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Z.:inWELEN, ICZInUS...:-;;li OP:iA.KDNVÄJ.\ :H::CT GEZ',HIm;~LDEVLAS

'Het zwingelen is het onthouten va.n het vlas, dat na het roten. en drogen pl!
vindt.

Door het roten is het vlaslint los op de houtpijp komen zitten; ook het ondl
linge verband van de vezelbundels zelf is losser geworden. Hierdoor is het
mogelijk geworden het vlas van het houtgedeelte te ontdoen en het lint te VI
fijnen zonder de vezel al te veel te beschadigen. Tevens worden ook nog de
resterende schorscellen grotendeels vervnjderd.
Het zwingelen echter is, zoals het nu gebeurt, een vrij ruwe bewerking, zodi
het lint gemalckelijk beschadigd .rordt en meer lokken worden gemaakt dan van
nature ~n het vlas zijn gegroeid.
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I 2. B
Doel van het ~win~el,Em.,-

r:-Het'vezcllint van de houtpijp scheiden.

2. De fijnheidsgraad, do zachtheid en de glans van het lint aanpassen aan dl
hoogste msrktwaarcle.
Het zwingelen moet men dus richten naar de vra.ag op de markt en het gel
delijke resultaat.

3.Het vezellint van d.e overgebl"von schorscellen ontdoen.
lifiet alle schorscellen zijn door het roten, persen en bleken van het lini
verv~derd. Tijdens hot z~ingelen, vooral bij intensiefzwingelon, worden dS

resterende schorscelIon voor oon groot deel verlivijderd. I

,-1.

b
1
1
J

Toepassin~

Het zwingelen wordt voorafgegaan door braken d.i. het brek(3n van do houtpijj
vatl hot vlas. Dit is noodzakolijk opdat de zwingolspanen bij het handzwingGIl
3n do zvdngolmessen (zoilen) bij hot machinaal zwingelen, gemakkolijk in hotl
zwingclon vlas zo"tden kunnon ingrijpen en zodoendG hot houtgedeelte verwijdot
Verder kent men drie toepassingen van hot zwingolen~

1. Ï:.et handzwingelon

2. het machinaal zwingelen

3. hot zvdngelon van brookvlas op do spociale breekvlas-zwingelmachine.

Hot handzwing0len en hot machinaalzwingolt~n, kan worden gecombineerd door
machinaal voor tG zwingelen en dan op te zwingelen met do hand.

H0t zwingelen vraagt van oon patroon of bedrijfsleider moer dan do technisc~
konnis vanh0t ztdncelon z.Jlf. Zo zijn or verschillende factoren waarmede mi

rokening moet houd.ono.a.

1. Opymlko vr:.,jzoz_al ~e:~~:r..ing~

Vorschillonio fsotorcn hobbon modo invlood om de manier van zwingelen tI
bopalen o.a. ~

a. do kos:;)rijs

b. do waarde van hot vorkrcGon product

c. de ~Naliteit van het te zwingelen vlas

d. kan men ovor voldeonao vald~undigo handzwingolaars boschilCkon

e. is oen bodr~jf gobaseerd op massaproductio

f. ook do vraag op do vlaslintmarkt is van invloed.

Al dezo bovongonooBdo factoren z~n dus van invloed om to bupalon of men
volledig mot do hand. zal zyringülon,volloèl.igmot do zwingolmachine,motl
maohino zal voorzwingolemon mot de hand zal nazvvingelon of wel of !ten j

"
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zal zwingelen met de specicÜe breekvlasmachine . In het algemeen wordt de
grootste hoeveelheid vlas met de machine gezBiDgeld, omdat dit productiever
is en minder vayJcennis vraagt.
In die gevallen, waarbij het hanC'L2Mingelen als nazwingelen nog wordt toege-
past hangt dit af van de volgende factoren~

1. de kvlaliteit van het strovlas

2. de vraag op de lintmarkt

3. de vraag of de hogere marktwaarde cp~;e8gt tegen de hogere productie-
kosten van het nazwingelen en het verlies in rendement.
Deze~productiekosten bestaan uit arbeidsloon en bedrDfskosten.

2. Het vochtgehalte ..

Eet vochtgehalte heeft op het te zwingelen vlaseengroteinvloe~.Zo kan
het zwingelen van te droog vlas veel schade berokkenen aan het vlaslint,
ter\njlmen bijhet zwingelen van te vochtig vlas veel hinder kan ondervinden
bijhet zwingelen e~ opmaken. Hoewel het juiste vochtgehalte voor verschil-
lende vlas soorten uiteenloopt zullen de betere kwaliteiten eerder schade
lijden dan de magere brosse soorten.. Hen kan aannemen dat het juiste vocht-
gehalte in de buurt van 12 tot 14 5i, ligt.

Praktisch is geen enkele vlasser ingericht ow het vochtgehalte vast te
stellen. Men zal hier moeten steunen op persoonlDkc orvar~ngen.

A. Nadelige gevolgen van het zwingelen van te droog vlas

1. Wanneer men normaal zwingelt worden de vezels uit het lintverband
gerukt.

Hierdoor krijgt men:

a. veel lokken

b. droog, harig vlaslint in plaats van glad on vottig lin~

c. gescheurde verzwakte linten in plaats van gesloten sterke vlassen.

2. }ien tracht meestal het door het zwingelen uit hot lintverband ruld{en
te voorkomen door mindor intensief tG zwingelen. Men kr~gt dan echtor
breder lint.

3. Vezel verlies

Onder hot zvringelon van te droog vlas wordcn vezels afgoslagen, die
wegvliegen, deze vormen dan zwil1gelstof(piep). Dit kan men vooral
waarnemen bijhet overzwingeLm van mot de machine voorgez':i'L1geld vlas.
Bij vlas dat iets te 'weinig is geroot, zal m<3n bijto droog zvril1gel(m,
~e laatste fijne aanhangende lemen niet lcunnen vcr~~jderen zonder vlas
te vorzwingelen. Dan hoeft men te kiezen, tussen hoger rendement met
schubbig vlaslint en lagor rondement zonder schubben op hot lint.

B. Nadelige gevolgen van hot zwingelen van te voohtig vlas

1. Omdat de houtpjjptaaior is, breekt deze niet zo gemakkelijk
het lint te vochtiG is bhjven de schoven er in plakken.

2. Onc1.orhot zwingelc::nvormen zich knoolJj ;38in het lint. Hen
vooral bijhandzwingolen waarnemen.

3. HGt vlas koart niot zo gemakkolijk en laat zichmooil~jk0r opmaken.

4. Bij het machinaal z\lingelen l:an te vochtig vlas aanleiding g0v;:mtot
het ui ttrekkel1 of ongelijk trold:cn van het lint en tot het stroppen.

01'1 omdat

kan ca t

Enkole punten, die men in acht kan nomen om de nadelige invloedvan te
droog en te vochtig vlas te voorkomon z~ng

1. To droog gobondon vlas zal als rogel weinig of goen vocht opnamen in da
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waarbij ze mechanisch werdon aangedreven. Hot aantal spanen (zeilen) is ge-
stegen van 8 tot10 en tegenwoordig tot 12 spanen por wiol.
Tegenwoordig worden bijna algemeen zwingelmolens gebruikt met 12 spanen waarvan
het gietijzeren wiel vervangen is door twee dubbele hoepels, waar de spanen
tussen geplaatst zijn. De op de zo ~~ze gemaakte molons lenen zich uitstekend
voor het zwingelen va.n fijne vlassen on hot opzwingelen van mot do machine voor-
gezwingeld vlas.

Drijfkracht
1

Een zwingelmolen vraagt ongeveer 2 P.K. aan drijfkracht.

Snelheid

De zwingelmolen zal men mot oon snelheid van 170 à 180 toeren por minuut laton
draaien. Hogere snelheid werkt schadelijk op het vlas en geeft aanloiding tot
vezolverlies, terv~l een lagere snelheid de productie nadelig zal beinvloedon,
omdat men te lang zal moeten zwingelen op het vlas om het beoogde resultaat te

I verkrijgen.
I

. De zwingelmolen kan men indelen in drie delen

1. het zwingelwiol

2. de zwingelspanen
3. het zwingelbord met blok.

1. Het zwingelwiel

Eon zwingelwiol moot aan do volgende eisen voldoen:

a. Het moot sterk zijn, zonder daarbij te zwaar te zijn. Hot moot dus ver-
vaardigd zijn uit matoriaal dat de trillingen van hot zwingelen verdraagt.

b. Hot moot voorkrachtig zijn maar niot to slap. Dit omdat het steeds zal
kunnenmeebuigennaar gelanghot instokenvan hot vlas en toch altijd
zijn orginolc stand torug krijgon. Bij Gen to slap wiel zullon do zeiIon to
veel over hot vlas' hoen slopen.

c. De gaten dor boutjes moeten zodanig goboord zijn dat do spanen in do
juiste stand zitton als ze tussen do boutjes geplaatst zijn.

d. Hot moet recht z~n. Eon zvnngolwiel dat niet rocht is, maakt een

slingorende bewoging wat slecht werken van do molen tot gevolg heoft.

e. Ee~ vlasz~ng0lwiel heeft eon diameter van 1 m.

Als er meer dan een zv.Qngelwiel op een as geplaatst wordt zal men de wielen

op + één meter afstand van elkaar plaatsen. ~linder ruimte dan één meter
zal-men:inreregel niet nemen omà.at anders do arbeiders onder het werk elkaar
hinderen.

2. De zwingelspanen

Goede zwingelspanen moeten aah de volgende eison voldoon~

a. ze moeten gemaakt zijn van droog notenhout

b. ze moeten recht zijn en in de lengte gezaagd

c. ze moeten glad zUn en or mogen geen kwasten in voorkomen

Soorten zwingelspanen

Men hooft spanen in verschillende afmetingen o.a.
langemet oon lengte van ~ 75
korte met eon lengte van t 60

cm

cm

d
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brede met een breedte van 1%" cm
1

sm9lle met een breedte van 11"2"cm.

Deze verschillende soorten spanen voldoen allemaal goed, mits ze aan bm
genoemde eisen voldoen. Omdat de boutjes in de hoepels, van goede zwin~
molens, op een afgepaste plaats zitten, zullen de smalle spanen meer acl
over hellen, wanneer ze op de aangewezen manier tussen de boutjes in de
hoepels worden geplaatst, met als gevolg minder hard werken (trekken) vt
de molen.

I
I

I

l

I

l

"

Het inzetten der zwingelspanen

Hierbij gaat men als volgt te werk.

Men plaat st de spanen zo dat ze + 36 cm uit het wiel steken, di t gemete~
aan de bovenkant"van de spaan. Vëel korter zal men over het algemeen ni4

nemen omdat do molen dan een te stugge (stijve) werking krijgt. Hieluit bi

dat men slappe spanen iets minder vcr mag uitsteken, dan stijve harde spa.

Men zal de spanen ook zodanig plaatsen dat ze,wanneer zo waterpas staa~
bovenkant 8 à 9 cm onder de horizontale lijn van de kraag van het bord N

het middenpunt van de as zitten (zie fig.).

Bij zwingelwielen waar de boutjes goed geplaatst zijn,kan men de spanen 4

inzetten dat ze in dG voorste hoepels met de rug tegen do boutj 0S aanko~

en in do binnenste hoepels met do onderkant op do boutj es rusten. l'llen hl

dan tevens het voordoeI dat de spanen tijdens het zwingelen niet achtc~

gedrukt kunnen worden.

Do zwingelspanen moeten ook zodanig geplaatst worden dat ze in IIlijnll101
d.w.z. zodanig dat de zwingelmolen geen slingerende beweging maakt. Ook
mooten de spanen allen :.::vem ver uitsteken. Ongelijk zittende zwingelspanl

werken hinderlUk bij het opentrekken van het vlas onder het zwingelen. ~
gemakkelijk te werken bij hot inzetten der spanen kan men als volgt te we.

gaan.

1. Men steekt al de spanen los in het wiel.

2. Men zot éón s~aan vast op de afgepaste plaats.

3. Men tekent op het zwingelbord oon hook, op de plaats waar dG voor- ~
bovenkant van do spaan zit.

4. Alle spanen worden door middol van dit teken afgesteld. De mogolijkhet

bestaat dat de spanen niet in éón lijn lopen. Dit kan men verhelpen d4

het plaatson van spietjos tusson de hoepel en de spanon.

Wanneor de spanen eenmaal goed in het wiel geplaatst zijn zal men do hou~

van do spanon nooit meer verandoren, want hot is de stand van het bord~

moet aangepast worden aan de aard van het te zwingelon vlas en niet de
stand van de spanen.

3. Het zwingolbord m~t blok

Het bord on het blok worden ook uit hard hout vorvaardigd (beukon- of
iopenhout). Do kraag van het zwingelbord heoft een lengte van + 35 cm.
Korter zal men de kraag niot nomen omdat dit onder het work het opon-
zwingelen van hot vlas nadelig zal beïnvlooden.
De hoogte van hot bord vanaf de kraag tot aan do ondorste rand is + 85 ~

NoodzakolDk is ook dat hot bord oen vooruitstokende punt heoft van-+ 5~
Dit opdatmon ondorhet zwingolenhot vlas botor hoon en woer zou künncTII
bewogen en zodoonde juist de zwakste gedoelten van hot vlas, do top cn~
voet, minder slagen zouden krijgen en men hot lijfen hals van hot vlas b~
zou kunnon uitzwingelen. Hot bord moet ook glad zijn,omdat dit van grotel
invloed is op het heon en weer bov18gen van hot vlas tijdens het zwingelc~
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Het plaatsen van het bord

Het bord wordt in het blok geplaatst en or in vast gezet door middel van
een speciaal voor dat doel gemaakte spie. Het blok wordt op zijn beurt vast
gemaakt door middel van tweo bouten op een betonnen blok of ijzeren balken,
voor dat doel aangebracht. Men geeft de voorkeur aan balken, .boven betonnen
blokken, omdat men bij balken de borden en molens gemakkelijker kan ver-
plaatsen. Hier kan gebruik geDaakt worden van hoekijzer.
Bij het aanbrengen van de beto~~en blokken of balken moet men er rekening
mee houden, dat de ljjn van de kraag van het bord naar het middenpunt van
de as waterpas moet zijn.
Men moet er eveneens rekening Dec houden, dat de punten dor spanen ni ot
buiten net bord uit stekon, omdat uitstekendo punten oen handicap zijn bij
het opentrekken van het vlas, onder het zwingelen.
Het bord wordt loodrecht in het blok geplaatst. Men zorgt or goed voor, dat
het niet overhelt van de lijn der spanen weg,want als de kraag verdor van
de spanen verwijderd is dan het onderste gedeelte van het bord, zal de top
en de voet van het vlas hardere klappen krijgen dan hals en lijf en zodoende
zullen top en voot afgezwingeld wordon~

De stand van het bord ten opzichte van de spanen

De stand van het bord moet aangepast worden aan do aard van het te zwingelon
vlas. Als men breed kettingvlas of lager kwalitoitsvlas zwingelt zal Den
het bord zodanig plaatsen dat d.G toppon der spanen op ongeveer één cm van
het bord komen te draáien en op het eindo van do kraag op ongevoer 3 cm.
Hierdoor zullen de spanen niet te hard op hot vlas kappen Daar hot schaven.
Zwingelt men fijn kottingvlas dan zet men het bord zodanig dat de toppen der
spanen op ongeveer 1 cm staan en bij het einde van do kraag op ongeveer 4
cm. De spanen kunnen dan moer jnkorven. Is hot om fijn inslagvlas te
zwingelen dan zot mon het bord voor aan de toppen zo dicht mogelijk tegen
de spanen aan en op het eindo van do kraag op + 5 cm afstand. De molen
heeft dan eon meer verfijne~do werking. -
Verder dan 5 cm zal men hot bord nooit zetten, omdat eon grotere afstand
aanleiding geoft tot "spinnen" van het vlaslint onder hot zwingelen.
Men noect dit verder afzetten van hot bord achter aan de kraag "rond zetten"
en het dichter bijzetten "plat zetten".

Enkele punten die oorzaak lcunncn zijn dat oen zwingelDolen niet voldoet.

1. ongelijke spanen (harde en zachte)

2. spanen die niet in de lijn lopen

3. ongelijk en te ver afgesleton spanen

4. schaarden in de spanen

5. do Dolen kan te veel trekken

6. de Dolen kan te voel steken

7. te snijdende spanen

8. te stoDpe spanen

9. de molen staat te rond

10. de spanen stokon niet oven ver uit

11. het bord staat niet loodrecht.

1. Ongelijke spanen kan men SODS voorkomen door Qe spanon voor het ge-
bruli{ te sorteron.

2. Als de spanen niet in lijn lopen zal Don overgaan tot het "spioen"
der spanen.

3. Ongelijke en te ver afgesloten spanen kan man vorholpon door bijwerken
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met schaaf of mos ofwol bijgroot verschil door de spanen uit te leng(
Hierbij gaat men als volgt to werk.

a. MGn tekent op dezolfde wijze als b~jhet stellen der spanen een hoo~
op het zwingelbord.

b. Men tekent op do spanen, met bohulp van een winkelhaak af, tot waa
men zo zal afzagen.

2.

c. Men zaagt de spanen af tot aan de uitgetekonde lijnen maakt
glad, met behulp van eon zachte steon of schuurpapier.

d. Men schroeft do spanen los, trekt ze uit en past ze aan tot
, teken op hot bord, waarna men ze opniouwvastdraait.(

ze we~

aan hd

3.

4. Schaarden in spanen snijdt men uit met een mes of schaaft ze weg en maa~

de spanen weer glad met schuurpapier.

5. Als een molen te veel trekt kan men dit verhelpen door het bord langs
achter wat op te hogen, zodanig dat het wat meer voorover helt.

6. Te veel steken van de molen wordt verholpen door het bord aan de voor,

kant op te hogen of door de spanen uit te lengen. Hen doet dit laatst~

wanneer de spanen te ver afgesleten zijn.

7. Te snjjdende spanen kunnen schade veroorzaken aan het vlaslint . Di t ka~
men verhelpen door do snode van de spanen te iiv"':rijvenmet een zachte
steen.

8. Als de spanen te stomp zUn, zal men ze scherpen mot behulp van een
snjjdend stukje glas. lIonmoet or echter voor zorgen, dat men altijdoe~
minimum dikte behoudt van 2 à 3 ram on de aangozotte kant minstens 1 c4
breed is. I

9. Een molen, die te rond staat kan men verbeteren door hot bord aan de
Iachterkant dichter togen de spanon te plaatsen.

10. Spanen, die niet oven ver uitsteken, kan men voorkomen door bijhot in
zetten der spanen op hot bord. oen teken aan to brengen en dan do spani
allemaal aan te passen aan dit tekon.

11. Wanneer het bord niet loodrecht staat, kan men dit verhelpen door
tussen bord en blok, of tussen bord an grote spie in het blok kleine
spietjes te plaatsen.

De handelingen b~ het handzwingelen

Het handzwingelen wordt verricht in drie gedeelten.

1. voorslaan of kappen

2. vertoeren

3. opzwingelen of opzuiveren.

1. Voorslaan

Hen noomt 2, 3 of 4 handvollel1 gebraakt vlas bjjelkaar naar gelang van dû
grootte en do aard van het vlas. Hen maakt dez:.)handvol zo zorgvuldig

mogelijk gelijk, snuit do loshangende harreIs af on noemt deze t~rug bij de
handvol. HiGrna begint men het zwingelen. Hen z''vingolt eerst het lijf naar

de voet toe, om daarna de hals en de top te zwingelen. Als het lijf ge-
zwingeld is, zal men oerst de lokkon van do voet aftreldcon en dan de top

goed uitsnuiten om daarna do hals te zwingelon. Vorvolgens wordt de top
gezwingeld. Om do top t0 ~lingGlen kan men hot beste het vlas rond de tmi

vingers van de linkerhand draaien. Als do top gezwingelè is, trekt men

eveneens de loklcen af. De zo ver];:rogon handvol vlas noemt men broekling.

Als oen breekling gozwingold is zal men het uitkoren on wol op zodanige.
.rijze,dat langs

.

d

.

C eno kant hot moest gezwingeldo en L:mgs de andere kantJ

het minst gezwingeld. vlas ligt. D~arna werden tweo breclclingensamenganI
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zo, dat de meest gezwingelde kanten tegen elkaar liggen.

2. Vertoeren

Bij het vertoeren zwingelt men eerst de uiterste voet, daarna het lijf om
daarop de hals en de top te zvdngelen. Na het zwingelen van het lijf en de
top zal men eerst de lokken aftrekken, om vervolgens de vertoerde handvol
te keren.

3. °l'zwingelen

Bij het opzwingelen zwingelt men eerst de top, daarna de hals en vervolgens
de voet en het lijf. Na het zwingelen zal men het vlas met de hand uitkammen. en de aanhangende lokken aftre~cen. Bij betere en beste vlassen kan men
hierbij gebruik maken van een hekel en de voet en top licht uithekelen. Bij

beste fijnere vlas soorten kan het gebeuren dat eon toer niet voldoende is
zodat men twee of meer keren zal moeten zwingelen.

Een goed gezwingeldo handvol vlas moet aan de volgende punten voldoen,
onverschillig van welke kwaliteit, hoewel de fijnheid en de zuiverhoid
belangrijk kunnen verschillen.

1. zuivere, korte geblokto voet

2. goed uitgozwingeld lijf

3. s~epele slanke glanzende hals

4. zuivere volle top

5. de vezels moeten rechtlijnig liggen.

Enkele a~gemene regels in acht te nemen bij het zwingelen

1. Voor men met hot zwingelen zelf begint zal men er voor zorgen het vlas
goed gelijk te maken, want wanneer men niet van begin af zorgt voor gelijk
vlas zal men het bij de verdere bewerking moeilijk geljjk krijgen. Ongelijk
vlas betQkent ongelijke voet en ongelijke voet geeft een slordige indruk en
heel di~jls een lager rendement.

2. Bij het insteken van het vlas in do molen zal men het zo gelijk mogelijk
opentrekken, opdat het vlas in do gepaste dikte in do molen zou komen. Als
men te dik insteekt, zullen do spanen te hard kappen op het vlas en zo-

doende zal men vlas ver zwingelen. Ook is het nadelig voor de spanen zelf.

3. Bij het uitkeren van een broekling zal men zorgen hem steeds plat te houden
met langs de ene kant het meest gezwingoldo en langs do andere kant hot
minst gezwingeldo vlas, opdat men de moest gezwingelde kanten, tegen
elkaar zal kunnen loggen om te vertoeren.

4. Bij het uitkeren na het vortooren zal men do handvol helemaal binnenste
buiton keren.

5. Het uitkeren van het vlas na elke toer zal steeds zorgvuldig gebouren.
110n zal er nauwkeurig op letten dat het minst gezwingoldo vlas steeds aan
de buiteclcant komt te liggen, want het is een eerste vereiste vooral bij
goed vlas dat alle linten even fijn gezwingeld worden.

6. Bij het wenden van het vlas onder het zwingelen zal men do handvol iedere
keer een t slag draaien zodat mon in 4 maal wonden rond gezwingeld is.

7. Als een handvol rondgezwingeld is moet men het nog even in de molen laten
lopen om het vlas rechtlijnig te brengen ton einde \18inig met de hand te
moeten uitkammen.

8. Om een handvol vlas gemakkelijk te kunnen bewerken, moet men er voor
zorgen, dat ze steeds plat in de hand ligt, zodat zo gemakkelijkopenvalt.
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9. :Bijhet gebruik van een hekel moet men er VOO}:oppassen niet te veel afv 2 Het i
te maken door het vlas te vlug door de hekel te trekken of te kort vasi . messl
houden. zwinl

10. Indien er in een handvol v1asnf~jkende strengen voorkomen zal men die €
ui t vervvijderen om ze daarna in een f),fzonderl~jk: h~nclvol te verzamelén.

11. Om draadvlassen (kottingvlassen) te zvnngelen neemt men kleine handvol}

12. Om fijn te zwingelen zal men do handvollen groter nemen om het vlas in d
molen te kunnen "dwingen".

13. Wanneer het vlas b~ fijn zwingolen merkbaar in sterkte afneemt is dit eo
bevvijsttat te voel gozvnngold is.

14. Vorf~ning, glàns on soopelheid van hot vlaslint wordt voor het grootste
doel verkregon op do topponder zwingelspanen. Daarom moet men bij fijn
zwingelen hot bord wat rondor zotten om wat moor druk op do toppen te
verkrijgen.

15. Snijdende zwingelspanen mot rond geplaatst bord verfijnen beter hot lint I

daartoe geschikt vlas, maar zullen do linten scheuron van lage k\7alit0~
vlassen.

16. Minder rond geplaatst zwingelbord met niet zo schorpe spanen zullen bij
brede lintvlasson beter resultaat goven, omdat mon het vlas betor kan
schaven en gaaf houden.

17. Het spinnen of gedraaid liggon dor vozollinton is hot gevolg van:

a. het te rond staan van hot zwingelbord

b. het te voel en te traag op de toppen der spanon werkon

c. hot te recht insteken.

18. Mon mag nooit vlas van ongolijke lengto, kleur of fijnheid bij elkaarneme

Ovorzwingelon van mot de machine voorgozwiEgeld vlas

Men zal bij het ove~zwingolen van machinaal voorgoz\?ingold vlas dozelfde ro
in acht nomen als bij het zwingelon rochtstrooJcs uit het gerote strovlas, vo
zover die bij het ovorzwingelon in toepassing leunnen worden gebracht.
Men moet or echter spociaal op letton èG1.tdo voet en GOt'Jp ondar het zwingolon
zo vleinig mogelijk OPZVlOopt, omdat daardoor groto kans op hot maken van zt.'ii~
stof bestaat. Hot komt bijmot do machine gozvnngeld vlas dikwijls voor, dat I
voet en do top van het vlas min of meor afgazwingaId is. Daarom moot mon b~
het ovorzwingolon bijzondor ;:tandacht wijdon aan voat on top opdat man toch COl
korte geblokte voot en volle zware top zou krijgen. Bij het overzi,ringelcn be-
gint men als bijhot vortooran, oorst de uitorste voet, dan het lijf en daarn
de hals en do top tG zwingelen. Mot de machine voorgozuingeld vlas mag 00l"!
hoger vochtgohalte hobbon bij het verdere zwingelen dan vlas dBt rechtstrook
uit hot strovlas wordt gozwine;old.

Hot machinaal, zw~g_8Ie:r:..

HOOivol do uitvinding VIJ-n hot r.1achin:w,1 z1ifinG'clon rJ.o:toort uit de twcode helf
van de 190 oouw~ hoeft hot geduurd tot na de curfito\TOrold oorlog voor do
toopassing ervan ingang vond. Na de crisis van do dertigor jaren hooft men
machinaé'.,l zYvingelon zich stila:-J.1~Ü()n uitbroide:n,het hooft echtor geduurd
tot na do t\ieodo werold oorlog voor het algo~oan word toegepast.
TogoD\voordig -dordt praktisch 'J,l hot vlas machinaal gozYfingcld on naar gelan
de JD:fali tei t vollodigmot elo ï.1achino opgozuingolcl of machinaal voorgozwingo
om daarna raet de hand op te z'::ingulen.
In do loop dor jaron is mot verschillende mdngelsystemen geexperimenteerd,
o.a. g

1. Aohter elkaar geplaatste zwingelmolens (stermolens) zwingelen het vlas
tegen een doorlopend zwingelbord.
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2. Het vlas wordt gezwingeld tussen een zwingeltrommel voorzien van meerdere
messen en een nabootsing van het zwingelbord welke meegebogen is met de
zwingeltrommel.

3. Het vlas wordt gezwinge~door een zwingeltrommel voorzien van een of meer
zwingelmessen, welke langs één zijde van het vlas werken. Deze zwingel-
trommels zijn zodanig geconstrueerd, dat ze het vlas tegen de zwingels aan-
zuigen.

4. Het vlas wordt gezwingeld tussen twee t~gen_elkaar draaiende zwingeltrommols.

5. Het vlas wordt gezwingeld door twee in elkaar draaiende zwingoltrommels.

Tegenwoordfg werken bijna alle zwingelmachines volgens het systeem onder 5
vermeld, een enkele constructeur is nog wel eens met oen zwingelmachine' onder
3 vermeld gekomen.

De zwingelmachine

Eon zwingelmachine kan men indelen in vier grote delen.
1. de braak met verdeler

2. de doorvoerbanden

3. de zwingeltrommels met de zwingelmessen

4. de aandrijving met snelheidsregeling.

1. De braak

De braken van de tegenwoordige zwingelmachines werken allemaal volgens het
zogonaamde dubbel braaksysteem d.w.z. in de eerste helft van de braak wordt
het vlas bij het voetgedeelte vastgehouden door een doorvoerband, ter~l het
topgedeelte wordt gebraakt. In de tv~eede helft wordt het vlas bij het reeds
gebraakte gedeelte vastgehouden door oondoorvoerband die het vlas door het
tweede gedeelte van do braak voert en verder door de eerste helft van de
zwingelmachine, ter~~l het vlas aan het voetgedeelte wordt gebraakt en
verder gezwingeld. Tussen de beide godeelten van de braak wordt hot vlas
van do ene doorvoerband in de andere overgebracht met behulp van een gelijk-

richter die bestaat ofwel uit eon blazer, een draaiende trommel, of een
speciaal voor dat doel geconstrueerde riem.
Aan de braak gaat meestal een verdeler vooraf. Deze bestaat uit ongevoer
5 paar achter elkaar geplaatste getande wieltjes, die met toenemende snel-
heid draaien en daardoor hot vlas in een steeds dunner wordende laag door-
schuiven.

2. De doorvoorband

De doorvoerband, die tot taak heeft het te zwingolen vlas door de machine
te transporteren en vast te houden vorschilt in constructie en materiaal
naar gelang het~tork.

Zo zien weg

a. doorvoerbanden waarop U-vormige metalen schakels zijn bevestigd. Dit
soort vindt men bij de zwingelmachines van: van Hauwaert, de Poortere,
Barth en Soenens. Deze banden vorschillen echter ~{elvan elkaar, door
verschillen in dikte en breedte, de zwaRrte en diopto van do metalen
schakels en de plaats waar do schakels op de band z~n geplaatst.

b. U-vormige gummibanden, versterkt met canvas. Deze banden vindt men bij
de zwingelmachines van Dommelen.

c. U-vormige gummibanden waarin een ketting is verwerkt. Deze banden vindt
men bij de nieuwe machines van Etrich.

Al deze verschillende soorton doorvoorbanden hebbon oen gummiriem als
tegenlogger, die moet dienen om het vlas in de U-vormige opening te houden.
De dikte en breedte is aangepast aan do diopteen broedtevan do U in de
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schakels of rubberbanden. Elke zwingelmachine heeft éón korte en twee
langere doorvoerbanden, te weten, een korte die hot vlas door de oersto.
helft van de braak voort en overgeeft aan de eerste lange band die hctvJ
door hot tweede gedeelte van de braak en het eerste gedeelte van do zwin€
machine voert; de tweede lange band die het vlas van de eerste band over
neemt en het verdor door het twoede gedeolte van de machine voert en het
afgeeft b~ do uitpak van de machine. Deze transportbanden worden gedrager
door een brug die moet voorkomen dat de banden in de zwingeltrommels
(messen) terecht komen. Deze brug is b~ diverse machines sterk verschille
.naar gelang de constructie. Tussen do eerste en de twoede band, op de plé
waar het reeds aan de voetkant gez-vvingeldevlas wordt overgenomen door de
tweede band, bevindt zich een gel~krichter, die evenals bijdo braak kan
bestaan uit een blazer, een draaiende trommel of een speciale riem.

Het,
mach:

Het 1

a. H.

3. Do zwingeltrommels met de zwingelmessen

De eigenlijke z~dngelmachines bestaan uit twee delen.
Het eerste gedeelte waar de voetkant van het vlas gezwingeld wordt en hei
tweede gedeelte waar do topkant wordt gozwingeld.
Deze delen lcunnon uit eon of twee kasten bostaan verschillend in lengte.
Zo zien we zwingelmachines die uit 2 x 2 kasten bestaan van bv. 2.5 à 3 li
lengte. Andere hebben 2 x 1 kast v{aarvan de lengte kan verschillen van 3
tot 6 m. In deze kasten draaien éón of twee zwingoltrommels, naar golang
het zwingelsysteem dat in de machine wordt toegepast. Deze trommels zijn
voorzien van zYdngelmessen en drijvers en z~n verschillend van vorm en
samenstelling. Zo kent men trommels, die over geheel de lengte voorzien
zijnvan bv. vier messon met dr~vGrs. Andere z~n in het eerste gedeelte
(bv. over de lengte van + 1 m) conisch cm over deze afstand alleen voorz:
van drijvers, tervnjlde trommels verder van een bepaald aantal messen en
drijvers zijn voorzien.
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4. Aandr~ving met snelheidsregeling

Ook de aandr~ving van de zwingelmachines is verschillend. Zo zien W0
machines die aangedreven worden met eon grote dr~fas, die dan via snelho1
regelaars do verschillende delen van du machine zoals zwingel trommels,
doorvoerband en braak aandrijft. Ook komen machines voor uaarvan de ver-
schillende delen rechtstreeks aangedreven worden met electrische motoren
tervrijlde overbrenging gebeurt via snelheidsregelaars. De snelheidsregelt
kunnen bv. zijn trapsch~ven, conische A0h~vGn en de zg. variabele over-
brenging. De snelheidsregeling is noodzillcel~kom de zvT.lngelgraadvan het
vlas te kunnen regelen. Zo moet men het toerental van de trommels en do
snelheid van de doorvoerhand mot braak en verdeler, die aan elkaar z~n aJ
gepast,kunnen regelen. Do zwingelgraad van hot vlas kan men dan regelen
door de trommels harder of zachtor on de doorvoerband sneller of langzami
te laten draaien. Een andere mogel~kheid is nog het vlas dikker of dunne!
in de machine te steken.
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:BEDIENING VAN DE ZWINGELMACHnm

Het werk aan de zwingelmachine kan men splitsen in het werk vóór en na de
machine.

Het werk vóór de machine bestaat uit:

a. Het afsnuiten (afpijlen)

Bijhet afsnuiten gaat men op dezelfde manier te werk als bijde ruwvlas-
bewerking.
De afgetrokken harreIs zal men zo kort mogelijk trekken en bijelkaar houden
om dan later afzonderl~K te zwingelen. Men kan deze harreIs ook verzamelen
om te verwerken tot breekvlas. Het afsnuiten is een werk dat zorgvuldig
moet gebeuren, omdat bossen die slecht afgesnoten zijnmoeilijk openspreiden
aan de spreitafel, terwijlde nog aanhangende harreIs, bijhet oponspreiden
aanleiding kunnen zijntot het maken van extra afval. Verder kunnen de aan-
hangende harreIs bijde lokken terecht komen, doordat ze niet vastgehouden
worden door de doorvoerband.

b. Het oponspreiden

Een eerste arbeider aan de tafel maakt de bossen los en legt ze open zodanig
dat iedere kapel in de bos afzonderlijk ligt. De tweede arbeider legt op zijn
beurt de kapellen open en spreidt het vlas verder in een gelijkmatig dikke
laag open, terwijl hij er voor zorgt, dat het vlas parallel ligt. Onder het
werk zal men niet aan het vlas schudden en het regelmatig doorschuiven naar
de insteker.

c. Het insteken

Het insteken is een belangrijk ondordeel in het bedienen van do zwingel-
machine. De insteker moet er voor zorgen dat do machine regelmatig bediend
wordt. Daarom moet hot vlas allemaal even dik en goed aanéén gesloten
worden ingestoken. Dit is van belang voor het verkrijgen van eon goede
kwaliteit en een zo hoog mogelijk rendement bijhet zwingelen. Het regelmatig
insteken bevordert verder de productie van do machine. Ook zal hijrekening
houden met de droogte van het vlas. Droog vlas mag dikker en vlugger worden
ingestoken dan vochtig (stug), omdat droog vlas gem~celijk en regelmatig
zwingelt. Om dezelfde reden mag grof en goed geroot vlas ook dikker inge-
stoken worden dan fijn en minder ver geroot vlas. Het goed bedienen van de
machine vraagt aan de insteker eon goede kennis van de machine zelf. ~
moet steeds zijnvolle aandacht aan zijnwerk schonken en bijeen verandering
in het geluid van do draaiende machine, die gewoonlijk een storing aanduidt,
direct stoppen met insteken en bijeen meer ernstige storing de machine
stilleggen.

Het werk na de machine bestaat uit het uitpakken van het vlaslint. De

manier waarop mon zal uitpakken hangt af van hetgeen men met het vlas zal

gaan doen.

Zo kan men:

a. uitpakken en rechtstreeks opmaken achter de machine

b. uitpakken en nadien opmaken

c. uitpakken om nadien nog over te zwingelen

d. uitp~cen om het vlas open te schudden tot breekvlas.

Het zal er dus van afhangen hoeveel personen er nodig zijnom uit te pakken.

a. Roc~reeks opmaken achter do machine zal men doen bijvlas van lage
kwaliteit en bijbetere vlas soorten dio weinig af~~kingen vertonen, omdat

..
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deze manier van werken de eenvoudigste en goedkoopste is. Men zal dii

voorkeur niet doen met vlas dat te droog is, omdat dit beter eerst gE
conditionneerd kan worden voor het opmaken. B~ deze manier van werket

dheef,tmen minsters drie arbeiders nodig, dit zal natuurlijk verschilleri
naar gelang d.e kwaliteit van het vlas en het werk dat .er aan verrichi

moet worden en naar de capaciteit van de machine.

5.

6.

7.

11 b. Uitpakken om nadien op te maken zal men doen in gewone liefst niet tE
grote handvollen. Sorteren zal men hier aan de machine niet doen, omd
men dit later toch moet doen b~ het opmaken. Een à twee arbeiders leun
volstaan om het werk te doen.
~'

8.

e. Uitpakken om over te zwingelen zal men doen in zg. zwingelhandvollen

d.w. z. handvollen die groot genoeg zijn om zonder veranderen te zwingE
Hièr zal men ook niet sorteren tervrijlook één à twee arbeiders het wq
zullen kunnen doen.

9.

10.

11 .

12.

d. Uitpakken om opon te schudden tot breekvlas. Hier wordt het vlas nioi

in handvollen weggelegd, maar het lint wordt los in balen gevuld of 1

pakken geperst. Dit wordt uiteraard alleen gedaan b~ lage kwaliteiten
Hier kan één arbeider het werk doen.

13.

14.

15.

Stori.ngon

Bijde bediening Van de zwingelmachine is Gon goede samenworking van do
arbeiders van groot belang. Vooral do insteker en de uitpakkers moeton gooä
samenwerken. De instokor die maar de ene helft van de machine kan nag~an mq
kunnen rekenen op de uitpa~~ers die do andere helft kunnen oVerzien. DezG
moeten bijde minste onrogelmatighoid de instoker verwittigon, die direct si
mot hot insteken. Een schakelaar moot in het onmiddellDk bereik zijnvan do
instcker en/of de lÜtpakkers dio zodra or zich storingen voordoen de machinJ
uitschakelen. Deze samenwerking is dus van groot belang, want als de maclüJ
b~ storingen bl~ft doordraaien kan dit do meest erge gevolgen hebbon, vanalt
het slocht of niet zwingolen van het vlas tot hot stukdraaion van de machi
zelf. Veel storingen vinden hun oorzaak in de onoplettendheid van de insta
bv. door te dik in te stekon, door strengen niet goed opon to trekken enz.
Vooral bijvochtig vlas moot men oppassen en dup opensproidon. Vochtig vlas
kan oorzaak zijnvan stroppen in do machine. Hot stroppen in do braak kan h
stilvallen van de doorvoerband tot gevolg hebbon. Hierdoor l:unnon allorloi
storingen ontstaan o.a. het te veol zwingelen van het vlas dat zich in do

zwingel trommels bevindt, hot stuk springen van drijfwerk, hot doors~.n..t,]v8.n:
zekeringen of verbranden van motoren onz. Ook eon slappe doorvoorband kan
oorzaak zijnvan stroppon in de braak, omdat oon to slappe doorvoorband aan
leiding geeft tot slippony mot als govolg het niot moer vlug genoeg wegnom
van hot vlas uit de braak. vlon zal or ook veor zorgen dat do tegonliggor
(kleine gummiriem) stoods gooà. in de geloidors loopt en zodoonde steods pl
wordt ingevoerd. B~ het schuin of gedraaid invoeren van de riom hooft men
slochte houding van het vlas, mot als govolg het uittrekken van lint. Voeh
kan ook oorzaak z~n van stroppen in do ovorpak, hetgeen erge govolgon kan
hebbon o.a. hot uit do geleiders springon 7an de togonliggors,het afbrekon
van deze togonliggors, het aflopon van do doorvoorband.

16.

17
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Enkole regels bijhot machinaal zvdngolon

1. Steods hot vlas b~ de machine zo wogtassen dat b~ hot wegnomon ervan zo
weinig mogelijk moot worden ondortrokkon.

2. Altijd de bossen goed afsnuiten on gGljjk makon.

3. Indien d0 snuit meegezvlingold wordt zal men z€:goud.kort trekken.

4. Aan de spreitafel nooit aan hot vlas schudden maar stoods de bossen en
kapelIon plat openspreiden.
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5. De instckor zal stoeds vollo aandacht aan zDn werk schenken en vooral goed
op de machine letten.

6. Men zal alleen rochtstreeks aan do zvvingelmachino opmaken bD vlas dat
weinig afvnjkingon vertoont in kvlaliteit. Dit geldt vooral bij de betere
bvali tei tem.

7. Bij het uitpaldcon stoods zorgen voor regelmatig worIc, zodat er geen vlas op
hopen komt te zitten of op de grond zal vallon of meetrekken mot do riem,
wat altijd hinderlijk is bij het werk.

8. Onder hot uitpakken hot vlas altijd zo gelDk mogelijk maken.

9. Bij de minste storing aan de machine aanstonds stoppen met insteken.

10. In geval van mGor ernstigo storingen direct de machine stilleggen.

11. Regelmatig de draaiende onderdelen nagaan en bijtDds smeren.

12. Zorgen dat geen ernstige riemslip bestaat.

13. Regelmatig de machine schoonhouden.

14. Regolmatig zuigers (ventilatoren) cn leidingen
te voorkomen.

controleren om verstoppingen

15. Zorgen dat goen vocht in de buisleidingen komt want dit brengt het gevaar
met zich van vastkleven van stof en lemen in de buizen.

16. Doorvoorbanden,tegenliggers en glijbanen steeds droog houdon, door bv. te
bestrooien met talkpoeder.

17. Een van het meewerkende personeel de leiding geven over het werk en de
machine en hem verantwoordelDk stellen voor de goede gang van zaken.

Het zwingelen van breekvlas

Breekvlas is vlaslint, dat in de spinncrjj,als voorbewerking tot het spinnen,
niet wordt gehekeld maar wordt gekaard. Vlas dat als breelDVlas wordt verwerkt
is vlas van lage kwaliteit. Vroeger werd dergel~k vlas normaal gezwingeld het
zij.met de hand of met do machine en in handvollen opgedaan. Tegenwoordig wordt
dj,t ook machinaal gezvvingeld op de gewone zwingelmachine, maar niet meer in
handvollen uitgepakt. Men laat bijdeze manier van werken het lint los op de
grond vallen om het later in pakken te persen. Momenteel zijn er ook speciale
breekvlasmachines waarbij het vlas op dezelfde manier gezwingeld wordt als
lokken. Bijvlas, dat op deze manier tot breekvlas is verwerkt zDn de lokken
er niet uit verwijderd, zodat de korte en lange vezel door elkaar heen zit.
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KEmns EN-OPI'1AKENVAH GEZWINGELD VLAS 8.

Evenals het bij ruwvlasbewerking nodig is, dat men strovlas naar kwaliteit k\
beoordelen om goed strovlas te kunnen sorteren, is het bijhet opmaken van gl
zwingeld vlas evenzeer hodig dat men het vlaslint naar kwaliteit kan beoordt
Daarom ziet men dan ook meestal dat de meest vakbekwame arbeiders van het
bedrijf het lint opmaken.

Volgende puntèn komen in aanmerking om het vlaslint te beoordelen.

1. korte geblokte voet (gave voet)

2. u\tgezwingeld lijf

3. uitgezwingeldé hals

4. volle zuivere top (gave top)

5. rechtlijnigheid

6. zuiverheid

7. kleur

8. fijnheid

9. lengte

10. sterkte

11. gewicht

12. gevoel

13. glans

14. vocht.

9

10

11

1(

1:
1,

1. Korte geblokte voet

Een kort geblokte voet is van belang, omdat een ongelijke voet aanleiding
geeft tot meer afval bijhet hekelen. Eijde betere vlassen waar fijnere
garens van gesponnen worden,wordt onder hot hekelen de uiterste voet waar
zich de grovere primaire vezels in bevinden afgetrokken. Hoe geblokter
deze voet is, hoc minder afval mon dus zal verkrijgen.

2. Het ui tgG'z~vitigoldo lijf

]-
1

Eon niet uitgezwingeld lijf is dikwijls eon kentekon van slecht en vuil
gezwingold vlas.

3. Uitgozwingold~ hals

I'",

Als uitgezwingeld lijf.

4. Volle zuivere top

Is om dezelfde reden noodzakelijk als kort geblokte voet.

~

5. Rechtlijnigh~

Vlas dat niet rechtlijnig ligt geeft aanleiding tot meer hekelafval.

6. Zuiverheid

Onzuiverheid in gezwingeld vlas kan bestaan uit bv. scheven of onkruid

of uit schors en houtdeeltjes welke nog op de vezel vastzitten (schrap).
Wanneer het losse onzuiverheid betreft veroorzaakt dit oen laag hekel-
rendement, terwijl bij schràp dit ook bijhet bleken nog moeilijkheden geeft.

7. Kleur

Hoewel de ène kleur meer gevraagd is dan de andere is het toch vooral de
regelmatigheid in kleur die van belang is.

-
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8. Fijnheid
De fijnheid van het lint staat in nauw verband met de fijnheid van de vezel-
bundels en de spinwaarde van de vezel. Ook hier weer is regelmatigheid van
groot belang zowel van de vezellinten onderling als van een lint op zich-
zelf (verschil tussen voet, lijf en hals).

9. Lengte

De lengte van
vlas geeft in
matigheid een

10. Sterkte

het lint helpt ook mee de spinbaarheid te bepalen. Te kort
verhouding meer afval bij hokelen. Ook hier speelt do rogol-
belangrijke rol.

i 11.

I

I

I

Vooral de regelmatigheid in sterkte zowel van de linten onderling als van
de linten op zichzelf, is van belang. Verder geeft zwakker vlas ook meer
hekelafval on zwakkere garens.

Gewicht

Zwaar vlas, is vlas met vezelcellen met een dikko celwand en vlas met een
diY~e celwand is vlas met een hoge spinwaarde.

12. Gevoel

13. Glans

14. Vocht

Gevoel, glans en vocht (vettig) van vlaslint houden rechtstreeks verband
met elkaar. Dit zijn gewoonlijk kentekens van goede kwaliteit en houden
verband met sterkte, fijnheid en gewicht. Droog aanvoelend vlas is ge-
woonlijk dof van kleur, bros, grof en licht. De reprise (vochtgehalte) is
12 '10.

HET OPMAKEN-_.
Dool-
1. De mogelijke foute~ begaan bij do vorige bowerking, zoveel mogelijk verbeterenJ

bv. door het verwijderen van ongelijke strengen, de rechtlijnigheid verbeteren,
rosten verwijderen van overbodige stoffen zoals lokken, onkruid enz.

2. Het vlas zodanig schikke~ dat het vlas tot zijn hoogste recht komt;
bv. door hot maken van flinke handvollen van regelmatige grootte en het
maken van goed vastgebonden en regelmatige pakken.

Werkwijze

Men neemt oen of meer zwingelhandvollen bijelkaar om ze te bewerken. Men trekt
de nog aanhangende lokken af. Indien nodig trekt men hot vlas nog eens door de
hekel en men verwijdert alle onregelmatige strengen. In geval men slecht ge-
zwingeld vlaslint moet opm~cen is hot aan to raden ieder zwingelhandvol af-
zonderlijkto beworkrn, om zedaarna samen to nemen tot eon grote handvol. Voor
het maken der pakken kan men gebruik maken van speciaal voor dat dool ge-
maakto opmaak-staAltjes (opma~k-bakjes).

Algemene regels bij het opmaken

1. Men moet steeds dunne banden zonder knopen gebruiken.

2. De banden steeds op de juiste plaats leggen; kort bij de voet en midden in
tussen lijfen hals.

3. Steeds handvollen nemen van gelijke grootte. Voor lang vlas iets grotere dan

iiïi
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voor kort.

4. De handvollen in de palcken goed tegen elkaar aansluiten.

5. Steeds een korte geblokte voet aan het vlas proberen te houden of te mal

6. Nooit van verschillende kleur, fijnheiden lengte bijelkaar nemen.

7. Een goed opgemaakte handvol vlas moet een geheel vormen; het mag dus ni
in afzonderlijke kleine handvollen uit elkaar vallen.

8. Bijhet binden de banden goed vast aanspannen, opdat het vlas goed geslol
in de pakken zou zitten.

9. Nooit;te grote pakken maken. Dit geeft moeilijkheden bijhet vullen der bi
terwijl ze ook gemcld~Glijkeruit elkaar vallen.

B. 0

T
z
k
IT

n

(

n
]
D

Zwingelen van groenvlas (ongcroo~

Het zwingelen van groenvlas wordt weinig toegepast. Alleen bij scheikundig
ontsluiten (roten) vindt het toepassing als voorbewerking, om zodoende een,
kleiner volume te krijgen waarop de scheikundige bewerking moet wordon toag

tpast. In het verleden word het groononthouten godaan op de gewono zwingel-
machine. Dit geeft geen bost resultaat, omdat hot lint moeilijk zuiver te
lcrijgenis en men con laag rendemont lange vezel vorkrijgt. Tegenwoordig z~nl
speciale groenonthoutingmachines ontworpen, die hot lint boter zuiveren en
lintrondement niet benadolen. Bedoelde machines bestaan in hoofdzaak uit

braken en apparaten die het lint schrappen.

c. .

LOIGCENVEREDEL3JIT----.--

Een bedrijfsleider op een lokkonvoredolingsbodrijf dient eon goodo kennis tG
bezitten van de volgende punten.

A. :e verwerken grondstof
D.

De grondstof kan men verdelen in drie soorten

1. Ruwe lokken. Deze kunnen afkomstig zijn van hot handzwingelen, het
machin2.a.l zwingelen, hot gerote afval van de repclmachi.
en het rijfsel afkomstig van het droogveld van de warmwat;
roterjj.

2. Naturen of natuurlo~cen. Dit zijnlo~cen welke verkregen worden bjjhe~
opzwingel en van vlas. In Nederland noemt menl
dit ook vaak zwingelsnuit.

3. Snuitjes of opmaaksnuit. Deze worden verkregen bijhet opma.ken van ge.
zwingeld vlo.s.

Deze lokkon verschillen natuurljjk vool in kwaliteit on zuiverheid. Hioruit

volgt dat do bewerking voel van elkaar vorschil t. Zo zullen de twoe 13.atste
soorten alleen goed moeten gesorteerd wordan alvorens te worden afgoleverd.I
De eerste soort daarentegen zal verst moeten gezwingeld worden. In genoemde
soorten zelf bostaat or ook oen groot vorschil in lengte, kleur, gevoel en
zuivorheid Gn sterkte. Deze stn.cmin heol ncmw vorbnnd met de kwaliteit enl
zuiverheid van het vléts vr,arvan ze p,fkomstig zijn.
Ook de manier waarop het vlas geroot is, is van bol::mg bijhet bepalen van del
kwaliteit. Eon bodrjjfslcider dient dus de verschillondo kwaliteiten in do

grondstof goed te kunnen ondorscheiclon om te kunnon booordeIon vlolk oon bo-
werking ze kunnen verdragen en wat hun uitoindoljjko bostcmQing zal worden.
Zo zullen büpC1alde kvmli toiten gebruikt wordun in de pnpierindustrie, andore
zullon worden gebruikt voor hot vervaardigen van grovo garens, tervnjlweor
andere voornamelijk de betere soorten hun bosteniJing vindon in eon spinnerij
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voor hogere garennummers.

B. Op welke v.~zen zal men zwingelen

Tegenwoordig wordt ook bij het lokkenzwingelen meer en meer tot machinaal
zwingelen overgegaan. Dit vindt vooral zijn oorzaak in het stroven naar
kostprjjs~erlaging, alsook in het gebrek aan goede lolckenzwingelaars. De
manier van zwingelen zal in grote mate ook afhangen van de grondstof die
men moet ver,verken. Zo spelen de storktevan de ruwe lokke~de zuiverheid
(bv. onkruid, touwen) en het vochtgehalte eon rol bij het bepalen hoever
men ze zal bewerken. In sommige gevallen zal men kunnen volstaan met do
lokken óónmaal machinaal te zwingelen, in andere gevallen zal men tvroe-
maal moeten zwingelen soms zelfs driemaal. Zo kan het ook gebouren, dat
men machinaal zal voorzwingelon en nadiun overz~nngelcn mot de hand. Bij
machinaal zwingelen vooral, spoolt ook do rogelmatigheidvan de lokkonGon
bolangrijke rol.

c. Het vochtgohalto

Dvenals hot zwingelen van te vochtig vlas aanleiding geeft tot staf,nQti3
van het werk en tot vermindering van de kwalitoit van hot product, gov0n
te vochtige lokken moeilijkheden ondor het work en beinvloeden de k~alitoit
schadelijk. Zo zullen vochtigo lokken moeilijker zuiveren onder hot ~winf,010n
on or vormen zich gemakkelijk knopen.
Speciaal bij machinaal zwingelen goven vochti50 lokkon aanleiding tot
stagnatie vooral door het rond de braak- cn houdingsrolIon en zwingol-
trommels draaien van de vezG1massa. Tc droge lokken daarentogen zullo~ GO-
makkelijk zwingelon maar aanleiding tot vozolvorlios goven omdat dazo drogor.
en hariger zijn. Bij de lokkenbowerking is aan lager vochtgehalte gewenst d~~

bij vlas (+ 10 %).
Zo zien wë dan ook dat bijhet machinaal zwingolon van lokkon meer GD mCur
gebruik wordt gemaakt van con kloine droger waarmee aan de lokkon cl~~clo
procenten vocht wordt onttrokkon.

D. Het zwingelen

1. Dool
a. De vozels van de houtstof ontdoen, zodanig dat men oen zuivore vosa1-

massa verkrijgt.

b. De vezo1massa verfijnen en verzachten zodanig dat men eon hogore ~pin-
waarde verkrijgt.

2. Het hand?wingelen
Lokkonzwingelen met de hand is een zwaar work, dat voel vakkonnis vraagt.
Do 101ckenzwingolaar moot naast do kennis van het zwingelen ook nog vol-

doende kennis van do zwingelmolon bezitten.

De l_old~.!'!ingo 11110 1 on-

Aa.nta_~anon

De lo~conzwingelmolon zoals men hom tegonwoordig kent, hooft 14 of 16
spanen,die op dezolfdo wijzo tussen de hoepels geplaat~wordGn als bij
oon vlaszwingelmolon.

Drijfkracht

Een loyJ[onzwingelmolcn vraagt ongeveer 1 PK aan drijfkraoht.

Snelheid

Do beste snelhoid is zoals bij con vlasz~inóelmolenvan 170 tot 180
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toorenper oinuut.

Afstand tussen de molens

Wannoer meer dan één molen op een as geplaatst wordt zal
tussen de molens minstens 1.10 m nemen. Dit omdat men bij
moer plaats nodig hoeft om de handvollen te keren en ,het
materiaal aan te brengen. De lokkenmolen bestaat evenals
molen uit 3 delen.

men de afstand

lokken zwinge]
te ver'werken

de vlaszwinge]

a. het zwingelwiel

b. do zwingelspanen

c~ het bord mot blok.~

b.

a. Hot zwingelwiol

Dit hoeft eon diameter' van 1.10 m. Het moet dezelfde eigenschappen
hebben als het vlaszwingelwiel, doch het moet steviger~zijn~Hetkomt
heol dikwijls voor, dat de hoepels van hot wiel nog extra verstevigd
zijndoor stutten, dio vanaf een steunpunt op de as do spaken van het
wiol tussen de beide hoepels steunen. E

c,

b. De zwingelspanen

De spanen van een lokkonzwingel@olen moeten aan dezolfde eisen vol-
doon als voor een vlaszwingelmolon. Zijworden ook uit hetzelfde
materiaal vorvaardigd doch zo moeten zwaarder zijn.Dit zwaardor zijn

dor spanen, samen met het steviger gebouwd zijnvan hot wiel, dionen
om een zwaardere slag met een diopore inkerving in de lokken te
veroorzaken.

r
Co

c. Hot zwingelbord mot blok

Hot zwingelbord wordt ook vervaardigd uit hard hout. Do afmetingen zi
dezelfde' als van oen vlaszwingelmolen; alleon zal do vooruitstekende
punt aan het bord in plaats van ongevoer 5 cm, ongeveer 10 cm zijn.
Di t is noodzakelijk omdat lokken moeilijker boworkon en moeilijkor bo-
wegen onder het zwingelen. Ook de opening van de kraag zal men iets
v~dGr maken om de lasso vozolmassa gemakkolDker te ~~nnen bewogen.
De kraag on Gen gedeelto van het bord ziet men ook dikv~ls verstevigi
met eon ijzer'enplaat om de slijtagewaaraan hot bord op die plaats
onderhavig is tegen te gaan. Hot plaatsen van het bord gebeurt op
dezolfde manier als hot plaatson van het vlasz\Jingelbord waarbij men
mot dezelfde punten rekening houdt. Do stand van het bord tegenover
de zwingelspanen is cchter anders dan bijeon vlasrnolen. BijGon lokko!
molen zet man het bord alt~d zo plat mogelijk, omdat een lokkenmolen
dio te voel op do toppen dor s~anen werkt aanleiding goeft tot spinne,
(gedraaid liggon van do vozeIs), hetgeen bijlokken vluggergebeurt
dan bijvlas. Do afstand tussen do spanen in hot bord is + 2 cm. Ook
hot uitlongen der spanen gebeurt op dozelfdo manier als ~ij do vlas-
molens.

2.

Yverkwijze

I
I"

i,

I

Hot handzwingolen kan men indelen in drie fasen.

a. hot voorslaan of kappen

b. hot vortoeron

o. hot opzwingelen (opzuiveren).

a. Hot kappen heoft tot dool do grofste en de grootste hoeveelheid lemen

~L
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uit do vezelmassa te verynjderen. rlen neemt een handvol lokken, de
grootte varieert naar gelang de kunde van de zwingelaar en de kwali-
teit van de te zwingelen lokken en schudt ze open zodat men een losse
aaneenhangende massa heeft. I~en neemt de lokken hierna samen om ze
met beide handen in de molen te steken. Als het handvol gekapt is
wordt het opnieuw opengetrokken tot eon losse aaneenhangende massa
om het daarna te keren. Dit bestaat in het naar buiten halen van
minder ge zwingelde lokken.

b. Na het keren wordt het handvol vertoerd. Dit heeft tot doel de lokken
zoveel mogelDk van de nog resteronde scheven te ontdoen. Na het ver-
toeren wordt het handvol weer ope~chud en gekeerd.

c. Hot opzwingelen dient om de nog resterende loman te verwijderen en de
lokken hun vereiste zwingel graadte geven.Als het handvolopge-
zwingeld is wordt het nog eens opengetrokken ?odat 'hot Gen losse aan-
aanhangende massa wordt.

Enkele regels bD het lokkenzwingelen

1. Sommige soorten ruwe lokken zal men vooraf moeten braken wil mon
bohoorlDk kunnen zwingolen, o.a. gerote repelafval, rDfsol van het
droogveld en sommige hardo soorten afkomstig van de zwingolmachine.

2. Voor mon begint te zwingelen trekt mon de massa open, zodat men een
vrD los geheel bekomt.

3. B~ het insteken in de molen zal men de vezolmassa zo regelmatig
mogelijk aan het inkerven der zwingels blootstellen.

4. Bij het koren zal men steeds zorgen dat or geen strengen bl~ven zitten.
Dit is noodzakelijk om een regelmatig product te verkrijgen.

5. Bij het verwerken van sterke lokken neemt men grotere handvollen om te
zwingelen, torwDl men bD minder sterke kleinere handvollen neemt.

6. Onder het zwingelen komt mon zo woinig mogelijk met de loldten op de
toppen dor spanon, omdat dit het spinnen in de hand werkt.

7. Bij hot schudden na het zwingelen zal men zorgen, dat de handvol een
losse aanconhangende massa bIDft.

2. Hot machinaal zwingolen

Hoewel het machinaal zwingelen van lokken roeds vroeger bekend was, heeft
het geduurd tot na de tWGede weroldoorlog voor hot machinaal lokkon-
zwingelen meer algemeen werd toogepast. Tegonwoordig worden praktisch
allo lokken machinaal gezwingeld hetzijvolledig opgezwingeld, hetzij om
ovor te zwingelon met de hand. Ook heeft men specifieke lokkenvcredelings-
bedrDven zien ontstaan, waar do lokken uit kleine part~jonworden ver-
werkt tot grotere part~en. Zo worden dan tevons nog verdor bewerkt hot-
geen dan hoofdzakelDk bestaat uit kaarden.

Do zwingolmachino

Een lokkenzwingelmachine bestaat gowoonlDk uit eon combinatie van enkele
braken en oen of moer zVTingololementen cn oon of meor schudders. Hen
moet achter onderscheid makon in kleine en grotere machinos. Zo zijn de
kleino gewoonl~k samengestelduit oon braak en zwingolelemont en schuddor
terwijler ook machines zijn zonder braak.
De grotere machinos hebben dik~Dls do volgonde combinatie~ braak, schudde~
braak, zwingelolomont, schudder. De braken bestaan ge1iToonlijk uit meerdere
paren rollen, terwijl de gleuven dor rollen verschillen. Do zwingel-
elementen van do verschillende machines zijn zooruiteenlopend van
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constructie on samenstelling.
De..mqoste machinos zijn uitgerust met oen van do volgonde systomen g

a. Do zwingeltrommel draaiend togon een houdingsrol on zwingolwand.

b. Twee togen elkaar draaiende zwingoltrommols mot twee kleino houdings-
rollen. .

De schuddors zijnzoer uitoenlopond van constructie, zo kent mon:

a. Schuddors mot latvlork als basis, waartusson tanden van onderuit be-
wegon.

b. Zondor latwerk als basis, alleen reeksen tanden waarop het materiaal
schomtnelt.

c. Een lopende band als basis, waarboven naar boneden gerichte tanden
bey/ogen.

Do snolhoid van hét voortbewegen van het materiaal en de mate van het

schudden kan geregeld worden door het hoger of lager stellen van het

latwerk, het rechter stellen van de tanden of de snelheid van de banden
te regelen.

"

Bediening van de lokkenzwingelmac}12-~

Een lokkenzwingelmachine wordt normaal door twee personen bediend. De
insteker en een persoon dio de ruwe lokken aan- en de ge zwingelde weg..

brengt.
Eon goede bediening hangt hoofdzakelijk van de insteker af. Hijhoudt
voornamelijk rekening met de droogte der lokken. Droge steekt hijvlugger
in dan vochtige. Vochtige lo~cen moeten dun worden ingevoerd zodat ze
vrij en los van elkaar in de machine komen.
Onder het insteken wordt ook gelet op de regelmatigheid. Men zal zorgen
dat alle strengen goed worden opengetrokkon, zodat de te zwingelen massa
rogelmatig wordt ingevoerd.
Do verdere werkzaamheden bestaan hoofdzakolijk uit hot bijbrengcm van de
rUWO lokken en het wegbrengen, eventueel persen van de gezwingeldo
lo~cen en het schoonhouden van de zwingelruimte. I~ de meeste gevallen
kan dit werk worden verricht door óón persoon. Veel zal echter afhangen
van de afstand wae.rde lokken moeten worden gehaald of weggebracht. In
de gevallen waarin de lokken meerdere malen moeten worden gozwingel~
wordt eerst eon hoeveelheid eenmaal gezwingeld, los verzameld om ze dan
opniouw te zwingelen.
Het is van groot belang dat men bij storing in de machine direct de
machine kan stoppen. Daarom moeten do schakolaars in hot onmiddellijk
boreik zijnvan de insteker. Do meeste storingen vinden hun oorsprong in
het rond do braakrollen of houdingsrollen en eon elikelemaal rond de
zwingeltrommel draaien van do vozelmassa. Daar bedoelde houdingsrollen
het kleinst zijnwikkelt de vezelmassa zich het gemakkelijkst rond deze
rollen. Daar deze rollen do z,~ingGltrommels voeden zijn zo dikvnjls heel
moeilijk to bereike~ wat in geval van stroppen op de bovroste plaats hoeI
wat moeilijkheden veroorzaakt.

Enkele algemene regels bijmachinaal 10~kGnzwingelon

1. :Bijhot insteken de lokken regelmatig oponspreiden, zodat er geon
strengen in blijven zitten.

2. Vochtige lokken dunner insteken dan droge, omdat ze moeiljjk zwingelon
en gemakkolijk om de rollen wikkelen.

3. Do gezwingelde massa bijnaar beneden schuddende machines bijtijdsv7eg-
ruimen, zodat deze niet te lang op de tanden blijft schommelen, om
breuk van tanden te voorkomen.
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4. Onder het insteken zoveel mogelijk eventueel voorkomende onreinheden
verwijderen (touw~tjes e.d.).

5. De ruimte rond de machine en de machine zelf regelmatig schoonhovden
om het vormen van stof en vuilnesten en het rond assen en rollen
draaien van vezels te voorkomen.

6. Regelmatig de draaiende onderdelen controloren.

7. Regelmatig de machino smeren.

8. Een persoon vorantwoordolijk stellen voor het onderhoud van do machine.

Kennis, sortoren en bewerken van lokkon

Zoals het bij sorteren van strovlas en het opmaken van gezvnngeld vlas
noodzakelijk is dat men strovlas of gezwingeld vlas naa.r kvmliteit kan
beoordelen om goed te kunnen sorteren of opmaken, is hot een eerste
vereisto dat men goed lokken naar kwaliteit kan beoordelen om goed te
kunnen sorteren.
De volgende punten komen in aanmerking om de kwaliteit van lolcken te
beoordelen:

1. z:.liverheid

2. vrij van knopon
3. fijnheid
4. sterkte
5. lengte
6. kleur

7. gevoel.

~ ~ v",",~nrJ. 0\ \.<.""""eA.\}(.R.GL.
1. Zuiverheid

De zuiverheid der lolcken heoft een grote invloed op het rendement
aan garens. Ook is de zuiverheid van grote betekenis bij het bopalen
van hot uiteindelijk gebruik dor lokken bv. om to verwerkon in de
papiorindustrie om touwen t0 draaien, om grove garens tG spinnen of
om hogere garennummors te vervaardigen. Vanzelfsprekend mogen er geen
bindertouwtjes inzitten.

2. Vrij van knopen

Het voorkomon van knopen goeft aanleiding tot het breken van tandon:in de
kaarde, verder geoft hot moer afval en onregelmatigo garens.

3. Fijnhe id

~at betroft de fijnheid is de eerste veroiste regelmaat. De regelmatig-
hoid is vooral van bolang in do betore soorten om lat or eGn rogel-
matig product to vorkrijgon.

4. Storkto
Ook hier is rogelmatighoid van groot bolang, or:1c1at lol~kon, clie
enregelmatig zijn in sterkto ook b~ de vordere bowerking onregelmatig-
hedon veroorzaken.

5. L0ngte

Do lengte Van de loJ.cken staat in nauw ver1xmc1 mot do :3tcn-t-:-!;8. lokkor

-
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dio na hot zwingelen lang bl~ven zjjn storke lokken, ook hier is de
regelmatigheid van groot belang.

6. Kleur

Ook bijdG kleur i.sde regolmQtighoid vooral van bolang.

7. Gevoel

Vettig soepel aanvoelende lokken z~n gewoonlijk van goede kvmli toit.
Droog aanvoelende lokken daarentegen z~n gewoonlijk grove minder sterke
lokkon.

-"

Sorteren

1. Dool

Mogel~ko fouten, begaan b~ de vorigebeNerkingen zoveel mogelijk ver-
boteren. Dit gobeurt door het verwijderen van schadel~ke stoffon bv.
lomen, strodeeltjes, touwtjos enz.. Verder worden do lo~cen gosorteerd
in afzondcrl~ke part~on naar gelang de kwaliteit.

2. Viorkwijze
ij ~'.

Het sorteren bestaat hoofdzakelUk uit het uit elkaar halen van vor-
schillende kwaliteiton, naar kleur, fijnheid en sterkte. Daartoe moeten
a}le pakken werden los gema,:"tkten gecontroleerd.

Het verdor bewerken bestaat hoofdzakelijk uit het verder zuiveren en
uit elkaar trelckon van de lo~cen. Daze vvorkzaamheden worden nerma~l

op de spinnor~ verricht. Ook wordon gedurende deze werkzaamhedon :
soms mengpart~on gemaakt door kleinere part~en van eonzelfde kwaliteit:
b~ elkaar te voegen, zodat men grotere partijen van dezelfde lcr{aliteit
kan aanbieden, hetgeen aantrol~el~ker is voor do spinner~en.
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