítására térünk át.
984. A fésűsgyapjút fonó- s szövőgyárra vonatkozó adatokat a
XXX. táblázatba foglaltuk.
Számítsuk ki e táblázat alapján akkora fésűsgyapjút fonó- és szövőgyár berendezését, amely naponkint 1000 kg mosott gyapjút
= 60
finomságú fonallá megfonni s e fonalat szövettéfeldolgozni képes.
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A fésűsgyapjú-ipar háton mosott gyapjút használ, amelynek szenynyeződése 6 0 % ennélfogva 1000 kg mosott gyapjúnak 2500 kg háton
mosott gyapjú felel meg. E gyapjúmennyiség gyári mosásához a XXX.
táblázat szerint 1 drb. 1 rez széles leviathan kell, jnelynek adatai:
7 LE, 33 /re2 alapterület, 2 férfi- s 2 női munkás, ára: 13.000 a. K.
A kimosott 1000 kg gyapjú szárítására szükséges 2 szárító-dob, adataik:
8 LE, 20 /re2 alapterület, 3 munkás, áruk: 7000 a. K.
A kártoló munkaképessége, ha annak szélessége 150 cm, s mert a
gyapjú finomsága AAA, azaz % — 3500, a kártok bevonata dl Km = 9, a
fpdob kerületi sebessége pedig v = l mlsec:

n
d'lKm • szcm . vmhec 60.60.10
OkgUO óra = 0,5
^
JÖ0Q- =

48

( = ) 50 •

Minthogy a leszedő sebessége v — 0,18 m/sec, a kártolóról lekerülő
szalag finomsági száma Wm = 0,13. Az 1000 kg kártolásához kell tehát
1000:50 = 20 kártoló. Ezek adatai: 100 LE, 150./re2 alapterület, 30 gyári
munkás, 3 előmunkás és 1 mester, áruk pedig 130.000 a. K. Kell továbbá
a munkához 4 kárttisztítógép, amelyek adátai ezek:
1,6 LE, 12 /re2 alapterület, 8 munkás, ára: 2600 a. K.
A kártolásnál a veszteség 4%, a nyújtóra tehát 1000.0,96 = 960 kg
gyapjúkerűi. E fésűs anyag szálhossza az előbbiek szerint A., = 60 mm,
nyújtása ny = 6 ~ 8 lehet. Az első két egyengető-nyujtó intersectingrendszerű. Az első nyujtógépről lekerült szalag finomság-száma, ha e
5
gépen s = 10 és ny = 5,%llm = 0,13 ^ = 0,065. A nyujtó-henger kerületi
1000
sebessége
v=0,30
ennélfogva
egy fejnyújtásához
10 óra alatt tehát
O • Vl960:166 = 6
=
166 kg-t
dolgozmlsec,
fel, az
összes anyag
nyujtófej kell, amelyekből 3 drb. 2 fejjel bíró gépet készítünk, e gépek
szükséglete:
4,2 LE, 9,0 /re2 alapterület, 6 munkás, áruk: 6600 a. K.
Az első nyújtón l°/o veszteséget véve, a második nyújtóra csak 950 kg
jut. A második nyújtón £ = 4,rej' = 6 s így
nyújtott

szalag finomsága s mert a

=

nyujtóhenger

f = 0,3 mlsec, ennélfogva 10 óra alatt e gép O =

= 0,1 lesz
kerületi

a

sebessége
= 108^-t

dolgoz fel. Az összes anyag feldolgozásához kell tehát 950:108 = 9 fej,
ezeket két gépbe foglalhatjuk.
E 2 drb. második nyújtó adatai:
2,8 LE, 12,2 /re2 alapterület, 3 munkás, áruk: 4500 a. K.
A második nyújtón a veszteség 1%, ezért a fésülőgépre 940 kg
anyag kerül.
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A HEiLMANN-féle fésülőgép naponkint 40 kg anyagot fésűi, ezért a
940 kg fésüléséhez 940:40 = 24 fésülőgép kell. Ezek szükséglete:
7.2 LE, 72 /re2 alapterület, 36 munkás, 2 előmunkás, 1 mester, áruk 72,000 a. K.
A kifésűlt kóc mennyisége 15%-ra vehető, tehát a fésülés után
940.0,85 = 800 kg szalagot kapunk, amely igen egyenlőtlen, ezért újból
az egyesítő nyújtóra eresztjük, ahol ny — 6, az egyesítést pedig akkorára
vesszük, hogy a szalag numerusa 0,12 legyen. A nyujtóhenger kerületi
sebessége v = 0,3 m/sec, miért is e nyújtó naponként 108 kg-ot képes
feldolgozni s így a fésült szalaghoz 800:108 ( = ) 9 nyujtófej kell, vagyis
3 drb. 3 fejjel bíró nyujtógép, amelynek adatai:
3,6 LE,
15,6 /re2'alapterület, 6 munkás, áruk 7200 a. K.
A nyújtás folytán előálló veszteség 2 % lévén, a további nyújtóra
784 kg kerül s mert e nyújtónál az ny = 6, s = 4-nek vehető, azért
$ft3m = 0,121 = 0,18. Ez alapon egy-egy fej teljesítménye O

10

T5Ö5===

= 60 kg 10 óránkint, miért is a 784 kg szalaghoz 784^:60 = 13 ( = ) 14
nyujtófej kell. A szükséges nyujtófejeket 2 gépbe egyesíthetjük, ezek adatai:
5 LE,
20 /re3 alapterület, 5 munkás, áruk 6300 a. K.
A második nyujtógépen a veszteség szintén 1%, tehát a következő
gépre, vagyis a szalagmosó-gépre 776 kg kerül. Ily mennyiségű gyapjúszalag kimosásához 3 mosógép (lisseuse) kell, ezek szükséglete:
9 LE,
30 m3 alapterület, 9 munkás, áruk 18.000 a. K.
A mosásnál is 1%-os veszteséget számítva, a következő nyujtógépre 770 kg anyag jut. Megemlítjük, hogy az eddig számított egyengető-nyujtókhoz a kimutatott munkásokon kívül még 2 előmunkás és
1 művezétő szükséges.
A szalagok festésére 2 drb. festő-berendezés kell, ezek adatai:
9 LE,
24 m2 alapterület, 7 munkás, áruk 20.000 a. K.
A kimosott és festett szalag ismét, egyengető-nyujtóra jut, szükséges tehát legalább egy intersecting, melynél e = 10, ny = 6, miért
as a szalag finomsága 9í4m = 0,18 ^ = 0,108. Egy fej

munkaképessége

03
3600
' • 1 0 1 0 0 kg naponkint, vagyis 770 ^ n y ú j t á s á h o z 8 fej
U, lUo
1UUU
kell, melyekből négy gép készül. Ezek szükséglete:
5,6 LE.
12 /re2 alapterület, 8 munkás és 8800 a. K.
Az ezt követő tűshengeres nyújtón e = 4, ny = 6 és a róla lekerülő

<j=

szalag finomsága % m = 0,108 ^ = 0,162. E gép teljesítménye (mivel v —
= 0,3 mlsec) naponkint 66,5 kg, az összes anyag nyújtásához kell tehát
770:66,5 = 12 fej, melyet két nyujtógépre osztunk el. Ezek szükségletei :
2,8 LE,

14,4 /re2 alapterület,

4 munkás

és

5400 a. K.
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E tűshengeres nyújtón a további veszteség 1%, a következő gépre tehát
760 kg anyag jut.
A második tűshengeres nyújtón e — 3, ny = 6, ezért SSlim = 0,162^ =
= 0,324; a teljesítmény fejenkint 10 óra alatt 33,4 kg, szükséges tehát
760:33,4 = 23 fej, vagyis 2 gép, mindegyiken 12 nyujtófej. Ezek adataid
9,6 LE,
22 /re2 alapterület, 4 munkás és 9120 a. K.
Ennél is a vesztesség 1%, ezért csak 753 kg jut a következő gépre.
A további nyújtást az előfonással kapcsolatban végezzük és pedig
a mángorlós-nyujtókon. Az elsőn t = 3, ny = 6,9í7m = 0,324^ = 0,648, egy
fej teljesítménye, ha v = 0,3 mlsec, 16,7 kg, miért is a 753 kg szalaghoz
48 fej, azaz 24 fejpár kell. Ezekből egy gép készül, amelynek szükséglete n
9,6 LE,
21,6 /re2 alapterület, 3 munkás, ára 40.000 a. K.
Veszteség 1%, a második mángorlós-nyujtóra 745 kg jut s mert ezen a
gépen is a ~ = 2, azért

( = ) 1,296 = 1,3 s mert v = 0,35 mlsec, így

egy fej teljesítménye 9,7 kg, ebből folyólag 745:9,7 = 77, kereken 80 fej
kell az anyag további előfonására; ezeket a fejeket két gépre szerelik,,
ezek igényelnek:
12 LE-i,
34,4 /re2 alapterületet, 4 munkást és 40.000 a. K-t.
Minthogy e gépen a veszteség 1%, a harmadik mángorlós előfonón
737 kg dolgozandó fel. E gép nyujtóhengerének sebessége v = 0,35 ml sec
és mert — = 3 , azért 9(i9m = 3,9, ebből kifolyólag egy fe teljesítőképessége 3,24 kg, a munkához tehát 737:3,24 = 229 ( = ) 230 fej kell. E nyujtófejekből négy gép készül, amelyek mindegyike 30 fejpárral bír s így e
gépek szükséglete:
24 LE,
105,6 m2 alapterület, 12 munkás és 72.000 a. K
s mert a harmadik előfonón a veszteség 1%, az utolsó előfonó-nyújtóra
730 kg anyag kerül. Ez utóbbin ^ = 4, így a 9í 0ra =15,6, v = 0,4 m/secr
ezért egy fej teljesítménye G =

1 0 ^ ^ = 0,915 kg,

miért is

most

a munkához 730:0,915 = 800 nyujtófej kell, ezekből 8 gépet alkotunk
a következő adatokkal:
80 LE,
219 m2 alapterület, 40 munkás, 240.000 a. K.
Az előfonó-nyujtógépek ezenkívül 4 előmunkást és 1 mestert kívánnak.
Az utolsó előfonásra is 1% veszteséget számítva, a fonógépre 727 kg kerül.
A szelfaktor munkaképességét a következőképen számíthatjuk ki:
A készítendő fonal finomsági száma
— 60, ennek sodrata 5 =
=

^60 = 567, a szelfaktor osztása x = 35 mm, az orsók fordulatszáma
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/i = 6000, a kocsi útja 1,8 m; a fonalé darabja 1,8.567 = 1200 sodratot
igényei, a fonal megsodrása tehát 12 mp-\g tart, a kocsi befelé haladása
és a drótok váltása pedig 4 mp-tt kíván, így egy menet összesen \btrtp et.
Óránkint egy orsó^jj^-1,8 = 405 m fonalat fon meg, egy nap alatt tehát

L
4050
4050 m-t, amelynek súlya G = — =
= 67,5 gr. Minthogy a csévéváltás miatt az időnek csak 80%-a hasznosítható, ezért egy orsóra csupán
54 gr fonalat számíthatunk, így 722.000 gr : 54 ( = ) 13.200 orsóra van szükségünk. Az előbbiek szerint egy szelfaktoron 600 orsó helyezhető el,
ennélfogva a 727 kg előfonat megfonására 22 szelfaktor kell, amelyek
mindegyikére a következő adatok érvényesek: LE — 1 -j-0,015.600 = 10
lőerő.
= 600.0.035 + 1 , 8 = 22,8 m és sz = 3,5 m. A 22 szelfaktor
együttes adatai:
220 LE, 1760 m2 alapterület, 132 fiatal és 11 felnőtt férfimunkás,
továbbá 3 művezető, 220.000 a. K.
A megfont fonalat gőzöltetni kell, még pedig légköri nyomás alatt.
E célra 2 drb. gőzölő szükséges, amelyek adatai:
0 LE, 8 m* alapterület, 4 munkás, 3000 a. K.
A megfont fonal most már a szövőgépre kerül, ennek súlya, mert a szelfaktoron 2 % veszteség volt, 708 kg, a fonál hossza pedig 708.000.60 =
= 42,480.000 m. E vékony fonalat rendszerint cérnázni szokás.
Cérnázás előtt az egész fonalmennyiség átcsévélendő. Minthogy egy
csévélő-orsó percenkint a 80%-os hasznosítás mellett 2 X 80 m-t, azaz naponkint 96.000 m-t csévélhet, ezért 42,480.000:96.000 = 442 (=)450 orsóra
van Szükségünk. A csévélőgépek rendszerint kétoldalas elrendezésűek és
50 orsósak, ennélfogva 9 csévélőgépre van szükségünk a következő
adatokkal:
11 LE,

60 tti2 alapterület,

45 munkás és

A cérna sodrata: Sc — y — 283 „ s

L=

mert

9.000 a. K.

n = 7500, azért egy

orsó

.0,9 = 23,9 m cérnát készít percenkint és óránkint 23,9.60 =

5= 1430 m-t, 10 óra alatt tehát 14.300 m cérnát. A 21,240.000 méterhez
21,240.000:14.300 = 1489 orsó kell. Ezek adatai:
60 LE, 90 ttí i alapterület, 30 munkás és 75.000 a. K.
A cérnázott fonalak fele kopsz-alakra csévélendő, e célra 250 orsó kell,
vagyis 5 drb. vetülék-csévélőgép 50—50 orsóval, amelyek adatai:
6 LE, 30 m2 alapterület, 25 munkás és 5000 a. K.
A számítás további menetéhez a beállítást kell ismernünk; a 127.
képlet és a XXIII. táblázat szerint a kész szövetben a beállítás, mert a
cérna finomsági száma 60/2 = 30, b =

y^jp^g =

= 26,7.

Az
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szövetek ú. n. kettős szélességben, azaz 125 cm szélességben készülnek.
Szövés közben 5% zsugorodást feltéve, a bordába a fonalak 125.1,05 = 131
cm szélességben húzandók be. A felvetendő fonalak száma 131.26,7 = 3500.
A felvetendő fonal teljes hosszúsága 10,620.000 m, tehát ennek felvetéséhez 5 felvetőgép kell, amelyek adatai-:
2 LE,
170 /K2 alapterület, 10 munkás és 5000 a. K.
A cérnázott fonalat nem kell enyvezni, de ha a szelfaktorról lekerült fonalat közvetetlenűl kellene megszőni, akkor azt már enyvezni
kell, miért is gyárunkat enyvezőgéppel is felszereljük, E gép adatai:
1,2 LE,
S0 m2 alapterület, 2 munkás és 3000 a. K.
A szövőgépek számát a következőképen számítjuk ki: Az egy-egy
szövőgépen 10 óra alatt elkészült szövet hossza
_ n . 60.10.0,9 _ 120.60.10.0,9 _ 0 „ Q
Lm ,10 6ra—
—
26,7.100
'
^
b 10()
E szövet folyóméterének súlya

Az egy szövőgép által készített szövet súlya tehát 24.0,233 = 5,67
kg és mert 708 kg fonal szövendő meg, a veszteség pedig 4°/o, azért
szövőgyárunkból 708.0,96í= 680 kg szövet kerül ki. A szükséges szövőgépek száma 680:5,67 = 120, ezek naponkint 2920 m-i készítenek.
E gépek adatai:
42 LE, 580 m? alapterület, 120 munkás, 4 előmunkás, 3 mester és 240.000 a. K.
A francia eljárás szerint készült árút nem mossák, hanem a szövőszékről
levéve, gondosan átnézik, a szövéshibákat kijavítják, azután a szövet felületéről a bolyhokat lenyírják. E célra 15 nyírógép szükséges, melyek adatai:
45 Z.ZT, 210 m2 alapterület, 30 munkás, 1 előmunkás, 1 mester és 48.000 a. K.
Végezetül a szövetet kalanderen simítják. Ennek adatai:
2 LE, 4 m2 alapterület, 2 munkás és 5000 a. K.
E műveletekkel az árú teljesen elkészült, most tehát azt összehajtogathatjuk. E célra elegendő egy gép, amelynek adatai:
0,6 LE,
8 m* alapterület, 3 munkás és 3000 a. K.
De még javítóműhelyek is kellenek, ezek adatai:
15 LE,
100 m2 alapterület, 15 munkás és 54.000 a. K.
Az eddig közlött adatok összege:
728,8 LE, 3877 rri1 alapterület, 68 férfi, '408 nő, 132 fiatal és 27 eiőmunkás,
továbbá 11 mester, vagyis összesen 646 munkás.
A gépek vételára pedig
1,380.520 a. K.
De mert ez árban sem az alapozás, sem a gépek felállítása bennfoglalva nincs, ezért az alapozás-, felállításés szállításra az előbbi összeg címén 50% veendő
fel, vagyis
:
690.260 > »
A gépfek és berendezés összes ára lesz tehát

2,070.780 a. K.
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Az épületekre vonatkozólag eddig csak a gépek alapterületét vettük
figyelembe, ámde azok kezelésére, valamint az árú szállítására is elegendő
tér kell, még pedig az eddig elfoglalt 3877 /ra2 alapterület 2,5-szöröse,
úgyhogy a gyár alapterülete 9600 /ra2.' Feltéve, hogy 1 /ra2 felépítése
65 a. K-ba kerül, az épületek összes költsége lesz
620.000 a. K.
A gyári telek nagysága a beépített terület 5-szöröse,
ennek' /ra2-jét 2 a. K-val ^ á m í t v a , a telek ára
96.000 » »
Ha ehhez a gépek összes árát hozzáadjuk
2,070.780 » »
e tételek összege lesz ...
...
2,786.780 a. K.
A világítás költségeinek számítása: Elegendő, ha gyárunkban 5 /ra2-re
25 gyertyafényt veszünk fel, még pedig gyertyánkint 1 watt fogyasztással. A világítás ekkor 48.000 wattot szükségei, amelynek előállítására
65" lóerejű motor kell. Ha most már az előbbi összeghez e motor nagyságát és a vezeték veszteségeit is hozzászámítjuk, a szükséges lóerő fönt
így módosul:
a gépek mozgatására az előbb kiszámított 729 LE-n kívül kell még
a transzmissziónál fellépő 30%-os veszteség pótlására pedig
210 »
ezért a motor által kifejtendő lóerők száma 1004 LE, kereken ( = ) 1000 LE
Ha, ezt az energiát gőzgéppel akarjuk kifejtetni, akkor beszerzendő:
egy drb. 1000 lóerejű gőzgép, amelynek ára ... 128.000 a. K
továbbá egy drb. 280 /ra2 hűtőfelületű kazán ...
45.000 » »
egy azonos nagyságú tartalékkazán
45.000 » »
a gőzfűtéshez és a mosáshoz szükséges kazán
45.000 » »
gőzvezeték és tápszivattyú
...
...
78.500 » »
a kémény építése, a gőzgép alapozása és a
kazánok befalazása
78.500 > »
összesen tehát a motorikus erőt kifejtő telep
belekerűi ..
420.000 a. K-ba.
A világítás költségei pedig ezek:
50 kw generátor
_
5.000 a. K.
1800 világítókörte...
1 200 » *
fővezeték, 2000 /ra'; hosszú, 36 mm 2 keresztmetszetű
...
7.000 » »
mellékvezeték 8000 m hosszú, 6raz/ra2keresztmetszetű „_
...
8.000 » »
zsinór, 80.000 m hosszú
5.000 » »
összesen
26.200 a. K.
A fűtés, szellőztetés és vízvezeték költségeit az épület férője szerint
számítva, esik egy /ra3-re 6 a. K. Minthogy épületeink férője, 4 m magasságot számítva, 9600.4 ( = ) 38.000 /ra3, azért a szóban levő költségek
38.000.6 = 228.000 a. K.-át tesznek ki.
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Ha már most a legelői kiszámított... ... 2,786.780 a. K-hoz hozzáadjuk
a gőzgép és kazán stb. költségét, vagyis
420,000 » K"*
a világítás költségét, vagyis ...
... ...
26.000 » »
a fűtés költségét, vagyis ... ... ... ... ...
228.000 a. » kitevő összeget,
a beruházás teljes összege lesz... ...
3,460.780 a. K,
vagyis kereken... ... ... 3,460.000 a. K.
Állapítsuk meg a forgó tőkének a nagyságát. Minthogy a munkához
naponkint 1000, azaz évenkint 300.000 ^ m o s o t t gyapjú kell, ennek vételárát kg-kint 6,66 a. K-áyal számítva, a kiadás 2,000.000 a. K volna, de
mert a fésülésnél képződő kóc évi 42.300 ^ - o t tesz ki, ennek értéke
pedig 4,44 a. K kgAáni, azaz összesen 186.500 a. K, a többi 53.800 kg
hulladék ára pedig kg-kint 2,22 s így az utóbbinak értéke 119.500 a. K,.
ezért gyapjúvásárlásra csak 1,694.000 a. K veendő fel.
A munkások és alkalmazottak fizetése:
0,6 a. K napibér mellett, az évi összeg 23.800 a. K
132 fiatal munkás
1,2
408 nőmunkás
»
»
» »
»
147.000» »
»
»
» »
»
38.800» »
68 felnőtt férfimunkás 1,9
4,0
27 előmester
»
>
» »
»
32.400 » »
8,0 :
11 főmester
»
»
» »
»
26.000« »
napifizetésemellett,azéviösszeg 40.000» »
1 műszaki igazgató 130,0
»
» » ». » » ».
40.000» »•
1 keresk.
»
130,0 » »
1 üzemmérnök
80,0 » »
»
»
» »
»
24.000» »
irodavezető
50,0 » »
»
»
» »
»
60.000 » »
könyvelő
10,0 » » •
»
»
» »
»
6.000» >
levelező
4,0 » »
»
»
» »
«
4.800» »
raktárnok
8,0 » »
»
»
» »
»
9.600» »
Az igazgatóság és felügyelő-bizottság tiszteletdíja
100.000» »
652.400 a. K
Az 1000 lóerejű gőzgép szénszükséglete 3500 kalóriás szénből
óránkint 1,3 kg!LE, de festésre és fűtésre is gondolva, eredményül
1,8 kg-ot veszünk fel. Ez alapon 1,5 a. K árú szénből naponkint 150 q
s évenkint 54.000 q kell, ennek ára összesen 81.000 a. K, a többi segédanyagra 30000 a. K-t vehetünk fel.
E tételek összege adja az üzemköltség összegét, amely összesen
2.457,400 a. K-t tesz ki. Ha gyártelepünket akkora forgó tőkével akarjuk
ellátni, hogy vele az egész évi üzemköltséget fedezhessük, akkor 2.500,000'
a. K forgó tőkére van szükségünk.
Ezek után számítsuk ki a szövetgyártás önköltségét.
A kész árút terheli az előbbi üzemköltség
2,457.400 a. K,
továbbá a beruházott tőke 10% kamata
346.000 » »
»
»
->
10% avulása
346.000 » »
a forgó tőke
10% kamata
250.000 » »
az összes költség tehát
3,399.400 a. K.
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A gyártelep évi teljesítőképessége 2920.300 = 876.000 m szövet,
ennélfogva m szövetre esik 3,399.400:876.000 = 3,88 a. K, ennél 25%-kál
nagyobb a gyári eladásár, azaz 4,87 a. K, a kereskedelmi ár pedig
további 25°/o-al magasabb, azaz 6,1 a. K.
Gyakorlati adatként közöljük, hogy a fésűs-szövetek gyári eladására a súlyuknak megfelelő mosott gyapjú árának háromszorosa, kereskedelmi áruk pedig ennek négyszerese. Minthogy a szövet 0,233 kg súlyú
S egy kg- mosott gyapjú 6,66 a. K-baTkerűl, a. szövet súlyának megfelelő
mosott gyapjú értéke 1,55 a. K, ennek háromszorosa, azaz 4,65 a. K adja
á; gyári eladási árat, négyszerese, azaz 6,22 a. K pedig annak kereskedelmi
árát. E számadatok az előbb közölt 4,87 és 6,1 számértékekkel jól egyeznek.
285. A len- és kendergyárakra vonatkozó adatokat a XXXI. táblázatba foglaltuk s ezek alapján fogunk egy példa kidolgozásához.
Részletes költségelőirányzat készítendő akkora terjedelmű lenkóc-fonóés szövőgyárról, amely 10 órai munkaidő alatt (naponkint) 1000 kg lenkócot 9í
normálszövetté feldolgozni
m —12 (^la —20) fonallá és a fonalat
képes. Feladatunkat három részre osztjuk. Külön számítjuk ki a fonógyárat,
azután a szövőgyárat és végül a fehérítőt.
a) A fonógyárberendezés s üzem költségei: A napi 1000 kg, azaz évi
3000 q lenkóc elraktározásához 3000 /re3 raktárhelyiség kell, amely 800 m A
tápterületet foglal el.
Első művelet, amennyiben nagyon pozdorjás volna a kóc, a porolás.
E célra 1 verőgép szükséges, amelynek adatai:
3 LE, 4,2 m 2 alapterület, 2 munkás és 150Ö a. K.
E gépen a veszteség az árú tisztasága szerint 4~10%, miért is a kártolóra 900 kg jut.
Az első kártoló bevonatának finomsági száma az anyag finomságától
függ, ez pedig a készítendő fonal finomsági számával áll összhangzatban.
Ha a fonal
9 ^ = 10
12
20
40,
a kárt-bevonat Síi K m = 1,36 1,51 1,93 2,15.
h fődob kerületi sebessége 8 m, a kártoló szélessége 1,83 m, a rostszál
ffítomsági száma 9^=^200—250, a kártolóról lekerülő szalag finomsági
tóáma <9,flm = 0,01, a nyújtás a kártolón 14-szeres.
A kártoló munkaképessége, az ismert képlet szerint, figyelembe véve
lÉOnban azt, hogy itt nyalábok helyezkednek el a tűsorok közé, nem.
Üffig rostszálak, ezért 9*í0 helyett 9^/3 = 70 veendő:
G = 3 6 0 0 . 0 , 9
= 510 kg,
a féldolgozandó kóchoz tehát 900:510 = 2 nagyoló kártoló kell.
É gépeken a veszteség 2%, a második kártolóra tehát 882 kg kerűL
A nagyoló-kártoló adatai:
5,2 LE, 24,8 /re2 alapterület, 3 munkás és 7200 a. K.

-

X

X

II

S &
tn
tn
- jjj
Cöj
N

tn

o" IS

S
=•

& X

2

•a" 8
O =>

X

§

°

IS

+ 12
2- X

8 8
>— oo

T-H

c
v£= t>ö
io-*
ti
I
c3

ef £

CM

111
N O

. tn
tn
X H _ ju
tn

S-

x

B
N
tn cs —

II

O

0- N
cn
1
x .i
O =>

8000
. 1000

-r
1
1
1

cs —"
11
bi
e
> ol

- 11
•4)
- N

cs

5-

tn

tn

=>" IS

+

x

f 0 8o
O
m kf>
cn
c
T"
m

•m

0n
c
cT

(<

< SS
S ->
e*
1 ^ao
l s

.

2o8

....
111

M II II II
«J g H C
4S
I

t

I

40csévéhezl »

1000

í

A

i5

o
**

1200 ~ 1500 kg!24 óta

o
m

1 Opercenkint */•» sokkj

'o

12.2,5 = 30

50'/o hasznosítás
mellett óránkint
3600 m/óra

a

A

4,5.1,8 = 8,1

50 orsóhoz 1 »

»

o
CS

oozi=«

001=

pIIII«

Orsónkint

ra

*

Hossz =
__ . „ .
orsószám

Orsónkint
100

cs

Szélesség = 1,5

— 1

(N

2 fejhez 1

A lenszövőgyár részletes terve

Kamrás szárító, fonalak szárításához
(7 kamrás)
|
|
Fonalcsomagoló-prés
|

m
o

cs >-"

Hossz =
,
orsószám

o

0

8
\o
co

,

kg'óra

l >
7 CM
CS

A
*—t

Motolla40fonal egyidejű motollálására

cs

1 0,3 + fejen1,4 X 3,8 = 5,3
'
1 kint 0,2
Hossz =
,0 ,
orsószám)

co"

78 mm

II

1. fleyer-előfonó

II II

»

oo
o"

4

co"
"c
3
c s.
.a,
<u
luuu.yc*!

1 1 géphez 2 munkás

1500

o
őö

co

»

co

<N_ Cs"
-Jl-"

3,1.3,4 = 10,5

|

A feldolgozásnál A gép ára
Munkásszükséglet
előálló veszteségek %-ban arany K-ban

1. a 27la. képletet |
| 1. a 27 /a. képletet |

100 kg!óra

Teljesítmény

o
co

*

11. »

O
cn cs"

0,3 + fejenkint 0,4

m--ben

Helyszükséglet

O
o
vO
CO

A ft

I. tűsleces nyujtógép, 3 fej

' Erőszükséglet lóerőben

1

X

Verőgép
I. kártológép

X

A gép neve

X

j

N

009£

2
3
XS
o
CM

\

«

L e n i p a r i g é p e k a d a t a i

524

EME

co

A
ci

cs

X si

S

2

1

EM
525 E

A lenfonógyár részletes terve

>«

o
c
J=
«>
4»
>41
c
oM
s C

N-S
v
s
•=2
bí

Jt
c
3
E
a
bí

Slfc
2«2
h

E
n
N1
4
*a5>*I "> J2
B.
Hí
•>41
bíCY
bí
<n E

||

--SCMN 41
"•o'g
8=0
«bí E
«N

o
MM
C|
M
|

II
II
M1
N
»—i 1C—
00 00

41

I
I

•5
o
g

8

r*
e g

l

1
« o'

co rt

N

«

«

I

K «

8
O°

82
in

o

oo

V
Do
CM
MM

m

+
in

—
**

bí

8

O
O
M

o
MN
M
II

<N

O

CM"

ci
tn
o

M-l

+
+
•o

N N
52. to
in
r-

in
rT
Tf

CM
<N

CM
<N

|uj
•Omm

1- l
17 O
in
OO
M
8° C

oo

oo
o~

.© m

OS
to
e
m
o"
»4
>>
>4)

s0a1
o

- mm

><£>
4/ M
—
bo«
«o
c
o
>]..
4,

a.
>«

f

S bí
•±«4r
E
E
3 c/«
5
ÍS
E4l
49 S
g v> in
S
>«bí
Ö § t-T
-«t/i
q S-s.
c
N
5
«
: 4, S aO bí
JS _
~>0 1,
r
73 s o
>xi ) N B
bí g
CM W —
c CO
><u vqj
bfi cn
N
Zco

r1
t N
>t4
J=41
S
> «>4/
•aj* e
'5
d rs
E
jí
41
KM
>M
41
T
3
O
ba
4
1
c
>0 N>3>14/5) E
« <
41
>—v
fí
N
M
•
.
bí
41
s
u
>o
>0 >41
4J8 JS M
4) a, B§0-2
E>4) fc 4)
>c41 O
N
E 1« °
>5
N
N
f
l
J
m
4
>
_
la
> « VI
:3 Nt/5 4/
bí E
VI
3
S2
,5
>N0 >
'S 2 > 3
"3
s a •o a
2
n<
crt nq N
•a ••
V)
0
5
£

526

EME

A lenszövőgyár részletes terve

A második kártolón
—1,51 és mert a rostnyalábok már részben felbontattak, ezért 9?o/2 = 100 vehető számításba; ezekkel az adatokkal a
fenti képlet szerint egy gép 10 óra alatt, 356 kg-ot dolgoz fel, így tehát
882:356 = 3 egyengető-kártoló kell, melyekhez szükséges:
5,7 LE, 31,5 m l alapterület, 3 munkás, 2 előmunkás, 1 mester és 10.800 a. K.
E gépen 2°/o veszteséget számítva, 882.0,98 = 864 kg. anyag kerül a
nyújtóra.
A második kártolóról lekerült szalag finomsága %l2m = 0,015. Ezt most
2 tűsléces nyújtón egyengetjük. E gépeken ny'— 30 és e = 5 s így^- = 6,
azaz a nyújtóról lekerült szalag finomsága 9fí3m = 0,015.6 = 0,09 s mert a
nyujtóhenger sebessége v = 0,3 mlsec, azért G —

=

= 3,33 grlsec,

vagyis 10 óra alatt 120 kg-ot dolgoz fel e gép, miért is 864:120 = 7 drb.
első nyujtófej kell. Ezekből két gépet alkotunk, a következő adatokkal:
3,4 LE,

15,6 m 2 alapterület,

A második nyújtón az ~ —

3 munkás és 1620 a. K.
ezért % m = 0,09.6 = 0,54; teljesítő-

képessége tehát 10 óránkint, mert 0,3 vmisec-. G —

= 2 0 kg.

0,54.1000
^
Feldolgozandó azonban 864.0,98 = 847 kg anyag, így 847:20 = 42 fejre
lesz szükség, vagyis 10 darab 4—4 fejjel ellátott nyujtógépre. Ezek adatai:
11 LE, 53 m2 alapterület, 10 munkás és 8100 a. K.
A nyújtott szalagot most m^r fleyer-rendszerű előfonóra visszük.
A nyújtóról 847.0,98 = 830 kg kerül az előfonóra. A fleyer orsójának
fordulatszáma n = 750, osztása x = 150~178 mm, az előfonat sodrata'
s=
képlet szerint, mert az előfonatoknál ny — 12, e = 2
L>. n0
^4/n =9íÍ3m ~ = 0,54. 6 = 3,24, ezért s = 54, egy orsó tehát 750:54 =
= 13,9 m-i készít percenkint, 10 óra alatt — 98% hasznosítást is figye7920
lembe véve — 7920 m-i, amelynek súlya G = ^ ^
1000~2'45
tehát a feldolgozandó 830 A^-hoz a fleyeren 830:2,45 ( = ) 320 orsó kell.
Ezekből 4 drb. .80 orsóval bíró gépet alkotunk, egynek a helyszükséglete

80

/ / = l j 2 - t - y 0 , 1 7 8 = 8,4 m, sz = 1,5 m, a 4 géphez együttvéve kell:
14 LE, 52 m2 alapterület, 6 munkás és 32.000 a. K.
A fleyeren 2 % veszteség áll elő, a water-orsójú fonógépre tehát
830.0,98 = 814 kg előfonat jut.
A water-gépetr s = 1, ny = 3,71, vagyis
= 3,24.3,71=12.
A fonal sodrata, ha TJ = 0,3(1. a XXIII. táblázatot) és C = 0,3~0,5, nedves
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=
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12 ==208, száraz fonás esetén pedig: 5 =

^ ]/l2 = 346. Nedves fonást feltételezve, minthogy a water-

;gép orsójának fordulatszáma a XXXI. táblázat szerint n = 2700, így
2700:208 = 13 m fonal készül percenkint, vagyis 10 óra alatt — 80%-os
időhasznosítást figyelembe véve — orsónkint 6240 /re, amelynek súlya

Q = 12^1000 = 0,52 kg, ezért a feldolgozandó előfonat megsodrására
SJ4:0,52 = 1565(=)1500 orsó kell. Az elkészült fonalak súlya — 4°/o-os
anyagveszteséget számítva — 814.0,96 = 781 kg, hossza 9,372.000 /re.
A feqti orsószámból kétoldali elrendezésben 100 orsójú gépeket
alkotva, 15 fonógépünk lesz, s mert az osztás x = 74 mm, azért a XXXII.
táblázat alapján a hely- és lóerő-szükséglet kiszámítható. Ezt elvégezve,
a következő adatokat kapjuk:
50 LE, 85 /re2 alapterület, 36 munkás, 2 előmunkás, 1 mester és 112.500 a. K.
A nedves fonal matrigolandó, erre a célra motollák kellenek, amelyek
507o időhasznosítással dolgoznak. Egy-egy motolla egyidejűleg 40 fonalat
motollál, 1 óra alatt 14.400 m-i, 10 óránkint pedig 144.000 m-i. így
a munkához 9,372.000:144.000 = 65 motolla kell, ezek szükséglete:
8 LE, 526 /re2 alapterület, 65 munkás, 65.000 a. K.
A motollált fonal a szárítóba megy, a 7 kamarás szárító adatai:
13 LE, 30 /re2 alapterület, 4 munkás és 8000 a. K.
A motollált fonalat 1 h sokk-ok szerint préselik, e célra 1 prés kell.
Adatai:
2 /re2 alapterület, 2 munkás, 1000 a. K.
Az elmondottak szerint fonógyárunk összesen
113 LE-t, 824rez2alapterületet, 134 munkást, 4előmunkást, 2 mestert
és 247.720 a. K-t igényel.
Az épület az előbb kimutatott /re2-ek 1,5-szörösére
készítendő, vagyis 1230 /re2 alapterületűre, amelynek építési költsége 60 K egységár mellett
...
73,800 a. K.
2
Az ehhez szükséges telek értéke, a telek /re -jét 2 a.
12.300 a. K.
K-val számítva, az épület területének ötszöröse. Ára ...
A gépek szállítása és felállítása a gépek árának
370.000 a. K.
0,5-szöröse, tehát a gépek költsége összesen...
A gőzgép az előbb kimutatott 103 LE-n felül a
transzmissziós veszteségek miatt 30 LE-ve 1 növelendő,
azonkívül a világítás céljaira további 50 LE-ve 1, úgy hogy
az összesen 193 LE t igényel. A gép ára az előbbi példában kimutatott árak alapján Lf-kint 460 a. K-val számítva
88.700 a.,K.
A világítás költsége, az előbbi példák szerint egy
m2 műhely-alapterületre 3,2 a. K egységárral számítva,
1230.3,2 =; ...
.., ...
...
3.940 a. K.
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A fűtés- és szellőzéshez szükséges berendezés
költsége 6 a. K egységárraL__
...
29.000 a. K.
2
2
A raktárhelyiség költsége 800 m alapterülettel, m -ét
60 a. K-val számítva. __
48.000 a. K.
Összesen tehát a fonógyár létesítéséhez kell
625.740 a. K.
Ennyit tesz ki a beruházás költségeinek összege.
A forgó tőke nagysága a következő:
A 300.000 kg lenkóc beszerzése — 0,7 a. K-át alapúi véve - 210.000 a. K.
A hulladék-anyag értékét, mely rendszerint pozdorja, ez összegből
nem vonjuk le.
Az évi szénszükséglet 11.000 a. K.
A segédanyagok ára egy évre 22.000 a. K.
Személyi kiadások:
12 fiatal munkás 0,6 a. K napibér mellett, évi kereset
...
2.160 a. K.
66 női
»
1,2
... 21.600 >•
56 férfi
»
1,9
>
.. 31.000
4 előmunkás
4
n
»
..
4,800
2 mester
8
..
4,800 » »
.. 40.000 » »
1 igazgató évi fizeté:
... 24.000 » »
1 üzemmérnök évi fi
... 15.000 » »
1 irodavezető
»
...
6.000 » »
2 könyvelő »
...
2.400 » »
2 levelező
»
...
4.800 » »
2 raktárnok
»
... 50.000 »
Igazgatósági és felügyelő-bizottsági tiszteletdíjak
Személyi kiadások összesen
207.460 a. K.
Összes forgó tőke tehát ...
... ... ...
450.460 » »
Üzemköltségek szempontjából ez összeghez hozzáadandó a
beruházott összeg 10%-os kamata, vagyis
62.574 » »
Annak 10%-os avulása... ...
... ... 62.574 » >
A forgó tőke 10%-a
_r
45.046 » >
Az üzemköltség végső összege
620.654 a. K.
E gyár napi teljesítménye 781 kg, így egy évben 300.781 =
= 234.000 kg. Az üzemköltségek tehát egy kg 3 ^ = 12 számú
= 20)
tow-lenfonalra 620.654:234.000 = 2,64 a. K, ennek gyári ára 25%-kgl
nagyobb, vagyis 3,30 a. K.
A kereskedelemben a tow-lenfonal árának közlésekor a 12-es számú
fonal árát adják meg, a durvább számú fonalaknak ára fonal-numerusuknak gyökével arányosan csökken, így tehát 9 ^ = 6 számú tow-fonal ára
3,30

0,950.f6 = 2,33 a. K volna. Ez az ár azonban a kóc beszer/12
zése árának függvénye lévén, a 0,950 szorzó ingadozik, még pedig kóc-
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fonalaknál 0,7~1,0 között, tehát az ÁrKkg ==<0,7—í,0) f e l l e n b e n a
gerebenezett (line) fonalé: ÁrKíkg = (1,2 ~ 1 , 8 ) , ez utóbbinál ugyanis
az alapszám a 9lm = 24-es fonal, ennek az árát adják meg a kereskedelemben.
b) Az előbb kiszámított lenfonógyárral kapcsolatban olyan lenszövőgyárat tervezünk, mely a fonógyár gyártmányát szövetté feldolgozni képes.
Fonógyárunk az előbbiek szerint naponta 781 kg fonalat készít,
melynek hossza 9,372.000 m. Ennek felerésze, azaz 4,686.000 m láncfonal, ugyanannyi pedig vetés.
A láncfonalakat magasmenetekben hengerre csévéljük; 1 cséve 10
óra alatt 36.000 m-i csévél, tehát 4,686.000:36.000 = 130 cséve kell, azaz
2 darab 65 orsójú gép, ezek adatai:
3,5 LE, 40 m2 alapterület, 3 munkás, ára 3.000 a. K.
A másik fele kopsz-alakra csévélendő, az ilyen orsó teljesítménye naponta
szintén 36.000 m, ezért ehhez is 130 orsó kell, vagyis 2 darab 65 orsójú
csévélőgép. Ezek adatai:
3,5
40 m* alapterület, 6 munkás, ára 3.000 a. K.
A számítás további menetéhez a beállítást kell ismernünk. A 127.
képlet és a XXIII. táblázat szerint a normál-szövet beállítása, — ha 9lm = 12,
ö£* = 1,2 és £ — 1,

— b=

MI'T*/

= 14,4. Tegyük fel, hogy szövő-

gyárunk részbén 80 cm-es, részben 160 cm széles árút készít. A bordába
a keskeny árú 1,05.80 = 84 cm, a széles árú pedig 168. cm szélességben
húzandó be. A keskeny szövet láncfonalainak száma 14,4.80 =; 1151, a szélesé 23Ó2. A felvetendő láncfonalak teljes hosszúsága naponkint 4,686.000 m,
s mivel 1 felvető teljesítménye naponkint átlag 2,160.000 m, ennélfogva a
munkához 2 felvetőgép elegendő, ezek adatai:
0,8 LE, 68 /ra2 alapterület, 4 női munkás és 2000 a. K.
A felvetett jáncfonalak írezendők. E célra gőzzel fűtött, szárítódobokkal
felszerelt gép kell. Az írezőgép teljesítőképessége 10 óránkint átlag 1500 m
lánc; minthogy pedig a keskeny szöveteknél a lánc 2,343.000:'1151 =
= 2030 m hosszúságú, a széles szöveteknél pedig ennek fele, vagyis
1015 m, összesen 3045 m hosszú Isme írezendő, ehhez tehát 2 gép
szükséges a következő adatokkal:
2,2 LE, 54 m? alapterület, 4 munkás és 6000 a. K.
Az írezett fonalaknak a nyüstökbe és a bordába való behúzását
kézzel végzik. E célra kell
20 /re2 alapterület és 8 fiatal munkás.
Ezek után a szövőgépek számát állapítjuk meg. A XXVIII. táblázat
szerint a keskeny szövőgépek fordulatszáma n = 140, a széleseké n = 120.
Minthogy a hasznosítást 80°/o-ra vehetjük, ennélfogva a keskeny szövő„ , 0,80.140
„„„
^
.. 600.7,78
.,,
székek ' , . A = 7,78. c/w/perc, azaz 10 óra a l a t t — = 4 6 , 6 m-t
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szőnek, megszövendő pedig az előbbiek szerint 2030 m lánc, miért is
2030:46,6 = 43,6, kereken 45 szövőgép kell.
A széles szövőszék -^HTT— = 6,66 cm-i' készít percenkint, vagyis
i 4,4

10 óra alatt 40 m e n n é l f o g v a 1015 m hosszú láncfonal megszövéséhez
1015:40 = 25 szövőgép kell. Szövőgyárunk ennélfogva összesen 70 szövőgéppel szerelendő fel. Ezek adatai:
22,3 LE, 224 m 2 alapter., 35 munkás, 2 előmunk., 1 mester, ára 75.000 a. K.
Az elkészített szövetek hosszméterenkénti súlya:
14 4 105
a keskeny szöveté: O = 2

'. ioöo

~ ^,202 kg!m, a napi készít-

mény hossza pedig 0,95.0,96.2030
= 1850 m,
144 105
a széles szöveté G = 2 f g 1QQ0

=

O' 4 ^ 4 kg/m., a napi gyártmány

hossza 925 m.
Ha e szövetgyár összes gyártmánya nyersen, természetes színében
kerül forgalomba, akkor áz appretúra első művelete a nyírás, vagyis a
bolyhoktól való mentesítés. E célra olyan nyírógép kell, amely két szerszámmal bír és akkora szélességű, Hogy rajta egyidejűleg 2 keskeny szövet
futhasson. Ilyen gépnek munkaképessége azonban nagyobb, mint a gyártott szövetek hossza, ennélfogva csak 1 nyírógép kell. Ennek adatai:
3 LE, 14 m % alapterület, 2 munkás és 3200 a. K.
A bolyhoktól megszabadított szövetet lúgban főzik. E célra 1 főzőkazán elegendő, ennek adatai a körforgást végző szivattyúval együtt a
következők:
3 LE, 7,5 m 2 alapterület, 2 munkás és 10.000 a. K.
Főzés után a szövetet clapaud-gépen öblítik; e gép hengereinek
kerületi sebessége 0,1 m-lsec, tehát az összes árú öblítését 1 gép elvégezheti. Ennek adatai:
3 LE, 15 m2 alapterület, 2 munkás és 4000 a. K.
Öblítés után az árú nedves kalanderre megy át, ennek hengereinek
kerületi sebessége 0,05 ~0,1 mlsec, tehát elegendő 1 gép. Adatai:
0,5 LE, 3,6 m2 alapterület, 2 munkás és 2000 a. K.
E nemesítő eljárásokhoz a föntebb megadott munkásokon kívül
1 előmunkás és 1 mester kell.
Az árút most már gőzzel fűtött hengereken szárítják, a szárító
adatai:
1,1 LE, 27 m 2 alapterület, 3 munkás és 3000 a. K.
A szárított árút nyirkosítják, a nyirkosítógép hengereinek sebessége
0j5~ 0,6 mlsec, elegendő tehát 1 gép. Adatai:
0,25 LE, 5,83 m 2 alapterület, 2 munkás, 1000 a. K.
A nyirkosított árú feszesen felhengerlendő, hogy mángorolhatóvá
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váljék, A felhengerlőgép sebessége 0,1, m/sec, ebből is csak 1 gép kell,
melynek adatat:
0,25 LE,
3,4 /a2 alapterület, 2 munkás és 1000 a. K.
A mángorlást hidraulikus hengeres-mángorlón végzik. E gép adatai:
20 tn2 alapterület, 2 munkás és 15.000 a. K.
16 LE,
A mángorolt árút most már összehajtogatják s egyúttal a vég hosszát
is lemérik. E két műveletet 1 gép végzi, amelynek adatai:
0,6 LE,
8 m% alapterület, 2 munkás és 3000 a. K.
A felsoroltakat összeadva, kitűnik, hogy szövőgyárunk összesen
60 LE-i, 550 m% alapterületet, 32 férfi-, 39 női- és 8 fiatal munkást, 3 előmunkás!, 2 mestert és 131.200 a. K-át igényel, ez utóbbi összegben azonban csak a gépek vételára szerepel, ezek szállítása és felállítása az előbbi
összeg 50%-át teszi, amely az előbbi összeghez hozzáadandó, ennélfogva összesen 196.800 a. K lesz szükséges.
Ha a beruházott összeg nagyságát megkapjuk, ehhez
hozzáadandó még az épület
költsége, vagyis
550.1,5 = 825 /re2 60 K egységárral
_•• ...
49.500 a. K.
A telek vételára
8.250 » »
200 m* raktárhelyiség
...
12.000 >> »
A világításhoz 6 LE kell, a transzmisszió-veszteség folytán pedig 18 LE, vagyjs összesen 84 LE kell, az
egységárat 465 a. K-ba számítva
...
39.100 » v»
A világítás 8 2 5 . 3 , 2 =
...
2.640 » »
A fűtése, szellőztetéshez szükséges berendezés költsége
6 a. K egységárral
19.800 > __>•
A beruházáshoz szükséges öászeg tehát ... ... i.., ,
328.090 a K.
Ha a fonógyár bevételeit és kiadásait külön számolja el, akkor
e gyárak közötti viszonyt úgy kell tekintenünk, mint ha a szövőgyár
a fonalakat a fonógyártól gyári áron megvásárolná. A szükséges forgó
tőke ez esetben a következő :
A fonalak ára 3,30 a. K egységárral
773.000 a. K.
A személyi kiadások:
32 férfimunkás 1,9 a. K napibérrel
...
18.250 » »
39 női
»
1,2 » »
»
,
14.400 » »
8
fiatal
»
0,6 » »
»
... ... . . . _
...
1.440 » »
a előmunkás
4
> »
»
. . . . . . . . . ...
3.600 » %
2 mester
* 8 » »
»
4.800 » »
1 igazgató évi fizetése _
40.000 » »
I irodavezető..^
15.000 » »
% levelező
2.400 » »
1 raktárnok
...
£400 »• *
Igazgatósági,és felügyelőbizottsági tiszteletdíjak
50.000 » »
összesen
152.290- a. K,
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Szén
Segédanyagok
E tételek összege
...
A forgó tőke, ha azzal az V4 évi költségeket akarjuk fedezni,
Hogy az önköltséget kapjuk, az előbbi kiadásokhoz, a
940.290 a. K-hoz, hozzá kell adni az avulást és a
kamatokat, tehát
A beruházott tőke kamata ...
A
»
» avulása
A forgó tőke kamata
... ...
... ... ...
Összes kiadások tehát

...

5.000
10.000
940.290
235.000

a.
»
a.
»

K,
>
K.
>

940290
32.809
32.809
23.500

*
»
»
»

»
>
>
»

1,029.408 a. K:

Minthogy a naponta elkészült szövet súlya — 6 % veszteséget figyelembe véve — 734 kgy évente tehá 22Ó.200 kg, e szerint 1 kg szövet
önköltségi ára 4,67 a. K. A keskeny szövet súlya 0,202 kg/m, ennélfogva
annak ára 0,943 a. K, a széles árúé pedig 1,88 a. K. Gyári eladás-áruk r
1,18 és 2,36 a. K, kereskedelmi eladás-áruk: a keskenyé 1,41 a. K, a
szélesé 2,82 a. K.
Ha a szövőgyár nem önálló, hanem a fonógyárnak kiegészítő része,
ez esetben a fonalak vásárlására felszámított 773.000 a. K az 1,029.408
a. K-ból levonandó s így a szövés önköltségére 256.408 a. K marad, vagyis
1 kg-ra. 1,16 a. K a szövés önköltsége, gyári ára pedig 1,25 . 1,15 = 1,45,
ennélfogva a keskeny szövet szövésdíja — melynek súlya 0,202 kgim —
0,202. 1,45 = 0,293 a. K, s minthogy a szövők díjazása 1000 vetésenkint
történik, azért 1000 vetésre 0,203 a. K esik, amely számérték az 504,
oldalon adott határértékekkel jól egyezik.
c) Abbap az esetben, ha a lenszöveteket fehérített állapotban kellend
piacra vinnünk, külön szövetfehérítő berendezéséről is kell gondoskodnunk, még pedig elsősorban 2 ~ 3 holdnyi gyepes mezőről, vagyis
mintegy 1,5.000 /re2 területről. Az árú teregetésére 4 munkás kell. A lúgban
kifőzött és clapaud-on kezelt árú e gyepre kerül, innen a klórozóba.
Ez utóbbi munkának elvégzésére ólombéllésű szivattyúval felszerelt
cementmedencére van szükségünk, mélynek adatai:
1,5 LE, 12 m2 alapterület, 2 munkás és 4.000 a. K.
A klórozott árú egymásután 4 drb. kisméretű clapaud-gépre kerül;
az elsőn az öblítést, a másodikon a savval való telítést, a harmadikon a
savtól való öblítést, a negyediken végre a szódával való telítést végezzük.
E gépek adatai:
4 LE, 20 m2 alapterület, 8 munkás és 8.000 a. K.
Az árú most ismét a gyepre kerül előleges fehérítés végett. Az
utolsó klórozás után a gyepről bekerült árút szapulják, e célra rendes
körszivattyúval felszerelt cementmedencére van szükség, melynek adatai:
0,8 LE, 4 /re2 alapterület, 2 munkás és 2.000 a. K.
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Az árú innen a nedvtes kalanderre megy át, erről már az előbbiekben
gondoskodtunk, azután pedig keményítő gépre, melynek adatai:
0,5 LE, 3,6 /re2 alapterület, 2 munkás és 2.000 a. K.
A keményített árút levegőn Wárítják, miért is azt a szárítópajtába
viszik át, melynek alapterülete 200 /ra2, magassága pedig 9—10 ni. A teregetéshez 4 munkás kell. Gondoskodnunk kell a szárítópajta' fűtéséről és
szellőztetéséről. A kiszárított szövetet nyirkosítják, azután felhengerlik,
hogy mángorolhatóvá váljék. E gépekről az előbbiekben már gondoskodtunk. Minthogy a fehérített árút sok esetben kalanderezni is kell,
«zért ennek beszerzéséről intézkednünk kell. Ennek adatai:
2 LE, 4 /ra2 alapterület, 2 munkás és 5.000 a. K.
A kész szövet hajtogatásáról és hosszának megméréséről föntebb
már szintén gondoskodtunk.
A fehérítőben felsorolt munkásokon kívül még 2 főmester is alkalmazandó.
Szövetfehérítő-gyárunk a következő beruházást igényli:
LE, 45,6 /re2 gépterület, 3 .200 /ra2 szárító, 15.000 m 2' gyepterület,
S női-, 16 férfimunkás, 2 főmester és 21.000 a. K a gépek beszerzésére.
A gépek felszerelése és szállítása
10.500 a. K.
A gépek költségei összesen ... ...
31.500 » »
A gyári épület költsége 68,4.60==
...
...
4.104 » »
A szárító 600.70 =
... ... ...
... ...
42.000 » »
A szükséges földterület 5. 68,4 + 200 + 15.000 = 15,642 /re2,
2 a. K egységárral
... ._* ...
31.284 » »
A'világításhoz 8 LE, a transzmisszióhoz 4 LE, a'szivattyúhoz 20 LE, összesen 40,8 LE, a szellőztetésre és
főzésre való tekintettel pedig kereken 50Z.£"szükséges.
A gőzgép ára kazánnal, befalazássalstb. 4 5 6 . 5 0 =
22.800
3
Fűtés, szellőztetés /ra -kint 6 K-val 6y68.4.6 —
......
16:000 » »
Világítás 6 8 . 3 , 2 = ..,.
«...
... ... ...
218 » >.
Összesen ...
„"!• 147.906 a. K,
ennyi tehát a beruházandó összeg nagysága.
A for|fó tőkére vonatkozólag megjegyezzük, hogy a szövet árát külön
nem kell számítani, mert a fehérítőt nem tekintettük önálló vállalatnak,
fedezendők tfehát csupán a személyi kiadások, ezek adatai :
8 női munkás 1,2 a. K napibérrel, évi ...
2.880 a. K.
16 férfimunkás 1,9 »
»
» — ... ... ... ...
9.100 » »
2 főmester
8
» »
»
»
—
4.800 » »
1 üzemmérnök évi fizetése ... ...
... ... ... ... ...
24.000 » »
1 könyvelő
»
»
... ... .
...
3.000 » »
2 levelező
»
>
...
2.400 » »
1 raktárnok
»
»
...
2.400 » »
Igazgatósági és Jelügyelobizottsági tiszteletdíjak
... ...
20.000 > »
Személyi kiadások összesen
.„• ...
...
68.580 a. K.
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Szén (a motorhoz, a szárítókhoz és a főzőkhöz)
Segédanyagok...
Hogy a forgó tőke nagyságát kapjuk, ehhez az utóbbi
összeghez hozzá jön a beruházott tőke 10% kamata
A beruházott tőke 10% avulása . . .
A forgó tőke 10% kamata
... ...
Egy évi üzemköltség tehát összesen ...
...

13.000 a. K
30.000 » »
111.580 a. K.
14.800 » .»
14.800 » »
11.000 » »
152.18U a. K.

E fehérítő, ha folytonos üzemben fehérítené a szövőgyár termékét,
a keskeny szövetből 1 éven át 545.000 m-t fehérítene, melynek felülete
436.000 m 2, a széles szövetből pedig 272.000 m-t, melynek szélessége
1,6 m, és így felülete 436.000 m 2, a kétféle szövetből tehát összesen 872.000 m2-t dolgozna fel. Az egy évi üzemköltségből 1 m2-re esik
152,180:872.000 = 0,174 a. Kim 2, , a fehérítés gyári ára pedig ennek
1,25-szöröse, vagyis 0,218 a. K/m2. A keskeny szövet fehérítése ennélfogva
0,218.0,8 = 0,174 a. Kim, a szélesé pedig 0,348 a. K lm volna.
Ámde a szövőgyárnak készítményét részben nyersen adják el, továbbá
a téli hónapokban gyep hiányában' a munka meg van akadva, ezért a
fehérítő évi teljesítménye a folytonos üzemnek Vs-ára csökken, miért is
az árak az előbb kimutatottaknak háromszorosára emelendők, tehát a keskeny árú fehérítése 0,52 a. K lm, a széles árúé pedig 1,04 a. Kim-re
veendő. Ezek a számértékek az 505. oldalon közölt számértékekkel megegyeznek.
A fehérített keskeny árú gyári ára ennélfogva 1,7 a. K, kereskedelmi
ára pedig 2,1 a. K.
Az előzőkben a fow-fonalak készítésével és azok feldolgozásával
foglalkoztunk. Ámbár a tow-fonalaknál á ///z£-fonalak nagyobb jelentőséggel bírnak, ezek gyártására részletes költségelőirányzatot még sem
XXXIII. táblázat.
m é r e t e i

A bál nagysága m
A bál eredete
hossz

szélesség

Ár

132-398

vastagság

1,372—1,981 0,914-1,016 0,457-0,686

Amerikai bál

Súly kg

Kg-)& békében 0,60-0,84
a. K volt

P a m u t b á l o k

Egyiptomi bál ... ...

1,321

0,787

0,508

305-381

Keletindiai v. surati b.

1.245

0,559

0,457

157-241

Brazíliai bál, préselt

1,245

0,559

0,457

166-194

«
Perui, bál

«

nem pr. 0,864-1,676 0,762-0,838 0,381-0,406

45-181

0,762-1,676 0,610-1,016 0,508 - 0,864
i

50-2,9

A
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számítunk ki, mert az előbb említett XXXI. táblázatban mindazokat az
adatokat közöljük, amelyek segítségével a gerebenezett len- s kenderfonógyárak részletes költségelőirányzatát az eddigi példák útmutatása
alapján nehézség nélkül már bárki elkészítheti. A lenfeldolgozás ismeretével a pamutiparra térünk át.
'•186. A pamut-fonás szövésre és a pamutszövetek appretúrájára vonatkozó adatokat a XXXII.—XXXIII. tábfázatba foglaltuk. Ezek alapján, valamint
az alkalmazott részben közlöttek nyomán most már a kártolt-, nyújtott- és
fésűs-pamutfonó-, szövő-s kikészítőgyárak részletes költségelőirányzatát és az
árúk gyártásának önköltségét épen úgy számíthatjuk ki, mint ahogy azt az
előzőkben a gyapjúiparra vonatkozólag tettük; miért is az ismétlések kiküszöbölése céljából csak a pamutfonógyár költségelőirányzatát adjuk.
Tervezendő olyan pamutfonóda, amaly 10 órai munkaidő alatt 3000 kg
amerikai pamutot fon meg %la — 20 ($lm = 34) nyújtott fonallá.
A fonógyár berendezése és üzemköltségei:
A napi 3000 kg s így XU évi 2400 q pamut elraktározására szükségünk van 600 m3 raktárhelyiségre, mélynek megfelel 200 m2 alapterület.
A bálok bontásához és lazításához 1 drb. bálbontó kell, melynek adatai:
2 LE, 4,2 m 2 alapterület, 2 munkás és 4000 a. K.
1 drb. opener etető-szabályozóval, adatai:
5 LE, 7,5 m 2 alapterület, 2 munkás és 6500 a. K.
1 drb. opener két pár bundaképző-hengerrel és két exhausztorral
felszerelve. Ezek adatai:
10 LE, 12,5 m 2 alapterület, 2 munkás és 7500 a. K.
1 drb. egyszerű és 1 drb. kettős batteur, adataik:
12 LE, 22,5 m 2 alapterület, 3 munkás és 7800 a. K.
Tekintettgi arra, hogy amerikai pamut feldolgozása esetén az eddigi
összes veszteség 6°/o( a kártológépekre felkerülő anyagmennyiség 2820 kg.
Egy drb. kártólógép teljesítménye, ha fődobjának szélessége sz —1,27 m,
kerületi sebessége i>= 10,5 ml sec és 9^ = 4000, 9 ^ = 0,1920 YW0 = 12,1,
ezek alapján:
,/ln>
0,5 • yiKm • Vm • szcm . 3600.10
=
° ^ / 1 0 o r a =
m ö w a
0,5.12,1.10,5.127.3600.10
, /fn ,
=
= 72 k g n
1000.4000
° °ra"
r }

A kártolók száma tehát ? | ^ = 39,2^40. Adataik:
30 LE, 192 m 2 alapterület, 26 nő, 5 férfi előmunkás és 132.000 a. K.
A kártolóról a nyújtóra kerülő szalag numerusa, ha a kártoló leszedőhengerének sebessége, v = 0,4 mlsec, flmsz = ^ 2 0 0 ^ ~

^ nyújtó-

gépre kerülő szalag mennyisége, tekintettel arra, hogy egyszeri kártolásnál
az anyag 5°/o-a elvész, 2700 kg. Ha az egyesítés: £ = 6 és a nyújtás:

538
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ny — 8, a lefutó szalag numerusa

— 0 , 2 = 0,267. A nyújtó 10 órai

teljesítménye, ha v = 0,3 mlsec-.

O kg/10 óra = 0,90 ^

^

^

= 36,5 kgl 10 óra.

2700
Eszerint a szalagok száma

— 74- A nyújtók száma tehát 7, egyen-

kint 12 fejjel.
Adatai:
63 /re2 alapterület, 14 nő és 43.500 a. K.
7 LE,
A második nyújtóra kerülő szalag numerusa, mivel y =
9í2m = 0,352, így a második nyújtó teljesítőképessége:
0,3.3600.10
, /in ,
^
° r a = 0 ' 9 0,352.100(T~
°ra2640
Feldolgozandó 2700.0,98 = 2640 kg anyag, amihez ^ - = 96 fej
kell, azaz 8 drb. 12 -fejjel ellátott nyujtógép, melyek adatai:
8 LE, 72 /re2 alapterület, 16 női munkás, 49,500 a. K.
A harmadik nyújtónál az előbbi nyújtási viszonyt felvéve % m = 0,46.
Egy fej teljesítőképessége, O kg/10 óra = 20,6 kg. A feldolgozandó mennyi2600
ség 2640.0,98 = 2600 kg. A szükséges fejek száma tehát ^ Q ^
126, vagyis
11 darab 12 fejjel bíró gép kell. Adataik:
11 LE, 99 /re2 alapterület, 22 női munkás, ára 68.500 a. K.
Ez a szalag most már három fleyer előfonóra jut. Az utolsó nyújtón
is 2 % veszteség áll elő, tehát az előforiásra kerülő anyag mennyisége
2550 kg. Az első fleyeren y = 2, az előfonat numerusa tehát 9t4m = 0,92.
Mivel az orsók fordulatszáma n = 500/perc, h0 = 25 mm, a X. táblázatból

A — 725, a sodrásszám, s =
„ ,

/1A

725

= 27,8 /re. A 10 órai teljesítmény:

,
500 60.10.0,90
....
f 1 , .
ora = _ • Q 9 2
= 1 1 , 6 kg! 10 ora,

2550
tehát -jyg- = 220 orsó kell, ennek alapján 4 gépet veszünk egyenkint 60
orsóval. Adataik:
5 LE, 25 /re2 alapterület, 4 nő és 20.400 a. K.
l°/o veszteséget felvéve, a második fleyerre 2520 kg anyag jut. Legyen
— 2,2, akkor %

m

/;<,=25mm, ezekkel

= 2,2.0,92 = 2, továbbá, mivel n = 650/perc, A = 800,
2 = 4 5 . A 10 órai teljesítmény:

650 60.10.0,9
__ . / i n ,
/iA ,
0kg/\0
ora = ^ - - 2 J Q 0 0 ' = 3 , 9 fc/10 ora.
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2520
^ ^ = 650. A gépek száma 11, egyenkint

mi orsóval. Adataik:
12,1 LE,
51,6 /ra2 alapterület, 11 nő, és 49.000 a. K.
l°/o-os veszteséggel számítva, a harmadik fleyerre 2500 kg anyag"
kerül. Ha — = 2,25, akkor ^ „ „ = 4,5, azonkívül, mertra= 800, A = 925„
®
925
h0 = 25, így 5 = — — f4,5 = 76,5, egy orsó lu órai teljesítménye:
* ,fz ,
800 60.10.0,9
, /fft ,
Okg/10 óra = —
= 1 , 2 6 kg/10 ora.
4 5 1 0 0 ^
A szükséges orsószám

1985. Veszünk tehát 20 gépet egyen-

kint 100 orsóval, melyek adatai:
32 LE,
125 m2 alapterület, 40 nő és 136.000 a. K.
Ha a harmadik fleyeren 1 % veszteséget veszünk, fel, a szelfaktorra
Bal 2475 kg anyag. Az előfonat numerusa
— 4,5, a fonalé
=
34
az e = l , tehát
— , melyet 4 nyújtó hengerpárral végezve, az egy4,5
szeri nyújtás n y = 1,96. A XXVI. táblázat szerint a szelfaktor egy orsójának teljesítménye óránkint grammokban, tía felét láncnak, ,felét vetésnek
készítjük, 14 gr, 10 óra alatt tehát 0,14 kg. Az orsók száma abban az
2475
esetben, ha 0,9 hasznosítási fokot veszünk, . _ _ , . = 19,600. Kell tehát
0,9.0,14
20 darab 1000 orsós szelfaktor. Adatai: ra = 7500, x — 3 5 mm,
150 LE, 2600 /ra2 a. t., 200 fiatal munkás, 10 fonó, 2 mester, 220.000 a. K.
Az elmondottak szerint a fonógyár összesen igényel:
285 LE-1, 3270 /ra2 területet, 133 női, 200 fiatal, 9 férfi, 15 előmunkást
2 mestert és 744.700 a. K-t."
A gépek szállítása és felállítása a gépek árának 0,5-szöröse, tehát a
gépek költsége összesen: 1,120.000 a. K.
A tulajdonképeni alapterület az előbb kiszámított /ra2-ok 1,5-szerese, azaz
5000 /ra2, amihez hozzájárul még 200 /n2 raktárhelyiség, valamint a műhely,
kazán- és gépház alapterülete, amihez 400 /ra2 kell. Ez összesen 5600 m 2 .
így az építkezési költség /ra2-enként 60 a. K egységárral számítva
336.000 a. K.
Az ehhez szükséges telek területe, tekintettel arra, hogy a gyár kétemeletes és így raktárral és gépházzal, melyek földszintesek, 2300 /ra2-1
teázen ki; 5-szöröse, 1,1.500 n 2 , ennek beszerzési ára /ra2-énként 2 a.
K-t számítva, 23.000 a. K.
A gőzgép teljesítőképességét, a transzmisszióra eső 3 0 % veszteséget
85 LE-nek véve fel és a világítás céljaira 60 LE-1 számítva, 450 /.f-nek
lehet felvenni.
E gép ára, az előbbi példákban kimutatott adatok alapján LE-ként
4600 a. K-vál számítva, 207.000 a. K.

540

EME

A gépék elrendezésének tervezete

A világítás berendezésének költeág^ az előbbi példák szerint 1
műhely alapterületre 3,2 a. K egységárral számítva, 3 , 2 . 5 4 0 0 = 17.300 a. K.
A fűtés és szellőztetéshez szükséges berendezés költsége ms-ként
6 a. K alapárral 3 , 5 . 6 . 5 0 0 0 = 105.000 a. K.
A fonógyár felállításához kell tehát összesen 1,808.300 a. K, kereken
1,800.000 a. K.
A forgó tőke nagysága a következő: 2400 q pamut beszerzési ára,
ha középfínomságú amerikai pamutot veszünk, 1,8 a. K/kg-ma\ számítva,
430.000 a. K. De mert az előállott hulladék belekeverhető, ezért 5%-kal
kevesebb pamutot kell vásárolni, így tehát a forgó tőke: 408.000 a. K.
Az évi szénszükséglet 10 órai napi munkaidő mellett 17.500 q,
mivel 3500 kalóriás szén q-ja 1,5 a. K, így ára: 26.200 a. K, ennek
félévi fedezete ._
A segédanyagok ára egy évre 15.000 a. K, félévre
Személyi kiadások:
200 fiatal munkás 0,6 a. K napibér mellett évi keresete
133 női
»
1,2 » »
»
»
»
»
9 férfi
»
1,9 » »
»
»
»
»
15 előmunkás
4,0 » »
»
»
»
»
2 mester »
8,0 » »
»
»
»
»
1 igazgató
évi fizetése ... ...
... ...
"1 üzemmérnök
»
»
...
1 irodavezető
»
»
......
2 könyvelő
»
»
... ... ... ... ... ... ...
3 levelező
»
»
... ... __
.... ... ...
2 raktárnok
»
»
... ... ... ... ... ... ... ...
Igazgatósági és felügyelőbizottsági tiszteletdíjak
A személyi kiadások összesen
...
tehát félévre esik
Az összes forgó tőke félévre ... ... ... ... ... ... ...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

13.100 a. K
7.500 » »
36.000
47.600
5.100
18.000
4.800
40.000
24.000
15.000
6.000
3.600
4.800
50.000
254.900
127.450
556.050

» >
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
> »
» »
» »
» »
a. K
» »
» »

Az üzemköltségek szempontjából ez összeghez hozzáadandó a
beruházott összeg 10°/o-o's kamatának, vagyis 180.000 a. K-nak fele, 10l,/o-os
amortizációjának, vagyis szintén 180.000 a. K-nak fele, a forgó tőke 10%-a
55.605 a. K. Tehát az üzemköltség végső összege egy félévre 791.655 a. K.
A gyár napi teljesítménye 2450 kg, így egy félév alatt 370.000 kg,
az üzemköltség tehát 1 kg mm = 34 (9la = 20) fonal ellőállításánál 2,14 a. K.
Ennek gyári ára 25%-kal nagyobb, vagyis 2,68 a. K.

b) A gépek elrendezésének tervezete.
287. Az előbbiekben a szükséges gépek számát határoztuk meg.
Ezeket úgy kell elhelyeznünk, hogy a gyártmány fölösleges utat ne tegyen
és hogy a műhely alapterülete a minimumra korlátoztassék.
Hogy a tervező gépészmérnök e követelményeknek is eleget tehessen,
az alábbiakban egynéhány fonógyár, szövőgyár és egy fehérítőtelep
gépeinek elrendezését közöljük.
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ábra.
Kátoltgyapjúfcnó- és szövőgyár, iftponkint 5000 kg mosott gyapjú feldolgozására.
(W. H. UHLAND, Kalender für Textil-Industrie nyomán.)
A gyapjúraktár; B keVerőhelyiség; C gyapjúmosó : a leviathán, b röpítőgép ; D szárítóhelyiség : c kamrás szárító; E festőműhely : cl festőüst, e öblítőgép; Ffarkasolóműhely:
f farkas, g fonalbontó és poroló farkas; G fonó- és szövőműhely: h kártoló, i kártköszörn, k szelfaktor, l cérnázó-,- m csévélőgép,'« felvetőgép, o enyvezőgép, p behúzó
állvány, q szövdgép; H, I, K kikészítő műhelyek: /- hengeres kalló, s mosógép,
t szappantartány,
egyszerű bogácsoló, « 2 kettős bogácsoló, e keretes szárító,
w szövetvizsgáló állvány, x~ nyírógép, y kefélőgép, z hengeres prés; L, M fonal- és
s zövetraktár; N kazánhaz; O gépház.
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1T. EMELET.

3. EMELET.

tffltUkd
r c r
mym LEPTEK.

253. ábra.
Fésűsgyapjú-fonógyár, napi 2500 kg mosott anyag feldolgozására (MÉYER-ZEHETNER
nyomán).
Ah A2 raktár; B osztályozó ; C raktár az osztályozott gyapjú számára; D gyapjúmosó:
a leviathán, b szárítódob; E, F, O, H kártoló-, fésülő- és fonóműhelyek: c kártológép,
d kárt-tisztító, eu e2 tűshengeres nyujtógép, / HEiLMANN-féle fésülőgép, gu g.2 nyujtógép,
h lisseuse, kv intersecting, k.2 nyujtógépek, l szelfaktor, m gyűrűsorsó, n dublírozó-gép,
4) gyűrűsorsójú cérnázógép; K\ — Ki öltözők; L gépház; M kazánház; N javítóműhely.
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X-Y

METSZET.
LÉPTÉK.

.'IMI

«

••!.

LÉPTÉK.

254. ábra.
Pamutszövőgyár 638H szövőszékkel. (L. UTZ szerint.)
A i ~ A a raktárak; B l ~ B s helyiségek az előkészítő és a befejező műveletekhez; C felvétőműhely: a cérnázó-, b felvetőgépek; Z> befűző helyiség; E írezőműhely: c írezőgépek ; F szövőműhely: d szövőgépek; Q öltözőhelyiség; fi gépház; / kazánház

K javítóműhely.
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256. ábra.
Pamutfonógyár 28.064 orsóval. (JOHANSEN szerint.) Napi 2500 kg 9 1' m =34 fonal gyártására.
A raktár; B bontóműhely: a opener, b bontó; C műhely az anyag kártolásához és
nyújtásához: c kártoló, d nyujtógép, e durva fleyer, / közép fleyer, g közép fleyer,
h finom fleyér; D és D' (I. Ss II, emelet) fonóműhely, i szelfaktor.

Feladatunkat ezzel megoldottuk, de mert textiliparunk műhely- s
kereskedelmi nyelvezete németes, ezért e visszás állapot megváltoztatására,
azaz textiliparunk magyarosítása céljából, a függelékben a legszokottabb
német műszavak magyar egyenértékeit közöljük.
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I. FÜGGELÉK.
Textilgyáraink

fejlődése

1921—1923

1923. év első felé- Fejlődés 1921. év
óta
ben üzemben van

A gyár
megnevezése

gyár

orsó

szövőszék

gyár

orsó

21

27,547

860

7

11,500

273

Fésűsgyapjú-fonó
és szövő ... ...

1

12,000

160

1

12,000

160

Lenfonó

2

19,000

—

Lenszövő ..

8

...

4

Kenderfonó
Selyemleféjtő
Selyemfonó
názó) ...

(cér-

1

5

Jutaipari

...

3

... ..

3

Pamutszövő

.

1,980

3

._

Selyemszövő... ...

Pamutfonó

—

j

19

4,000

900

5

—

—

—

378

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

810

3

—

250

10,000

650

1

—

100

51,000

—

2

—

—

5900

9

21,000

Megjegyzés

szövőszék

Kártoltgyapjú-fonó
és szövő ... ...

—

időközben

4 lenkikészítőgyár;
1 gyár 1921 ota

8 kenderkikészítő, 1 gyár
1921 óta
450 medence, 1921 óta
nem változott

Juta-szövéssel még 2
kenderipari gyár is foglalkozik

—

1900

Szövet festésével és fehérítésével 6 üzem foglalkozik (2 üzem
1921 óta). Kartonnyomással 5 gyár
foglalkozik, annyi, mint 1921-ben

EME

II. F Ü G G E L É K .
A német műszavak magyar egyenértékei.
Abfall
hulladék
Abfallgarn
hulladékfonal
Abfall- oder Putzwolle
pamuthulladék
Abnehmerwalze
leszedőhenger
A bstellvorrichtung
kikapcsolókészülék
Abwickeln
lefejtés
Appretur
nemesítő-eljárás
Armeetuch
katonaposztó
Atlasbindung
atlasz-kötés
Aufbáumen
felnengerlés
Aufschliessen
feltárás
Aufspulen, Aufwinden
felcsévélés
Aufwickeln
felgombolyítás
Ausrüslung
felszerelés
Bad
fürdő, festékfürdő
Ballen
bál
Ballenbrecher
bálbontó
Band
szalag
Barchent
parketszöve
Baslfaser
háncsrösf
Baum (WebestuMBaum)
lánchenger

Baumwolle
pamut
BaumwollspinnereiWeberei
pamut-fonás-szövés
Beizen
pácolás
Beleuchlung
világítás
Bii.dung
kötés
Bindungspunkt
kötéspont
Blatt (Riethblatt)
borda
Blauholz
kékfa
Blelchen
fehérítés
Bobbinet
bobbinet-árú
Brechen (Hanf-)
törés (kender-)
Breite
szélesség •
Breithalter
feszítő
Bremse
fék
Brokát
brokát
Broschierlade
brpssozó-láda
Broschierschiffchen
brossozó-vetelő
Briisseler Teppich
brüsszeli szőnyeg
Biischel
nyaláb
Bügeln
vasalás.
Biirsie
kefe
Bürstmaschine
kefélőgép

Carbonisierung
karbonizálás, szenesítés
Cellulose
cellulóz
Centrífugalmaschine
röpítőgép
Chenille
zsenilia
Cheviot
seviot
Chiffon
siffon
Chinagras
kinafű
Cocon
gubó
Croisé
sávoly
Cylinder
henger
Cylindermangel
hengeres mángorló
Cylinderwalke
hengeres kalló
Damast
damaszt, kamuka
Damentuch
női posztó
Dampfheizung
gőzzel fűtés
Deckel
fedő
Deckelkratze
léces kártoló
Dekatieren
avatás, gőzölés
Dekomponieren
elemezés
Diagonal
átlós
Differentialgetriebe
differenciálmű
Docht
kanóc

Docke
pászma
Doeskin
döszkin
Doppelcocon
ikergubó
Doppelcylinder
kettős henger
Doppelgewebe
kettős szövet
Doppelschirtung
kreton
Doppelschur- Wolle
kétnyíratú-gyapjú
Doublieren
egyesítés
Drehung
sodrás
Drell, Drílich-Zwilch
csinvat
Drosselmaschine
fólytonos fonógép
Drucken
nyomtatás
Effektschuss
díszítő-vetülék
Einbug
behajtás
Einfetten
bezsírozás
Einfuhrtisch
etető-asztal
Einlesen
beszedés
Einschiessen
bevetés
Einschur
egynyíratú
Einschuss
vetülék
einseitig egyoldalú
Einspinnen
befonás
Einstellung
beállítás
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Eintrag
beverő, vetülék
Einwalken
elkallódás
Einweben
szövet zsugorodása
Einziehen
behúzás
Einziehhacken
behúzó kampó
Einziehwalzen ^
etető-hengerpár
Elastizitat
rugalmasság
elektrischer Strom
elektromos áram
Entkörnen, (Egrenieren)
egrenage (magtól
fosztás)
Entschalen derSeide
hámtalanítás
Fabrik
szád
fafonnierter Stoff
mintás szövet
Fadenfiihrer
fonalvézető
Fadenkreuz
fonalcsép
Fadenöffner
fonalbontó farkas
Fadenzahler
fonalszámláló
Falté
ránc
Farbbottich
festőkád
Farbe
festék
Farbkessel
festőüst
Faser
szál
Farberei
festőműhely
feitt
finom
Festigkeit
szilárdság
Fett
zsír
Fettwolle
zsíros gyapjú
Filz
nemez
Flachs
len
Flachsbrechen
lentörés'
Flachshede
lenkóc

Flach.spinnmasch.ine
lenfonógép
Flechtmaschine
zsTnőrverőgép
Flaumhaar
pehelyszőr
Fleyer
fleyergép
Flor
fátyol
Floretseide
floretselyem
Florkette
bolyhozó lánc
Florteiler
fátyolosztó
Flotté
fürdő, festékfürdő
Fliigel
szárny
Fliigelspindel
szárnyas orsó
Friktionskupplung
súrlódó kapcsoló
Fusstritt
lábító
Futterkette
béllelő lánc
Futterzeug
béllés
Qalette
átrágott gubó
GaUierbrett
rendeződeszka
Gallierschnur
rendezőzsinór
Gardine
függöny
Garn
fonal
Qarn-Dynamometer
fonal-szakítógép
Garnnummer
finomsági szám
Qarnpresse
fonal-prés
Garnwage
fonal-mérleg
Gazé
gazé
Gefáss
edény
Geflecht
fonat
Gegenzug
váltvajáró
Geklöppelte Spitze
vert csipke
gekriimmt
görbített
genahte Spitze
varrott csipke
Qerberwolle
tímárgyapjú

geríffelt
recés, bordás
Geschirr des Webstuhles
nyüstös felszerelés
geschlossenes Fach
záródó szád
geschmeidig
simulékony
geschnitten
metszett
Geschwingter Flachs
tilolt len
Gestell
állvány
gestreifter Manchester
csíkos bársony
Getriebe
fogaskerékáttevés
aewalkter Stoff
kallózott szövet
Gewebe
szövet
Gewebeprüfung
szövetvizsgálat
gezwirntes Garn
cérna
Gill, Gillstock
tűsléc
Gobelin
gobelin
Goldgespinnst
aranyfonat
Grannenhaar
felszőr
Gras
fű
Griff
fogantyú
Grobfleyer
nagyoló fleyer
grosse Trommel
fődob
Grundbindung
alapkötés
Grundkette
alaplánc
Gurte
heveder
Hacker
rezgőpenge
Halbleinen
fél-len
Halbseide
fél-selyem
Halbwolle
fél-gyapjú
Halihe
halina
Handarbeit
kézimunka
Handel
kereskedelem

Hanf
kender
Handschiitze
kézi vetélő
Handweberei
kézi szövés
Handwebstuhl
kézi szövőszék
Harnisch.
zsinórzat, rendezőzsinór
Harnischbrett
jaquard-rendeződeszka
Harnischlitze
Jaquard-nyüstszál
Hasenhaar
nyúlszőr
fiaspel
motolla
Hackeln
horgolás
Hebel
emeltyű
Hechel, Hechelfeld
gereben
Hecheln
gerebenezés
Hechelstab
tűsléc
Heizung
fűtés
Helfe
nyüstszál
Hemd
ing
Herstellen
előállítás
hin- und hergehende
Bewegung
váltakozó irányú
mozgás
Hoch- und •Tieffach
emelkedő és
süllyedő szád
Holz .
fa
Hornschuppe
hámpikkely (gyapjé)
Hubhöhe
szádmagasság
Hiilse
hüvely
hydraulisch
víznyomású
Imitation
utánzat
facqardkarte
Jacquard-kártya
facquardmaschine
Jacquard-gép
facquardmuster
Jacquard-minía
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Jute
juta
Kalander
simítógép
Kalbskder
borjúbor
Kalikó
kalikó
Kanne
kanna, edény
Kamm
fésű
Kimmgarn
fésűsgyapjú
Kammgarngewebe
fésűs szövet
Karríertes Zeug
kockás árú
Kartenschlagmaschine
kártyalyukasztó-gép
Kartoffelstarke
bu rgonyakemény ítő
Kattun
karton
Kammling
fésűsgyapjú-kóc
Kdmm.masch.ine
fésülőgép
Kehle
szád
Kehrseite
fonákoldal
Kernwolle
hibátlan gyapjú
Ketté
láncfonal
Kettenbaum
lánchenger
Kettenbaumbremse
lánchenger-fék
Kettenschererei
láncfelvetés
Ketten verkürzung
láncrövídülés
Kettenwachter
láncfonalszakadástjelzőkészülék
Kla viaturmaschine
billentyűs kártyaverőgép
Kleiderstoff
ruhaszövet
Kiette
bogáncs
Klettenwolf
bogáncstalanítógép
Klopfwolf
poroló-farkas
Knduel
gomolyag
Knoten
csomó

Kniipjteppich
csomózott szőnyeg
Kochen
főzés
Kochkessel
főzőkatlan
Konditionierung
kondicionálás
Kontramarsch
váltvajáró
Konus
kúp
Kopf
fej
Kpsten
költség
Kotzen
pokróc
Köper
sávoly
Krafi
erő
Kratzen
kárt
Kratzenbeschlag
kártolóbevonat
Kráuselung
göndörödés
Krempel
kártológép
Krepp
krepp
Krimpen
zsugorodás
Krumpen
avatás
Kulirkétienwaare
láncfonal-kötszövet
Kunstwolle
műgyapjú
Kup.
rez
Kurbel
forgattyú
Küpe
csava
Lade (Webstuhl)
bordaláda
Lqmmwolle
baní^iygyapjú
Lampendocht
lámpabél
langfaserig
hosszúszálú
Latientuch
etetőasztal (léces)
Lederbelag
bőrrelbóritás
Leim
enyv
Leimmaschine
enyvezőgép
Lein
ilen

Leinen
vászon
Leinengewebe
lenszövet
Leinenzwirn
lencérna
Leinwand
lenvászon
Leiste
szegélyléc
L eistungsfahigkeit
munkaképesség
Lesebrett
felvetőlap
Leviathan
leviathán
linké Seite
fonákoldal
Litze
nyüstszál'
Locke
fürt
Loden
condra
Lohn
bér
Lumpenwolf
szövetbontó-farkas
Lunte
előfonat
Lustríeren
fényesítés
Magazin:
raktár
Maiilon
nyüstszem
MakO
mako (pamutfaj)
Mangel
mángorló
markieren
jelezni
Material
anyag
Mattenbindung
szalmakötés
Mechanischer Webstuhl
szövőgép
Messmaschine
szövetmérőgép
Metall
fém
M ikrás kop
mikroszkóp
Mischung
keverék
Mitteljleyer
egyengető fleyer
Mode
divat
Moiré
habosszövet

Molton
molton
Moulinieren
szálselyem sodrása
Möbelpliisch
bútorplüs
Mulde
vályú
Mungo
mungó, műgyapjú
Muster
minta
Musterausnehmen
elemzés
Nachdraht
pótló-sodrat
Nadel
tű
Naht
varrat
Nass-Spinnmaschine
nedvesen fonó fonógép
Naturbleiche
gyepenfehérítés
Nahmaschine
varrógép
Nahseide
varróselyem
Nahzwirn
varrócérna
Netz
háló
Noppe
csomó
Numerierung
számozás
Offenfach
nyitott szád
Organsin-Seide
organzin-selyem
Organtin
organtin
Öffner \
bontógép
Ölen
olajozás
Ölwolf
olajozó farkas
Packleinwand
csomagoló-vászon
Packen
csomagolás
Paddingmaschine
telítőgép
Panama-bindung
szalmakötés
Papier
papír
Patroné
mintarajz
Pedál
lábitó
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Pelz
bunda
persisch
persa
Pferdehaar
loszőr
Pfund
font
Piticops
vetülék-cséve
Piquétuch
piqué-szövet
Platine
platina
Plattén
vasalás
Plüsch
plüs
Polkette
bársonylánc
Posamentierwaare
paszomántárú
Pottasche
hamuzsír
Presse
sajtoló
Pressen
sajtolás
Pressmuster
sajtolt minta
Putzer
tisztító
Putzwalze
tisztítóhenger, forgató
Quadrant
körnegyed,quadráns
Quadrantenkette
quadráns lánca
Quetschen
összenyomni
Rapport
minta ismétlés
Rasen
gyep
Rasenbleiche
gyepen fehérítés
Rauhen
bogácsolás
Randerstuhl
kötszövőgép (keskeny)
Reibungskupplung
súrlódó kapcsoló
Rei'sslange
szakítóhosszúság
Reisswolf
tépőfarkas
Revolver-Schiitzenwechsel
revolveres. váltóláda
Rieth
borda

Rlethkamm
felvető fogas
Ri/felwalzen
recézett hengerek
Ringláufer
gyűrűszerű futó
Ringspindel
gyűrűs orsó
Ringspinnmaschine
gyűrűs fonógép
Ringzwirnmaschine
gyűrűsorsójú
cérnázó
Rippengewebe
bordás kötés
Rockén
fonó-rokka
roh
nyers
Rohflachs
lenszalma
Rolle
csiga
Rollmaschine
szövetfelhengerlőgép
Rosshaar
lószőr
Rost
rostély
Rotholz
vörösfa
Rotten
áztatás
Rösteflachs
áztatott len
Rundwebstuhl
körbeszövőgép
Rundwirkstuhl
körgép
Rückenwasche
hátonmosás
Sack
zsák
Sacknahmaschine
zsákvarrógép
Samenhaar
magszál
Sammet
bársony
Sammtnadel
bársonykötés fém
vetése
Sandwolle
homokos gyapjú
Satin
szatén
Schaf
juh
Schaft
nyüst
Schaftmaschine
nyüstemelőgép

Schaftweberei
nyüstös szövés
Scheermaschine
nyírógép
Schweiftrommel
felvetődob
Schemel
lábitó
Scherbríef
felvetés sorrendje
Scherlatte
felvetőlap
Schermaschine
felvetőgép
S.chiffchen
vetélő
Schimmel
penész
Schlag
vetés
Schlagarm
vetőkar
Schlagmaschine
verőgép
Schlauch
tömlő
Schlauchweberei
tömlőszovés
Schleier
fátyol
Schleifmaschine
köszörűlőgép
Schleudermaschine
röpítőgép
Schlichte
ír
Schlichten
írezés
Schlinge
hurok
Schneller
vetőszerkezet.
Schnellschiitze
gyorsvetélő
Schnellschiitzriemen
ostor
Schnur
zsinór
Schnürung
zsinórozás
Schock
sokk
Schrank
fonalkeresztezés,
gép
Schranken
csépbe szedés
Schuppe
pikkely
Schuss
vetülék
Schussfolge
vetés-sorrend

Schussgabel
vetülék-szakadást
jelző villa
Schussgarn
vetülékfonal
Schuss- Spule
vetülék-cséve
Schuss-Spulmaschine
vetülékfonal-csévélőgép
Sch.usswach.ter
vetélőt jelző
Schusszáhler
vetés-számláló
Schütze
vetélő
Schiitzenbahn
vetélőpálya
Schützenfánger
vetélőfogó
Schiitzentreiber
vetőfej
Schützen wachter
vetélő be nem érkezését jelző készülék
Schützen wechsel
vetélő-váltás
Schweiswolle
zsírban nyírt gyapjú
Sch wefelbleiche
kénnel-fehérítés
Schwefelsáure
kénsav
Schwinge
tiloló
Schw ingen
tilolás
Schwingflachs
tört len
Sectionschermaschine
részleges felvetőgép
Segeltuch
vitorla-vászon
Seide
selyem
Seidenabfall
selyemkóc
Seidenwaare
selyemárú
Seífe
szappan
Seil
kötél
Selfaktor
szelfaktor
Sengmaschinc
perzselőgép
Serge
sávoly
Serviette
asztalkendő
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Sifden
forralás
Sizingmaschine
keményítőgép
Smyrnateppich
sztnirnaszőnyeg
Sommerwolle
nyári gyapjú
Sondern
elkülönítés
Spannung
feszültség
Speisewaízen
etető hengerpár
Sperrklinke
rögzítő kilincs
Sperrute
szövetfeszítő
Spindel
orsó
Spindelschnur
orsót hajtó zsinór
Spinnen
fonás
Spinnerei
fonógyár
Spihnrad
fonókerék
Spitze
csipke
Spitzköper
megtört sávoly
Spitzmuster
ékalakú minta
Sprung
szád
Spule
cséve
Spulengestell
cséveállvány
Spulmaschine
cséyélőgép
Spiilbottich
öblítőkád
Spiilmaschine
öblítőgép
Stáb
bot, pálca
Stahl
acél
Stampfen
döngölés
Stampfkalander
döngölőkalander
Stapel
pászma,
Staubkasten
porfogó
Stárken
keményítés
Stárkmaschine
keményítőgép
Steiglade
váltóláda

Steppfaden
tűzőfonal
Sticken
hímezés
Sticklade
hímzőbordaláda
Stickmaschine
hímzőgép
Stoff
szövet, kelme
Strahn
matring
Strang
köteg
Strecke
nyujtófej
Streckmaschine
nyujtógép
Streckung
nyújtás
Streichbaum
irányító henger
Streichgarn- Oewebe
kártólt szövet
Stmchtrommel
kiemelő henger
Strickgarn
kötőfonal
Strickmaschine
kötőgép
Strickwaare
kötöttárú
Strumpfwirkerei
harisnyagyártás
Stiick
darab
Taffet
tafota
Taschentuch
zsebkendő
Taste
billentyű
Taurö'ste
harmatbanáztatás
Teilung
osztás
Tempel
csép
%eppich
szőnyeg
Teppichstuhl
szőnyegszövőszék
Textilfa'ser
szálasanyag
Textilindustrie
textilipar, Jonószövő-ipSr
Tieffach
algo félszád
Tischbreite
asztalszélesség
Tischleinen
asztalnemű

Tischtuch
abrosz
Topf
fazék
Tourenzahl
fordulatszám
Tragband
heveder
Trama
vetülék-selyem
Transporteur
továbbító
Trichter
tölcsér
Tritt
lábitó
Trittvorrichtung
lábítós felszerelés
Trochenspintimaschine
szárazon-fonógép
Trog
vályú
Trommel
dob
Tuch
posztó
Tuchbindung
posztókötés
Tuchfabrík
posztógyár
Tüll
tüll
Umdrehungszahl
fordulatszám
Umschaltung
átváltás.
Unterschuss
alsó-vetés
Ventillation
szellőztetés
Verfahren
eljárás
Verkohlen
elszenesítés
Verlust
veszteség
Verteilen
elosztás
Verzug
nyújtás
Vigognegarn
vigogne-fonal
Vliessmaschine
bundaképző szerkezet
Vorbereitung
előkészítés
Vordergeschirr
előnyüst
Vorspinnkrempel
előfonó kártoló
Vorstechkamm
fésűgát

Waare
árú
Waarenbaum
szövet-henger
Waarenbreite
szövet-szélesség
Waarenlange
szövet-hossz
Waarenwalke
szövet-kallózógép
Wachstuch
viaszos vászon
W.affelgewebe
sejtszerű szövet
Wagenverzug
kocsival nyújtás
Walke
kalló
Walze
henger
Walzenkrempel
hengeres kártoló
Walzenwalke
hengeres kalló
Warze
bütyök
lVascheti
mosás
wasserdicht
vízmentes
Wasserfleck
vízfolt
Waterspindel
szárnyas orsó
Webeblatt
borda
Weber
takács
Webeschule
szövőiskola
1Vebfabrik
szövőgyár
Webgeschirr
nyüst
Webkamm.
szövőborda
Webkante
szövet-szegély
lVebstuhl
szövőszék
Wechsel
váltás
Wechsellade
váltóláda
Weife
felvető
Werg
kóc
Werkstatt
műhely
Wickel
gombolyag
Wickelapparat
gombolyítógép
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Wiederholung
ismétlés
Windfliigel
szellőztető
Winterstoff
téli szövet
Wirkstuhl
kötőszövőgép
Wirkwaare
kötöttáru
Wolf
farkas
Wolle
gyapjú
Wollen-Garn
gyapjúfonal

Wollenöffner
gyapjúbontó
Wollenstoff
gyapjúszövet
Wollfilz
gyapjú-nemez
Wollhaar
gyapjúszál
wollig
gyapjas
Wollschweiss
gyapjúzsír
Wollwaschmaschine
gyapjúmosógép
Wríngen
facsarás
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Wiirtel
zsinórtárcsa
Zacke
csipke
Zackelschaf
cákoly-juh
Zahn
bordafog
Zahnstange
fogazott rúd
Zahler
számláló
Zephire- Tuch
zefir-szövet
Zerreissen
széttépés

(214160)

Zettelgarn
láncfonal
Zettelmaschine
felvetőgép
Zeug
kelme, szövet
Zeugdruck
szövetszín-nyomtatás
Zigayawolle
cigálya-gyapjú
Zoli
vám
Zufiihrtisch
etető-asztal
Zwilch
csinvat
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