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Kötőipar és csomagolástechnika 

A kötőipar legfőképpen az alábbi technológiai eljárásokkal vesz részt 

a csomagolóanyagok gyártásában: 

Hálók Zsinórok Díszcsomagoló szalagok 
Raschel-gépen vagy 

láncrendszerű 

körkötőgépen kötött 

kelmék  

Láncrendszerű 

körkötőgépen kötött 

kelmék 

Horgológépen 

kötött kelmék 
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A hálók felhasználási területei 

Hálók 

 
Biztonsági és 
egyéb védő-

hálók 

Szabadidő- és 

sporteszközök, 

sportpálya-

felszerelések 

 
Csomagoló-

hálók 

 
Egyéb hálók 

 
Mezőgazdasági 

és halászati 
hálók 

Árnyékoló hálók 

Veteménytakaró 
hálók 

Madarak ellen 
védő hálók 

Halászhálók 

Bálacsomagoló 
hálók 

 

 

 

Építőipari védő- 
hálók 

Állványburkoló 
hálók 

Védőhálók 
omlásveszélyes 
helyekre 

Konténerhálók 

Álcázó hálók 

Szúnyoghálók 

Sportpályákon 
és torna-
termekben 
alkalmazott 
különféle hálók 

Kerítéshálók 

Függőágyak 

 

 

 

 

Zsákok 

Gyümölcs- és 
zöldség-  
csomagoló 
hálók 

Húscsomagoló 
hálók 

Járművekben 
alkalmazott 
csomagtartó és 
csomagrögzítő 
hálók 

Rakodóhálók 

Kötszerek 

Reklámhordozó 
hálók 

Árnyékolás-
technikai hálók 

Háló szerkezetű 
geotextíliák 

Szűrők, sziták 

Ruhaipari hálók, 
háló szerkezetű 
harisnyák 
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Történeti visszapillantás 

A legkorábbról 
ismert, Finn-
országban talált 
kőkorszaki 
halászháló 
maradvány, 
fűzfaágakból, 
csomózásos 
technikával 
készült 
(kb. i. e. 8300) 

Hálóval 
dolgozó 
halászok 
ábrázolása 
egy i. e. 
2380-ból 
származó 
egyiptomi 
sír falán 
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Korszerű hálófajták 

Csomózott háló Csomómentes 
(raschel-gépi) háló 

Fonatolt háló 

Láncrendszerű kötőgépeken készült hálók 

Raschel-gépi hálók Raschel-gépen vagy láncrendszerű 

körkötőgépen készíthető hálók 
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Hálógyártó gépek 

Hálócsomózó gép 

A hálószemek száma a teljes szélességben (a gép szélességétől függően) 230–400. 
 Felhasználható anyagok: poliészter vagy poliamid, a géptípustól függően 9–42 ágú 

fonatolt zsinór vagy 0,66–1,10 mm átmérőjű monofilament formájában. 
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Hálógyártó gépek 

Raschel-gép 

Raschel-gépen készült hálószerkezetek 

A raschel-

gépen készült 

hálók igen 

nagy előnye a 

csomó-

mentesség 
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Hálógyártó gépek 

Láncrendszerű körkötőgép 

Nem túl nagy, nyugalmi 

állapotban 2–10 cm  át-
mérőjű, tömlő alakú hálók 
készítésére szolgál. A 
csomagoló hálók poli-
etilén vagy polipropilén  
fóliafonalakból, néha pa-
mutfonalakból készülnek.  
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Hálógyártó gépek 

Fonatológép 
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 A kötött háló közvetlenül fonalból készíthető, ezzel szemben a 

csomózott háló többnyire cérnázott vagy fonatolt zsinórból (esetleg 

kötélből) készíthető. 

 A kötött háló csomómentes, ezért kisebb a vele érintkező anyagok 

sérülésének veszélye és kevésbé hajlamos az összegubancolódásra. 

 A csomagolóhálókhoz leggyakrabban felhasznált nyersanyagok: 

 poliamidfonalak, várható nagyobb terhelés esetén nagyszilárdságú 

változatban; 

 poliészterfonalak, várható nagyobb terhelés esetén nagyszilárd-

ságú változatban. Előnyük a kiváló fényállóság és a nagyon kis 

nedvszívó képesség; 

 igen nagy terhelésre készülő hálók esetében para-aramid-fonalak; 

 polietilén- vagy polipropilén-fóliafonalak. Előnyük, hogy nagyon 

könnyűek (fajlagos tömegük 1 g/cm3-nél kisebb), alig nedvszívók és 

környezetbarát, lebomló változatuk is kapható; 

 pamutfonalak (ritkán).  

A kötött hálók főbb tulajdonságai 
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Példák kötött hálók csomagolástechnikai alkalmazásaira 
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Karácsonyfa 

csomagolása 

Kötözött sonka 

Földlabdák 

csomagolása 

Termény 

csomagoló 

zsák 

Példák kötött hálók csomagolástechnikai alkalmazásaira 
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Rugalmas (elasztán-) fonal alkalmazásával készült hálók közlekedési 

eszközökön 

Példák kötött hálók csomagolástechnikai alkalmazásaira 
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Zsinórok alkalmazása a csomagolástechnikában 

Reklámtasak füle – 
láncrendszerű körkötőgépen készült 

zsinór 

Láncrendszerű zsinórkötőgép 
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Kötött szalagok alkalmazása a csomagolástechnikában 

Díszcsomagolás horgológépen készült 

szalaggal 
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Többtengelyű (multidirekcionális) kötött kelmék 

alkalmazása a csomagolástechnikában 

A hajlékony konténerek („big bag”-ek) többnyire szövött 

anyagból készülnek, de alkalmasak erre a célra a minden 

irányban egyforma teherbírású, speciális raschel-gépi kelmék 

is, amelyekben a hossz- és keresztirányú fonalakat átlósan 

befektetett fonalak egészítik ki. 
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Cső alakú burkolat – 

körkötő- vagy 

síkkötőgépen 

készített cső. 

A képen síkkötő-

gépen készült, 

teljesen alakra 

kötött, belekötött 

díszítő felirattal 

ellátott változat 

látható 

(díszcsomagolás). 

Vetülékrendszerű kötőgépek alkalmazása a 

csomagolástechnikában 

Kis 

átmérőjű 

körkötő-

gép kötött 

csövek 

készítésére 

Teljes alak-

ra kötésre 

és mintás 

kötések 

készítésére 

szolgáló 

síkkötőgép Vetülékrendszerű kötés 



Köszönöm a figyelmüket. 


