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Zestawienie ważniejszych symboli 

A – pole przekroju wątków w tkaninie, [mm2] 

c – współczynnik tłumienia wiskotycznego układu wibrującej płochy, [Ns/m] 

co, ct, – współczynnik tłumienia wiskotycznego: osnowy, tkaniny, [Ns/mm] 

c3D – złącza kontaktowego 3D, [Ns/mm] 

cw, – współczynnik tłumienia wiskotycznego złącza obrotowego bidło – płocha, 

[Nmms/º]

d – średnica wątku, [mm] 

Ed, Eb, Ew  – energia: dobicia, bidła, wzbudzenia ruchu wibracyjnego płochy, [J] 

F0, F1 – siła w osnowie w części przesmyku: przedniej, tylnej, [N] 

fw, f0, fb – częstotliwość: ruchu wibracyjnego płochy, własna płochy, bidła, [Hz] 

Jb, Jp – moment bezwładności względem osi obrotu: bidła, płochy, [Nms2] 

k – sztywność układu wibracyjnego płochy, [N/m] 

ko, kt, k3D – sztywność: osnowy, tkaniny, złącza kontaktowego 3D, [N/mm] 

kw – sztywność złącza obrotowego bidło – płocha, [Nmm/ º] 

mb, mp, mt, mz, mzt  – masa: bidła, płochy, trzcinki, zastępcza trzcinki, zastępcza tkaniny, 

[kg] 

O – obwód pola przekroju wątków w tkaninie, [mm] 

Q0 – siła napięcia wstępnego osnowy, [N] 

Qd, Qd(PS), Qd(PW) – chwilowa siła dobicia, szczytowa siła dobicia płochą sztywną, 

szczytowa siła dobicia płochą wibrującą, [N] 

P, Pw – amplituda siły wzbudzającej ruch wibracyjny płochy, chwilowa siła 

wzbudzająca, [N] 

S – wielkość strefy dobicia, [mm] 

Tw – czas trwania jednego cyklu dobicia wątku, [s] 

t – podziałka wątków w tkaninie, [mm] 

y’, y – chwilowe ugięcie trzcinki pełnej w układzie belki sprężystej, chwilowe ugięcie 

trzcinki podciętej, [mm] 

yo, ya – chwilowe ugięcie płochy: na górnym grzbiecie, na wysokości krawędzi tkaniny, 

[mm] 

Y0, Ya – amplituda ugięcia płochy: na górnym grzbiecie, na wysokości krawędzi tkaniny, 

[mm] 

y1, y2 – przemieszczenie: wątku po osnowie, krawędzi tkaniny spowodowane 

podatnością układu osnowa-tkanina, [mm]

Wb  – zapotrzebowanie na moc napędu bidła w jednym cyklu dobicia, [W] 

Ww – zapotrzebowanie na moc wzbudnika ruchu wibracyjnego płochy w jednym cyklu 

dobicia, [W] 

Z  – zagęszczenie wątków w tkaninie, [1/cm] 

,   – kąt części przesmyku: przedniej, tylnej, [º] 

b – chwilowy kąt obrotu bidła, [rad] 

b – amplituda kąta obrotu bidła, [rad] 

w – chwilowy kąt obrotu płochy względem bidła, [rad] 

w, 0 – częstość kołowa, własna ruchu wibracyjnego płochy, [1/s] 

b – częstość kołowa ruchu bidła, [1/s] 

wa, ba, – chwilowa prędkość kątowa: ruchu wibracyjnego płochy, bidła, [1/s] 
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 Streszczenie 

Warunki wytwarzania tkanin, szczególnie gęsto tkanych na współczesnych 

krosnach, wskazują na potrzebę redukcji znacznych obciążeń dynamicznych 

płochy i osnowy. Tematyka niniejszej pracy obejmuje zagadnienie znaczącego 

udoskonalenia procesu zagęszczania tkanin poprzez wykorzystanie ruchu 

drgającego płochy. Realizacja takiego procesu wymagała budowy wibracyjnego 

mechanizmu bidłowego, osiągającego parametry dynamiczne, odpowiadające 

relatywnie dużym prędkościom współczesnych bideł. Mechanizm bidłowy 

wyposażono więc w układ wibracyjny płochy, o sztywności zapewniającej 

odpowiednią częstotliwość rezonansową. Obserwacje działania mechanizmu 

pozwoliły na poznanie zjawisk fizycznych i reologicznych oraz identyfikację 

parametrów dynamicznych w procesie zagęszczania wątków ruchem wibra-

cyjnym płochy. Badania przeprowadzono w warunkach dynamicznych, odpo-

wiadających współczesnym warunkom tkania.  

Określono warunki działania wibracyjnego mechanizmu bidłowego oraz 

ograniczenia związane z uzyskaniem odpowiednich wartości parametrów dyna-

micznych ruchu wibracyjnego. Przeanalizowano pod tym kątem zachowanie 

specjalnie dostosowanej, podatnej płochy tkackiej, która realizuje programowo 

ruch wibracyjny. Zidentyfikowano układ drgający, w którego skład wchodzi 

płocha, uginająca się jak belka sprężysta. Określono podstawowe parametry 

dynamiczne takiego układu wibracyjnego i warunki jego rezonansowego 

działania. Wyniki, uzyskane analitycznie, zweryfikowano doświadczalnie. Prze-

analizowano różne koncepcje współczesnych wzbudników ruchu wibracyjnego 

płochy, możliwe do zabudowy na istniejącym mechanizmie bidłowym krosna. 

Porównano wielkości i masy oraz osiągane parametry elektromagnetycznych 

oraz magnetostrykcyjnych wzbudników drgań. Ze względu na postawione 

wymagania do napędu ruchu wibracyjnego płochy zastosowano wzbudnik 

magnetoelektryczny o niekonwencjonalnej budowie. Zbudowano i sprawdzono 

na stanowisku badawczym pasywny i aktywny układ napięcia osnowy. 

Uzyskano zdolność utrzymania quasi stałego, relatywnie wysokiego napięcia 

osnowy. W efekcie badań stanowiskowych określono istotny wpływ napięcia 

osnowy na warunki zagęszczania wibracyjnego i możliwość ich poprawy. 

Badania porównawcze procesu zagęszczania wątków płochą wibrującą 

i płochą sztywną przeprowadzono dwutorowo, jako badania stanowiskowe 

i badania symulacyjne. Badania osadzono w warunkach wytwarzania tkanin 

gęsto tkanych, z relatywnie dużym obciążeniem dynamicznym płochy i osnowy. 

Wykazano poprawę warunków zagęszczania poprzez zastosowanie współcze-

snego, szybkodziałającego, wibracyjnego mechanizmu bidłowego. Uzyskano 

zmniejszenie obciążeń dynamicznych podczas zagęszczania. Osiągnięto również 

poprawę w aspekcie struktury tkaniny. Uzyskano większe zagęszczenie wątków 

w wytwarzanej tkaninie. 

Opracowano własny model symulacyjny mechanizmu bidłowego i strefy 

zagęszczania związanej z krawędzią tkaniny. Reologiczny model strefy zagęsz-
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czania rozdzielono na model osnowy i model tworzenia tkaniny. Określono 

funkcję oporu przemieszczania się wątku po osnowie. Wartości nieznanych 

parametrów modelu, trudnych do określenia analitycznego, pozyskano z wyni-

ków badań stanowiskowych. W oparciu o model symulacyjny przeprowadzono 

analizę skuteczności wibracyjnego zagęszczania wątków. Określono obciążenie 

dynamiczne płochy podczas wibracyjnego zagęszczania. Scharakteryzowano 

proces w aspekcie technologicznym. Określono wpływ wibracyjnego zagęsz-

czania wątków na obciążenie dynamiczne osnowy i osiągnięte zagęszczenie 

wątków w tworzonej tkaninie. Przeprowadzono badania symulacyjne również 

w obszarach nieobjętych badaniami stanowiskowymi. 

Przeanalizowano proces wibracyjnego zagęszczania pod kątem energetycz-

nym. W oparciu o dane uzyskane z przeprowadzonych symulacji określono 

poszczególne składniki energii traconej na wibracyjne zagęszczanie. Wydzie-

lono energię bidła i energię mechanizmu wibracyjnego płochy. Wielkości tych 

energii przeanalizowano w funkcji parametrów ruchu wibracyjnego płochy. 

Określono zapotrzebowanie na chwilową moc napędu bidła oraz wzbudnika 

ruchu wibracyjnego płochy.  

Na podstawie badań mikroskopowych gęstych tkanin, wytworzonych 

podczas badań stanowiskowych, zaobserwowano zmiany w geometrii przekro-

jów wątków zagęszczanych wibracyjnie. Pomiar porównawczy przekrojów 

wątków wykazuje, że wzrost zagęszczenia w próbkach wytworzonych za po-

mocą płochy wibrującej ma swą przyczynę w zmniejszaniu się pól oraz kształtu 

przekrojów wątków. 
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Wprowadzenie – aktualny stan wiedzy 

Dotychczasowy asortyment tkanin gęsto tkanych, na które występuje nie-

ustające zapotrzebowanie powiększył się znacząco o nowe tkaniny techniczne, 

rozmaitych zastosowań, znamienne cechą szczelności. Przeznaczone są one 

na różnorodne powłoki nieprzepuszczające, głównie wody, używane jako 

wyłożenia zbiorników wodnych, wysypisk śmieci, silosów, separatorów, dren 

i in. Potrzebne są do ich wytwarzania krosna o dużej możliwości zagęszczania 

wątków. Zagęszczanie wątków odbywa się w warunkach siłowego wprowadza-

nia ich pomiędzy nitki osnowy. Proces ten zachodzi w sposób dynamiczny 

i nazywany jest dobiciem wątków do krawędzi tkaniny [5, 41, 82]. Duże 

siły dobicia mają destrukcyjny wpływ zarówno na dobijaną nitkę wątku, 

jak i osnowę [33, 34, 36, 39]. Obok istniejących krosien dysponujących dużą 

siłą dobicia, powstała potrzeba zastosowania maszyn o delikatniejszym 

oddziaływaniu, nie tylko na wątek, lecz i na osnowę podczas uzyskiwania 

wysokich zagęszczeń. W wielu nowych typach tkanin używa się najczęściej 

nitek zbudowanych z włókien cienkich, w tym tak zwanych mikrowłókien [64]. 

Dynamika procesu tworzenia tkanin powinna więc z jednej strony zawierać 

w sobie możliwość odpowiednio dużych zagęszczeń, z drugiej zaś być na tyle 

stonowana, by nie uszkadzać tych z natury delikatnych włókien.  

Należy również pamiętać o szczególnych cechach mechanizmów o wymu-

szonym, okresowym ruchu zwrotnym, których przykładem jest mechanizm 

bidłowy [1]. We współczesnych, szybko pracujących maszynach, mechanizmy 

te stanowią czynnik ograniczający wzrost prędkości. Są one sprzężone mecha-

nicznie z innymi mechanizmami maszyny pracującymi okresowo. Występujące 

w tych warunkach siły dynamiczne wywołują w krosnach szkodliwe drgania, 

które są najczęściej przyczyną rozregulowań, szybkiego zużycia i idących w ślad 

za nimi uszkodzeń [85]. Przy łatwo powstających w tych warunkach luzach 

w węzłach łańcucha kinematycznego, obciążenia te nabierają udarowego 

charakteru, a w konsekwencji dochodzi do wzrostu hałasu i drgań maszyny 

tkackiej. Zjawiska te nasilają się w przednim punkcie zwrotnym ruchu bidła, 

w którym następuje jego udarowe hamowanie, w wyniku uderzania płochą 

w krawędź tkaniny [101]. 

Zastosowanie, zasadniczo różnego od klasycznego osadzenia wątku 

w tkaninie, osadzenia ciernego ruchem drgającym pozwala zmniejszyć i złago-

dzić niekorzystne zjawiska dynamiczne, towarzyszące zagęszczaniu wątków. 

Koncepcja mechanizmu bidłowego krosna tkackiego, który zdolny jest do 

wibracyjnego zagęszczania tkanin nie jest nowa. Pionierskie badania w tym 

zakresie przeprowadzone zostały w latach 60. i 70. ubiegłego wieku pod 

kierunkiem profesora Janusza Szoslanda. Ważne rozpoznanie, teoretyczne i do-

świadczalne, dokonane zostało wtedy przez Z. Wrocławskiego [96]. Wówczas 

rozwiązanie konstrukcyjne wibracyjnego mechanizmu bidłowego przewidywało 

płochę jako element sztywny, umieszczoną na bidle za pośrednictwem sprężyny 

płaskiej. Ruch wibracyjny płochy wzbudzany był dynamicznie, wirującym 
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wałkiem z niewyważoną masą. To relatywnie ciężkie i energochłonne rozwią-

zanie konstrukcyjne umożliwiało wzbudzenie ruchu wibracyjnego płochy do 

częstotliwości rzędu 50-70 Hz. Częstotliwość ta pozwalała na wygenerowanie 

co najwyżej kilku, tj. 2-5 uderzeń płochy w fazie zagęszczania. Z. Wrocławski 

jako pierwszy zagęszczał tkaniny wibracyjnie, na krośnie badawczym o szero-

kości 1 m. W pracy [108] proponował liniowy model dynamiczny układu 

wibracyjnego płochy. Wyznaczył krzywe rezonansowe układu. Natomiast 

w kolejnej pracy [109] przedstawił badania parametrów ruchu wibracyjnego 

płochy podczas zagęszczania. Zbadał zmniejszenie amplitudy ruchu wibra-

cyjnego w trakcie kontaktu płochy z krawędzią tkaniny. Przedstawił wpływ 

wibracji płochy na poprawę warunków zagęszczania, która uwidaczniała się 

w zmniejszeniu tzw. strefy dobicia, czyli przemieszczenia krawędzi tkaniny 

podczas kontaktu z płochą. 

Teoretyczne podstawy badania procesu zagęszczania wątku zapoczątkowali 

K. Greenwood i W.T. Cowhig w latach 50. XX w. W pracy [28] proponowali 

model tkaniny, traktując nitki jako elementy ciągłe. Określono wpływ własności 

nitek, budowy tkaniny, ustawień i konstrukcji krosna na energię procesu 

zagęszczania wątków. 

W latach 70. ubiegłego wieku teorią dynamiki zagęszczania wątków, w tym 

i zagęszczania wibracyjnego, zajmował się S. Nosek. W pracy [74] przedstawił 

model strefy zagęszczania związanej z krawędzią tkaniny. Sformułował pod-

stawowe zależności w dwóch strefach oddziaływań. Strefa pomiędzy wątkiem 

a osnową, za którą odpowiada głównie tarcie. Wartość współczynnika tarcia 

w ujęciu reologicznym zależy od prędkości poślizgu oraz od czasu jego trwania. 

Dodatkowo model uwzględnia jeszcze pewien opór stały. Strefa oddziaływań 

związana z tkaniną i osnową również ma charakter reologiczny. Przy odkształ-

ceniach szybszych stawia większy opór niż przy odkształceniach powolnych. 

Wprowadza pojęcie osnowy szybko i powolnie sprężystej. Osnowa powolnie 

sprężysta odpręża się długo, łatwo dochodzi do oderwania płochy od 

krawędzi tkaniny. W pracy [75] S. Nosek symulował między innymi aspekt 

zagęszczania wielokrotnego i zagęszczania wibracyjnego. Przedstawił wynik 

symulacji przemieszczeń wątku względem osnowy po kolejnych cyklach 

uderzeń płochy. Przedstawił również przebiegi oporu tkania, które utożsamił 

z siłą dobicia. Prognozował wpływ amplitudy ruchu wibracyjnego płochy oraz 

jego częstotliwości na osiągniętą gęstość nitek wątku w tkaninie.  

Teorię S. Noska zastosował J. Masajtis w pracy [68], w której określił 

warunki dynamiczne tworzenia tkaniny. J. Masajtis przeanalizował stan ustalony 

i nieustalony tworzenia tkaniny. Zasadniczo, w stanie nieustalonym podziałka 

odbieranej tkaniny nie odpowiada podziałce tkaniny tworzonej. Gdy jest 

mniejsza powoduje narastanie strefy zagęszczania, tzw. nadrabianie. Tkanina 

podczas zagęszczania się faluje, a w konsekwencji, po wielu cyklach tkackich, 

tkanina zluźnia się. Zwiększenie strefy zagęszczania powoduje zwiększenie siły 

dobicia i trwa do momentu aż podziałki wątków się zrównają. Proces ten 

nazywa się autoregulacją podziałki wątku w tkaninie.  
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W latach 80. ubiegłego wieku teorią zagęszczania wibracyjnego wątków 

w krośnie zajmował się G. Strazd. Przyjęty w pracy [88] model dynamiczny 

strefy zagęszczania nie odbiegał znacząco od modelu S. Noska z uproszczoną 

reologią strefy wątek-osnowa. Założył, że osiągnięta gęstość wątków w tkaninie 

oraz dynamiczne napięcie osnowy zależy od straty energii kinetycznej bidła. 

Określił straty energii po kolejnych cyklach uderzeń płochy. Ujawnił warunki, 

dla których energia strat bidła jest 5-krotnie większa po drugim, a 9-krotnie 

po trzecim uderzeniu płochy. 

Po roku 2000 wyniki doświadczeń w zakresie wyznaczenia i skutków 

obciążenia dynamicznego płochy i osnowy podczas tkania publikował 

J. Katunskis [38], niezależnie – M. Bilek [11]. Zebrany materiał badawczy 

pozwolił na analizę dynamiki zjawiska zagęszczania, jak i innych elementów 

krosna biorących udział w procesie tworzenia tkaniny np. przewału. Ponadto, 

pewne aspekty związane z dynamiką strefy zagęszczania wątków podejmowali 

w swoich pracach różni badacze. Zwrócono uwagę na dokonania następujących 

autorów: D. Shen, G. Ye, [85] ‒ analiza drgań osnowy; H.S. Tashakori i inni 

[99] ‒ wpływ pozycji przewału na zagęszczenie; H.A. Salem [82] ‒ wpływ 

wydajności krosna na obciążenie dynamiczne płochy podczas zagęszczania; 

H.K. Kim, D.H. Chan, J.H. Kim [39] ‒ analiza wpływu napięcia osnowy 

na dynamikę przewału i uzyskane zagęszczenie wytwarzanej tkaniny; 

H.A. Azzam, A. Büsgen [4] ‒ analiza ruchu krawędzi tkaniny podczas tkania. 

E. Vatankhan ‒ wyznaczenie ruchu krawędzi tkaniny podczas zagęszczania; 

M. Topalbekitoglu, H.J. Celik [101] ‒ dynamiczna analiza działania mecha-

nizmu bidłowego. 

Należy podkreślić, że w latach 90. i po roku 2000 warunki pracy 

krosien tkackich, zwłaszcza w zakresie prędkości, zmieniły się radykalnie 

[1, 97, 105]. Częstotliwości wątkowania wynoszą dziś od kilku Hz, w przypadku 

szerokich krosien ciężkich nawet do kilkudziesięciu Hz dla krosien lżejszych. 

Znaczne siły dobicia, obciążające dynamicznie płochę i osnowę, podczas 

zagęszczania nie generują już duże i ciężkie bidła. Na współczesnych krosnach 

wątki zagęszczają o wiele szybciej pracujące, relatywnie małe i lekkie bidła. 

Siły dobicia uzyskuje się dziś, wykorzystując znaczne chwilowe prędkości 

współczesnych bideł. Siły te, o wartości liczonej w tonach na metr bieżący 

szerokości płochy, pochodzą więc od wymuszeń o charakterze kinematycznym. 

Kilka przykładów: szwedzki producent krosien Texo o szerokości w płosze 

do 9 m podaje, że napięcie wstępne osnowy dochodzi do 1,5 T/mb płochy, 

a dynamiczne obciążenie osnowy podczas zagęszczania do 3 TN/m [6]. 

Niemiecki producent krosna Dornier P2 TGP/S 618 o szerokości w płosze 3,2 m 

podaje, że dynamiczne obciążenie osnowy dochodzi do 1,6 T/m, a wydajność 

wątkowania 4 w/s. Schönherr Stäubli Grup – producent krosna Alpha 500 Tech 

– podaje, że napięcie osnowy podczas zagęszczania może przekroczyć 1,2 T/m,

szerokość krosna w płosze dochodzi do 5,3 m [119]. Belgijski producent 

krosna Picanol OptiMax-i 4P-540 o szerokości 4,9 m podaje, że wydajność 

dochodzi do 4,7 w/s. Włoscy producenci krosien: T.E.M.2 AR 320 i Hercules 320 
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o szerokościach w płosze 3,2 m podają, że dynamiczne obciążenie osnowy

dochodzi do 1 T/mb a wydajność krosien dochodzi do 4,2 w/s. Japońscy 

producenci krosien podają, że dla krosna R950-Terry o szerokości w płosze 

2,3m, wydajność wynosi 9,2 w/s, dla krosna JAT 810 i Tsudakoma ZAX 9200 

o szerokości 3,1 m wydajności wynoszą odpowiednio: 12 i 14 w/s [120].

Istnieją krosna ciężkie w których mechanizm bidłowy zagęszcza wątki 

dwukrotnie w cyklu tkackim. Pomimo pewnego podobieństwa, taki proces nie 

jest tożsamy z procesem wibracyjnego zagęszczania. Tutaj bowiem wibracje 

nałożone są na zasadniczy ruch płochy wynikający z pojedynczego cyklu 

zagęszczania. Skutkuje to zasadniczo większą ilością uderzeń płochy w krawędź 

tkaniny (kilka ‒ kilkanaście). W procesie podwójnego dobicia nadal istnieje 

problem znacznych obciążeń dynamicznych płochy i osnowy. Niemiecki 

producent krosna Yager SK560 z podwójnym dobiciem, o szerokości w płosze do 

3 m podaje, że napięcie wstępne osnowy dochodzi do 1,5 T/m, przy czym jej 

dynamiczne obciążenie podczas zagęszczania wątków dochodzi do 2,2 T/m, 

wydajność do 5 w/s [121]. 

W dostępnej literaturze brak jest doniesień, aby któryś z aktualnie produ-

kowanych mechanizmów bidłowych krosien posiadał możliwość zagęszczania 

tkanin w sposób wibracyjny. Nawet we współczesnych krosnach ciężkich, gdzie 

obciążenie dynamiczne osnowy oraz płochy jest największe, stosuje się płochy 

sztywne. 

Po roku 2000, przeobrażeniu i udoskonaleniu uległo instrumentarium 

badawcze, zdolne dziś do pomiarów i analiz wcześniej nieosiągalnych [18, 38, 

52]. Badania i analizy zagadnień związanych z dynamiką wibracyjnego 

zagęszczania wątków oraz budowy mechanizmu bidłowego w odniesieniu 

do warunków panujących na współczesnych krosnach podjęto ponownie 

w projekcie badawczym pod tytułem „Badania teoretyczne i eksperymentalne 

mechanizmu bidłowego zagęszczającego wątek wibracyjnie” [59], którego 

kierownikiem był autor niniejszej pracy.  

Brak jest doniesień, aby któryś ze współczesnych producentów posiadał 

w swojej ofercie płochy podatne, których trzcinki zdolne są do cyklicznego 

wyginania w sposób programowy. Koncepcję takiej płochy zaproponował 

J. Słodowy [60, 61, 62]. Trzcinki płochy wibracyjnie zagęszczające tkaniny 

powinny zapewniać częstotliwość własną, adekwatną do zadawania wielo-

krotnych uderzeń w fazie zagęszczania oraz powinny posiadać kształt, który 

zwiększa strzałkę ich ugięcia na wysokości krawędzi tkaniny. Znaczna różno-

rodność kształtów trzcinek, produkowanych obecnie płoch wynika z innych 

technologicznych funkcji. Znane są pomysły, głównie amerykańskie patenty 

z lat 80. ubiegłego wieku na zastosowanie płochy sztywnej, ale mocowanej na 

bidle w sposób podatny [122]. Żaden z nich nie przewiduje jednak realizacji 

przez płochę programowego ruchu wibracyjnego podczas zagęszczania tkaniny.  

Zasadniczo, zagęszczanie wątków płochą wibrującą, czyli posiadającą 

nałożony na swój podstawowy ruch posuwisto-zwrotny drugi ruch drgający, 

o znacząco mniejszej amplitudzie, a większej częstotliwości daje możliwość:
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    zmniejszenia siły oporu tkania, czyli siły, jaką obciążana jest płocha podczas 

zagęszczania wątku (siły dobicia), pozwalając: zmniejszyć destrukcyjny 

wpływ płochy na materiał włókienniczy, przede wszystkim na osnowę oraz 

zmniejszyć dynamiczne obciążenia mechanizmu bidłowego, pozwalając 

odciążyć konstrukcję jego i całego krosna oraz poprawić warunki jego 

eksploatacji, 

    poszerzenia zakresu możliwych do uzyskania, gęstych struktur wytwarzanej 

tkaniny. 

Występujące podczas procesu zagęszczania zjawiska dynamiczne, w tym 

trybologiczne i reologiczne stanowią technologicznie ważny aspekt przy jego 

optymalizacji. Dobijany wątek, stanowi pewnego rodzaju barierą cierną dla 

wycinka osnowy. W pracy [25] ujawniono poprawę warunków tribologicznych 

przędzy na drgającej kołowej barierze. Warunki procesu zagęszczania może 

więc poprawić wibracyjny mechanizm bidłowy, o budowie i parametrach 

pozwalających na zastosowanie we współczesnym, szybkim krośnie tkackim. 

Zapewnia on skuteczne zagęszczanie wątków w warunkach stonowanych dyna-

micznych obciążeń. Dotyczy to przede wszystkim krosien ciężkich, dla których 

duże wartości siły dobicia stanowią istotne technologicznie ograniczenie. 

W znacznym stopniu bowiem obciążenia dynamicznie związane z zagęszcza-

niem wątków przenoszone są na osnowę. Stąd sformułowana teza naukowa 

pracy brzmi następująco: 

Wykorzystanie ruchu drgającego płochy do zagęszczania wątków, 

szczególnie gęstych tkanin w warunkach współczesnych szybko działających, 

ciężkich krosnach tkackich, przyczynia się do znaczącego złagodzenia dynamiki 

tego procesu. 

Analiza przeprowadzonych badań, zachowań i korzyści, wynikających 

z zastosowania wibrującej płochy we współczesnym mechanizmie bidłowym 

krosna, może stanowić o znacznym postępie w dziedzinie technologii wytwa-

rzania tkanin. 




