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A műszaki textíliák alkalmazási területei 

Növénytermesztés, 

erdészet, kertészet, 

tájépítészet 

Magas- és 

mélyépítés, 

közművek 

Ruha- és 

cipőgyártás 

Út-, vasút-, 

vízépítés, gátak, 

hulladéklerakók 

Bútorgyártás, 

kárpitanyagok, 

szőnyegek, 

függönyök 

Gépgyártás, 

vegyipar, 

villamosipar 

Gyógyászati és 

higiéniai eszközök 

Autó-, hajó-, 

repülőgépgyártás, 

vasutak, űrhajózás 

Környezetvédelem, 

hulladékkezelés, 

újrahasznosítás 

Csomagolás-

technika, szállítás 

Egyéni és 

közösségi 

védőfelszerelések 

Sportfelszerelések, 

szabadidő-

tevékenységek 

eszközei 
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Agrotech; 8,5% 

Buildtech; 11,0% 

Clothtech; 7,0% 

Geotech; 3,0% 

Hometech; 
11,5% 

Indutech; 13,5% Medtech; 10,0% 

Mobiltech; 
14,0% 

Packtech; 15,0% 

Protech; 1,5% Sporttech; 6,0% 

A műszaki textíliák alkalmazási területei 
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A Techtextil 2013 jelentősége 

Kiállítók száma: 

Látogatók száma: 

Magyarországi 

kiállítók: 

48 országból 1322 

97 országból 27 500 + akik a Texprocess kiállításról 

átlátogattak 

Tolnatext Bt., Zoltek Zrt. 

A kiállítók száma szakterületenként 

Indutech; 
828 

Mobiltech; 
737 

Buildtech; 
642 

Hometech; 
598 Protech; 

597 

Clothtech; 
560 

Medtech; 
520 

Sporttech; 
504 

Geotech; 
385 

Agrotech; 
383 

Packtech; 
282 

Oekotech; 
252 



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

(Összesen 81 millió tonna) 
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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  
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A műszaki textíliák fogyasztási adatai 
(1995-2010) 

Ezer tonna 

http://www.teonline.com/knowledge-centre/technical-textiles-industry.html 
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Az EU részesedése a műszaki textíliák világpiacán 
(2011. évi adatok) 

WORLD TECHNICAL TEXTILE MARKET STRUCTURE - 2011 

2011 Mt Billion USD EU-Share Growth rate 

Technical textiles 25.0 133 20% +3.0% 

Non woven 7.6 26 25% +6.9% 

Composites  8.0 94 33% +6.0% 

Total 40.6 253     

Source: INDA, Freedonia Group, IFAI, JEC 

Súlyozott átlag: 

23,5%*) 

*) A világ-

termelésből 43% 

Ázsia! 

Súlyozott átlag: 

+4,3%/év 
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A műszaki textíliák növekedési üteme alkalmazási 
területenként (2010. évi adatok) 
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Fejlesztések a szálasanyagok és fonalak körében 

Megfigyelhető tendenciák: 

 Újfajta tulajdonságokkal felruházott szintetikus szálak. 

     Példák: 

     Kanecaron (Kaneka, J) –  ioncserélő szálasanyag. 40 % akrilnitrilt és 60 % vinil- 

      kloridot tartalmaz, kémiai szerkezeténél fogva ioncserés vízlágyító hatású. 

     EasyKleen (Nextrusion, D) – fluorkarbon bevonatú poliamid- és poliészter- 

           monofilament fonalak, amelyeknek felületén nem tud megtapadni a szennye- 

           ződés. 

     Lenofil (Lenzing, A) – PVDF (polivinilidénfluorid) szál, vegyszerállóság, szakító- 

      szilárdság, kis súrlódási tényező tekintetében felülmúlja a többi fluorpolimer 

           szálat. Egyes változatainak szakadási nyúlása 78 %, nagyobb a többi PVDF 

           szálénál. Alkalmazása: jelentős szorítóerőt biztosító egészségügyi termékek 

           (pl. gyógyharisnyák) készítése. 

 Újfajta polimerek használatba vétele. 

       Példa: 

      Muriel (LeMur, I) – szilikon szál, az elasztánfonalakhoz hasonlóan nagy nyúlású, 

           bár azokénál kisebb szakítóerejű és modulusú (erő–nyúlás diagramja sokkal 

           laposabb). Alkalmazható pl. a plasztikai sebészetben ráncfelvarrásoknál, és 

           mivel fajlagos ellenállása a nyújtástól erősen függ, alkalmas egymástól 

           elmozduló anyagok érzékelésére (pl. falrepedések szélesedésére). 
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Megfigyelhető tendenciák: 

 Újfajta megoldások. 

     Példák: 

     R.Stat/S (R.Stat, F) –  rendkívül vékony, 8–22 µm vas- 

         tagságú acélhuzal, ami feldolgozható a textilipari 

         kelmeképző eljárásokkal. 

    SilveR.Stat  (R.Stat, F) – nagytisztaságú ezüsttel bevont  

    poliamidszál, ami ezüst tartalmánál fogva szintén 

         igen jól vezeti az elektromosságot, de emellett az  

         ezüst itt is kifejti antibakteriális és gombaölő tulaj-  

         donságát, meggátolva a baktériumok szaporodó   

         képességét. SilveR.Stat 

    Resistant (Shakespeare, GB) – kiváló elektromos vezetőképességű poliamid- vagy 

         poliészterszál, amelyet apró szénrészecskékkel vonnak be. 

 A szálgyártó cégek bővítik a termékskálájukat 

      Példa: 

      Trevira PLA (Trevira, D) – politejsav szál, elsősorban higiéniai célú nemszőtt 

         kelmék gyártására. Sima és hullámosított változatban is készül. 

 

Fejlesztések a szálasanyagok és fonalak körében 
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Megfigyelhető tendenciák: 

Újabb természetes alapanyagú mesterséges szálak 

     Példa: 

     Qmilch (Qmilch, D) – A sajtkészítés egy melléktermékéből, az előtejből 

      (kolosztrum) vonják ki a megfelelő fehérje csoportokat. Olajokkal, szerves oldó- 

      szerekkel szemben  ellenálló és kitűnő antibakteriális hatású. Főbb alkalmazási 

      lehetőségei a ruházaton  kívül): nem allergén kötszerek, kórházi ágyneműk, 

      csomagolóanyagok. 

      Gyártása környezetbarát: 1 kg szál gyártásához csak kb. 2,5 liter vízre van 

      szükség (pamutnál 10 000 literre!). Biológiailag lebontható. Egy ruha anyagához 

      6 liter tejre van szükség. 

Nanoszálak 

       Példa: 
Nanofront (Teijin, J) – poliészter  

           alapanyagú, „szigetek a ten- 

           gerben” elven felépülő, 39 

dtex finomságú bikomponens 

szálból 8360 db 700 nm vastagságú 

nanoszálat állítanak elő.  A rendkí-

vül sok kapilláris fel szívja az izzad-

ságot a bőrről és az onnan gyorsan 

elpárologhat. 

  Fejlesztések a szálasanyagok és fonalak körében 



12 

A nanotechnológia alkalmazásai 

A nanotechnológia alkalmazásának céljai a műszaki 

textíliák körében: 

Más eljárásokkal eddig el nem érhető tulajdonságok 

biztosítása, például: 

● Elektromos vezetőképesség 

● Öntisztulás (lótuszlevél-hatás) 

● Védelem az elektromágneses hullámok hatása ellen 

 A korábbi eljárásokkal elért tulajdonságok hatékonyabb, 

jobb megvalósítása, például: 

● Szennytaszítás 

● Védelem az ibolyántúli sugárzás káros hatása ellen 
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A nanotechnológia alkalmazásai 

A nanotechnológia alkalmazásának módjai a műszaki 

textíliák körében: 

 Nanoszálak, például: 

● Gáz-, folyadék- és porszűrők készítése 

 Nano méretű anyagok bevitele a szálak anyagába, 

például: 

● Ezüstrészecskék egészségügyi célokból 

● Titán-dioxid vagy cinkoxid részecskék az ibolyántúli 

sugárzás elleni védelem céljából 

● Szén nanocsövek bevitele az elektromos 

vezetőképesség létrehozására és a szilárdság 

növelésére 

 Felületkezelés a kikészítési folyamatok során, például: 

● Ezüstrészecskéket tartalmazó bevonat készítése 
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Elektromos vezetőképességű szálak 

Bikomponens szál. A külső 

része (mátrix) poliamid vagy 

poliészter, a belső része szén 

vagy valamilyen fehérfém-

vegyület. 

Beltron (Kanebo) 

Szénrészecskéket tartalmazó 

poliészterszál. A  szénré-

szecsék a szál felületének 

közelében helyezkednek el. 
Epitropic (Epitropic Fibres) 

Vezetőképes polimerek alkalmazása a szálgyártásban 

 Szálképzés vezetőképes polimerből (fejlesztés alatt) 
 Vezetőképes polimer (pl. polianilin) bekeverése a szál alapanyagába 

(pl. PA) 
 Vezetőképes polimerrel bevont nem vezetőképes szál 
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Elektromos vezetőképességű fonalak 

Az elektromos vezetőképességű fonalak alkalmazásának célja: 

 Az elektrosztatikus feltöltődés levezetésére alkalmas kelmék gyártása 
 Elektromágneses hullámok ellen védő kelmék készítése 
 Elektromos áram vezetése a kelmében (intelligens ruházat) 

Rugalmas vezetőké-
pes fonal szerkezete 

Egy kezeletlen és egy 
ezüstbevonattal ellá-
tott lenfonal össze-
cérnázva 
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Acélhuzal 

tartalom (%) 

Felhasználási 

terület 

0,5-5 Antisztatikus 

kelme 

10-30 Árnyékolás 

 

 

30-50 

 

Nagyfeszültségű 

környezetben 

alkalmazható 

védőruha 

 

 

50-100 

 

Kifejezett 

védelem 

elektromágneses 

sugárzás ellen 

Elektromos vezetőképességű kelmék 

Az elektromos vezetőképességű kelmék alkalmazásának célja: 

 Az elektrosztatikus feltöltődés elvezetése a kelméből 
 Árnyékolás elektromágneses hullámok ellen 
 Elektromos áram vezetése a kelmében 

Kétrétegű kötött kelme: az egyik 

oldala nem vezetőképes  

poliészterből, a másik oldala 

fémhuzalból készül.  

Rézhuzalból kötött, rendkívül 

vékony kelme 

Vékony fémhuzalt tartalmazó 

kelme 

Vezetőképes fonalat tartalmazó 

kelme 
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Újfajta alkalmazások 

Példa az üreges kelmék egy alkalmazására a textil-

építészetben: a „jegesmedve-ház”. 

A felmelegedett levegő 
üreges kelme 

belsejében áramlik a tető 

alatt a csővezetékig 

Üreges kelme 
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Újfajta alkalmazások 

Az üreges kelme egy újszerű 

alkalmazása: emelőszerkezet. 

35–40 cm vastagságúra felfújható, 
poliészter-filamentfonalakból ké-
szült és PVC-bevonattal ellátott 
(tehát légzáró) üreges kelme, 
nehéz terhek felemelésére. Ha 
ennél magasabbra kell a terhet 
emelni, több ilyen kelmeréteget 
helyeznek egymásra és alulról 
kezdve egymás után fújják fel 
azokat. A kelme felső és alsó 
rétegét itt nem viszonylag vastag 
és nagy rugalmas összenyom-
hatóságot adó filamentek kötik 
össze, hanem vékony, puha 
fonalak, így a kelme nyugalmi 
állapotban teljesen lapos.  

Fejlesztő: Pile Fabrics Viersen 

Jelenleg elsősorban a repülőgépipar hasz-
nálja repülőgépek megemelésére a karban-
tartási munkákhoz. 
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Újfajta alkalmazások 

Refresh – Textilrétegekből összeállított 

úszó konténer édesvíz tengeri szállítására 

(pl. vízben szegény szigetekre vagy part-

közeli településekre). 20 ezer liter víz befo-

gadására alkalmas. 

A konténer nyílásait 

textilszalagokra épített 

hatalmas, vízszigetelő 

húzózárakkal zárják le. Fejlesztő: a D’Apollonia cég által 
vezetett konzorcium 
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Újfajta alkalmazások 

Fly-Bag – Robbanásálló konténer repülő-

gépi áruszállításhoz. 
A konténer anyaga többrétegű textília, 
amit nanotechnológiai eljárással látnak 
el kent felülettel. Az egyes kelmerétegek 
mindegyikének megvan a saját szerepe: 
a robbanás következtében szétrepülő 
repeszek felfogása, a túlnyomásnak való 
ellenállás, a konténer deformációjának 
szabályozása, valamint a tűzállóság és a 
hőhatásnak való ellenállás.  
A konténer töltőnyílását itt is hasonló 
húzózárral zárják le, mint az úszó 
vízszállító konténernél, ez méterenként 
20 tonna széthúzó erőt is kibír. 

Fejlesztő: a D’Apollonia cég által vezetett 

konzorcium 
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Owens Corning 

LifeMat – akkumulátorok-

ban a cellák elválasztására 

szolgáló, üvegszálakból 

készült nemszőtt kelme. A 

nem korrodálódó üveg-

szálak ellenállnak az oxi-

dációnak, nem oldódnak, 

a kelme könnyen szab-

ható. Használata mintegy 

40 %-kal megnöveli az ak-

kumulátor élettartamát. 

Újfajta alkalmazások 
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Ombra-DLS – Önszabályozó árnyékolás 
melegházakhoz.  

A külső fényviszonyok ingadozásának 
hatásait ellensúlyozza egy vetülékbefek-
tetéses láncrendszerű kötött kelme, amiben a 
vetülékek vékony alumíniumfólia-szalagok, 
amelyeket egymástól néhány centiméternyi 
távolságban elhelyezkedő, zsinórkötés-
szerűen fektetett, az UV-sugaraknak ellenálló, 
nagyrugalmasságú láncfonalak rögzítenek. Az 
ily módon készült kelmét álmennyezet for-
májában feszítik ki a melegház teteje alatt. A 
kelme hosszirányú feszítését egy motor hajtja 
végre, amit fényérzékelő készülék vezérel. 
Fényszegény viszonyok között a kelmét meg-
feszítik és így az alumíniumfólia-szalagok eltá-
volodnak egymástól, köztük a fény beha-
tolhat, világosban viszont a kelmét meglazít-
ják és így a nyílások beszűkülnek. Ezzel 
automatikusan szabályozzák a belső fény- és 
hőmérsékletviszonyokat.  Fejlesztő: Elasol, K. Mayer 

Újfajta alkalmazások 
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Újfajta alkalmazások 

LIBA Multicompact 

  A varrvahurkolt 

multidirekcionális 

kelmék új változa-

ta: a két irányú 

fonalfektetés vál-

takozó egymás 

alá bújtatása a 

kelmén belül. Fo-

kozza a kelme 

hajlékonyságát. 

  Felhasználási 

cél: bonyolult ala-

kú kompozitok 

erősítése. 

  Anyaga: üveg- 

vagy szénszálak, 

a varrófonal poli-

észter. 
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Intelligens ruházatok 

Beépített elektronika 

alkalmazása 

Elektromos 

fűtés 

Mestersé-

ges hűtés. 

A ruházat-

ba beépített 

csőrend-

szerben 

folyamato-

san  hűtött 

vizet ára-

moltatnak. 

Napelem Készülékek Interaktív kesztyű 

Beépített 

szellőzőjáratok 

Szellőztetésre 

alkalmas bélés 

üreges kelméből 
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 A még működő magyar textiliparnak érdemes folyamatosan  figyelemmel 

kísérnie a műszaki textíliák  körében megjelenő újfajta és/vagy újfajta 

tulajdonságokkal rendelkező szálasanyagokat és fonalakat, hogy ezek 

felhasználásával újfajta kelmetípusokat állíthasson elő célirányos 

alkalmazási területek számára (pl. védőruhák, ipari textíliák, az 

egészségügyben, gyógyászatban használható textíliák). 

 A ruhaiparnak érdemes folyamatosan figyelemmel kísérnie a műszaki 

textíliák körében megjelenő újfajta és/vagy újfajta tulajdonságokkal 

rendelkező kelméket és kellékanyagokat, hogy ezek felhasználásával 

továbbfejleszthesse a funkcionális ruházati cikkeket (elsősorban a védő- és 

a sportruházati termékeket). 

 Az oktatási intézményeknek fontos lenne minél erőteljesebben ráirányítania 

a tanulók/hallgatók figyelmét a műszaki textíliák, valamint a funkcionális 

ruházati termékek jelentőségére, ösztönözve őket arra, hogy igyekezzenek 

ezeken a területeken érvényesíteni innovatív képességeiket. 

 Mindezek érdekében kívánatos, hogy a hazai textil- és ruházati ipari 

vállalkozások, valamint az ezekkel kapcsolatban álló oktatási − ezen belül 

főleg a  felsőoktatási − intézmények oktatói és hallgatói rendszeresen 

meglátogassák a Techtextil kiállításokat, hogy ott megismerkedhessenek az 

új megoldásokkal és lehetőségekkel. 

Javaslatok 
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Köszönöm a figyelmüket. 

 
lazarky@enternet.hu 

www.lazarky.hu 
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