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ИЗ ТЕКСТИЛНЕ ТЕРМИНОЛОГИИ

Y ¿VHeHHüj штампи, стручжц литератури, уцбеницима, при-

ручницима стандардима, разним правилницима и прописима ме

сто се cycpehy погрешно оэначеии noJMOHH и одвеп се често

ynoTpe6j\*aBaJY ограни иэразн, а домайи називи ce потискузу и

полако прелазе у заборав, или се чак orAamaeajy погрешним. И

ако се ту и тамо nojasH напис kojmm се скреЬе пажньа на по-

грешне наэиве и стране изразе, преко ньега се олако прелази, као

да нема оправданих эамерки.

Као писац више оредношколских и универэитетских утдбе-

пика ja сам увек водно рачуна о правилном изражаван>у и упо

треби стручних термина. То сам спроводио и при 6pojnHM ре-

UOHSHJaMa. И увек сам HacTojao да се не само у школи веп и у

струци уопште одржава чистота jesiiKa и што бол>е оэначаван»е

техничких noJMoea. С таквим iHacrojaH>eM и oeaj пут узимам да

о терминологией у текстилу изнесем CBoje мишл>ен>е и укажем

шта ту HHJe правилно, а шта je исправно, и технички и у духу

нашег jesHiKa.

Ja се, као и pamije, и у овом чланку придржавам следейих

начела:

1 . Ове стране наэиве и изразе треба заменити домаНим, ако

их има, а уколико их ¡нвхма, неопходно je ипак стране изразе при-

лагодити нашем jeanKy.

2. Ове провинщчалтэме kojh ниеу познати и у другим на

шим KipajeBHMa вал>а заменити општим, правилним и познатим

речима и изразима.



Св. 4-5 Из текстилне терминолопце 257

3. Ако за jeAHy исту ствар има више назива, измеЬу ¡вьих

треба изабрати OHaj kojh HajôoAje одговара нашем je3HKy и

техничкам значен>у одреЬеног noJMa и

4. Одбацити све називе и иэразе kojh лису у духу нашега

jeamca, па и arco се често и дуто употреблзава]у, и наЬи одгова-

pajyhe народне називе.

Наш иародни jesmc je веома богат, па би зато било врло

корионо обилазити села, где можемо дойи до добрих назива и за

оэначаван>е нових noJMOBa. Ja сам 1949. год., пишуйи кнуижицу

„Тканье" за Стручку библиотеку Савеза синдиката, управо тако

поступио и мислим да сам добро урадио.

Да бих за сваки део разбега тачно утврдио народни назив,

отишао сам у jeAHO село испод Рудника, на Ибарском путу, и

замолио jcAHy орло интелигентну ткал>у да седнемо за pasöoj и

да ми ту покаже називе за сваки део ipasöoja, «oje сам унео

на цртеж ручног paaooja. Од вье сам вейи део народних назива

irajeAHHHx делова први пут саэнао тада. Ова гсвьижица je изашла

из штампе 1950. год.

Држейи се истакнутих начела, у овоме чланку желим на-

чети проблем терминолошцом текстила. Радовао бих се ако би

он био довольно jarc подстицгу за стручн>аке и ове и других ¡грана

наше HHAycTpuje и привреде, како бисмо 3ajeAHH4KH многе ства-

ри исправили, и тиме допринели чистоти и богайешу ^езика.

При овоме раду поставило се питавье у коме часопису треба

oöjaBHTH osaj, као и све друге чланке из oojeAHHHX области. Прва

мисао je била да се сваки чланак oöjaiBH у часопису дотичне

струке. Мейутим, при томе се HHJe могло остати, jep je то мали

оквир, KOJH се одноои само на ту грану, а треба га проучити

и решавати на mnpoKOJ основи. И оматрам да би било Haj6oA>e

решенье да часопис „Наш jeaHrc" прими на себе окупл>ан>е Haj-

болтих стручвьака и поэнавалаца jeaHKa посебиих струка, kojh би

имали смисла за osaj рад, вол>е и смелости да се прихвате овога

посла.

Y TepMHHOAorHJH текстила, нарочито у Стандардима, Тек-

стилном приручнику у изданьу Друштва инжевьера и техничара
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тексшлаца Марибор, Koja je иначе врло стручно дело, Текстил-

ном часопису и др. има много неправилних иэраза, и погрешно

нманованих, па бих у авом чланку указао на неке такве случа-

jese и изнео OBOje мишл>ен>е.

1. IlojaM вщугавост вунених влакана, kojh je yoaojeH у на

шим стандардима, HHJe уэет из народа, где je у orairroj употреби

чешпе ковриавост, a pebe таласавост.

2. Чврстопа влакана, тканина итд. углавном je ycsojena за

све MaTepHJaAe. МеЬутим, термин чврстопа je фиэички nojaM

(чврет, течан, гасовит) и као такав не одговара, seh испитиван>ем

треба утврдити аилу xoja je потребна да влажно, тканину, траку

и ел. прекине, а пзражава се у р/олм2, па зато сматрамо да je

правилам израз ¡ачина.

Термин прекидна сила, kojh се понекад употребл>ава, не

одговара, jep се при испитивануу фиэичкенмеханичких особина

не иде увек до прекида.

3. У Jyr. стандардима вуна одраслих оваца назива се мат>

рина а вуна првог стрита, tj. jam>eha вуна — japuna. Маторина

je неодреЬен и ружан назив, а правилан je вуна. Уколико се

жели нагласити да ли je од оваца или оннова, може се репи

овчща или овну]ска вуна, али je то непотребно. Зарина je на-

родни назив и исправан je.

4. Често се наилази на nojaM: ¡утано предиво или ¡угона

тканина. Боле je, меЬугим, ¡утена или ¡утина преЬа, или пре

диво, jep се и стаблдгке и влажна од н>е добивена зову ¡ута.

5. Исто то важи и за коногиъано предиво. Правилно je реЬи

коноплено или коногиьино предиво, jep се не каже ланано ни

свилено ни вунано предиво итд.

6. За влакно добивено из «оноп/ьине стаблзике наилази се

на називе: naj4einhe куделм, конопла, pebe тежина или пртенина.

Термин куделм ни у коме cAy4ajy не одговара, jep се под куде-

лом подразумева смотул>ак гребенаних влакана вуне, конопл>е,

jyre, памука или ма Koje врете влакана, kojh се приврчти на ру-

чну преслицу из Koje се помопу три прста леве руке извлачи
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жица и вретеном у AecHoj руци упреда. IIoctojh и изрека за леньу

лрел>у: „сетила ое прел>а 1кудел>е уочи свете недел>е". Тежина се

такоЬе не може примити, а пртенина je врло редек провинцица-

лизам, KOJH се губи и врло ретко употребл>ава. Према томе, je-

дини назив ocTaje коногиьа, коноплено влакно или коноплино

влакно.

7. Приликом трл>ен.а конотшине стаблдже настаjy два про-

иэвода: трл>ено повесмо конопле и врло груба кучина. Трл>ено

повеомо садржи доста поздера. Да се тюздер и кратка влакна

уклоне, мора се овако повесмо гребенати на (вертикално] гребе-

нал>ци. При томе се из повесма издво]е кратка влакна и поздор.

Од повесма ce Aoôiijajy фини]а предива, а кучина се дал« прера-

byje у труба предива на нарочитим машинама. Према томе,

при преради повесма конопле не AoöHj'ajy се чешл*ана него

гребенана повесма и кратка, замршена кучина. Из тога je jacHO

да се не може говорити о чешланом, seh о гребенаном влакну.

8. За лредуэеЬа за прераду коноплтине стабллже ниje пра-

вилан назив куделмре, него конопларе, као и: ланаре, вунаре,

свиларе итд.

9. Повесмо je руковет изгребенаних конопл.иних влакана, а

не ручица, како се каже у неким стручним кнлиама и стан-

дардима.

10. Вщана конотъа и вщани лан неправилни су термини за

трлену коноплу и трлени лан, и зато je пранилно трлена коно-

пла и трлени лан. Трл>ен>е може бити: ручно, на механичким

трлицама и на турбинама за трл»ен>е. Позната je изрека и песма:

„Трла баба лан да joj npobe дан".

11. Чешлана куделна брадица неправилан je назив, а пра-

вилно je гребенано коноплено повесмо.

12. Ручно чешлан>е нще добро, него треба рейи ручно гре-

Оенан>е, jep се гребена на ручним гребенима.

13. noJMOBH кардиран>е и карде су страни израэи, а ми има-

мо CBOje: гребенангв и гребеналке.

14. Y стандардима je yosojeH jeAHOM назив: npeha, па многи

рецензенти не npH3Hajy термин предиво. Сматрам да je и jeAHO
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и друго исте важности, али мислим да je пазив предиво при-

кладтци.

15. Y неким уцбеницима, Текстилном приручнику и Стан-

лардима постели nojaM: калемови са образима. Такав назив за

калемове за конац или предива HHje згодан. Бол>и je — калемови

са ивицама. Ивице служе за то да се паралелно намотан конац

или предиво приликом манипулисан>а и одмотаванл не осина.

Конац и предиво могу бити и намотами на цевке (копсове), Koje

HeMajy ивице, а предиво je намотано са врховима у облику купе

или унакреним намотаваььем.

16. Y Стандардима nojaM тежина замеоьен je масом. IIojaM

тежина ocTaje и дал>е за обичну тежину, а маса треба да пред

ставлю силу, Koja се иэражава као динамичкн nojaM — силе и

обележаваньа се са р/см2. Y стандардима се то често меша, па

би мешан>е требало избепи.

17. Целвалкно je у Стандардима и у Текстилном прируч-

нику ycBOJeH nojaM без обэира на то кога je типа, али при томе

треба увек додати и тип, да се эна koj-hem се природним влакнима

меша или Koje треба да замени.

18. Термин конац je у текстилнс-j терминологии и Стандар

дима узет не само за конац Beh и за вшиежично предиво, Koje

je полупроизвод за дал>у прераду, било за ткан>е или плетеное.

Прдиво као полупроизвод намен>ен за далу прераду у ткани

не и плетенине може бити jcaho>kh4ho или двожнчно или више-

жично. Вишежична предива се AoöHJajy благим препредагьем

двожичног или вишежичног предива и Heuwajy особине конца.

Конац je ja4e препреден од више жица памука, лана, коноплзе,

свиле, вештачких влакана, намешен за непосредну употребу у

облику калема, цевки, картона, малих канурица итд. Он je увек

бел>ен или o6ojeH, jaK, тврдо упреден, апретован и углачан. Пре-

ма томе индустрщеки полупроизводи су ¡едножично и вишежич-

но прдиво, а конац je KpajH»H производ припремл>ен за непосре

дну употребу.

19. Термин кончайте може се употребити само као посту-

пак за израду конца, а ни у коме CAy4ajy за npenpedawe више-

жичних предива.
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20. Да ли he jeAHo предиво имати машу или вепу тврдоЬу,

зависи од стелена упредености; према томе nojaM тврдоНа треба

заменигщ са упредност. Индусттяцока ]елн)Ожмчна или вишежи-

чна предива су машим препредан>ем упредена него конац, па

je правилан само nojaM упреденост.

21. Коноплена ужарща добщ'а се препредан>ем више стру-

кова jeAHo>Kiï4Hor или вишежичног предива.

22. Погрешно je за клупко од конопл>е репи колутови, као

што je у Стандардима CAy4aj.

23. Уместо lycToha прикладной je назив густина.

24. Уместо физикална испитивануа правилнице je физичка

испитиван>а.

25. Термин нит, и у множини нити, kojh се често употреб-

л>ава уместо: жица, HHJe згодан, jep се лако замешу)е са на-

зивом нити помойу KoJMX ce у pasöojy прави зев пороз kojh се

гюмопу чуйка npeoairyje потка. rioJMOBH нит и нити су и у самим

Стандардима и Текстилном приручнику на nojeAHHHM местима

замен»ени изразом жица, па због тога треба уместо нит и нити

свуда у TeKCTHAHOj терминологаци употребл»авати само жица.

26. Ишчешак je термин kojh се у Текстилном приручнику

употребл»ава уместо одавно поэнатог чим или штим (у нар. пес-

мама помшье се „товар чима ибришима"). То су праменови крат

ких влакана при гребенашу, kojh ocTajy измеЬу гребена и после

OABajaiba дугих влакана— власа, cKHAajy се са гребена и могу

се прести у врло груба предива, или служе за пушенье HaMeuiTaja

(нпр. душека). Према томе, ни сам nojaM HHJe тачан, jep овде

нема чешан>а нити ишчешака.

27. HoBHJH nojaM: разделивачи пантлике треба да замени

познати и Beh дуго употребл.авани: делител траке, kojh je по-

знатщи и правилни|и, па нема никаквих оправданна да се Taj

нови nojaM уводи.

28. rioJMOBH тргач и тргати често ce nojaBA»yjy и код нас.

Тргач треба да эначи машину за рашчупаван>е крпа, предива,

фурде итд. да би се добила рашчупана влакна, Koja се могу

прести у груба предива, било сама или уз додатак свежих вла
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кана. Тргати эначи кидати, а у оком cAywajy цил. je рашчупа-

Baibc, а никако кидале, па су машина за рашчупаван>е и рашчу-

павагье jcviho правилни наэиви.

29. Кудравка je иэмишл>ен нови nojaM за целулоэну вуну

Koja je спевдцалним поступкам добила коврцавост сличиу вуни.

Пошто се OBaj пазив први пут nojaBno у Стандардима, и виде-

Ьамо да ли he бити прихваКен, мени иэгледа да ниje потпуно

одреЬен ни згодан.

30. Фили je страна реч, а наш назив je клобучина или кло-

Оучевина, те реч филц не треба употребл>авати.

31. Y Текстилном приручнику уведен je нови nojaM валг

кан>е, али je код нас одавно у употреби вал>ан>е, па сматрам да

je то погрешно, кад seh имамо oboj правилан и одавно познат

израз и у ueAoj Hainoj индустрии и стручнхц литератури при-

мен>ен.

32. Стране noJMOoe као на пример: карбонизиран>е, апрети-

ран>е, декатиран>е, ратиниранзе, хлорирагъе итд. треба, ако не

можелго напи неки добар одгавара^упи nojaM, бар прилагодити

нашем jeamcy: карбонизовагье, апретовагье, декатован>е, ратина-

ван>е, хлоровагье или хлорисан>е итд.

33. Чешангв je yceojeH nojaM у Текстилном приручнику за

чупавл>ен>е површине тканине да се створи чупа или афка, Koja

нокрива основно ткан>е и победи не жицс. При томе рашчупа-

нан>у се на нарочито^ машини Kpajeon nojeAHHHX влакана из-

вуку на површину и oopaayjy чупу, Koja се мюже уомврити на

разне начине. Ни у ком CAyqajy се ова дорада тканине не може

наэвати чешан,е, eeh jeAHHo: рашчупаван?е површине тканине

ради стваран>а чупе или афке.

34. ЗаглаЪиваьье je yoBojeH nojaM у Приручнику за усмера-

ван>е чупе, jep у овом CAy4ajy nnje тежаа да се површина тка

нине заглади, seh да се они «pajean рашчупаних влакана усмере

у jeAHOM правду, као на пример на лоден тканинама за израду

кишних кабаница, да би се кишне капи сливале у правцу чупе

и тако онемогупавале ккашен.е саме тканине. Правилан je на

лип усмераванзв чупе.
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35. Лист, листовке и чешал су назини за jeAHiHH, одавно

познати и правилни nojaM брдо, Koje се у pa36ojy налази у бр-

дилу, па се згуедно покрепу напрел и назад, да се пробачена

потка npMönje уз иеткаии део.

Y iiiaA-HBOj народно] пеоми муж каже жени, iKoja та грди:

HeMoj жено мене бити,

ПомоЬ' hy ти уводити,

И у брдо и у нити

На жвалитет уцбеника могу негативно |утицати и рецензенти

KOJH нису доволно упуЬени у OAroBapajyhiy терминолотоцу, па

уколико писац прими погрешни термин, пренепе га на генеравдце

ученика. Y школи примл>ен термин ученик таяоо усво]'и, задр-

жава га iKao правилан и пренюси на млаЬе генерации.

НавешЬу jeAHy танву рецензщу не упупггеуупи ce у CHTHHJe

детале.

1едан рукопис написан по позиву Завода за издаван»е уцбе

ника СРС дат je на рецвнэи|у TpoJHUH 1рецензената и они су по

сле претледа дали поволлго мишл>ен>е и предлог да се штампа.

После 3—4 године уцбеник je распродан и писац je позват да га

припреми за ново издание. С обэиром на нови програм, стари

део рукописа je остао потпуно непроменьен, али je допувьен спе-

щцалним ноним napTHJaMa. За преглед су одреЬени исти рецен

зенти. Друга и трепи дали су повол»но миш/ьеше са извесним ма-

лим допунама само за нове napraje, a hhjcahom за старе партще.

Први рецензент, kojh je при npsoj рецензией дао поволно миш-

л>ен>е, у caAaunboj Apyroj рецензии тражи за старе naprnje, за

Koje je paHHje дао поволтно мишлтеае, следепе измене га^единих

noJMoea: уместо рашчупавагъе — расгресагье, уместо коногиьа —

куде/ъа, уместо предиво — npeha, уместо гребешке — кардира-

н>е, уместо гребеналка — карде и томе слично.

Захтев да ce nojaM рашчупавагье замени са растресагье бе-

смислен je, jep су та два noJMa врло различита. Поред тога ре

цензент тврди да рашчупавагье обухвата и nojaM кидан>е. При

свим onepaijHJaMa прераде текстилних влакана, па и при рашчу
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павагау, мора се водити строго рачуна да не доЬе до кидан>а по-

jeAHHHX влакана, jep се yaiaibyje вредност пронэвода, па je овако

тврЬен>е неумесно.

Рецезант эахтева да се у рукопис унесе следепа шегова де-

финицица за премотаван>е: Премотавагье основе шла за цшь на\-

више то да се слаба места из основе елиминишу. МеЬутим пре-

мотаванье прадива и за потку и за основу нма jcahhh цил> да се

предиво преведе у нов облик погодан за дал>у прераду, а никако

да се слаба места кидан>ем елиминишу. Те и сличне примедбе

рецезената оу апсурдне и не OMejy се примити нити уиети у

уцбвник.

Hnje то CAy4aj само у терминологией твкстила seh и у дру

гим струкама, па би требало предузети неке мере, ради раш-

чишпаван>а тих проблема.

Инж. Миро Л. Apcemijeeuh
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