
SUBA Gl1:ZA hbs. ;>rnagy 

Amit a bőranyagról tudni kell (II. Rész) 
A bőrkészítés fo~y amata 

1. Allati nyersbőr konzerválása. 

II. Vizes műhely. 

(konzervá'.t ~yersbőr) 

-áztatás, meszezés, szőrte'.enítés (hasítás) mésztelenítés, pácolás. 
Pőre. 

Ill. Cserzés. 

Szerves cserzőanyagok 
Növényi cserzőanyag 
c~erzö zsírok 

Asváúyi cserzőanyagok 

króm sók. 
Mesterséges készítmények 
(Szintetikus, Forrnaldehyd, stb.) 

alumínium t 
vas 

IV. Kikészítés. 

a) mechanikai 
faragás, 

b) kémiai 
zsírozás, 
halványítás, 
festés, 
appretálás. 

szárítás, 
tömörítés, 
puhítás, 
préselés, 
fényesítés (vasalás), 

V. Készbör. 

Aztatás, meszezés. 

Gyakorlatból tudjuk, hogy a nyersbőr kényes szerves 
anyag, alkalmas körü!mények között igen könnyen bomlik, a 
baktériumok megtámadják. A nyersbőr megtárnadhatósága első
sorban ia nedvességhez van kötve. Minden vegyi áta'.akulás ned
ves közegben történhet. Mihelyt a bőrből a nedvességet akár 
sózás, akár szárítás útján elvonjuk, a rajta lévő baktériumok 
életműködése megszűnik, mindaddig amíg újból nedvességhez 
nem jutnak. 

A nedvesség csak ialapfeltéte'.e, de nem egyedüli oka a 
bőrön végbemenő káros vegyi átalaku~ásokniak. 

A következőkben nézzük meg, melyek azok a körülmények, 
amelyek közvetlenül, vagy közvetve, kedvező feltételeket teremte-
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nek arra, hogy a bőrök szerkezetében káros változások következ-
zenek be: · 

1. az áztatás hőmérsék'.ete, 
2. az áztatás időtartama, 
3. a víz keménysége és sótJartalma. 

1. 

A mészárosok a húst, mely a nye'rsbőrnek közeli rokona. 
különösen nyáron jégszekrényben tartják, melynek alacsony hő
mérséklete minden rom:ástól megóvja azt. (+2, +s) Ilyén a'.a
csony hőfokon a bőr fe:ázása, a szükséges víz felvétele igen 13.s
san történik. Szükséges tehát az ázhatás hőfokát + 10° fölé emel
nünk, + 20 a legfelső hiatár, melynél magasabb hőfok már a 
baktériumok szaporodásának kedvez. 

E magas hőmérséklet a bőr duzzadására sem alkalmas, 
mert ia meleg vízben a pőre összees:k és ily ál'.apotban nem tudja 
felvenni azt a vízmennyiséget, iamire a továbbiakban szükség lesz 

2. 

Ez az ·:egyen, hogy az áztatás csak addig tartson, amíg 
a bőr a feltétlen szükséges duzzadást elérte és a szükséges víz
mennyiséget felvette. Még a szükségest is csak oly módon érjük 
el, hogy közben többször - ia nyersbőr konzerválási módja 
szerint - vizet cseré'.ünk az áztatómedencében. 

Ezzel ia régi ázó vízben felszaporodott baktériumokat le
eresztjük és ezzel további szaporodásukat megakasztjuk. 

A vízcserével lemossuk azokat a tisztát'.anságokat, a bőr
ről, amelyek (vér, ganéj, stb.) a legkedvezőbb táptJalajt képezik 
a rothasztó baktériumok számára. Igen iajánlatos még kü:önböző 
fertőtlenítő anyagoknak az ázóvízhez való hozzáadása. lgy lég
száraz bőrök esetén, vagy ha ia beáztatandó rosszul konzervált 
bőreinket már a páli ás veszé'.ye fenyegeti, kényszerítve vagyunk, 
hogy 1azokat hosszabb ideig áztassuk. 

óvakodjunk tehát a már használt áztatóvizeknek újból való 
felhasználásától, vagy pedig a „büdös ázóknak" alkialmazásától, 
ame!yekben a vér, szennyezések és kioldott fehérje a!kiatrészek 
felgyülemlése folytán a fehérjebontó és rothasztó baktériumok 
különösen kedvező táphalajra ta'.álnak. 

Ezekben a bőr felázik ugyan, de nem duz.z1ad meg (ahogya9 
kellene), ezenkívül a baktériumok működése teljesen ellenőrizhe
tetlen, hiszen néha egy héti~ is benne szokták tartani a bőröket 
ebben a büdös· ázóban .. 0,yan baktérium pedig nem létezik,. 
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ame'.y az áztatás elősegítése mellett . nem támadná meg egyúttial 
a bőrnek annyina fontos rost szerkezetét is. Még rövid áztatási 
idő esetén is ajánlatos az áztatókádakat időnként klórmésszel fer
tőt:eníteni, hogy a bőrök után visszamaradt baktériumoktat meg
öljük. 

3. 

A lágy víz alkalmasabb bőrgyártáshoz, mint a kemé'ny. 
A keményvíz megnehezíti ia bőrök felázását. Komolyabb mérték
ben azonban ez csak nagyobb keménységi fokú vizeknél áll. 

Van azonban 1a kemény víznek egy másik nem kívánatos 
tulajdonsága is és ez az, hogy azok a mész és magnézium sók, 
amelyek a víz keménységét okozzák, e'.ősegítik a baktériumok 
fejlődését is, tehát ia bőrgyártásnál lehetőleg kerü'.ni kell a ke
ményvizek használatát. 

Ami a víz sótartia'.mát illeti, a konyhasó, amely az ázó
vízben oldódik, olyan befolyást gyakorol a bőrökre, amely mellett 
nem mehetünk el szó nélkül. 

A bőr összetételét vizsgá1va tudjuk, hogy azt kü'.önböző 
fajtájú fehérjék alkotják. E fehérjék általában vízben és egyéb 
oldószerekben oldhiatatlanok. A különböző fajta fehérjék közül 
mégis akad néhány, 1amely tiszta vízben és kü!önÖ3en sós vízben 
oldódik. Legerősebb hatást fejt ki rájuk a sós víz 4-5 % -os olda
tában, tehát épen akkor, ha a sós bőröket beáztatjuk és huzamo
sabb ideig hagyjuk az ázó vízben. Azonban a konyhasóoldiat nem
csak 1a természetüknél fogva sóoldatokban oldható fehérjékben 
fejti ki hatását, hanem az oldhatafanokat is megtámiadhatja és 
megbonthatja, amelyeket azután kio:d, tehát ilyenformán a bőr
gyártásra értékes fehérjéket, vagyis a pőremennyiséget csökkenti 
és 1a készbőr minőségét rontja. 

. A víz konyhasótartialma kifejt egyúttal bizonyos baktérium
ölő hatást is, azonban ezt kiegyenlíti más oldalról fehérjeoldó 
tulajdonsága. · 

összefoglalva: 
1. igyekezzünk, lhogy az ázó hőfoka télen-nyáron + 10 

+20°c közt legyen. 
2. Lehetőleigi egybrma hőmér ékleten tartsuk az ázóvizek 

hőfokát. 
3. Minél· rövidebb ideig áztas uk é ezalatt többször cserél

jünk vizet. (Kü!önösen hia légszáraz bőrök áztatása.ró! van szó, 
amelyiek természetüknél fogva hosszabb áztatási időt kívánnak, 
hogy így 1a vízben oldódó konzerválási só által !keletkezett sóoldat 
f,ehérj~ oldó ~s bontó hatá,sát 1kiküs,öbö!jük.). 
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4. Minden téte'.nél, az ázóból va'.ó kiszedés után, vagy az 
ázóba va'.ó beraká1S ,e!őtt, vagy legal~bb is időnként, fertőt'.enítsük 
ázókád j1ainka t. · 

Meszezés. 

Régi tímár közmondás azt mondja, hogy a jó bőrt a meszie
zésben csinálják. Ha ez az állítás •tú'.zott is, t,agadhatatlan az, hogy 
ha csinálni nem is, de elrontani anrJál könnyebben lehet a bőrt 
:a meszezés f.o'.yamán . 

A meszezés hibalehetöségei . 
. ------1---· 

- -------··---- - - 1 ---------·-, -- -. ---1. E'égte'.e~ meszezés 2. Túlmeszews: 3. Me&z,ezési eljárások 
következ '.ében á'!,n.aik e'ő: (gyakrabban fordul helytelen a:kalmazása kö-
(ritkábban fordulnak elő) . elő). vetikezlében előállók: 

ad t. Túlrövid ideig tartó meszezés, a mészlé lúg volta, 
·nagyon a1acsony hőfokon végzett meszezés .következménye: 

szőrök fellaz:tá,sa nem lesz e!,egendő, 1az alapszőrök marad-
nak elsősorban vissza. -

Ha tia'.pról van szó, akkor a szőröknek a je\:mléte nem is 
olyan nagy ba i. fe'.,sőbőröknél azonban már komoly hibát je!ent. 
De még na~yobbá válhat ez a hiba 1akkt0r, ha a szőröknek elég-te
Ien fellazítása esetén a színelést erőltetjük. Ilyenkor még- a bőr 
barkáját is megsérthetjük, arról nem is beszé!ve, hogy az e'.égtelen 
meszezés ia f.elsőbőröknél a pácolásra is hatással van, azt hatni 
nem engedi, és jó fogás'a szenved. A más:k h:baforrás a tú:zott 
meszezés következményeképpen jelentikez:k. Bekövetkezik, ha túl 
ho&szú ide:g meszezünk, ha túl magas hőfokon meszezünk, vagy 
pedig ha öreg-, erő8en baktériumtartalmú meszezésben végezzük 
t1 meszezést. Mindhárom a bőr rostszerkezetének túlz,ott fe'.lazítá
sában és a rostok erő,s megtámadásában je'.ent.kez:k. Készáruban 
ez iazt j,elenti, hogy a bőrök többé-kevésbbé ürns fogásúiak, sziva
csosa1k lesznek és barkájuk fo'.yni fog, különösen az erre amúgy 
is haj'.amos hasrészeknél, de előállhat a szakítási szilárdság csök
kentése, sőt szélső,s,éges esietekben az érzékeny barkaréteg töré
kenysége is. A bőranyagveszteseg, amely ez,ekben az esetekben 
mindig e'.őáll, a t1a!párunál e'.,sősorban ia rossz rendementban j,e'.1ent
kezik, más,odszor az így nyert bőrök tömöttsége és !Szilárdsága 
fo~ szenvedni. 

Nem hagyható figyelmen kívül a baktér:umoiknak a• mesz•e
zés a}kalmáva: a bőrökre gyakorolt túlzott hatása sem. A bőrök 
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meszezésie te!jesen steril körülmények között is végbemegy, de
azt is tudjuk, hogy a meszezésben - erőisen lúgos vo'.ta <lacána -
egy egé6z sereg fehérjebontó baktérium talá!ható. Különösen sok 
van belőlük az öreg meszezésekben, amelyekneik szőrlazító hatása 
is ,;ényeges,en jobb és gyorsabb. A szemmel látható ,és f:gyelemmel 
kísérhető fo!yamaton - a szőr!azításon k:vül - van 1azonban 
ezeknek 1az öreg meszeseknek, il'.etve a bennük lévő baktériumok
nak méi_g- egy szemmel alig - vagy pedig csak igen előrehaladott 
állapotban - észrevehető hatásuk. Ez az, hogy a ,szőrhagymáikon 
és 1az azt körülvevő, a bőrgyártásra értékte'.en rétegeken kívül, de 
azokkal egyidejűleg 1a pőrét, magát az ú. n. kol:agént is meg
támadják. Ha ez csak csekély mértékben történik, akkor bizonyos 
körülmények között, amikor puha felsőbőrt akarunk gyártani, 
még előnyös is, ha azonban erősebb mértékben támadják meg a 
pőrét, akkor ez már üres és sziviacsos bőrt eredményez. Emellett 
a pőre-veszteségek igen je1€ntékeny mértéik:ben fogják csökkenteni 
a készáru rendementjét, a kite.rme'.ési hányadot. 

Bármekkora e!őnyöket is je'ent tehát az öre;g, meszes hasz
nálata l gyons szőrte'.enítés és a bőrök puhábbá téte!,e tekinteté- . 
ben, ugyano'.yan nagy veszélyeket is je'.ent egyidejűleg a bőr 
anyagára, a pőrére nézve. 

A hibák harmadik csoportjánál, vagyis a meszezés szak
szerűtlen alkalmazásánál legelső sorban a mészfoltok keletkezé-
sét em'.íthetem. Ezek a mészfoltok oldhatatlan mész-sóknak a bőr 
felszínén való kiválása következtében keletkeznek, mégpedig 
azáltal, hogy a mészlébő! kikerülő bőrök a levegőben lévő szén
savval érintkeznek, miáltal a mészlé és a szénsav hatására old
hatatlan mészkő keletkezik. Akkor fordul ez elő, ha 1a meszező 
kádakban a bőröket nem lepi el a mészlé, vagy pedig va1amilyen 
okból huzamosabb ideig fekszenek a levegőn. Ez a mészfolt 
annál kellemetlenebb, mert a pácolás által el nem távolítható, • 
csak magasabb töménységű savak tudnák leoldani, amit azon-
ban érthető okokból mel'.őznünk kell. · A mészfoltok is elsősorban 
felsőbőrőknél kellemetlenek, ezen a helyen úgy a cserzőanyag, 
mint az esetleges festék-felvétel a bőr többi részeitől eltérő 

.- módon megy végbe és így keletkeznek azok a szabálytalanul 
határolt foltok, amelyek legtöbbször ennek a barkarészének bizo
nyos érdes tapintást is kölycsönöznek, a réteg érzékenységét, 
sőt törékenységét is okozhatják. 

További hibalehetőség adódik akkor, ha hordómeszezést 
alkalmazunk és ez alka'ommal túlságosan megduzzadnak a 
meszezendő bőrök. Ilyenkor a hordómeszezés a bőrökön repedé
seket, horzsolásokat idéz, legtöbbször a színén. A hibák elkerü-
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·1ése végett · a meszezéshez duzzadásgátló anyagokat, elsősor-
1.Jan konyha,sót adunk Meg 'kell' említenem azonban ez alkalom
mal, hcigy a konyhasó tiszta fehér meszezésnél pontosan ellen
kező eredményt ad, mint amit tőle várnak. T. i. a mésszel való 
cserebomlás révén NaOH keletkezik be'őle, amely pedig köz
ismerten duzz1adást okoz. Ha nem f ehérmeszesről · van szó, 
hanem kénnátriumos meszesről, akkor ezt a duzzadást elvégzi 
már maga a NaS, illetve a belőle is hasonló cserebomlás révén 
keletkező NaOH. A konyhasó tehát rendesen már nem jut sze
rephez azért, mert egy bizonyos lúgtöménységen fe'.ül a duz
:zasztó hatás már nem változik. 
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(Folyt. köv.) 

Ne ismerj fáradalmat, ha katonai, szaktn;:--~-.. ·.-··1 
~s politikai tudásod riöveléséröl van szól 

------- - ----- - ·------·-· -----




