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Kötött keIme:
E|viIeg egyet|€ n íonaIrendszer aIkotja,
ameIybő| hurokká aIakított,
egybekapcso|t ÍonaIszakaszokat
(szemeket) alakitanak ki

Kétnagy csoport:
1) vetü |ékrendszerű kötött ke|me
2) |áncrendszerÜ kötött ke|me
(Az e|nevezés a szövetekné|
aIkaImazottszakkif ejezésekbó|
kerü|t át a kötött ke|mékre.)
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TEXPLAT

K

Vetü|ékrendszerúkötógépek
Körkötógépek

sík tűágyas|áncrendszerűkötógépek

Láncrendsze.ű körkötógép

"(

* Kompozitok gyártásában eÍősitőanyagként
.:. ÉpítŐipariaIka|mazások (há|ók, betonerósítések)
t Geotextí|iák
* |pari és mezőgazc|asági há|ók
.:. szúrók
.:. Funkcioná|is íuházati lermékek
.l Gyógyászati aIkaImazások (impIantátUmok,
ortopédiai segédeszközók stb.)

K

K

Ko m po z i t. etős ítőa nyago k
AtextiI erósitésű kompozitok IegnagyobbfeIhaszná|ási terü|etei

ryffi
ffl,{*

Ko m p oz i t - erős ítőa nyago k

tt"ioenne"
szé|.
Repü|ó9ép.

'

spoít.

eszközök

K

Atextil erősítésű kompozitok tegnagyobbíe|haszná|ási terii|etei

Atexti| erósitésii kompozitok |égnagyobb'e|haszná|ási terü|etei

Epitőipar

Épitóipar
A toxtilb.ton is egyfajta kompozitnak

Két t0ágyas rasche|'

ToxtiIbetont készíténeta beton
anyagába kevert texiilszá|atka|' va9y
úgy' hogy a 'inombeton mátí.x ti'bb
keImeréteget ágyaz be' A keImék
tészíthetót szöv&se|' kötésse|' dé
|ehetnek .emszótt ko|mék is' Rúd a|akú
betonszerkezetben elhelyezhehel
íonato|t textileíósitranyagot i3.

(a ke|me vasta9sá9a)

Ez az ábra monoaxiá|is (hosszant.
irányban megerósített) kTtött
keImébó| készi||tbetonerósítést

K

K

Kőtőtt geotextíliák

A geotex1ÍIiák é3 a georácsok

és geotácsok

az Ún. geomúanyagol

egy.egy csoportját

a|kotják

Geomijanyagok:
.i. geolextí|iák:

'!géoÍácsol:

' geomemblánok:
.;.géohabok:
|' geokompozitok:

szótt, kótött, tűzött ke|mék' nemszótt ke|mék'ame|yek
haj|ékonyak' vízáteresdrk. FeIhaszná|ási có|jÚk: rétegek
szétvá|asztása, szúíés'vize|vezetés' a ta|aj megerósítése és
oíTziójának akadá|yo2ásá;
nyí|ásokka|rendé|kezó'há|ószeÍűtermékek'ame|yeketvaqy
va|amiIyen textiIipari é|járássa| á||itanak e|ó' vagy egymásÍa
íektetett,egymást kéÍésztezlómúanyag hUza|ok (vástag
monoÍ|amentek) aIkotnak' amé|yeketa keíesztezódési
pootokon összeraqasztanak vagy ÖsszeoIvasztanak;
viszonyIag vékony múanyag Íó|iál' cá|juk. vizszigete|és;
múanyaq habok' cé|juka he|ykitt|tés és a rétegel
eIvá|asztiása;
többfé|e g€ o m úanyag egyesitéséve||éllehozotl termék'

{

GeotextiIiák

Geoíácsok

K
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I{őtőtt ge otextíIiák ésgeonícsok
Pé|dáka kötött géotextiIiáÍaés geoÍácsokra

IIálók

.K

IIálók

IIálók

Pé|dákkötött há|ókÍa

A |ánclendszeú rötógéPen készült há|ó
|egnagyobb e|ónye' hogy csomómentesI

MezőgazdaságialkaImazások

* nem akad tssze, könnyébb keze|ni'
+ nem séília ve|e érintkezó anyagot'
és sokfé|e kiviteIben'.gen nagy terme|é.
kenység9eIgyártható.

Gyümötcsfa véde|mea
madalake||en
Rásche|.gépen kötött há|ók

K

K

Árnyéko|óháló egy
iivegházban

Pé|dákkötött há|ókÍa

Pé|dák kötött há|ókra

sportpá|yákonaIkalmazotthá|ók

csomago|ó há|ók

LáncrendszeÍú
köírótógépen
rugá |más fona|bó|
készü|t hátó

Láncrendszerű
körkóiógépenkészü|t
háló

Fó|iaf onaIból Íasché|'
gépen kötön zö|dség.

K
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HáIók
Pé|dákkötött há|ókÍa

Pé|dák kötött há|ókra

Wffiffi
Anyagmozgatásbana|kalmazotthá|ók

Az ép|tóiparbana|ka|mazotthá|ók

Kél túágyas rasché|'épen íó|ia.
Íon.Iból készült á||ványbu.*o|ó

K
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Irábk

IIálók

Pé|dákkötött há|ókra

Pé|dákkötótt há|ókra

JárművekenalkaImazottruoaImascsomagtartóhálók

A gyógyászatban a|ka|mazotthá|ók

Rasche|.9ep€ n ké.,ü|t
ruga|maspó|ya

LáncÉndszer'i|tórkdlógÁp€ n
kés2Ú|truga|maspó|ya

í

K

Hálók
Pé|dákkötöft há|ókra

Pé|dákkötött há|ókra

Víztisztításban
a|kalmazoühá|ó (fejIesíésa|att)

Bútoíiparban
a|ka|mazotthá|ó

csikonként részben há|ó,
részben Írottírszerkezetii
|áncrendszerú kötött
keIme, ame|yet beépltenek
a viztisztitó berendezésbe.
Alapasztalat szerint a
vízben |évőmikro.
organrzmusoK megtelepednek a kelme
bo|yhos részén,így azok a
tovaáíam|ó vÍzben már
nem |e|hetők Íe|.

síkköióqépéí fomáÍ. *ótótt, súrú szér*€ z elú fugá|más
há|o' s.ek brÍilás. cé|.Ía. Teíhe|et|enul le|jescn si|'' de
ha be|eÜ|nek' ruoa|m.s.n .||á|mázlodil
. yÜksÁgA!

K
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A hag1,otn;,,o",61

eltérő kő tött kelneszetkezetek

Az a törekvés, hogy a kötött ke|mék számáíá új fe|haszná|ási
terÜ|eleket hóditsanak meg, új a|ka|mazási módokat tá|á|janak'
a hágyományostó| e|térő ké|meszerkezetek kiíej|esÍéséhez
vezetett.

A h agyom ányos tól ehétő kőtótt

A Iegfontosabbak és |egismertebbek ezek közü|

ke]meszetkezetek

* az üreges ke|mék'
* az irányítotttu|ájdonságú ke|mék'
.|. a varrvahurkoIt keImék.

,{

"(

Üreges kelmék
Két tűágyas
Az Üreges ke|mékmár a 2'l. század fuj|esztésieredményei. Kézd€ t ben
két tűágyas rasche|.gépekenkészúltek(az első féj|eszteseketi|yen
gépeken végezték)'de időve| körkötőgépeken' sikkötógépekén és
szövlógéPekénis mégo|dottáli|yenekgyártását.
Az üreges ke|mék|ényegeaz' hogy két' ogymástó| viszonylag távo|
készÍtettogyenrangÚ ké|mefe|ü|eteta kózöttük - rájuk nagyjábó|
merló|egesenelhe|yezkédó. viszony|ag m€ r ev monofi|amentekbólá|ló
fonalszakaszok kápcso|ják össze. Az igy készü|tke|mekonstíukcióban
a monofi|amentekegymástó| távo| tartjá* a két k€ | meréteget közöttük
üleqet hagyva' de egyútta|Íugók módjára működnek' azaz az üÍeges
keIméknagyon ktnnyen' rugalmasan összenyomhatók.

íaschel.gépen kötött

tireges

A kéttl]ágy távoIsága viszonyIag tág
határok kózött vá|toztatható, ezéÍtá ke|me
vastagsága néhány mi||imétenó|néhány
Üe|en|egkb' 6) centiméterig terjedhet'
á m e | | s ó( r m ) é s a h á t s ó ( r ' ) t ú á g y o n
A két kelmeréteg
képződik' az L1 - L2.|||.az L5 - L6 |étíákÍona|aibó|.A két
rétegetösszékótó viszony|ag vastag monofi|Íona|akat (()
az L3 és L. |étrákvezetik be' Ezekbö|a fona|akbó|
szemek nem kéDzódnek. csak beÍektet.kazokat az
aIaDkeImékszemeibe'
A kelme vastagságát a kéttúágy xtavo|sága határozza
meg' A tötésmód vá|toáatásáva| m.ntás fe|Ü|etekis
kiaIakíthatók'

K

Ma ez a legelleÍjecnebbe|já|ás'

B

Úrcg.es kelmék
sí,(*óÍógépenkészü|t üreges ke|me

Az üÍeges kelmékÍó fe|haszná|ásiteíü|etei

Egye|óre nem mego|dott, hogy csak
monofilfona|ák húzódjanak a két réget
között. A két ke|meréteget
kötéstechnikáiIag szervesen beIekötött
keImsszakaszok kapcsolják óssze.

., Kompozit.eriósitóanyag
.|.sziirók
(ü|ésbetétek)
. Gépkocsigyáítás
.:.Bútoripar(párnázottü|őbútoíok)

Körk.jtóqépe n készíI|t treges ke|me
keresztmetszete.

* Agybététek,
matracboriüás

KöÍkötógépen a kéttúágy távo|ságát
koí|átozott határok között |ehet
vá|toztatni, ezérta kétÍétegtávo|sága
csak néhány m.IliméterIehet.

* oÉopédiai
segédeszközök
n cipóipar

'ÍÜj*s.ss|

stb.)
* Funkcioná|isruházatok(párnázat,hőszigete|és

Mintás kötésben is készíthetó.

* GeotextiIiák(vizeIvezetés)

K

LÍrcges kelnék

Üreges kelmék
Az üreges keImékfó fe|haszná|ási terü|etei

Az üÍeges keImékfó fe|haszná|ási teÍü|etei

Néhány péIda

Néhány péIda

-A

RuházatjaIkaImazások

kipárnázása
Kü|ónbrzó 0lŐaIkaImatosságok

r a-t
I}
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-(

yel *
íátrogj'

|ikono|a]já| 6|Énék c|' Eséskd
' üÉs eÉ'él és Gokkenli
a
sA'o|és€szé|yl'

I

Úreges keLnék

Úteges kelmék
Az üréges ke|mékfő Íe|használásiteÍü|elei

Az üreges ke|mékfő Íe|haszná|ásiterü|etei
Néhány példa
ciplóipaíieIká|mázások

Különböző

szin. és szefkezetí mínháza.ok

W
ffi
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rrá nyíto tt n a/don ság úkelm ék
Az üÍeges ke|mék elónyös

tu|ajdonságai

Az irányitott tu|ajdonságú ke|méká|ta|ában hossz. és keresztirányban' i|l'
hossz., keíeszt. és mindkét átlós irányban egymásra fektetéttfona|seregek
késziiInek; az összekapcso|ás
a |ánc.endszeíú
összekapcso|ásává|
kelmeképzésaIapján, kötöttszemekkeItörténik.

t LégáteíeszÍó
t. RugaImasan összenyomható

tlürlutrrr.

* Kü|önbtlzó vastagságokban és szerkézetekben gyáÍtható' a
minc|enkori igényeknek megíeIe|ően

htrliti!rlrt

l.íl.lttÍ.|Í
r
liliiiht.t
||tú!ttlú|t
lalrl a$rlrt

+ Hófoímázható (p|' me||taÉókosár esetén fontos)
.:. Mosható, gyoísan száÍad
* Megfele|ő anyagvá|asztás esetén |ángál|ó

;aiararaiarar

.:. Egyes gyártmányai (p|. Heáthcoát,'spácéteco'') színezhetók
és speciá|is kikészítésekke||áthatók e| (p|. báktéÍiume|lenes
kikészítés)
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dÁ'ln1ÁIÍ1rít

'l|'r\!l.\.i\i !í
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1'T)|/-:+?'::t-.1]:
Mu|tiaxjá|is ke|neszér*ézét.
mind*éi fó i.ányb.n il|' mindkét
át|ós iéíyb.n ná9yjábó|
éqt,form. s2.|á.dsági
tU|ájdonságokkal rénde|kezi*'

K
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Itányított

Biaxiá|is keImébó|készitettkompozit-erósítóanyagok

Mu|tiaxiá|is |áncÍendszéÍú
ke|me készitéséré
szo|gá|ó kötógép

Kötésiáni32.no|dá|

K

tulajdons ági kelrnék

Kótést.nifoíáko|da|

Biaxiális szeíkezetú
IáncrendszeÍij kótótt
*erme (nagyjábó|
egyforma mechanikai
tuIajdonságú mindkét
főirányban)

"(

Mu|tiaxiá|is ke|mébó| készitettkompozit.erósitőanyagok

tfsr

Muhiaxiális
szerkezeÍú
|áncrendszerú
kötött ke|me

Kü|ön fona|beÍektetésné|kü| készitettkompozit.éíősitőanyag
Rácsos szerkeze|ú
|áncíendszerú
kötött keIme
zsinórkötés
Bé|e|ófektétésseI
bekötöttfonaIak
Leggyakoribb
vékony' haj|ékony
kompozatlapok,
Iegtöbbszöí PVc
mátrixba ágyázva

r'.

lPA'PEs3'b.)

uv€ 5 2á|.'b.)

lszén*|' ovégsá| sib')

11

rtányíto tt n ajdon ságú ke lm ék

IÍányíto tt tulaidon ságú kelm ék

Az iÍányitott tu|ajdonságúke|mékfóbb aIkaImazási terü|etei

Az irányítotttu|ajdonságúke|mékfőbb aIka|mazásiterü|etei
n Napsugázás

42
irányított tulajdonságú
ke|mék égyik |egÍontosabb
a|ka|mazási
terü|eté
komPozitok gyáíása

é||eni áínyóro|ás

|. Laminá|ási a|apketmék
* Kompozit+ris.tóanyagol

Digitá|isnyomtátású
ónásp|akátbiáxiá|iské|mébó|

K

Varrvab utkolt keImék

IÍányított tulaid on ságú ke Im ék
Az iÍányítotttu|ajdonságúkeImékfóbb aIkaImazási terü|etei

A varrvahuíkolt ke|mék átmenetet tépeznek a nemszótt ke|mék és a
kötött ke|mékközött.
.:. A nemszótt ke|mékbena szá|ha|mázt (amit a texti|ipaÍ- vastagságátó|
Íüggően ,átyolnak vagy bunc!ának, a m(lanyagipaf paplannak nevez - a
szá|ak összeragasztásáva|, összeolvasztásávaI vagy szakálIas túkkeI
va|ó összetúzéséve|eíósÍtik meg'
,' a várrvahurko|ásná| ezt kÜ|ön fona|akbólvagy a szá|ha|mazbó| kihúzott
saiát szá|akka|, a kötóipari szemképzés e|vén,mintegy a szá|ha|maz
,,átvarrásával,' oIdják meg.
Biaxiális kelhé üveqs2á|.kból'
vako|atlaÉó há|ók készíÉsé€ ,
kij|só és be|só hászíá|aká.

K

K
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Varmah utkolt lrelmék
A vaírvahurko|t
ke|mé*egy összetettebb váItozátátje|entika2 ún.
kompozitke|mék:
és több egymásra
egy nemszŐttkeme.rétegnek
fektetettfona|rétegnek
|ényegében
a varvahurkolás e|véntöÉénó
készü|nek.
egyesítéséveI

Jollggzotes valÍvahuÍko|tke|mók

ffi,ffi*ffiffi
&-

&"
--;*1*S{61
mE*

Multiknit

K

A vaÍrvahurko|tkeIméké|ónyei
'j Minden nem fonható' dé kárto|ható nyéGanyaq, akárkülönbözó
keveréketbén is gazdaságosan fé|doIgozhaió. Max. munkaszé|esség
{. szé|es határck kózótt vá |toztatható szémsú.űség(''i'|téshossz,,) és te.ületi
súlúség.
t A varíófona | finomsága széles hatáíok közÖtt vá |aszthatT meg (4'1t.ll5|440
tex.ig' a qépíinomságtó| is függóen).

A varÍvahurko|tkg|mékfóbb aIka|mazási terü|etei

.l Párnáz.t qépkócaik {i|éséibén

.' Láminá|á.i a|.pkolmó*
.' Üvegszálbó| kégü|r szigeté|&ék

kégült bél&ék védófu hákb.n'

í Kompozit.rósitóanyago*

ó Té|i ne|ég kabátbé|ós

.} A ke|me vastassása a bunda vastagságátó| fiiggóen akár '6 mm is |ehet.
+ A ke|me jó| a|akítható.
.} F.|tóphetó' ozért újrahasznos ítható.

K

+ Laminálási a|ap*eImék
* Párnázal gépkoosik ü|éseibéí

{. Géplocsikbáí

,J Kompozit+rósÍróaíy.sok

,, Egyéni védóíeIszérc|ésekbén
.IkaInazo|t l€ v ogószú.ók

h.s2ná|t |éEgós'ú.ók

... és még sok egyéb

't3

Gyógyászati text'|iák: azok a texti|anyagok, ame|yek emberek és á||átok
betegségeinek gyógyításában kózvetIenü| részt vesznex.
Néhány pé|daa sot (e|sósoíben a kötöttek) közü|:
.. eqészségíigyi
Eerisnyák-.

* kö|szeíe*

+ ortopédiai
segédesz*ö?ök

*

"r&>
űN

Gyóg1ás za ti kő tő tt tex tíliák

v

. sebészeÍi
{Ém röt'!e|.

haEm

gyák'n

NNW
WBNi

slw
flEr6w
ffi

K
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* Nem steÍil kötszerek: a sebre i||esztettsleri| kötszer rógzítéséÍe
szoIgá|nak

.:. steÍil kötszerekI közvet|enÜ|a sebÍe i||eszthetők
Fontos követelnényék:

Pé|dák kötóipari techno|ógiávaI e|őá|litott kótszerekre

nlrl

> Anyaga steliIizálható |egyen
' Jó nedvszlvó kép*ségÚ |eqyen

!

> Ne rasadjon bele a sebbe

E*

LWffi

' N e V á | j a n a k| é . ó | as z á | a c s k á k
; Ne olozon

ÉjaE

a|leÍgiát

J eIIegzet es sz e. k ezete ik :

*-'!

ifi;

készü|t

> Gé2 (|aza Pámutszövet)
> Nemszótt ketmével kombiná|t szÖvet
> Eset|eg va|ami|yen gyógyhatású szerre|
te|ítve'amia gyógyu |ást seq iti

K

ÍásIi
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Kötóipari technikávaI a kötszereket álta|ában láncrendszerű kötógépeken
kész|tik

r'l
:

it r ''-

lötszeíel készí|éséíe

Köíkötógépenkész|tett
gyó9yhaíisnya
iII.
gyógy.barisnyanadrág

síkköt6gépenkészített
gyógyzoknii||'
gyógy.térdharisnya

..r rl{:r ,.

,,.:"."i
t

Ezeknek.

,&

térmékekíéka szo.itóeEjétaz

oruos méretfe|véte|ea|apján á| rják be

K

Egészség.iigyi (kompte ssziós) haisnya és egyéb
szotító hatású kötőtt teflnékek
Egyes betegségek esetén nem a |ábon, hanem a karon
vagy kézen cé|szerű szoÍító hátású íuhadaíabot Yiselni.

Áutomala

Karharisnya
Ezéknék. |ermékéknek. *oítóeEjét

szoÍitó hatású
kesztyÚ
a2 oruos méEtfé|vét6|é
a|apjáíá||itják b€

tc

Implantátumok

I(ö tö tt ottopé d i ai s egéd es z kőz ök

mesterséges
Az implantátumok az eÍ^beíivagy á||atitestbe TerjlÍeteÍÍ
pótlások, vagy más meghatározott gyó9yászáti funkciójú segédeszközök.

Pé|dáká kótéstechno|ógiát (is) aIkaImazT ortopéc|iaisegédeszktzókíe

Az |eggyakrabban a|ká|mazott kötött imp|antátumok közé tartoznak a
Ínesteíségesvérédények(erek)

@M

Lánclendszeíű kÖtógépen készii|t múerek (érpíotéziser)

í

I.Dp]antátumok
Egyébcsó aIakúimp|antátumok
lsáentek)
A mesteíséges eÍek me||éttcsó a|akú imp|antátumokat (sztentekéo a|ka|maznak a
nyelócső, a |égcsó, a húqycsó lende||enességeinek gyógyítasáE is. Ez a csó
kötótt vagy fonatT|t szeÍkezétÚ |ehet és kü|önfé|e mérétekben (átmélóben és
hosszban) á|litható e|ó'

Implantátumok
sebészetihá|ók.
A sérv keze|éséreés a hasfa| he|yíeá||ításá.a'de más mútéticélokíais haszná|nak
szóvón vaqy kötött há|ókat'
A séNműtét egyike a |eggyakrabban végzen sebészeti beavatkozásoknak'
amelynek során a hasfa| szétnyi|t szöveteit egymáshoz kt'2e|itve újÍa össze ke|l
eíósíténi. A hagyományos mútéti eÜáíásnál .z aza| iál' hogy mindkét íészben
íeszij|tség ke|etkezik, ami meglassÍtj. a régenerá|ódást. Ha azonban egy há|ót
hetyeznet be a nyí|ásba, ame|yet mindkétoIdaIhoz hozzáerósítenek' ez a fes2ü|tség
ke|€ t kezését megszüntetiés a gyógyu|ás sokkaI gyo6abb. A há!ó szeNesen beépü|
a hasfaI szTveteibé ós vég|eqesen ott maradhat. Hason|ókéPpen bevá|tak a há|ók a
máj' sóta szív lögzítéséle és mé|lmútéteknél is.

Iebomló' de testbarát

K

to

Mesterséges

- A sérü|t(p|'égett)bŐr pTt|ásárakido|gozott
Bór imp|antátum
(Íej|esztés
a|attál|ó)eÜárás'

szivbiIIentyűk

A mesterséges szívbi||éntyúketsz{vbi||entyű'9|égte|ensóg osetén a|ka|mazák'
Legjobbaí| e|teíedt típusuk' az ún. mechanikus szívbi||entyű fém.észéilPÍFE'
po|iplop.|én vagy poliészterfona|bó| kt'tött textí|iáva|burko|ják' aminek Íévfu be
tud épülni a szeívezet ktínyezó szóváteibé, i|l. gyúrű alakú Észét a texti|
bevonat segítségévg|bs tudjákvarÍnia megfe|é|óhe|yre.

@tffi

'. A kü|só, szi|ikon réteg nem poíózus, a bór opidemiszéve| ana|óg)
' A be|só membrán po|iam.díona|bó| i(öröí háló' fej|esztett embeíibirsojtek

Ré9ebbi szívbi||éntyij
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Pam!tbó|' ozúslozöti fona|bó| és
ebsaánfoía|bó|
készun uokni.
am.|ynek kblésmódjál b.uoíyos
he|yoken . íUnkciónar meqíe|é|óén vánoz'alják; oí| aho|a |áb izadása a |egdób|jésébb, jobban
sz{k€ z dú' aho| á |ábíej
sElózó
klnyeh€
igéíyIi'ruqa|masabb.
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po|iamidíoía|ból'
vÓít
é|.saáníTná| bekölésé.

|eqjobban kileí És.€ k el
spéclá|i. ko'ésmódjával
jó| méglámaszlia. Az
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FunkcionáIis

(intettigen s) kőtőtt kelmék

$f:#:ítrH
f

'';

trKÍ',j*]si
ffir
ETGffi
W

)

:...:_"
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a|ka|mazása. A ke|meréteq€ k Pe|1iéÍ€ | emkénl'
amc|y
voze|ó 'ona|a|.bó| eeyenáBm ha|ásá.a hól
s.á||il au egy.k olda|áró| a
monoíiIaméí|€ t másikm' Á P€ | li€ 1 4|€ m € |
egyE elbÍ'edbbbén íka|'
össz€ n yomják' a két íe|fu|etéÍinlkeuil és nazát
ku|ónbózó húlési
é|ék'íomÓsjé|á lovábbi'' Ez á heqoldás
a|ka|más áÍá'
hogy
.ésszoÍok íé|és|éqés
hó'
jének é|ve4'ésére' Kisér
éÉ.kélókét épís.nék
|.l.k 'olynák úÉqes ké|me

Mit tehetünk?
E|ektÍomossáqo' !.zeló zokni
lcÉpjás céka. am€ | ye| úqy
képeáek ki' hogy .|.ktomos
j€ | € k el adjon |€ a |áb .izio|ógiai
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Mit tehetíink?
A kötóipar

szempontjábó|

a 2009' évi Techtexti|en
követkeáetésel.

|átottakbó| |evonható

A kötőipar

soko|da|úsáqa

.! Ahhoz azonban, hoqy ezeket ki |ehessen haszná|ni, nagyon fontos, hogy
a múszaki temékeket gyártó szakembeÍel és a kötóipar szakemberei
eoymásía ta|á|ianak. A kótóipar szakemberéinet terésniÜk ké|| a
kapcsoIatokat más szakterü|etek speciaIistaiva|' hogy feIismerjék azokat
a Iehetóséqeket, ahoI temékeikre szükséq |ehet, i||.akiktó| iníoÍmációkat
kaphatnak újabb fej Iesztési öt|etek hez'
'

K

2009. évi Techtexti|en
kiivetkézt€ t ések

látottakbó|

levonható

.:. Jé|en|eg úgy |átjuk' hogy e|sósorban a |áncrendszerú ke|mék kölében
ta|á|juk az i|yen je||egű termékek |é9nágyobb vá|ásztékát. A nagy méretú'
hata|mas te|jesitményÚ |ánchurko|ó. és .aschelgépek igen komo|y,
kö|tséges beruházást iqénye|nek' és Újszerű temékeik kikészí|éséhez
sinca meg minden szÚkséges bérendezés, azonban a kisebb és o|csóbb
horqo|ógépeken és |áncÍendszeíű kTlkötögépeken is nagyon sokfájta
kolszeú téíméká||íthatóelŐ' amive|érdemés |éhetfog IaIkozni'

+ A kótóipar a moszaki texti|iák körében is fonr6 szerepet játszik és
minden ága képv.se|teti magát a mÚszat.' gyTgyászati texlíliák és a
íunkcioná|is íÚházatok' inteIliqens keImékterü|etón.
+ A kötött ke|mék je|legzetes lu|ajdonsáqai' a kötógépek
sokféle a Ika|mazásla ad módot'

szempontjábó|a

*

É.demes figyelnia szintetikusszá|-qyártók és a fona|9yárak újdonságait'
meÉ ézeken a|apu|va újszed tu|ajdooságokat |ehet adni egy.egy
megszokotttéímélnek is'

A koEzéÍú gépekke| ma is elég jól fe|szere|t zoknigyártó ipamak
é.demes |enne a szokványos konstíUkciójú zokíik me||étt nagyobb
figyelmet forditania azokra a 3peciális' fóleg sporto|áshoz és más'
nágyobb Íizikai mégterhe|éselet otozó fogla|kozásokhoz haszná|ható
nyersanyaq.ö5szetéteIekre és konstÍukciókra' amelyekre a ÍechtextiI
k i á | | i t ó i t . ó b bp é | d á tm u r a a k b e '

.} Ta|á|hatnak műszaki aIkalmazási terü|etet a lorszerú síkkötóoéoekkel
rendeIkezó územékis.
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