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Előzmények 
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A kötött kelme egy ősi 
változata.  
I. e. 6000 körül készülhetett, a 
dániai Tybrind Vig tóból került 
elő. Az Észak-Európában talált 
textil leletek között a 
legrégibb. 

http://www.abc.se/~pa/publ/tybrind.htm 
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A nålebinding vagy naalbinding (dán szó, 
szószerinti fordítása: tűvel kötés, 
magyarosabban: öltéses kötés) tekinthető a mai 
értelemben vett kötés ősének. 
 
 
 
 
A nålebinding egy egyetlen tűvel és egyetlen 
hosszú fonallal, az öltésekhez némileg hasonló 
módon  végzett kelmeképző technika. Az új 
hurkot legalább 2, esetleg több már elkészült 
hurkon át húzzák át. 
 
 
http://www.nalbound.com / 
http://korokcsodai.blogspot.hu/2012_07_01_archive.html 

Nålebinding 

Előzmények 
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Nålebinding technikával készült leletek lelőhelyei 

Izrael, i.e. 
1600 körül 

Dánia, i.e. 4200 
körül; i.sz. 970 

Kína, i.e. 
1000 körül 

Egyiptom, 
i.sz. 5.-6. sz. 

Peru, i.sz. 
1000 körül 

Anglia, i.sz. 
10. sz. 

Oroszország, 
i.sz. 10. sz. 

Szíria, i.e.3.sz  
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Nålebinding eljárással készült 
kelmetöredék Dura Európoszból 
(készülhetett  az i. e  3. században). 
 
Dura Európosz ókori város az Eufrátesz 
partján, a mai Szíria területén feküdt. I. 
e. 300-ban macedónok alapították, 256-
ban a perzsák lerombolták. Helyén ma 
Szálhije város áll.  

http://sheepandstitch.com/the-history-of-knitting-
part-1-mysterious-origins/ 

A nålebinding technikával készült ősi termékek 

Előzmények 

Yale University Art Gallery 
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Egyiptomból, az i. sz. 5.-6. 
századból előkerült, 
nålebinding technikával 
készült gyapjúzokni. 
 
Nyilvánvalóan szandálhoz 
használták, ezért válik el a 
nagyujj a többi lábujjnak 
kialakított helytől. 

http://knitty.com/ISSUEspring06/FEAThistory101.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/N%C3%A5lebinding 

A nålebinding technikával készült ősi termékek 

Előzmények 

Victoria & Albert Museum, London 

http://knitty.com/ISSUEspring06/FEAThistory101.html
https://en.wikipedia.org/wiki/N%C3%A5lebinding


A kötés kezdetei 
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A mai értelemben vett kötés technikája – 
természetesen kézzel végezve – nagy 
valószínűséggel az araboktól, Szíriából ered. 
Európába a mórok révén jutott el.  Minden 
valószínűség szerint a képen mutatott kör alakú 
(esetleg négyszögletes) kötőkeretet használták a 
harisnyák, sapkák készítésére. 
 
A – A kötés megkezdése a kötőkereten 
B – A kötött kelme a kötőkeret peckein függ 
C – Szemek a kötőkeret peckein 
D – Ilyen horogban végződő  tűvel húzták át a 
       fonalat a már elkészült szemen  

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6t%C3%A9s_(textilipar) 
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http://www.knitty.com/ISSUEspring06/FEAThistory101.html 
http://home.earthlink.net/~urtatim/EgyptKnitIntro.html 

Két példa a legrégebbről fennmaradt 
arab kötött termékek közül: két kék-
fehér mintás, formára kötött, 
Egyiptomban talált pamutharisnya, 
valószínűleg  1000 és 1400 között 
készülhettek.  
A kötést nyilvánvalóan már koráb-
ban is ismerték, mert a mintázás 
lehetőségeit csak sokkal később 
fedezhették fel. 

Arab nyelvű szövegek 
mintaként bekötve a 
harisnyába. 

A kötés kezdetei 

http://www.knitty.com/ISSUEspring06/FEAThistory101.html
http://home.earthlink.net/~urtatim/EgyptKnitIntro.html


Kézi kötés tűkkel 
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Albert Anker: Kötő kislány 

A kézi kötésre háromféle tűt 
használnak: 

 sík lapok kötésére 2 egyhegyű, a 
másik végén a szemek lecsúszását 
akadályozó gombbal, 

 cső alakú kelme kötésére 4 tűt, 
amelyek mindkét vége hegyes, 

 ugyancsak cső alakú kelme 
kötésére kör alakúra hajlított két-
hegyű tűt. 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=QV9Ps1blPf5k9M&tbnid=eZ6TCE3OFAayXM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.scwaldorf.org/practical_arts.html&ei=0OYvVKG6GIP0Oq6FgNgL&bvm=bv.76802529,d.bGQ&psig=AFQjCNG21G0nJNpLua0MRqAFd9FshrlC4Q&ust=1412511791893135
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=v3uHKs1UlkFiRM&tbnid=MqjhXJkDOytw3M:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.theknitter.co.uk/2012/07/knitting-round-part-1/&ei=mecvVIuFCYHjO7uagPAE&bvm=bv.76802529,d.bGQ&psig=AFQjCNG-X3JqH3pxOpdEBCTs3ckcsVNykQ&ust=1412512016588876
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A 4-5 tűvel való kötés már Európában 
fejlődött ki megközelítőleg a 10. század 
táján vagy valamivel később. Itt Európában 
fejlődött a kötés a legmagasabbra fokra. 
Szakmává alakult át és céhek alakultak.  
 
A kötést, mint kenyérkereső tevékenységet 
kezdetben leginkább a férfiak végezték, de 
mivel iskolákban és zárdákban is oktatták 
így a mindennapok részévé vált. 

Bertram mester (1330-1414): Madonna köt 
Buxtehude oltár, Hamburg, Kunsthalle  

Kézi kötés tűkkel 
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Annibale Carracci (1560–1609) itáliai 
festőművész rézmetszete egy járás közben 
harisnyakötéssel foglalkozó mesterembert 
ábrázol. Oldalán a fonalat tároló csévék, 
bal vállán a már elkészült harisnyák 
láthatók. 
Ilyen mesteremberek járták akkoriban a 
várost, be-bekopogva a házakba és így 
árulva a portékájukat.  

The travelling hosier and his trade. Knitting International, 1983. 
márc. 94–95. old. 

Kézi kötés tűkkel 
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Kézi kötés tűkkel 

Kötött püspöki kesztyű a 15. századból (Cluny) 
http://les8petites8mains.blogspot.hu/2010/11/histoire-du-tricot-du-xive-

au-debut-du.html 

Kézikötésű harisnya a 14. századból 
(Bayerisches Nationalmuseum) 

http://les8petites8mains.blogspot.hu/2010/11/histoire-du-tricot-du-xive-au-
debut-du.html 
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Megjelenik a kötőgép 
William Lee 

William Lee, a kötőgép feltalálója. Az angliai 
Calvertonban született 1550 táján és 
Párizsban hunyt el valószínűleg 1614-ben. 
(Születési és halálozási adatai pontosan nem 
ismertek, a források különböző és csak 
valószínű adatokat jelölnek meg.) 

A hagyomány szerint harisnyát kötő  
feleségét látva jutott arra a gondolatra, 
hogy megpróbálja gépesíteni ezt a munkát. 

1589-ben – 425 évvel ezelőtt – készítette el 
első kötőgéptét. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/William_Lee 
http://wwwdelivery.superstock.com/WI/223/1746/
PreviewComp/SuperStock_1746-2622.jpg 



Lee kötőgépe 
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Lee-rendszerű kötőgép a volt 
hódmezővásárhelyi Kokron 
gyárból (XIX. század vége) 

Egy Lee-rendszerű kötőgép 
korai ábrázolása 



A szemképzés a Lee-rendszerű kötőgépén 
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Tű 

Tűhorog Kezdő huroksor Platina 

Kezdő huroksor 

Fonal 

(Fonalvezető*) 

3 

2 

1 

4 

5 

6 

7 

Prés 

A 
platina 
mozgás-
pályája 

A tű nem 
mozog! 

A fonal 
behullámo-

sítása két 
lépésben* 

A régi szem átbukott a tű 
horgán és fennakadt az új 
fonalon, amelyből így 
kialakult az új szem 

* A fonalvezető alkalmazása és a két 
lépésben történő hullámosítás már egy 
későbbi fejlesztés eredménye 
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Lee 1600-ban társult George Brooke-kal és szerződésük értelmében 22 évig kellett volna 
együttműködniük a Lee által feltalált gép gyártásában. Brooke jó kapcsolatokkal 
rendelkező ember volt, aki jelentős támasza lehetett volna Lee-nek, de 1603-ban 
hazaárulás vádjával elítélték és kivégezték. I. Erzsébet angol királynő elutasította Lee 
kérelmét találmánya támogatására, mert – a hagyomány szerint – gyapjúharisnyát 
mutatott be neki, a királynő pedig selyemharisnyát akart volna látni. 

Lee 1608-ban Londonban felvétette magát a Szövő Céhbe, azzal a céllal, hogy 
selyemharisnyákat gyártson gépével, azonban nehézségei voltak találmányának 
elhelyezésében. Ebben egyaránt közrejátszhatott az I. Erzsébetet követő uralkodó, I. 
Jakab elutasító magatartása, a londoniak érdektelensége, a kézzel kötő munkások 
ellenséges viselkedése és Lee járatlansága az üzleti életben. 

1612-ben gépeivel együtt és 9 szakmunkásával átköltözött a franciaországi Rouen-be és 
ott alapított vállalatot selyem- és gyapjúharisnyák gyártására. Halála után a vele érkezett 
9 szakmunkás kettő kivételével visszatért hazájába és Lee gépeit egy kivételével 
visszaszállították Angliába. Bátyja, James Lee, aki valószínűleg egyébként is nagy 
segítségére volt a feltalálónak a konstrukció kivitelezésében, Londonban rendezett be 
üzemet ezekkel a gépekkel, 1620 körül megalapozva ezzel a londoni harisnyaipart. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/William_Lee 

Lee kötőgépe 



Lee kötőgépe 
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Lee a kötőgépén csak 
síkban kiterített haris-
nyát tudott előállítani, de 
ki tudta alakítani annak 
olyan alakját, hogy 
bőségében igazodjék a 
láb formájához. Az így el-
készített harisnyát hosz-
szában össze kellett 
varrni, így adták meg 
annak „cső” formáját. Ez 
tehát egy további műve-
letet igényelt. 

André Castelot: 
IV. Henrik francia király 

(aki 1612-ben meghívta Lee-t, 
hogy ott alapítson harisnyakötő 

üzemet) 



Lee kötőgépe 
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Kötőműhely a 18. százaban. 
Kép a Nagy Francia Enciklopédiából 
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Lee gépének továbbfejlesztése 

A gépfinomság növelése finomabb fonalak feldolgozására, finomabb  
szerkezetű harisnyák készítésére (8 tű/1”  16  24 tű/1”) 

A tűszám és ezzel a kötési szélesség növelése nagyobb méretű 
harisnyák, majd később más kötött lapok (pl. pulóver alkatrészek) 
készítéséhez (150 tű  600, sőt 1500 tű) 

A teljesítmény növelése: kézi kötéssel percenként   100 szemet 
    Lee eredeti gépén               600 szemet 
    a későbbi fejlesztésekkel 1500 szemet 
tudtak lekötni. 

A prés módosítása mintás kötés („feltartott szem”) készítésére – 1750 
körül 

A második tűágy alkalmazása bordás kötés készítésére (Jedediah 
Strutt, 1758) 



20 

Lee gépének továbbfejlesztése 

Egyszínoldalas 
kelme 

Lee gépén eredetileg csak egy, vízszintesen elhelyezkedő  tűsor 
volt, amelyen – ma úgy nevezzük – csak egyszínoldalas kelmét 
lehetett gyártani. Alapvető változást jelentett Jedediah Strutt 
1758-ban született találmánya: a második, kb. függőleges 
elhelyezkedésű tűsor alkalmazása. Ez lehetővé tette – mai 
szóhasználattal – ún. kétszínoldalas kelme gyártását, amely 
szerkezeténél fogva sokkal rugalmasabb,  mint az egyszínoldalas 
változat.  

A második  tűsorban a 
tűk úgy helyezkedtek 
el, hogy felemelkedé-
sükkor behatoltak az 
első tűsor tűi közé. A 
két tűsoron a szemek 
váltakozva készültek, 
soronként ugyanabból 
a fonalból. 
Az ún. két tűágyas 
kötőgépeken általá-
ban ma is ezt az elvet 
használják. 

Megjelenik a második tűsor 

Kétszínoldalas 
kelme 



A paget-gép 
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A következő jelentős továbbfejlesztés Arthur Paget 
nevéhez fűződik, aki 1861-ben olyan gépet szaba-
dalmaztatott, amelyen megtartotta ugyan az egyetlen 
vízszintes tűsort, de a szemképző eszközöket már 
mechanikus hajtással látta el és több munkaegységet 
helyezett egymás mellé, közös hajtással. 

Szemképző 
eszközök 

Josef Worm: Die Wirkerei und Strickerei. Leipzig, 1920 



22 

A cotton-gép 
Gyökeres változást hozott a Lee-féle alapkonstrukcióhoz képest 1864-ben William 
Cotton találmánya (ennek is éppen 150 éve!), ami azóta is használatban van és bár a 
hivatalos szaknyelvben síkhurkológép a neve, általában szerte a világon cotton-gépnek 
nevezik.  

Cotton-gép 
régen  

Cotton-gép 
most  Cotton-gép szemképző eszözei 

Az eredeti Lee-féle működési elv végül is ebben a 
gépben maradt fenn napjainkig.  

http://www.stockingshowcase.com/history.htm 
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A cotton-gép óriási előnye a fogyasztáson és szaporításon alapuló, nagyon fejlett 
alakra formázó (idomozó) képessége. Ezt kihasználva korábban elsősorban finom női 
harisnyákat, később blúzok, pulóverek,  kardigánok formára kötött alkatrészeit 
készítették rajta. Nagy előnye a rendkívül csekély hulladékképződés. 

A cotton-gép 



A körhurkológép 
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Lee és az utána következő feltalálók, akik a Lee által kidolgozott elven működő gépeiket 
kifejlesztették, mindvégig síklap alakú kelmék gyártására tervezték gépeiket. 1798-ban 
azonban a francia Decroix  (a keresztnevét sajnos nem ismerjük) megalkotta az 
ugyanezen az elven működő, de nem sík, hanem cső alakú kelmét készítő gépet, amit a 
szaknyelv körhurkológépnek nevez. További tökéletesítéseivel a 19. század során olyan 
gépet sikerült kifejleszteni, amely egész a 20. század közepéig nagyon népszerű volt. 
Akkor felváltották a kanalas tűvel dolgozó körkötőgépek. 

Egy munkaegységes 
körhurkológép 

A körhurkológép „lelke”: 
a platinakerék 

Metszeti rajz 

Saját felvételek a volt Textilipari Múzeum egy kiállításáról 



Megjelenik a kanalas tű 
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Új lehetőségeket nyitott meg a 
kötőgépek fejlődésében Matthew 
Townsend 1856-ban szabadalmazta-
tott találmánya, a kanalas tű.  

Alkalmazása 
 lehetővé tette a tűk egyedi mozga-

tását és 
 a Jacquard-elven (lyukkártyákkal, 

vagy újabban elektronikus vezér-
léssel) történő tűválogatást a min-
tázáshoz, 

valamint fölöslegessé tette 
 a prés, 
 a hullámosító platina és 
 a szemleverő platina 

használatát a kötőgépeken. 
 

Horog 

Kanál 

Szár 

Kanál forgás-
pontja 

Láb 

A szemképzés lefolyása 
kanalas tűn A kanalas tű fő részei 



A síkkötőgép 
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A síkkötőgépet Isac Wixom Lamb találta fel 
1863-ban. Ezt a konstrukciót már a kanalas 
tű léte tette lehetővé. 

A síkkötőgépen két tűágy van, amelyek 
háztető szerűen helyezkednek el.  A két 
tűágy tűi nem egymással szemben állnak, 
hanem fél osztással eltolva, így egyidejű 
működésük közben nem ütköznek össze és 
kétszínoldalas kelmét hoznak létre. 

A tűk mozgatását egy oda-vissza mozgatott 
ún. lakatrendszer végzi. 



A síkkötőgép 
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Kézi működtetésű síkkötőgép 

A síkkötőgép ma a kötőipar 
egyik legfontosabb gépfajtája. 
Vannak általános használatra 
szánt és speciális rendeltetésű 
típusai, sőt háztartási gépek is 
hobbi-kötőknek. 

Számítógép vezérlésű automata 
síkkötőgép (21. sz.) 

Mechanikus vezérlésű automata 
síkkötőgép (20. sz.) 

Számítógép 
vezérlésű 
kesztyű-
kötőgép 
(21. sz.) 

Automata svájcisapka-
kötőgép (20. sz.) 

Asztali 
síkkötőgép 

hobbi-
kötőknek 

(21. sz.) 
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A síkkötőgép az elmúlt évszá-
zadok során hatalmas fejlődést 
ért el és ma a kötőipar egyik leg-
fontosabb gépfajtája. Óriási 
mintázási lehetőségeket kínál. 
Ruhadarabokon kívül műszaki és 
egészségügyi textíliák készítésére 
is alkalmas. Nagy előnye a teljes 
idomozás lehetősége, azaz az 
egyes ruhaalkatrészek közvetle-
nül a szabásmintának megfelelő 
alakra köthetők. A legújabb fej-
lesztés az ún. egybekötött termé-
kek gyártása, amelyek alig igé-
nyelnek utólagos konfekcioná-
lást. 

A síkkötőgép 

Nike 
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A kanalas tűkkel működő első 
körkötőgépet a harisnyakötés 
gépesítésére fejlesztették ki. A 
találmány az amerikai William 
H. McNary (1866) nevéhez 
fűződik, aki gépén a zsákszerű 
sarok és orrhegy kialakítását is 
megoldotta. 

Azóta a harisnya-körkötőgépek 
a legmagasabb fokon automa-
tizált, elektronikus vezérlésű 
automatákká váltak. 

Harisnyakötő gép a 
20. század első 

feléből 

Kézi harisnyaszár-
kötő gép 
(19. század) 

Harisnyakötő gép a 
21. század első 

feléből 

A harisnya sarka kialakításának elve. 
Ugyanezen az elven készül a harisnya orrhegye is.  

A körkötőgép 
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A körkötőgépeket a 19. század utolsó harmadától kezdődően már nagyobb átmérővel is 
készítették, hogy alkalmassá tegyék azokat elsőször a test bőségméretének megfelelő 
cső alakú kelmék készítésére. Ezek az ún. testátmérőjű gépek,  átmérőjük 25–610 cm, 
és az erre berendezkedett üzemekben a teljes méretsorozatnak meg kell lennie. 
Ezekből a cső alakú kelmékből oldalvarrás nélkül készítettek trikókat.  

Később már nagyobb ármérőjű körkötőgépeket kezdtek gyártani, amelyek termékét az 
egyik oldalon utólag felvágták és szétterítették, hogy végkelme formájában kiszabják a 
ruhadarab alkatrészeit. 

Ma már az 1 métert megközelítő átmérővel is készítenek kelméket, amelyek felvágás 
után 2,4 méter szélesek és például lepedők készítésére szolgálnak.  

Körkötőgép a 20. 
század elejéről 

Testátmérőjű körkötőgép 
a 20. század közepéről 

Körkötőgép a 21. század első évtizedéből, 2,4 m 
széles kelme készítésére 

A körkötőgép 
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A körkötőgép-fejlesztők kezdettől fogva folyamatosan törekedtek a mintázási 
lehetőségek bővítésére és arra, hogy a gépek újabb kelmeszerkezetek előállítására 
legyenek alkalmasak. 

A körkötött kelmék néhány jellegzetes felhasználási területe 

Műszőrme Üreges kelme Térdszorító 

Műszaki és egyéb felhasználások 

Rugalmas lepedő 

T-ing Pólóing Fürdőköpeny Férfi, női alsóruházat Női ruha 

A körkötőgép 



A láncrendszerű kötőgép 
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Az eddigiekben bemutatott gépek mind ún. 
vetüléktrendszerű kötőgépek voltak, amelyek 
termékeiben a fonalak a kelme gyarapodási irányára 
merőlegesen („vízszintesen”), a szövésnél használt 
vetülékfonalhoz hasonló módon helyezkednek el. A 
szemsort egyetlen fonalból, egymás mellett készülő 
szemek összekapcsolódása alkotja. Az egész kelme 
elvileg egyetlen fonalból is elkészülhetne. 
 
A láncrendszerű kötőgépeken ezzel szemben a 
szövőgépeken is használatos, hosszanti irányban 
húzódó láncfonalakból állítják elő a kelmét. Egy-egy 
fonalból minden tűn külön-külön, egymás fölött 
képződnek a szemek, de a fonalakat úgy mozgatják, 
hogy hol az egyik, hol  a másik tűn képződjön 
belőlük szem, így biztosítják, hogy a szemek 
oldalirányban is összekapcsolódjanak. Annyi 
láncfonalra van szükség, ahány tű működik a gépen. 
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A láncrendszerű kötőgép 

Az első – akkor még kézzel és lábbal 
működtetett – láncrendszerű kötőgépet 
Josiah Crane találta fel 1768-ban. 
Felépítése Lee eredeti gépének felépítését 
idézi, de működése lényegesen eltér attól, 
annak ellenére, hogy gépén ő is vízszintes 
síkban elhelyezett horgas tűket 
alkalmazott. Ezt tekintjük a mai 
lánchurkológép ősének. 

Crane lánchurkoló-”széke” A szemképzés lefolyása Crane gépén 
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Lánchurkológép 

Lánchurkológép a 20. század 
közepén (1000 ford/min) 

Lánchurkológép a 21. század 
elején (3000 ford/min) 

Lánchurkológép a 20. század 
elején (150 ford/min) 

Crane első konstrukciója 
(1768) óta, egészen a 20. 
század közepéig a 
lánchurkológép kizárólag 
horgas tűkkel működött. 

A 20. század közepén 
jelent meg a tolókás tű, 

ami lehetővé tette a 
szemképzési sebesség 

jelentős növelését. 
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Jellegzetes lánchurkológépi ruházati 
termékek 

Fehérnemű, hálóruha, fürdőruha 

Úszónadrág 

Rugalmas 
sport-

ruházatok 

Sporttrikó 
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Jellegzetes lánchurkológépi 
műszaki és gyógyászati termékek 

Árnyékoló háló 
elektroszmog ellen 

Sebészeti háló Víztisztító háló Rugalmas árnyékoló háló 

Szúnyogháló Autó-üléshuzat Szellőző ruhabélés 
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Raschel-gép 
A raschel-gép  W. Redgate találmánya (1859). Kezdetben kanalas, újabban tolókás 
tűvel működő láncrendszerű kötőgép. Nevét Élisabeth-Félice Rachel francia 
színésznőről kapta, aki ezen a gépen készült sáljaival népszerűsítette a 
találmányt.  

Jacquard-csipkeraschelgép 
a 21. század elején 

Raschel-gép a 20. század elején 

Csipke-raschelgép 
szemképző eszközei 

Karl Mayer 
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Jellegzetes ruházati és lakásdíszítő 
raschel-gépi termékek 

Ruhadíszítő csipkék, fűzőáruk 

Csipkefüggönyök 

Csipketerítők 
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Jellegzetes műszaki és gyógyászati 
raschel-gépi termékek 

Hálók a 
legkülönfélébb 
célokra 

Geotextíliák 

Betonerősítés 
(betonvas helyett) 

Rugalmas kötszer 

Mesterséges ér 
(érprotézis) 

Üreges kelme 
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Horgológép 

Díszítő szalagok, hevederek, paszományok 

Szem-
képző 
eszközök 
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Kör-lánchurkológép 
Termékei főleg különféle cső alakú hálók, hálószerű kötszerek, 

kábelszigetelő burkolatok, tömítő zsinórok,  

Rius 

Csőburkolat 

Tömítő zsinór 
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A kötőgépek csoportosítása 
Összefoglaló 



• A termelékenység növelése – nagyobb termelési sebesség, 
kevesebb élőmunka igény 

• A mintázó képesség növelése újfajta szemképzési technikák 
bevezetésével és a mintavezérlés tökéletesítésével, 
divattervezők ötleteinek felhasználásával 

• Új alkalmazási területek meghódítása újfajta 
kötéstechnológiai módszerek kifejlesztésével és szoros 
együttműködésben más szakterületekkel, iparágakkal, 
elsősorban műszaki és egészségügyi/gyógyászati területeken 

• Az energiafelhasználás csökkentése a gépkonstrukció 
tökéletesítésével (pl. könnyített alkatrészek) 
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Fejlődési tendenciák 



A műszaki textíliák részesedése a textíliákon belül 
(2012. évi adatok) 

(Összesen 81 millió tonna) 

44 

Kompozit-
erősítő 

anyagok 
4,3% 

Nemszőtt 
kelmék 

9,5% 

Szövetek, 
kötött és 
fonatolt 
kelmék, 

hálók műszaki 
célokra, 
kötelek, 

szőnyegek 
13,3% 

Hagyomá-
nyos (nem 
műszaki) 
textíliák 
(ruházat, 

lakástextil) 
72,9%  

Forrás: Gherzi 2013 

Várható 

növekedés: 
 

 Hagyományos 

    anyagok: 2 %/év 

 

 Kompoziterősítő 

    anyagok: 6 %/év 

 

 Nemszőtt kelmék: 

    6 %/év 

 

 Egyéb textíliák: 

    4 %/év  



 
Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket 
 

 
lazarky@enternet.hu 

www.lazarky.hu 
 


