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SZ fJ L /?;J i11 !~ 
SUBA GÉZA őrnagy 

Amit a bifrriil tudni kell 

A nyersbőr fehérjetermesztő anyagokból áH nagy víztartalom 
mellett. · 

A fdhám fellszarusodott részérne:k alapanyaga a kera-tén.. 
A bőranyagré:eg legfontosabb alkatrészei: 
ko'.lagén rostok rugalmas rostok, 

kotagénje eiaszténja 
· kötőszöveti 

A kollagén rost duzzad: · 

Duzzadását veszti, összee'sik: 

Enyvesedik: 

sejtek korünje. 
hideg vízben, 
híg sóoldatban 
híg savakban 
álkáliákban. 
J angyos vízben, 
töményebb konyhasó, 
oldatban. 
magas hőfokon víz 
jelen'.é tében, 
elv,eszti tehát 

össze:ételét, enyvv,é,,. 
zsellatinná a!akul át. 

Az enyvesedési folyamát már 45 fok hőmérsékíeten meg
indul. (Lábbeliek erőszakos szárításánál fellép.) 

A vizes műhely müv.eletei közül multkori cikkemben ismer
tettem a meszezést, · ami nem egyéb, mint szőrtelenítés céljából 
törtérnő szőrlazítás. · 
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A f.eláztafotf felhámot a szőrzettel együtt e'.1ávolítjuk. A 
szőrtelenítés történhet kézi és gépi erővel. Ezután a bőröket rend
szerint hideg vízben duzzasztják, majd a hájasréteget éles kézi 
kaszákkal, vagy gépekkel lefar.agj ák 

Az eltávo'.íto:tt rétegekből bőr,enyvet készítünk. 
Pöre a felhámtól és húsrétegt·ő,l megfosztott nyersbőr, 
Meszezés után a bőrben visszamaradt meszet, egyéb a,lkáliát'. 

valamint az elsza-ppanosított zsírokat ,eJ:távo'.ítjuk. 
Ezért a bőröket mossuk, piszko,t mechanikailag kinyomjuk 

(,színelés), alkáliákat gyenge savakkal (hangyasav, 1ejsav) kö
zömbö.sítjük és kioldjuk. 

Simu'.ékony, lágy bőrö1knél a rugalmas rostokat páco'.ás út-
. ján lazítjuk. Régen e célra ku:ya-tyúk, stb. ürüléket haszna:t,ak. 

ahol a ·hatást az emésztő, fermentumok és bélbafüériumok idézték 
elő. Ma e célra fől,eg ai hasnyá'.m~rigy fermentumait fa.rtalmazó . 
meS'terséges pácokat használunk. . . · . . 

A cserzést végrehajthatjuk: . 
növényi, ásványi, zsiradék, me?terséges cserzőanya1goklkal. · 
Növényi cserz.őanyagok: gyökér, törzs, kéreg, levél , hajolás. 

termés, beteges kinövés; ezek vízben ·oldható cserzősavakat tar
talmaznak. 

A cs-erzős,av · gyűjtőfogalom, a tannin például a cserzősav
egy csoportjának a neve. Valamennyi növényi cserzősavakat jel
lemzi, ~ogy olda:uk összehúzó ízű, fanyar. 

A. növényi cserzőanyagok f.elha,sználhatók: 
a) közvdlenül, gödörcserzés, süllyesztés, 
b) előzetesen kivonjuk a cserzq és ' nem cserző s.avakat. 
A cserzőanyaghiányt a legtöbb állam rp.esterséges cserző

anyagok előállításáva,J hidalja át. 
A növényi cserzés folyamatára véglegec;en kialaku;l elmélert 

nincs. A cserzésnél kémiai · és fizikai folyama:ol( egyrhás mellett 
játszódnak le. 

A növényi eserz:őanyagok oldata különböző nagyságú ré-· 
szecskéket tarta'.maz. Miné1'. nagyobb a részecske nagysága, annál· 
gyorsabban csapódik le a rostra, de ebben az eseföen összehúzza. 
a bé5.r felületét, eltömi a pórusokat és a további cserzőanyag be
hatolást megakadályozza (a,gyoncserzett bőr). 

A kis szemcséknek .a behatolási képessége nagyobb, a. na
gyobb szemcséknek pedig fe!szívóképessége er,ősebb. 

· A c,serzés elején már használt híg cserző1evek:kel kezeljük 
a bőrt, mert itt a nagy szemcsenagyságú részek már hiányozna){. 
A cserz~s.t nagyobb töménységű levekkel folytatjuk. · 
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A cserzés egyik legfontosabb része a „gödrökbe''. való ülte
té'>. 

A bőröket 2.5-3 m mély fa-, vagy cementgödrökben aprí
tott cserzőanyaggal rétegezve kiterítjük, megnehezítjük, majd 
a gödrőt alulról cserz.ő'.ével, vagy vizzel megtöltjük. 

A cserzésj idő megrövidítésére a gödrökben való ül:etés 
he!yett a bőröket töményebb, melegebb cserzőlevekben forgó hor
dokban cserúk ki (2-3 nap). 

Az ásványi eredetű cserzőanyagok l>i:izül a krómtimsó és 
timsós c'ierzés bír nagyobb jelentőséggel. 

A zsíros cserzésü bőr szarvasbőr elnevezés alatt ismeretes. 
Rendesen halz'>írokat, tengeri emLősök z'>írj át használjuk e célra. 

Formaldehyd is használható cserzésre, az ,aldehydek álbilá
ban ,a fohérjéket oldhatatlanná teszik. 

E c-ser'zésnél zsírosc<;erz.éshez hasonló bőrt kapunk, amely 
jól mosható ~s cserzőanyagot alig <tartalmaz. 

A cserzést követik a kikészít,ő és csinozó műveletek. 
. E műveletek útján nyeri a bőr azOikat a végleges tulajdonsá

gait, amelyek .a felhasználást befolyásolják. 
A bőrök cserzés után 60 s.záza'.ék vizet tartalmaznak, a ké,sz

bőr általában 14 százalékot. A .feles vizet, ki:isztítással, majd 
szárít-ássa] távolítjuk ,el. 

Azokat a bőröket, amelyek cserzésénél sötétebb színű cserző
anyagokat használtunk, halványítjuk. . 

Zsírozás . a bőröket nyu'.ékonyabbá, több zsír felhasználása 
esetén pedig, vízállókká teszt 

A zsírozás a szakításszilárdságot is növeli. 
, Növényi cserzésű bőröknél zsírozást a halzsírt, fa,gigyút hasz-

nálunk. · . . 
A megfelelő olvadáspontú kev·eréket a nedves bőr húsolda

iára kenjük és forgó hordóban, melynek hőmérséklete körülbelül 
35 fok C - a bőrbe juttatjuk. 
· Keményebb bőröknél a beégetést alkalmazzuk. A magasabb 
olvadáspontú ( 45-55 fok) megolvasztott zsíradekba a. teljesen 
száraz bőrt rövid időre bemártjuk. Ezután 10-25 százalék zsír:t 
vihetünk a bőrbe. 

I<rémbőrök zsírtartalma 3-6 százalék, e cé:'.ra zsíremulzio
kat használunk. Az appre_tálással a bőr barnaoldalá,t fényessé, 
színessé, a húsol dalát pedig símává tesszük. 

A vízhatatlanságot a zsírozáson felül fémszappanokkal való 
impregnálással i~ elérhetjük. Gyanták a rostokat roncso'.ják. 

A növényi cserzésü bőrök általában tömöttebbek, mert 23-
40 sz"ázalék között cserz.ősavat és ezenkívül még töbh-kevesebb 
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a rostok között lerakódott vízzel, kimosható szerves anyagot 
( cserző és nem cserző savakat) tartalmaznak. 

A talpbőrök :tömörítését a fenti anyagoknak nagyobb meny
nyiségben való bevitelével érjük el. 

Vigyázni kell azonban a százalékra, mert bizonyos fokon 
tú I ez már a. súlyszerinti bőr nehezítése. 

A talpbőröket még hengereléssel, kalapálássa1! törnöríithet
jük A bőrök festése történhet: 

l . Vízben oldott festőanya,gokkal. 
2. Por-, pigmentfestékkel (rögzítőany,ag segí:tségével bevon-

juk). · 

Az anilinfestékek (mesterséges festék) közül a bázikus festé
kek növényi cserzőanyagokkal festéklakkot alkotnaik, növényi cser
zésű bőrt tehát közve.Uenül festenek. 

A savas festékek viszont a krómcserzésű bőröket festik köz
vetlenül. A vízben oldott festékeket a bőr a tömöit:ségének meg
fele lően különböző mennyiségben és árnyalatban veszi fel. 

A fedőfesték teljesen egyenletesen - még halvány sz.ínek
nél is - vonja be a bő,r felüLetét. 
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