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Oblasť techniky
Vynález sa týka oblasti výroby gázy, najmä netkaného gázového výrobku a spôsobu a
systému na jeho výrobu.
Predchádzajúci stav techniky
Gáza je druh tkanej látky s tenkou a ľahkou osnovou a útkom. Vzhľadom na jej výhody
mäkkosti, pohodlia, vynikajúcu priedušnosť, žiadne dráždenie pokožky, dobrú absorpciu
vlhkosti, silnú odolnosť proti pretiahnutiu pri napnutí a žiadne vypadávanie chumáčikov
jemných vlákien, sa gáza široko používa v lekárskej oblasti. Tradičné využitie gázy pokrýva
lekársku gázu, lepivé podložky, obväzy a dýchacie masky .
Bežný spôsob výroby gázy je taký, že je zostavená z osnovy a útku a prechádza procesom
zahŕňajúcim rozvoľňovanie bavlny a jej čistenie, mykanie, vytváranie bavlnených prameňov,
vytváranie predpriadze, vytváranie spradenej priadze, súkanie, snovanie, šlichtovanie, tkanie
atď. Taký postup má nevýhody v tom, že je to dlhý výrobný proces, zložitá výroba, výrobné
náklady sú vysoké, spotreba energie je vysoká, výrobné prostredie je zlé, niť končí na okraji a
podobne. Keď koniec nite spadne do rany, a alebo keď dokonca zostane v ľudskom tele počas
chirurgického výkonu, zhoršuje to stav pacienta. Preto sa požaduje hľadanie nového spôsobu
výroby gázy.
Netkaná textília zhotovená súčasným spôsobom spriadania prepletaním (spunlácia) má buď
hustú alebo voľnú štruktúru. Taká textília, ktorá má hustú štruktúru, je nevýhodná v tom, že je
na dotyk tvrdá, zle sa dá zriasiť a vsakovanie do nej prebieha pomaly, zatiaľ čo textília, ktorá
má voľnú štruktúru, má zasa nevýhody v tom, že je na povrchu viac chlpatá, ľahko sa
vytvárajú žmolky, vypadáva z nej jemné páperie, vypadávajú z nej vlákna a nie je príliš
pevná. Obidva tieto typy netkanej látky, vyrobené spriadaním prepletaním, nie sú náhradou za
súčasnú tkanú gázu čo sa týka vzhľadu, textúry alebo chovania, najmä pokiaľ sa používajú v
oblasti lekárstva, z dôvodu svojich nedostatkov čo sa týka pomalého vsakovania, ľahkého
vytvárania žmoliek alebo vypadávania jemného páperia.
CN 102277692 opisuje spôsob výroby gázy používajúci bubnové zariadenie na spriadanie
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prepletaním, ktoré zahŕňa druhý návlek bubna, ktorý je povlečený na povrchu bubna a zahŕňa
valec druhého návleku bubna a podpornú sieť na spriadanie prepletaním.
EP 1688522 opisuje spôsob výroby netkanej látky spriadaním prepletaním, ktorý obsahuje
kroky čistenia bavlny, mykania, rozprestierania do pásu, otryskávania vodou, bielenia,
sušenia a navíjania hotových výrobkov.
US 5098764 opisuje netkané textílie obsahujúce skupiny vlákien podobajúce sa priadzi, ktoré
sú zložené z rovnobežných a tesne zhutnených segmentov vlákien, pričom tieto skupiny
zahŕňajú segmenty vlákien, ktoré sú obvodovo obalené okolo najmenej časti skupín vlákien.
Podstata vynálezu
Podľa prvej podoby tohto vynálezu ide o systém výroby netkaného gázového výrobku, ktorý
zahŕňa:
čechradlo na rozvoľňovanie, čistenie a zmiešavanie surovej bavlny;
mykací stroj, umiestnený v smere pohybu za čechradlom, na ďalšie rozvoľňovanie a
čistenie surovej bavlny a mykanie na vytváranie pása vlákien;
plošinu pre kladenie, vybavenú v smere pohybu za mykacím strojom na
rozprestieranie pása vlákien prekrývajúcim so spôsobom podľa nastavenej
špecifikácie;
dopravník detekovateľného prúžku na dopravovanie detekovateľného prúžku k plošine
pre kladenie a k miestu medzi horným pásom vlákien a dolným pásom vlákien, ktoré
sú dodávané jedným alebo viacerými mykacími strojmi;
plošinu pre kladenie vybavenú pritláčacím valcom na pritláčanie detekovateľného
prúžku, dodávaného dopravníkom detekovateľného prúžku, na miesto medzi horným
pásom vlákien a dolným pásom vlákien, keď sa vykonáva rozprestieranie pása vlákien
prekrývajúcim sa spôsobom;
ústrojenstvo na spriadanie prepletaním, vybavené v smere pohybu za plošinou pre
kladenie pre otryskávanie prekrývajúceho sa pása vlákien vodou;
ústrojenstvo na spriadanie prepletaním zahŕňajúce prvý stroj na spriadanie prepletaním
a druhý stroj na spriadanie prepletaním;

3

prvý stroj na spriadanie prepletaním zahŕňajúci prvý otočný valec a prvú podpornú
sieť na spriadanie prepletaním obklopujúcu prvý valec;
druhý stroj na spriadanie prepletaním zahŕňajúci druhý otočný valec a druhú podpornú
sieť na spriadanie prepletaním, obklopujúcu druhý valec, pričom druhá podporná sieť
na spriadanie prepletaním je vybavená tvarovacou vrstvou, pričom tvarovacia vrstva je
na nej vybavená špicatými výstupkami, umiestnenými v matricovom usporiadaní, a
priechodným otvorom, pričom každý špicatý výstupok má zužujúci sa vršok a spodok
obdĺžnikového priečneho prierezu, pričom veľkosť spodku každého špicatého
výstupku je väčšia ako vzdialenosť na spodku medzi dvoma susednými špicatými
výstupkami a
ústrojenstvo na následnú úpravu, vybavené v smere pohybu za ústrojenstvom na
spriadanie prepletaním na následné spracovanie výrobku získaného po procese
otryskávania vodou, aby sa získal výrobok z netkanej gázy.
Podľa druhej podoby tohto vynálezu, ide o spôsob výroby výrobku z netkanej gázy
využívaním skôr spomenutého systému, zahŕňajúci:
krok čechrania na rozvoľňovanie, čistenie a zmiešavanie surovej bavlny;
krok mykania na ďalšie rozvoľňovanie a čistenie surovej bavlny a mykanie na
vytváranie pása vlákien;
krok kladenia na rozprestieranie pása vlákien prekrývajúcim sa spôsobom podľa
nastavenej špecifikácie, pričom krok kladenia ďalej zahŕňa:
vkladanie detekovateľného prúžku do miesta medzi dvomi vrstvami pása vlákien;
krok spriadania prepletaním na otryskávanie vodou prekrývajúceho sa pása vlákien,
zavádzaného do ústrojenstva na spriadanie prepletaním, pričom krok spriadania
prepletaním konkrétne zahŕňa:
vopred vykonávané zvlhčovanie pása vlákien tokom nízkotlakovej vody, keď sa pás
vlákien zavádza do vstupu ústrojenstva na spriadanie prepletaním;
otryskávanie vodou vopred zvlhčeného pása vlákien ústrojenstvom na spriadanie
prepletaním na spôsobovanie posúvania a prepletania vlákien na tvarovacej vrstve
druhého stroja na spriadanie prepletaním pod vplyvom spriadania prepletaním na
vytváranie obdĺžnikového otvoru na páse vlákien otryskávaného vodou;
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vykonávanie otryskávania vodou na páse vlákien z jeho zadnej strany prvým strojom
na spriadanie prepletaním a vykonávanie otryskávania vodou na páse vlákien z jeho
prednej strany druhým strojom na spriadanie prepletaním
a
krok následnej úpravy pre následné spracovanie výrobku získaného po procese
otryskávania vodou na získanie výrobku z netkanej gázy.
Treťou podobou tohto vynálezu je výrobok z netkanej gázy, vyrobený využívaním skôr
spomenutého systému, zahŕňajúci spriadaním prepletenú netkanú látku, ktorá má obdĺžnikové
otvory v usporiadaní do poľa, vytvorené pôsobením spriadania prepletaním,
pričom obdĺžnikové otvory v usporiadaní do poľa sú prezentované v plochej štruktúre majúce
osnovu a útok a rozmer každého obdĺžnikového otvoru je väčší ako šírka riadku osnovy a
útku,
pričom výrobok z netkanej gázy ďalej zahŕňa detekovateľný prúžok vložený medzi vlákna
spriadaním prepletenej netkanej látky, a jeho horný povrch a dolný povrch sú pokryté
prepletenými vláknami.
V prípade výrobku z netkanej gázy a spôsobu jeho výroby a jeho systému, ktoré sa tu
poskytujú, zahŕňa ústrojenstvo na spriadanie prepletaním druhý stroj na spriadanie
prepletaním, ktorý má na povrchu tvarovaciu vrstvu, pričom tvarovacia vrstva je na ňom
vybavená špicatými výstupkami umiestnenými v matricovom usporiadaní, pričom každý
špicatý výstupok má zužujúci sa vršok a spodok obdĺžnikového priečneho prierezu, pričom
veľkosť spodku každého špicatého výstupku je väčšia ako vzdialenosť na spodku medzi
dvomi susednými špicatými výstupkami. Netkaná látka, ktorá má obdĺžnikové otvory v
usporiadaní do poľa je vytvorená otryskávaním pása vlákien vodou u druhého stroja na
spriadanie prepletaním. Obdĺžnikové otvory v usporiadaní do poľa sú prezentované v plochej
štruktúre, ktorá má osnovu a útok a rozmer každého obdĺžnikového otvoru je väčší ako šírka
riadku osnovy a útku. Štruktúra a funkčné znaky takej netkanej látky sú podobné ako tie,
ktoré má gáza, takže netkaná látka môže byť náhradou za súčasnú gázu. Týmto vynálezom sa
získava netkaná látka podobajúca sa gáze využitím tu opísaného spôsobu výroby netkanej
látky spriadaním prepletaním a zodpovedajúci spôsob výroby má výhody spočívajúce
v krátkej dobe výroby a nízkych nákladoch, čo znižuje náklady na taký výrobok z netkanej
gázy.
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Stručný opis výkresov
Obr. 1 je schematické znázornenie usporiadania systému výroby výrobku z netkanej gázy
podľa jedného uskutočnenia vynálezu;
obr. 2 je schematické znázornenie konštrukcie ústrojenstva na spriadanie prepletaním
podľa jedného uskutočnenia vynálezu;
obr. 3 je schematické znázornenie konštrukcie prvého stroja na spriadanie prepletaním
v ústrojenstve na spriadanie prepletaním podľa jedného uskutočnenia vynálezu;
obr. 4 je schematický výkres konštrukcie prvého stroja na spriadanie prepletaním
v ústrojenstve na spriadanie prepletaním podľa jedného uskutočnenia vynálezu;
obr. 5 je schematický výkres znázorňujúci konštrukciu druhého stroja na spriadanie
prepletaním v ústrojenstve na spriadanie prepletaním podľa jedného uskutočnenia
vynálezu;
obr. 6 je schematický výkres znázorňujúci konštrukciu druhého stroja na spriadanie
prepletaním v ústrojenstve na spriadanie prepletaním podľa jedného uskutočnenia
vynálezu;
obr. 7 je schematický výkres znázorňujúci konštrukciu druhej podpornej siete na
spriadanie prepletaním druhého stroja na spriadanie prepletaním v ústrojenstve na
spriadanie prepletaním podľa jedného uskutočnenia vynálezu;
obr. 8 je schematický výkres znázorňujúci konštrukciu špicatých výstupkov na
tvarovacej vrstve v druhom stroji na spriadanie prepletaním ústrojenstva na spriadanie
prepletaním podľa jedného uskutočnenia vynálezu;
obr. 9 je schematický výkres znázorňujúci konštrukciu špicatých výstupkov na
tvarovacej vrstve u druhého stroja na spriadanie prepletaním ústrojenstva na
spriadanie prepletaním podľa jedného uskutočnenia vynálezu;
obr. 10 je schematický pohľad z boku z vonkajška na druhý stroj na spriadanie
prepletaním v ústrojenstve na spriadanie prepletaním podľa jedného uskutočnenia
vynálezu;
obr. 11 je schematický pohľad z boku z vnútra na druhý stroj na spriadanie
prepletaním v ústrojenstve na spriadanie prepletaním podľa jedného uskutočnenia
vynálezu;
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obr. 12 je schematický pohľad z boku z vnútra na druhý stroj na spriadanie
prepletaním v ústrojenstve na spriadanie prepletaním podľa iného uskutočnenia tohto
vynálezu;
obr. 13 je schematický vývojový diagram spôsobu výroby výrobku z netkanej gázy
podľa jedného uskutočnenia vynálezu;
obr. 14 je schematický výkres konštrukcie výrobku z netkanej gázy podľa jedného
uskutočnenia vynálezu;
obr. 15 je schematický výkres konštrukcie lokálnej konštrukcie systému na výrobu
výrobku z netkanej gázy podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezu;
obr. 16 je schematický výkres konštrukcie výrobku z netkanej gázy podľa iného
uskutočnenia tohto vynálezu;
obr. 17 je schematický výkres konštrukcie drôtika viažuceho čip podľa iného
uskutočnenia tohto vynálezu.
Podrobný opis uskutočnenia vynálezu
Základnou myšlienkou predloženého vynálezu je vyrobiť gázu spôsobom výroby
spočívajúcim vo výrobe netkanej látky spriadaním prepletaním, ktorý má ako výhodné znaky
krátku dobu výroby, nízke náklady a pokročilú automatizáciu. Pretože má netkaná gáza,
vyrobená tu opísaným spôsobom výroby, výhody súčasnej gázy, môže byť taký spôsob
výroby náhradou za súčasný spôsob výroby gázy pri výrobe výrobkov z gázy, čo značne
znižuje náklady na výrobky z gázy.
Súčasným spôsobom spriadania prepletaním sa z dôvodu obmedzenia konštrukcie
ústrojenstva na spriadanie prepletaním dá vyrábať spriadaním prepletaním len netkaná látka,
ktorá má otvory, ktoré sú usporiadané nepravidelne, takže sa potom nedajú dosiahnuť výhody,
ktoré má gáza.
V jednom uskutočnení podľa tohto vynálezu existuje vylepšenie ústrojenstva na spriadanie
prepletaním a spriadaním prepletaním sa dá za pomoci rotačného bubna a otryskávania vodou
vyrábať netkaná látka, ktorá má výhody gázy.
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Tento vynález je ďalej opísaný podrobnejšie s odkazom na jednotlivé konkrétne vyhotovenia
a pripojené výkresy.
Uskutočnenie I podľa vynálezu
S odkazom na obr. 1 zahŕňa systém na výrobu výrobku z netkanej gázy, poskytovaný v tomto
uskutočnení, čechradlo 601, separátor 602 ťažkých častíc, zberač 603 bavlny, rozvoľňovač
604 bavlny, miešač 605 bavlny, čistič 606 bavlny, mykací stroj 607, plošinu 608 pre kladenie,
ústrojenstvo 609 na spriadanie prepletaním a ústrojenstvo 610 na následnú úpravu.
Čechradlo 601 bavlny sa používa na zachytávanie vlákien surovej bavlny a posielanie
zachytených vlákien surovej bavlny do ďalšieho zariadenia na spracovanie, ktoré je ďalej v
smere pohybu. Čechradlom môže byť čechradlo s priamočiarym vratným pohybom a môže
byť používané na rôzne typy surovej bavlny a/alebo na chemické vlákna typu ako je bavlna.
Separátor 602 ťažkých častíc je vybavený v smere pohybu za čechradlom na separovanie a
odstraňovanie ťažkých častíc zamiešaných vo vláknach surovej bavlny, posielaných ďalej
čechradlom. V iných uskutočneniach môže systém výroby výrobku z netkanej gázy ďalej
zahŕňať ústrojenstvo na absorbovanie železa a odvádzač kovu, iskier a ťažkých častíc, pričom
oboje je umiestnené medzi čechradlom a separátorom ťažkých častíc. Ústrojenstvo na
absorbovanie železa je umiestnené v smere pohybu za čechradlom a slúži na kontrolovanie
výskytu a odstraňovanie kovových častíc obsiahnutých vo vláknach surovej bavlny.
Ústrojenstvo na absorbovanie železa môže používať nejaký typ mostíka tak, aby absorboval
železo a podobne. Odvádzač kovu, iskier a ťažkých častíc je umiestnený v smere pohybu za
ústrojenstvom na absorbovanie železa na kontrolovanie a odstraňovanie kovu a ťažkých látok
a na prevenciu požiaru.
Zberač 603 bavlny je umiestnený v smere pohybu za separátorom ťažkých častíc na zbieranie
vlákien surovej bavlny spracovanej separátorom ťažkých častíc a dodáva na výstupe zobraté
vlákna surovej bavlny.
Rozvoľňovač 604 bavlny je umiestnený v smere pohybu za zberačom bavlny na
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rozvoľňovanie a čistenie vlákien surovej bavlny dodávaných na výstup zberačom bavlny.
V tomto uskutočnení, je rozvoľňovačom bavlny jednostupňový axiálny rozvoľňovač bavlny.
Miešač 605 bavlny je umiestnený v smere pohybu za rozvoľňovačom bavlny na zmiešavanie
a ďalšie rozvoľňovanie vlákien rozvoľnenej surovej bavlny. V tomto uskutočnení, je
miešačom bavlny viac košov, ktoré majú miešač bavlny.
Čistič 606 bavlny je umiestnený v smere pohybu za miešačom bavlny na jemné uvoľňovanie
a čistenie úvodom uvoľnených a zmiešaných vlákien surovej bavlny.
Mykací stroj 607 je umiestnený v smere pohybu za čističom bavlny a slúži na mykanie jemne
rozvoľnených a vyčistených vlákien surovej bavlny, na odstraňovanie nečistôt a/alebo
krátkych chumáčikov a na mykanie k vytváraniu pása vlákien. V iných uskutočneniach môže
systém na výrobu výrobku z netkanej gázy ďalej zahŕňať stroj na vytrieďovanie cudzích
vlákien, stroj na odstraňovanie prachu, ústrojenstvo na absorbovanie železa a pneumatický
násypkový podávač bavlny, pričom to všetko je umiestnené medzi čističom bavlny a
mykacím strojom. Stroj na vytrieďovanie cudzích vlákien je umiestnený v smere pohybu za
čističom bavlny a slúži na odstraňovanie cudzích vlákien zamiešaných do vlákien surovej
bavlny. Stroj na odstraňovanie prachu je umiestnený v smere pohybu za strojom na
vytrieďovanie cudzích vlákien a slúži na odstraňovanie jemných nečistôt zamiešaných do
vlákien surovej bavlny. Ústrojenstvo na absorbovanie železa je umiestnené v smeru pohybu
za strojom na odstraňovanie prachu na kontrolovanie a odstraňovanie kovu, zamiešaného do
vlákien surovej bavlny. V jednom príklade ústrojenstvo na absorbovanie železa používa
upravený typ mostíkového spôsobu na absorbovanie železa a podobne. Pneumatický
násypkový podávač bavlny je umiestnený v smere pohybu za ústrojenstvom na absorbovanie
železa na rovnomerné dodávanie vlákien surovej bavlny do mykacieho stroja.
Plošina 608 pre kladenie je umiestnená v smere pohybu za mykacím strojom a slúži na
rozprestieranie vlákien do pása prekrývajúcim sa spôsobom podľa nastavenej špecifikácie.
Je treba si uvedomiť, že v plošine pre kladenie je počet vrstiev na rozprestieranie vlákien do
pása prekrývajúcim sa spôsobom určovaný podľa aktuálnej potreby. Pás vlákien sa spravidla
dodáva na výstup využívaním skupiny paralelných mykacích strojov a rozprestiera sa
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prekrývajúcim sa spôsobom na plošine pre kladenie. Obr. 1 znázorňuje dva mykacie stroje.
Počet mykacích strojov sa volí podľa šírky a hmotnosti vlákien. V niektorých uskutočneniach,
v ktorých je len jeden mykací stroj, pôsobí plošina pre kladenie len ako dopravná plošina bez
rozprestierania pása vlákien prekrývajúcim sa spôsobom. V tomto uskutočnení môže plošina
608 pre kladenie používať paralelný spôsob alebo striedavý spôsob na rozprestieranie pása
vláken.
Ústrojenstvo 609 na spriadanie prepletaním je umiestnené v smere pohybu za plošinou pre
kladenie na otryskávanie pása prekrývajúcich sa vlákien vodou.
S odkazom na obr. 2 zahŕňa ústrojenstvo na spriadanie prepletaním v tomto uskutočnení prvý
stroj 30 na spriadanie prepletaním a druhý stroj 40 na spriadanie prepletaním.
Prvý stroj 30 na spriadanie prepletaním zahŕňa prvý otočný valec a prvú podpornú sieť 312 na
spriadanie prepletaním, obklopujúcu prvý valec;
druhý stroj 40 na spriadanie prepletaním zahŕňa druhý otočný valec a druhú podpornú sieť
412 na spriadanie prepletaním, obklopujúcu druhý valec.
Hlavice 10 na spriadanie prepletaním sú usporiadané pozdĺž obvodov prvého a druhého stroja
na spriadanie prepletaním. Vopred zvlhčené hlavice na spriadanie prepletaním sú umiestnené
pri vstupnom otvore ústrojenstva s rotačným bubnom. Rotačný bubon sa kontinuálne otáča ,
čím poháňa pás 20 vlákien, takže ten sa pohybuje v smere B. Prvý stroj 30 na spriadanie
prepletaním je rotačný bubon s funkciou, že je pás zapletaný spriadaním prepletaním a druhý
stroj 40 na spriadanie prepletaním je rotačný bubon s funkciou že je pás tvarovaný spriadaním
prepletaním. Pás vlákien 20 sa nechá prechádzať najskôr cez prvý stroj 30 na spriadanie
prepletaním, kde sa na naň pôsobí vodou tryskajúcou zo zadnej strany pása vlákien, potom sa
nechá prechádzať cez druhý stroj 40 na spriadanie prepletaním, kde sa naň pôsobí vodou
tryskajúcou z prednej strany pása vlákien. Aby sa vyrobil netkaný pás spriadaním
prepletaním, ktorý má štruktúru ako gáza, majú prvý stroj 30 na spriadanie prepletaním a
druhý stroj 40 na spriadanie prepletaním ústrojenstvo s rotačným bubnom na spriadanie
netkaného pása prepletaním odlišné návleky rotačného bubna a obdĺžnikový otvor sa vytvára
počas otryskávania pása 20 vlákien vodou zo zadnej strany.
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S odkazom na obr. 3 a obr. 4 zahŕňa prvý valec prvého stroja 30 na spriadanie prepletaním
návlek 31 prvého rotačného bubna, tesniaci prvok 32 a vnútorný kontajner 33. Návlek 31
prvého rotačného bubna obklopuje povrch rotačného bubna na podpieranie pása 100 vlákien,
ktorý bude otryskávaný vodou. Jeden koniec vnútorného kontajnera 33 rotačného bubna je
pripojený k separátoru plynu a vody (na obrázkoch nie je znázornený). Každá hlavica 10 na
spriadanie prepletaním je príslušne vybavená nasávacím otvorom 34 sacej drážky. Sací otvor
34 je prepojený s podporným rámom 35. Sací otvor 34 a podporný rám 35 tvoria sací systém s
negatívnym tlakom alebo časť systému s negatívnym tlakom, ktorý sa používa na
odťahovanie vody z pása 100 vlákien a návleku 31 prvého rotačného bubna. Tesniaci prvok
32 je upevnený medzi vnútorným kontajnerom 33 a návlekom 31 prvého rotačného bubna a je
používaný na utesnenie a držanie návleku 31 prvého rotačného bubna. Návlek 31 prvého
rotačného bubna zahŕňa valec 311 návleku prvého rotačného bubna. Prvá podporná sieť 312
na spriadanie prepletaním je umiestnená zvonka valca 311 návleku prvého rotačného bubna.
Prvá podporná sieť 312 na spriadanie prepletaním sa používa na podpieranie pása vlákien na
otryskávanie vodou. Valec 311 návleku prvého rotačného bubna môže byť oceľová doska,
ktorá má vyvŕtané otvory alebo voštinovú štruktúru, ktorá má sieť zvinutú do valca. Prvou
podpornou sieťou 312 na spriadanie prepletaním môže byť sieť z nehrdzavejúceho oceľového
drôtu alebo sieť z niklového drôtu. Prvá podporná sieť 312 na spriadaní prepletaním môže byť
tiež dvojvrstvová sieť, napríklad prekrývajúca sa dvojvrstvová sieť so sieťou z
nehrdzavejúceho oceľového drôtu a sieťou z niklového drôtu. Keď rotačný bubon pracuje, tak
je vnútorný kontajner 33 držaný tak, aby bol nepohyblivý, zatiaľ čo návlek 31 prvého
rotačného bubna sa otáča. Hlavice 10 na spriadanie prepletaním vstrekujú prúd vody do
povrchu prvej podpornej siete 312 na spriadanie prepletaním pozdĺž smeru šípky znázornenej
na obr. 4.
S odkazom na obrázky 5 až 9 zahŕňa druhý valec druhého stroja 40 na spriadanie prepletaním
(to znamená, rotačný bubon s funkciou, že je tvarovaný spriadaním prepletaním) návlek 41
druhého rotačného bubna , tesniaci prvok 42 a vnútorný kontajner 43. Sací otvor 44 na
zbieranie toku vody je vybavený vo vnútri návleku 41 druhého rotačného bubna. Sací otvor
44 je prepojený s podporným rámom 45. Návlek 41 druhého rotačného bubna zahŕňa valec
411 návleku druhého rotačného bubna. Druhá podporná sieť 412 na spriadanie prepletaním je
umiestnená zvonka valca 411 návleku druhého rotačného bubna.
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Valec 411 návleku druhého rotačného bubna je sieť s prepichanými otvormi zvinutá do valca,
napríklad je valec zhotovený z nehrdzavejúceho oceľového plechu, na ktorom sú prepichané
otvory. Valec 411 návleku druhého rotačného bubna lipne k vnútornému povrchu druhej
podpornej siete 412 na spriadanie prepletaním, aby podpieral druhú podpornú sieť 412 na
spriadanie prepletaním, takže druhá podporná sieť 412 na spriadanie prepletaním môže
odolávať tlaku v priebehu negatívneho sacieho tlaku pri prepletaní vlákien, aby sa dala lepšie
odčerpávať voda, čím dochádza k lepšiemu prepletaniu vlákien na druhej podpornej sieti 412
na spriadanie prepletaním.
S odkazom na obrázky 7 až 9 druhá podporná sieť 412 na spriadanie prepletaním zahŕňa
tvarovaciu vrstvu 413 vybavenú na sebe špicatými výstupkami 414 rozmiestnenými v
matricovom usporiadaní a priechodný otvor, pričom každý špicatý výstupok 414 má zužujúci
sa vršok a spodok obdĺžnikového priečneho prierezu, pričom veľkosť spodku (d1) každého
špicatého výstupku 414 je väčšia ako vzdialenosť na spodku (d2) medzi dvomi susednými
špicatými výstupkami. Veľkosť na spodku každého špicatého výstupku 414 sa týka dĺžky a
šírky obdĺžnikového priečneho prierezu na spodku špicatého výstupku 414. Vzdialenosť na
spodku medzi dvomi susednými špicatými výstupkami sa týka zvislej vzdialenosti medzi
okrajom špicatého výstupku 414 a okrajom susedného špicatého výstupku, ktorý je vedľa
neho. Ako je to znázornené na obr. 8 a obr. 9, vzdialenosť d1 je väčšia ako vzdialenosť d2.
Tvarovacia vrstva 413, fungujúca ako tvarovacie obdĺžnikové otvory, vyžadované netkanou
látkou spriadanou prepletaním, je umiestnená na povrchovej vrstve druhej podpornej siete 412
spriadanej prepletaním. S odkazom na obr. 8 a obr. 9 zahŕňa špicatý výstupok 414 kockovú
časť 4141 na svojom dolnom konci a špicatú časť 4142 na svojom hornom konci. Obr. 8 a
obr. 9 znázorňujú dva rôzne tvary špicatej časti 4142, avšak v iných uskutočneniach môže byť
tento tvar tiež náležite zmenený podľa aktuálnej požiadavky. Špicatá časť 4142 tvorí zužujúci
sa vršok špicatého výstupku, ktorý zjednodušuje vytváranie obdĺžnikových otvorov na páse
vlákien počas otryskávania vodou.
V tomto uskutočnení je vzdialenosť na spodku medzi dvomi susednými špicatými výstupkami
0,1 až 1 mm, hustota špicatých výstupkov na tvarovacej vrstve 414 nie je menšia ako 50 na
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štvorcový palec 3,2258 dm2, napríklad sa volí 75 na štvorcový palec 4,8387 dm2, aby sa
vyrobil gázový výrobok, ktorý má redšiu štruktúru.
S odkazom na obr. 10 a obr. 11, obr. 10 znázorňuje pohľad z boku zvonka návleku 41
druhého rotačného bubna a obr. 11 znázorňuje pohľad z boku z vnútornej strany návleku 41
druhého rotačného bubna.
Každý špicatý výstupok 414 na tvarovacej vrstve 413 je vybavený dookola priechodnými
otvormi 415 na čerpanie odpadovej vody po otryskávaní vodou. Sací otvor 44 je prepojený s
priechodnými otvormi 415. Priechodné otvory nie sú na obr. 7 naznačené.
Tvarovacia vrstva 413 je zhotovená z polyesterového polyméru alebo z kovového materiálu,
ako je polykarbonátový materiál. Špicaté výstupky 414 na tvarovacej vrstve 413 môžu byť
zhotovené procesom odlievania.
Obr. 12 znázorňuje pohľad z boku z vnútra návleku 41 druhého rotačného bubna podľa iného
uskutočnenia vynálezu. Podporná sieť 412 na spriadaní prepletaním môže ďalej zahŕňať
odrazovú vrstvu 416 lipnúcu k vnútornému povrchu tvarovacej vrstvy 413. Odrazová vrstva
416 je kovová drôtená sieť, napríklad sieť z nehrdzavejúceho oceľového drôtu. Odrazová
vrstva 416 sa používa na to, aby sa zabránilo vstupu vlákien do sacieho otvoru 44 s tokom
vody pri spriadaní prepletaním. Navyše je tok vody tryskajúci cez vlákna mierne odrážaný
odrazovou vrstvou 416, čo spôsobuje, že sú vlákna lepšie prepletené s tvarovacou vrstvou
413. Druhá podporná sieť 412 na spriadanie prepletaním, odrazová vrstva 416 a valec 411
návleku druhého rotačného bubna sú kombinované za sebou bez nesprávneho umiestnenia.
Rozmer otvoru odrazovej vrstvy 416 je väčší ako rozmer priechodného otvoru 415, čo má
lepší efekt na odrážanie toku vody. Hrúbka valca 411 návleku druhého rotačného bubna je
väčšia ako hrúbka druhej podpornej siete 412 na spriadanie prepletaním a odrazovej vrstvy
416, ktorá hrá dobrú úlohu v podpornej funkcii.
V tomto uskutočnení špicaté výstupky 414, z ktorých každý má zužujúci sa vršok, vybavené
na tvarovacej vrstve 413 druhého stroja 40 na spriadanie prepletaním, vytvárajú obdĺžnikové
otvory usporiadané pravidelne maticovým spôsobom na páse vlákien počas otryskovania
vodou. Bavlnené vlákno, zapletené medzi susednými obdĺžnikovými otvormi, vytvára
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križujúcu sa štruktúru osnovy a útku. Pretože sa nevyskytuje prekrývanie medzi osnovou a
útkom, tak je tvarovacia vrstva 413 plochá, okrem výstupkov a priechodných otvorov. Plochá
štruktúra osnovy a útku je teda prezentovaná na netkanom materiáli spriadanom prepletaním a
dĺžka a šírka každého obdĺžnikového otvoru sú príslušne väčšie ako šírka osnovy a útku, čo
zvyšuje mäkkosť a hydroskopičnosť netkaného materiálu spriadaného prepletaním, takže taký
novo spriadaním prepletaný netkaný materiál dosahuje efekt, ako by to bola gáza.
Ústrojenstvo 610 na následnú úpravu je umiestnené v smere pohybu za ústrojenstvom na
spriadanie prepletaním na následné spracovanie výrobku získaného po procese otryskávania
vodou, aby sa získal výrobok z netkanej gázy. Ústrojenstvo na následnú úpravu môže zahŕňať
ústrojenstvo na odmasťovanie a bielenie, sušičku, navíjačku, rezačku atď.
S odkazom na obr. 13 spôsob výroby výrobku z netkanej gázy využívaním skôr zmieneného
systému, poskytovaný zodpovedajúcim spôsobom v tomto uskutočnení, zahŕňa:
Krok 701 čechranie bavlny, to znamená, zachytávanie vlákien surovej bavlny a
posielanie zachytených vlákien surovej bavlny v smere pohybu do nasledujúceho
zariadenia na spracovanie. Vláknami surovej bavlny je spravidla všetok bavlnený
materiál.
Krok 702: separovanie na základe hmotnosti, to znamená, separovanie a odstraňovanie
ťažkej hmoty, zamiešanej vo vláknach surovej bavlny, posielaných čechradlom.
Krok 703: zbieranie bavlny, to znamená, zbieranie vlákien surovej bavlny.
Krok 704: rozvoľňovanie bavlny, to znamená, rozvoľňovanie a čistenie zobratých
vlákien surovej bavlny.
Krok 705: zmiešavanie bavlny, to znamená, zmiešavanie a uvoľňovanie vlákien
rozvoľnenej surovej bavlny.
Krok 706: čistenie bavlny, to znamená, jemné uvoľňovanie a čistenie na začiatku
uvoľnených a zmiešaných vlákien surovej bavlny.
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Krok 707: mykanie, to znamená, mykanie jemných načechraných a vyčistených
vlákien surovej bavlny, odstraňovanie nečistôt a/alebo krátkych chumáčikov a
mykanie na vytváranie pása vlákien.
Krok 708: kladenie, to znamená, rozprestieranie vlákien do pása prekrývajúcim sa
spôsobom podľa nastavenej špecifikácie. Je treba poznamenať, že v kroku kladenia je
počet vrstiev na rozprestieranie vlákien do pása prekrývajúcim sa spôsobom určovaný
podľa aktuálnej potreby. Spravidla je pás vlákien podávaný na výstup využitím
viacerých paralelných mykacích strojov a je rozprestieraný prekrývajúcim sa
spôsobom na plošine pre kladenie. V niektorých uskutočneniach, ak je prítomný len
jeden mykací stroj, plošina pre kladenie pôsobí len ako dopravná plošina bez
rozprestierania pása vlákien prekrývajúcim sa spôsobom v kroku kladenia. V tomto
uskutočnení sa v kroku kladenia dá použiť paralelný spôsob alebo prerušovaný spôsob
na rozprestieranie pása vlákien.
Krok 709: otryskávanie vodou, to znamená otryskávanie prekrývajúceho sa pása
vlákien vodou v ústrojenstve na uskutočňovanie spriadania prepletaním v skôr
zmienenom uskutočnení I.
Tento krok konkrétne zahŕňa:
vopred uskutočňované zvlhčovanie pása vlákien nízkotlakovým tokom vody, keď sa
zavádza pás vlákien do vstupu ústrojenstva na spriadanie prepletaním,
otryskávanie vopred zvlhčeného pása vlákien vodou ústrojenstvom na spriadanie
prepletaním, aby sa spôsobilo, že sa vlákna na tvarovacej vrstve druhého stroja na
spriadanie prepletaním posúvajú a prepletajú pod nárazom daným spriadaním
prepletaním, aby sa vytvárali obdĺžnikové otvory na páse vlákien spracovanom
otryskávaním vodou,
uskutočňovanie otryskávania vodou na páse vlákien z jeho zadnej strany prvým
strojom na spriadanie prepletaním a uskutočňovanie otryskávania vodou na páse
vlákien z jeho prednej strany druhým strojom na spriadanie prepletaním,
V tomto uskutočnení je otryskávanie vodou pozdĺž zvislého smeru uspôsobené tak, že
pracuje s tlakom na spriadanie prepletaním, predstavujúcim 40 až 500 barov.
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Krok 710: následné spracovanie, to znamená následné spracovanie výrobku získaného
po procese otryskávania vodou, aby sa získal výrobok z netkanej gázy. Taký krok
následnej úpravy môže zahŕňať kroky odmasťovania a bielenia, zmäkčovania a
konečnej úpravy, sušenia, navíjania, rezania atď..
S odkazom na obr. 14 zahŕňa výrobok z netkanej gázy, vyrobený skôr zmieneným spôsobom,
ktorý je v tomto uskutočnení vynálezu zodpovedajúcim spôsobom uspôsobený, netkanou
látku vyrobenou spriadaním prepletaním. Netkaná látka zhotovená spriadaním prepletaním
má obdĺžnikové otvory usporiadané do poľa, ktoré sú vytvorené naraz pri spriadaní
prepletaním. Obdĺžnikové otvory v usporiadaní do poľa sú prezentované v plochej štruktúre,
ktorá má osnovu a útok. Rozmer každého obdĺžnikového otvoru je väčší ako šírka riadku
osnovy a útku. Rozmer obdĺžnikového otvoru sa týka dĺžky a šírky obdĺžnikového otvoru.
Aby sa dosiahol lepší, akoby gázový efekt, je šírka riadka osnovy a útka netkanej gázy 0,1 až
1 mm. Hustota osnovy/útku sa uvádza ako počet osnov/útok na palec. Hustota obdĺžnikových
otvorov sa týka počtu obdĺžnikových otvorov na štvorcový palec. Hustota obdĺžnikových
otvorov nie je menšia ako 50 otvorov na štvorcový palec, napríklad je 75 otvorov na
štvorcový palec. Konkrétne môže byť hustota osnovy/útku u výrobku z netkanej gázy zvolená
ako 19*15 na palec alebo 30*20 na palec. Otvory na liste gázy sú všeobecne otvormi relatívne
tuhého obdĺžnika. Ako pre netkanú gázu, vybavenú v tomto vyhotovení, sú jej obdĺžnikové
otvory tuhými obdĺžnikovými otvormi. Netkaná gáza má teda gáze podobné efekty, ako aj
gáze podobnú štruktúru a funkčné znaky. Výrobok z netkanej gázy sa dá používať ako
lekársky obväz, ktorý je vytvorený tým, že sa dá na seba niekoľko vrstiev prepletaním
spriadanej netkanej látky.
Uskutočnenie II podľa vynálezu
S odkazom na obr. 15 sa u tohto uskutočnenia poskytuje systém na výrobu výrobku z netkanej
gázy podľa vynálezu. Rozdiel medzi týmto uskutočnením vynálezu a uskutočnením I v tomto
opise vynálezu spočíva v tom, že systém podľa vynálezu ďalej zahŕňa dopravník 807
detekovateľného prúžka na dopravovanie detekovateľného prúžka 804 k plošine 608 pre
kladenie a k miestu medzi horným pásom a dolným pásom vlákien, ktoré sú dodávané jedným
alebo viacerými mykacími strojmi. Plošina 608 pre kladenie je vybavená pritláčacím valcom
801 na pritláčanie detekovateľného prúžka 804, dodávaného dopravníkom detekovateľného
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prúžka na miesto medzi horným pásom 805 vlákien a dolným pásom 806 vlákien, keď sa
uskutočňuje rozprestieranie vlákien do pása spôsobom, že sa prekrývajú. Dopravníkom 807
detekovateľného prúžka môže byť odvíjacie ústrojenstvo.
Všeobecne sa používa mykací stroj s dvojitým smekačom, ktorý môže na výstupe poskytovať
dve vrstvy pása vlákien. Ak sa u niektorých uskutočnení v systéme používa len jeden mykací
stroj na výrobu výrobku z netkanej gázy, tak dve vrstvy pása vlákien, poskytované na výstupe
z mykacieho stroja, slúžia ako horný pás vlákien a dolný pás vlákien, ktoré sú dodávané na
plošinu pre kladenie. Ak sa v systéme na výrobu netkanej gázy používajú dva a viacero
mykacích strojov, tak sa tieto dve vrstvy pása vlákien, poskytované na výstupe každého
mykacieho stroja, spolu najskôr kombinujú do jednej vrstvy pása vlákien, a potom
skombinovaný pás vlákien z jedného alebo viacerých mykacích strojov slúži ako dolný pás
vlákien, dodávaný na plošinu pre kladenie, a skombinovaný pás vlákien zo zostávajúcich
mykacích strojov slúži ako horný pás vlákien, dodávaný na plošinu pre kladenie. V tomto
uskutočnení sa používajú dva mykacie stroje, ktoré sú znázornené na obr. 1, pričom tieto dve
vrstvy pása vlákien, dodávané na výstupe jedným mykacím strojom, sa spolu kombinujú do
jednej vrstvy, ktorá slúži ako dolný pás vlákien, dodávaný na plošinu pre kladenie, a dve
vrstvy pása vlákien, dodávané na výstupe z druhého mykacieho stroja, sa spolu kombinujú do
jednej vrstvy, ktorá slúži ako horný pás vlákien, dodávaný na plošinu pre kladenie.
Z dôvodu potreby zaistiť, aby detekovateľný prúžok bol rovno vložený medzi dvomi vrstvami
pása vlákien, dá sa u tohto uskutočnenia používať len rovnobežný spôsob rozprestierania pása
vlákien na plošine 608 pre kladenie.
Hneď ako sa počas procesu spriadania prepletaním detekovateľný prúžok posunie následkom
dopadu vodného toku, tak sa detekovateľný prúžok ohne, a už neleží rovno na netkanej látke,
čo ovplyvní následný proces rezania. Aby sa zaistilo, že bude vložený detekovateľný prúžok
držaný tak, aby bol stabilný medzi dvomi vrstvami pása vlákien bez posunutia, aby sa
zabránilo tomu, aby bol detekovateľný prúžok posunutý dopadom prúdu vody v priebehu
procesu spriadania prepletaním, tak systém na výrobu výrobku z netkanej gázy ďalej zahŕňa
poťahovač 802 na vytváranie poťahu adhezíva na detekovateľnom prúžku pred vkladaním
detekovateľného prúžka na svoje miesto medzi horným a dolným pásom vlákien.
Detekovateľný prúžok sa tesne prilepí k pásu vlákien po vytvorení poťahu poťahovačom a je
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pritlačený pritláčacím valcom. Teda, v priebehu procesu spriadania prepletaním, keď sú
vlákna prepletané a posúvané dopadom toku vody, tak sa vlákno prilepené k detekovateľnému
prúžku pohybuje na jednu stranu integrálne z dôvodu obmedzenia daného detekovateľným
prúžkom, takže detekovateľný prúžok stále zostáva ako priama línia, čo neovplyvní ani
vzhľad netkanej látky, ani následný proces rezania. Na vytváranie povlaku adhezíva na
detekovateľnom prúžku sa dá použiť spôsob na rozstrekovanie farby, a navyše, keď sa
vytvára povlak adhezíva na detekovateľnom prúžku, dá sa to uskutočňovať spôsobom, že sa
vytvára povlak na vopred stanovenom úseku, aby sa zachovala mäkkosť netkanej látky, ktorú
by narúšalo adhezívum.
Keď sa detekovateľný prúžok medzi hornou vrstvou a dolnou vrstvou pása vlákien pritláča
pritláčacím valcom, tak sa môže detekovateľný prúžok posunúť voči dvom vrstvám pása
vlákien v dôsledku vibrácií mechanického zariadenia, čo môže ovplyvňovať priamosť u
pritlačeného detekovateľného prúžku. Aby sa zaistilo, že bude vložený detekovateľný prúžok
viac priamy, je pred poťahovačom v systéme na výrobu výrobku z netkanej gázy vybavený
kovovým krúžkom 803. Detekovateľný prúžok je prepletaný cez kovový krúžok 803. Keď sa
detekovateľný prúžok medzi hornou vrstvou a dolnou vrstvou pása vlákien pritláča
pritláčacím valcom, tak je pohyb detekovateľného prúžka obmedzovaný z dôvodu fixácie na
detekovateľnom prúžku kovovým krúžkom 803, čím sa zaisťuje priamosť detekovateľného
prúžka. Môže byť vybavený jeden kovový krúžok alebo rad zložený z viacerých kovových
krúžkov usporiadaných kaskádovitým spôsobom. Kovový krúžok môže byť upevnený
k jednému koncu pevného spoja a druhý koniec pevného spoja je pripevnený k plošine pre
kladenie. Koniec pevného spoja, pripevnený na plošinu pre kladenie, môže byť vybavený
otočnou konštrukciou. Poloha kovového krúžku môže byť nastavovaná nastavovaním
pevného spoja, čím sa nastavuje trasa drôtika viažuceho čip (čo bude opísané ďalej).
Po vložení detekovateľného prúžka na plošinu pre kladenie sa skombinovaný pás vlákien
ihneď dodáva do ústrojenstva na spriadanie prepletaním, v ktorom sa uskutočňuje vzájomné
prepletanie vlákien. Aby sa zaistilo, že bude detekovateľný prúžok prítomný ako priama línia
na tvarovanej látke vyrobenej spriadaním prepletaním, tak je prvá hlavica na spriadanie
prepletaním umiestnená čo najbližšie k pritláčaciemu valcu.
So systémom na výrobu výrobku z netkanej gázy, vybaveným podľa tohto uskutočnenia, sa
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dá detekovateľný prúžok vkladať do gázy, ktorá má obdĺžnikové otvory. Môže to byť jeden
vložený detekovateľný prúžok alebo viacero vložených detekovateľných prúžkov, ktoré sú
usporiadané paralelne vo vopred nastavenom intervale. Keď sa vkladá viacero detekovateľných prúžkov, je potreba tiež viacerých dopravníkov detekovateľných prúžkov, ktoré sú
potrebné na dodávanie jednotlivých detekovateľných prúžkov rovnobežne vo vopred
nastavených vzdialenostiach od seba na miesta medzi horným pásom vlákien a dolným pásom
vlákien.
Spôsob výroby výrobku z netkanej gázy využívaním skôr zmieneného systému je uspôsobený
tak, aby to zodpovedalo tomuto uskutočneniu. Rozdiel medzi spôsobom podľa tohto
uskutočnenia vynálezu a podľa uskutočnenia I z tohto opisu vynálezu spočíva v tom, že krok
708 (to znamená, krok rozprestierania) ďalej zahŕňa krok vkladania detekovateľného prúžka
medzi dve vrstvy pása vlákien.
Aby sa vložený detekovateľný prúžok stabilizoval medzi dvomi vrstvami pása vlákien bez
posunutia, tak krok rozprestierania ďalej zahŕňa krok vytvárania povlaku adhezíva na
detekovateľnom prúžku pred vkladaním detekovateľného prúžka na svoje miesto medzi
horným a dolným pásom vlákien. Detekovateľný prúžok bude tesne prilepený k pásu vlákien
potom, ako na ňom bol vytvorený povlak poťahovačom a potom, ako bol pritlačený
pritláčacím valcom. Na vytváranie povlaku adhezíva na detekovateľnom prúžku sa dá použiť
spôsob na nanášanie farby rozstrekovaním.
Spôsobom výroby výrobku z netkanej gázy, vybaveného podľa tohto vynálezu, sa dá vkladať
detekovateľný prúžok do gázy, ktorá má obdĺžnikové otvory. Môže byť prítomný jeden
vložený detekovateľný prúžok, alebo viacero vložených detekovateľných prúžkov
usporiadaných rovnobežne vedľa seba s vopred stanoveným rozstupom. Z dôvodu potreby
zaistiť detekovateľný prúžok tak, aby bol vložený rovno medzi dvomi vrstvami pása vlákien,
sa dá v kroku rozprestierania u tohto uskutočnenia používať na rozprestieranie pása vlákien
len rozprestieranie rovnobežným spôsobom.
S odkazom na obr. 16 je výrobok z netkanej gázy, vyrobený spôsobom podľa tohto uskutočnenia, v tomto vyhotovení vybavený zodpovedajúcim spôsobom. Rozdiel medzi výrobkom
podľa tohto uskutočnenia vynálezu a podľa uskutočnenia I, uvedenom v opise tohto vynálezu,
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spočíva v tom, že detekovateľný prúžok 901 je uložený medzi dvomi vrstvami spriadaním
prepletaním vlákien vyrábanej netkanej látky. Detekovateľný prúžok 901 sa vkladá medzi
vlákna spriadaním a prepletaním vlákien vyrábanej netkanej látky, a horný a jej horný povrch
a dolný povrch sú pokryté spletenými vláknami. Vložený detekovateľný prúžok môže byť
jeden alebo ich môže byť viac. Ako je to znázornené na obr. 16, vzťahová značka 902
označuje netkanú vrstvu.
Detekovateľným prúžkom môže byť röntgenovým žiarením detekovateľná niť alebo drôtik
viažuci čip, ktorý je zviazaný s čipom schopným vysielať rádiové signály (napr. rádiofrekvenčné signály).
Röntgenovým žiarením detekovateľná niť môže byť vlákno potiahnuté materiálom absorbujúcim röntgenové žiarenie (napr. síran barnatý).
V tomto uskutočnení je detekovateľným prúžkom drôtik viažuci čip. S odkazom na obr. 17
zahŕňa drôtik viažuci čip kovový drôtik 903, čip 904, netkanú vrstvu 905 a upevňovaciu niť
906.
Jeden, alebo viacero čipov 904, usporiadaných vo vopred stanovených vzdialenostiach od
seba, je upevnený na kovovom drôtiku 903. Netkaná vrstva 905 je obalená okolo vonkajšej
strany kovového drôtika 903 a čipu 904. Upevňovacia niť 906 je ovinutá okolo vonkajšej
strany netkanej vrstvy 905.
Aby sa chránil výrobok z netkanej gázy pred účinkom hrúbky drôtika viažuceho čip, je
kovový drôtik 903 tenký, napríklad sa používa medený drôtik. Kovový drôtik je ďalej
kontinuálny kovový drôtik alebo skupina úsekov viažucich medených drôtikov od jedného
konca k druhému. V prípade, že je kovový drôtik skupinou úsekov viažucich drôtikov od
jedného konce k druhému, tak je každá sekcia vybavená najmenej jedným čipom, a keď je čip
len jeden, môže byť čip umiestnený uprostred úseku medeného drôtika. Čip 904 môže
emitovať rádiové signály. Každý čip má zodpovedajúcim spôsobom nezávislé sériové číslo,
ktoré môže byť detegované prijímačom použitým na prijímanie rádiových vĺn. Vzdialenosť
medzi dvomi čipmi môže byť nastavená podľa aktuálnej požiadavky, napríklad 29 cm. Čip je
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pripojený ku kovovému drôtiku vodivou živicou a kovový drôtik môže pôsobiť ako anténa,
čím sa predlžuje vzdialenosť, na ktorú sa dá čip detegovať.
Aby sa garantovalo, že bude upevňovacia niť 906 pevnejšie upevnená okolo vonkajšej strany
netkanej vrstvy 905, je upevňovacia niť 906 skombinovaná s najmenej jednou niťou zo
Spandexu. Upevňovacia niť 906 môže byť vytvorená z viacerých priadzí, a niť zo Spandexu
je skombinovaná tak, že je vo vnútri skupiny priadzí. Pružnosť nite zo Spandexu je vyššia ako
pružnosť normálnej priadze, čím sa zlepší pružnosť upevňovacej nite a obalená niť je tuhšia.
Pozoruje sa, že počas spôsobu výroby netkanej gázy, po vložení drôtika viažuceho čip, keď sa
reže spriadaním prepletaním vyrobená netkaná gáza na malé kúsky, je obvykle potrebné
zaistiť, aby každý kúsok gázy mal len jeden drôtik viažuci čip a iba jeden čip.
Výrobkom z netkanej gázy, vybaveným v tomto uskutočnení vynálezu, môže byť lekársky
obväz vytvorený tak, že sa dá cez seba viac vrstiev spriadaním prepletaním vyrobenej
netkanej látky. Pokiaľ sa stane, že sa po chirurgickom výkone ponechá v ľudskom tele
obväzový materiál, dá sa to jednoducho skontrolovať, pretože je v ňom vložený detekovateľný prúžok, aby sa zabránilo vzniku chyby pri vykonávaní tohto lekárskeho výkonu.
Skôr sú uvedené podrobnejšie opisy tohto vynálezu v kombinácii s jeho konkrétnymi
uskutočneniami, ale nedá sa z toho vyvodzovať, že by sa konkrétna realizácia tohto vynálezu
obmedzovala len na také opisy. Osoby s riadnou odbornosťou v tejto oblasti techniky môžu
tiež jednoduchými dedukciami alebo náhradami dôjsť k ďalším riešeniam, bez toho, aby došlo
k odchýleniu sa od koncepcie tohto vynálezu, takže aj tie by sa mali považovať za spadajúce
do rozsahu ochrany tohto vynálezu.
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Patentové nároky
1.

Systém výroby výrobku z netkanej gázy, zahŕňajúci:
čechradlo (601) na rozvoľňovanie, čistenie a zmiešavanie surovej bavlny,
mykací stroj (607) vybavený v smere pohybu za čechradlom (601) na ďalšie
rozvoľňovanie a čistenie surovej bavlny a mykanie na vytváranie pása (20, 100)
vlákien,
plošinu (608) na kladenie, vybavenú v smere pohybu za mykacím strojom (607), na
rozprestieranie vlákien do pása (20, 100) prekrývajúcim sa spôsobom podľa nastavenej špecifikácie,
dopravník (807) detekovateľného prúžka na dopravovanie detekovateľného prúžka
(804, 901) k plošine (608) na kladenie a k miestu medzi horným pásom (805) a
dolným pásom (806) vlákien, ktoré sú dodávané jedným alebo viacerými mykacími
strojmi (607),
pričom plošina (608) na kladenie je vybavená pritláčacím valcom (801) na pritláčanie
detekovateľného prúžka (804, 901) dodávaného dopravníkom (807) detekovateľného
prúžka na miesto medzi horným a dolným pásom (805, 806) vlákien, keď sa
uskutočňuje rozprestieranie vlákien do pása (20, 100) prekrývajúcim sa spôsobom,
ústrojenstvo (609) na uskutočňovanie spriadania prepletaním vybavené v smere
pohybu za plošinou (608) na kladenie na otryskávanie vodou prekrývajúceho sa pása
vlákien (20, 100),
ústrojenstvo (609) na uskutočňovanie spriadania prepletaním zahŕňa prvý stroj (30) na
spriadanie prepletaním a druhý stroj (40) na spriadanie prepletaním,
pričom prvý stroj (30) na spriadanie prepletaním zahŕňa prvý otočný valec a prvú
podpornú sieť (312) na spriadanie prepletaním, obklopujúcu prvý valec,
pričom druhý stroj (40) na spriadanie prepletaním zahŕňa druhý otočný valec a druhú
podpornú sieť (412) na spriadanie prepletaním, obklopujúcu druhý valec,
pričom druhá podporná sieť (412) na spriadanie prepletaním má tvarovaciu vrstvu
(413),
pričom tvarovacia vrstva (413) je vybavená na sebe špicatými výstupkami (414)
umiestnenými v matricovom usporiadaní a priechodným otvorom (415), pričom každý
špicatý výstupok (414) má zužujúci sa vršok a spodok obdĺžnikového priečneho
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prierezu, pričom veľkosť spodku každého špicatého výstupku (414) je väčšia ako
vzdialenosť na spodku medzi dvomi susednými špicatými výstupkami (414) a
ústrojenstvo (610) pre následnú úpravu, vybavené v smere pohybu za ústrojenstvom
(609) na spriadanie prepletaním, pre následné spracovanie výrobku získaného po
procese otryskávania vodou, aby sa získal výrobok z netkanej gázy.
2.

Systém podľa nároku 1, pričom vzdialenosť na spodku medzi dvoma susednými
špicatými výstupkami (414) je 0,1 až 1 mm a hustota špicatých výstupkov (414) na
tvarovacej vrstve (413) nie je menšia ako 50 na štvorcový palec.

3.

Systém podľa nároku 1, ďalej zahŕňajúci poťahovač (802) na vytváranie poťahu
adhezíva na detekovateľnom prúžku (804, 901) pred vkladaním detekovateľného prúžka
(804, 901) na miesto medzi horným a dolným pásom (805, 806) vlákien.

4.

Systém podľa nároku 3, ďalej zahŕňajúci kovový krúžok (803) umiestnený pred
poťahovačom (802) na upevnenie detekovateľného prúžka (804, 901).

5.

Spôsob výroby výrobku z netkanej gázy využitím systému podľa niektorého z nárokov
1 až 4, zahŕňajúci:
krok (701) čechrania na rozvoľňovanie, čistenie a zmiešavanie surovej bavlny,
krok (707) mykania na ďalšie rozvoľňovanie a čistenie surovej bavlny a mykanie na
vytváranie pása (20, 100) vlákien,
krok (708) rozprestierania na rozprestieranie vlákien do pása (20, 100) prekrývajúcim
sa spôsobom podľa nastavenej špecifikácie,
pričom krok (708) rozprestierania ďalej zahŕňa:
vkladanie detekovateľného prúžka (804, 901) do miesta medzi dvomi vrstvami pása
(805, 806) vlákien,
krok (709) spriadania prepletaním na otryskávanie prekrývajúceho sa pása (20, 100)
vlákien, zavádzaného do ústrojenstva (609) na spriadanie prepletaním, vodou,
pričom krok (709) spriadania prepletaním konkrétne zahŕňa:
vopred uskutočňované zvlhčovanie pása (20, 100) vlákien tokom nízkotlakovej
vody, keď sa pás (20, 100) vlákien zavádza do vstupu ústrojenstva (609) na
spriadanie prepletaním,
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otryskávanie vopred zvlhčeného pása (20, 100) vlákien vodou ústrojenstvom (609)
na spriadanie prepletaním, aby sa spôsobilo, že sa vlákna na tvarovacej vrstve (413)
druhého stroja (40) na spriadanie prepletaním pod nárazom vody posúvajú a
prepletajú pri spriadaní prepletaním tak, aby sa na páse (20, 100) vlákien
spracovanom tryskajúcou vodou vytváral obdĺžnikový otvor,
pričom sa uskutočňuje otryskávanie vodou na páse (20, 100) vlákien z jeho zadnej
strany prvým strojom (30) na spriadanie prepletaním
a pričom sa uskutočňuje otryskávanie vodou na páse vlákien (20, 100) z jeho
prednej strany druhým strojom (40) na spriadanie prepletaním a
krok (710) následnej úpravy na uskutočňovanie následného spracovania výrobku,
získaného po procese otryskávania vodou, aby sa získal výrobok z netkanej gázy.
6.

Spôsob podľa nároku 5, pričom v kroku (708) rozprestierania, pred vkladaním
detekovateľného prúžka (804, 901) na miesto medzi dvomi vrstvami pása (805, 806)
vlákien ďalej zahŕňa vytváranie povlaku adhezíva na detekovateľnom prúžku (804,
901).

7.

Výrobok z netkanej gázy, vyrobený využitím systému podľa niektorého z nárokov 1 až
4, zahŕňajúci spriadaním prepletaním vyrobenú netkanú látku, ktorá má obdĺžnikové
otvory v usporiadaní do poľa, vytvorené dopadom vody pri spriadaní prepletaním,
pričom obdĺžnikové otvory v usporiadaní do poľa sú prezentované v plochej štruktúre,
ktorá má osnovu a útok a rozmer každého obdĺžnikového otvoru je väčší ako šírka
riadku osnovy a útku, pričom výrobok z netkanej gázy ďalej zahŕňa detekovateľný
prúžok (804, 901) vložený medzi vlákna spriadané prepletaním netkanej látky, a jej
horný povrch a dolný povrch sú pokryté prepletenými vláknami.

8.

Výrobok z netkanej gázy podľa nároku 7, pričom šírka riadka osnovy a útku výrobku z
netkanej gázy je 0,1 až 1 mm a hustota obdĺžnikových otvorov nie je menšia ako 50 na
štvorcový palec.

9.

Výrobok z netkanej gázy podľa nároku 7, pričom detekovateľným prúžkom (804, 901)
je röntgenovými lúčmi detekovateľná niť alebo drôtik viažuci čip spojený s čipom
schopným vysielať rádiové signály.
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10.

Výrobok z netkanej gázy podľa nároku 9, pričom drôtik viažuci čip zahŕňa:
kovový drôtik (903),
jeden alebo viacero čipov (904) usporiadaných s vopred stanoveným rozstupom a
upevnených na kovovom drôtiku (903),
netkanú vrstvu (905) obalenú okolo kovového drôtika (903) a čipu (904) a
upevňovaciu niť (906) ovinutú okolo netkanej vrstvy (905).

11.

Výrobok z netkanej gázy podľa nároku 10, pričom kovovým drôtikom (903) je
kontinuálny medený drôtik, alebo skupina sekcií viažuceho medeného drôtika od
jedného konca k druhému, a/alebo je v ňom upevňovacia niť (906) skombinovaná s
najmenej jednou niťou zo Spandexu.

12.

Výrobok z netkanej gázy podľa niektorého z nárokov 7 až 11, pričom výrobkom z
netkanej gázy je lekársky obväz vytvorený prekrytím viacerých vrstiev spriadaním
prepletaním vyrobenej netkanej látky.
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