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A kétévenként, mindig Frankfurtban megrendezett 
Techtextil kiállítás Európa legnagyobb olyan kiállítása, 
amelyen a textíliák legtágabban értelmezett műszaki 
felhasználási területeit vonultatják fel (ide értve a szoro-
san vett műszaki jellegű felhasználások mellett a gyó-
gyászati és higiéniai alkalmazásokat is) és mutatják be 
az e téren elért fejlődést. 

Az ez év májusában megrendezett kiállításon 54 
országból 1662 kiállító mutatta be termékeit, amelyek-
kel 116 országból érkezett 42 ezer látogató ismerkedhe-
tett meg. A látogatók csaknem fele külföldi volt, közöt-
tük szép számmal voltak magyarok is. Kiállítóként a 
Tolnatex Bt. és a Zoltek Zrt. képviselte hazánkat. 

A műszaki textíliák piaca 

A műszaki textíliák egyre bővülő piacot jelentenek, 
ami az emberiség létszámának emelkedésével, az urba-
nizációval, a környezetvédelem fontosságának elismeré-
sével, továbbá az újabb és újabb alkalmazási területek 
felismerésével hozható összefüggésbe. A műszaki textíli-
ák rendkívül innovatív szakterülete szorosan kapcsoló-
dik a tudományos kutatásokhoz. 2013-ban 40,6 millió 
tonna műszaki textíliát hoztak forgalomba – nem szá-
mítva ide a nemszőtt kelméket és a kompozitokat1 – 133 
milliárd US dollár értékben, és azt várják, hogy 2018-ra 
ez 30 millió tonnára ill. 160 milliárd dollárra emelkedik. 
Az évenkénti növekedést 2014–2018 között szakterüle-
tenként változóan 1,5–6,5 %-ra, átlagosan 3,7 %-ra 
becsülik, a leggyorsabb növekedést a környezetvédelmi, 
az építőipari és a járműipari alkalmazásokban várják A 
világon gyártott szálasanyagok mennyiségének mint-egy 
25 %-át műszaki textíliák céljára használják fel. [1].  

Nyersanyagok, szálak, fonalak 

A textíliák fejlesztésének egyik legnagyobb mozga-
tórúgója a szálasanyagok – mindenek előtt a mestersé-
ges, azon belül is a szintetikus – szálasanyagok fejlesz-
tése. A vegyi gyárak kutatói fáradhatatlanok ebben a 
munkában, nap mint nap jelennek meg újabb és újabb 
szálasanyag típusok, amelyek új, vagy legalábbis javí-
tott tulajdonságaikkal egyre szélesebbre tárják a textí-
liák felhasználási lehetőségeit, akár a ruházati, akár a 
műszaki alkalmazási területeken. A Techtextil kiállítá-
son bemutatott gazdag választékból az alábbiakban 
csak néhány érdekességet emelünk ki. 

Igen nagy jelentősége van a műanyagpalackok új-
rahasznosításának, amiben vezető szerepet játszik a 

poliészterszál-gyártás. A Wellman International például 
ilyen szálakból higiéniai, gyógyászati és ipari célokra 
nemszőtt kelméket, a Patagonia pedig sportruházati 
cikkeket gyárt. 

A Shakespeare cég Resistat néven elektromosan 
vezető poliamidszálat készített, amelynek felületébe 

                                                        
1 2011. évi adatok szerint a nemszőtt kelmék további 7,6 millió 

tonnával, a kompozitok 8 millió tonnával növelik ezt a mennyi-

séget [2]. 

szénrészecskéket ágyaznak 
be. Egy másik, ugyanebbe 
a termékcsaládba tartozó 
terméke poliészter bikom-
ponens szál, amelynek 
külső felületét alkotja veze-
tőképes anyag. 

A politejsav (PLA) 
alapanyagú szálasanyagok 
széles körű felhasználását ismerhettük meg a kiállítá-
son. Használják önállóan és poliamiddal, poliészterrel 
alkotott bikomponens szálak formájában is. A PLA-val 
készült bikomponens vágott szálakat elsősorban higié-
niai célú nemszőtt kelmék készítésére használják, de 
szűrők, szigetelőanyagok gyártására is beváltak (Fiber 

Visions). 
A Qmilch cég tehéntejből állít elő természetes fehér-

je (kazein) alapú mesterséges szálat. Az ötlet nem új: az 
1930-as években már gyártottak kazein alapú mester-
séges szálat [3], a Qmilch ezt a technológiát újította fel. 
1 kg szál gyártásához mindössze 2 liter vízre van szük-
ség (pamut esetében ez az arány 10 000:1!), ami a gaz-
daságosság szempontjából fontos tényező. Természetes 
anyag lévén, teljes mértékben lebontható. Puha fogású, 
ruházati cikkek, lakástextíliák, antimikrobiális tulaj-
donságánál fogva egészségügyi textíliák készítésére 
alkalmas, a gyártó szerint égés esetén önkioltó és vala-
melyest véd az ibolyántúli sugarak ellen is. A szálakat 
1,7, 3,3 és 6,1 dtex finomságban gyártják és filament-
fonal vagy 5–60 mm hosszú vágott szálak formájában 
hozzák forgalomba. 

A PHP Fibers cég érdekes, szalagszerű filament-
fonalat fejlesztett ki Enka® TecTape néven. A 2046 dtex 
finomságú, 280 filamentből álló sodratlan fonalat szé-

lességében „szétterítik”, így vékony, lapos szalaggá vá-
lik, megtartva közben jó szilárdsági tulajdonságait. El-
sősorban poliamidból készítik, de felhasználható erre 
politejsav (PLA) vagy poliészter alapanyagú filament-
fonal is. Előnye, hogy a szövetben 1 cm-re kevesebb 
fonal jut azonos filamentsűrűség mellett és a szövet a 
névleges fonalfinomsághoz viszonyítva sokkal véko-
nyabb is. 

Új meta-aramid szállal jelent meg a Teijin cég. A 
Teijinconex neo elnevezésű, 
nagy hőállóságú szál kü-
lönlegessége, hogy színez-
hető, ami változatosabbá 
teheti azokat a védőruhá-
kat, amelyekben para-
aramidból készült hőálló 

réteg van. 

 
Enka TecTape 

 
Qmilch csipke 

 
Teijinconex neo különböző 

színekben 
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A meta-aramidok közé tartozó, poliamid-imid alapú 
Kermel szál már jól ismert láng- és hőállóságáról, fontos 
anyaga az ezek ellen védő öltözeteknek. A Kermel Col-
mar cég most szűrőknél való alkalmazását mutatta be a 
Kermel alkalmazását, ahol nagy hő- és vegyszerállósá-
gát használják ki. Az acél-, a cement- és a fémiparban, 
az aszfaltgyártásban és az energiaiparban hasznosítha-
tó. Mint érdekességet említjük meg, hogy 50/50 %-ban 
szintén lángálló (de cellulóz alapú) Lenzing FR szállal 
keverve még zoknit is készítenek a védőöltözék kiegészí-
tésére. 

A gépkocsi abroncs gyártásában jelent újdonságot 
a Cordenka cég EcoEndurance elnevezésű, nagyszilárd-
ságú viszkózszála, amelynek abroncskordban történő 
használata a hagyományoshoz képest mintegy 15 %-kal 
csökkentheti a gumiabroncs tömegét. Az így készült 
kordszövet vékonyabb, de erősebb a szokványosnál. 

A Lenzing Tencel A100 elnevezésű lyocell-szálát 
mikroszálas kivitelben mutatta be, ami kiváló színezhe-
tőségével tűnik ki: színeinek intenzitása 38 %-kal meg-
haladja a pamutszálakon elérhető eredményt.  

Az Invista cég bejelentette, hogy közismert Lycra 
elasztánfonalának gyártására új, környezetbarát eljá-
rást fejlesztett ki: a gyártáshoz felhasznált kiinduló 
anyag mintegy 70 %-ban kukoricából nyert dextróz, 
amivel lényegesen csökken a gyártási láncban felszaba-
duló szén-dioxid mennyisége. 

A Beaulieu Fibres International (B.F.I.) cég 
Meraklon polipropilén szálai között újdonságot jelente-
nek a legkülönbözőbb keresztmetszettel készült trilobál 
szálai, amelyek rendkívül könnyű, de erős, nemszőtt-
kelme alapú kompozitok gyártását teszik lehetővé, első-
sorban az autóipar számára. 

Sigrafil C SBY néven nyújtással tépett szénszálakat 
mutatott be az SGL cég. A nagyon finom szálakból font 
fonal – a szénszálakra egyébként is jellemző nagy szakí-
tószilárdság és kis nyúlás, kiváló hő- és vegyszerállóság, 
elektromos vezetőképesség, olvadásmentesség mellett –
nagy hurok- és csomószilárdsága folytán alkalmas kötő-
ipari feldolgozásra, varrásra vagy hímzésre is. Felhasz-
nálását különösen az autó- és a repülőgépgyártásban 
ajánlják. 

A Mitsubishi Rayon cég egy speciális, mag/köpeny 
konstrukciójú bikomponens szála a Ventcool fonal 
anyaga, amelynek jellegzetessége, hogy szárazon spirá-
lisan összeugrott állapotban van, de ha nedvesség (pl. 
izzadság) éri, kinyúlik. A belőle készült kelme ezért szá-
razon sűrű, zárt szerkezetű, nedvesen viszont laza, nyi-

tott szerkezetűvé alakul és könnyen átengedi a párát. 
Ugyancsak a Mitsubishi Rayon specialitása a D656 

jelzésű Nanoacryl szál, amely a spunlace technológiával 
készülő, vízsugaras erősítésű nemszőtt kelmék gyártá-
sára szolgál. A szálak olyan felépítésűek, hogy az erős 
vízsugarak hatására hosszirányban felhasadnak, 

nanoméretű szálakra bomlanak és ezzel nagyon finom 
szerkezetű nemszőtt kelmét eredményeznek, amely 
nagyon vízszívó és így törlőkendők gyártására kiválóan 
alkalmas. 

Kókuszdió héjából állít elő a Cocona cég aktívszén-
szálakat és abból fonalat, amelyeket szövött, kötött és 
nemszőtt kelmék gyártására mond alkalmasnak. Hűtő, 
szagelnyelő és az ibolyántúli sugárzás ellen védő hatást 
tulajdonítanak ennek a terméknek. 

Rozsdamentes acél rövidszálakat állít elő a 
Creafibres cég textilipari feldolgozásra (fonalgyártásra és 
nemszőtt kelmék készítésére egyaránt), 8, 12 és 22 μm 
vastagságban, 40–150 mm szálhosszúságban. Ezeket 
önmagában, vagy különböző más szálasanyagokhoz 
(gyapjú, aramid, poliészter, polipropilén) keverve hasz-
nálják fonalkészítésre. Alkalmazásában az acél nagy 
szilárdságát, elektromos vezetőképességét, hővezető 
képességét, hő- és korrózióállóságát használják ki, az 
üvegiparban, a járműgyártásban, a munka- és védőru-
hákban, szűrőkben, az elektroszmog elleni védekezés-
ben, az építőiparban és az intelligens ruházatok készíté-
sében. 

Nilit Heat néven mutatta be újdonságát a Nilit cég. 
Az újszerű poliamid 6.6 szál anyagában kávépörkölés-
ből nyert aktívszén-részecskéket tartalmaz, aminek 
hatására a szál tartósan kiváló hőszigetelő, antibakteri-
ális és dezodoráló hatásúvá válik. Használatát elsősor-
ban a testtel közvetlenül érintkező ruhadarabokhoz 
(fehérneműk, harisnyák, zoknik, belső ruhabélések stb.) 
ajánlják. 

A kozmetikai ipar igen nagy felvevőpiaca a bőr ál-
lapotát védő vagy javító anyagoknak, ezek között az 
ilyen hatású szálasanyagokból készült textíliáknak is. A 
narancsbőr kialakulásának legfőbb oka a vér- és nyi-
rokkeringés zavara, ami miatt a hajszálerek falán ke-
resztül túl sok folyadék jut a sejtek közé, lassul a visz-
szaszívódás és elszállítás, ami ödémához vezet. Az erre 

irányuló kutatások során azt találták, hogy az infravö-
rös sugárzás viszonylag nagy, 15 μm-nél nagyobb hul-
lámhosszú részének jótékony hatása van a vér- és nyi-
rokkeringésre. Ebből kiindulva például a Nilit cég 
Innergy, vagy a Solvay cég Emana elnevezésű poliamid 
6.6 szálasanyagába olyan ásványi anyagot kevernek, 
amely visszatartja a bőrből érkező infravörös sugárzás-
nak ezt a részét és ezzel fejti ki kedvező hatását: javítja 
a bőr rugalmasságát és akadályozza a narancsbőr ki-
alakulását, sőt sportruházatban alkalmazva csökkenti 
az izmok kifáradását is. 

 
Ventcool kelme száraz ill. nedves állapotban 

 
A Nanoacryl nemszőtt kelme kialakulása 
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A Cell Solution Skin Care lyocell szál jellegzetessé-
ge, hogy természetes olajokat és E-vitamint tartalmaz. 
Az E-vitamin az ebből a szálasanyagból készült textíliá-
ból a bőrön át bejut a szervezetbe és ott kifejti jótékony 
hatását: gyulladásgátló, regenerálja a bőrt, elősegíti 
annak gyógyulását sérülés esetén, egyensúlyban tartja 
a bőr nedvességtartalmát. A szálasanyagba úgy építik 
be, hogy nem mosódik ki belőle. Alsóruházat, ágyne-
műk, hálóruházat, kesztyűk, zoknik, kozmetikai kendők 
készítésére ajánlják. 

Hialuronsav a hatóanyaga a Nylstar cég poliamid 
6.6 alapanyagú Meryl Hyaluronan szálasanyagának. Ez 
a sav biztosítja a bőr víztartalmát, és emellett antioxi-
dáns hatása is van. Azáltal, hogy ezt a vegyi anyagot a 
poliamidhoz adalékolják, nagymértékben hozzájárulnak 
a bőr egészségének fenntartásához. Elsősorban gyógy-
harisnyák gyártásához ajánlják. 

A Neofil Terni cég új Neofil AntiBacterial szálának 
gyártása során germicidet adnak a poliamid vagy poli-
propilén polimer olvadékhoz, amivel baktériumölő ha-
tást érnek el. 

Újszerű kelmék és kelmék újszerű alkalmazásai 

A textilipar hagyományos kelmeképző eljárásai is 
állandó fejlesztés tárgyát képezik. A gépek területén 
mutatkozó fejlesztéseket majd a legközelebbi ITMA kiál-
lításon ismerhetjük meg (ez év novemberében kerül rá 
sor), de arról, hogy a már meglévő gépi megoldások – 
együttműködve a szálgyártó és a vegyszergyártó iparral, 
támaszkodva a kutatók fáradhatatlan munkájára és 
egyáltalán nem utolsó sorban a felhasználók igényeire – 
milyen újszerű kelmekonstrukciókat és összetett kelme-
szerkezeteket tesznek lehetővé, már a Techtextilen is 

képet kaphattunk. 
A magyar Tolnatext 

cég üveg-, szén-, bazalt- és 
aramidszálak felhasználá-
sával készít műszaki szöve-
teket, elsősorban az építő-
ipar számára. Termékeit 
épülethomlokzatok burko-
lására, betonerősítésre és 
az útépítésben aszfaltbur-
kolatok megerősítésére 
használják. Emellett készí-

tenek kompoziterősítő szöveteket és réz- és szénszálakat 
tartalmazó szöveteket fűtött panelek előállításához. 
Nagyszilárdságú szöveteit szállítószalagok és nagynyo-
mású csővezetékek gyártására használják.  

A nyergesújfalui 
Zoltek cég, amely ma már a 
Toray cégcsoport egyik 
tagja, mint ismeretes, 
szénszálak és azokból 
kompoziterősítő szövetek 
és varrvahurkolt kelmék 
előállításával foglalkozik. 
Termékeinek számtalan 
felhasználási területe is-
mert, de egyik legérdeke-
sebbnek talán azt mond-
hatjuk, hogy a magyar 
fejlesztésű Puli holdjáró2 

                                                        
2 A Puli Space Technologies egy magyar önkéntesekből álló 

csapat, amely részt vesz a Google Lunar X Prize versenyén. 

Tervük, hogy a kiírásnak megfelelően 2015-ben a Holdra jut-

kompozit alkatrészeiben is általuk gyártott erősítőanya-
got használnak. 

A Corporate Fabrics cég számos terméke között kü-
lönféle többfunkciós védőruha-szöveteket is készít. Ezek 
közül kiemelkedik a Textreme Protect márkájú védőru-
haszövet, amely számos előírásnak felel meg egyidejű-
leg: kielégíti a jól láthatóság követelményét, megfelel a 
hegesztéshez, az ezzel rokon eljárásokhoz, valamint a 
feszültség alatti munkavégzéshez, véd a láng és hő, a 
folyékony vegyszerek hatása ellen, elvezeti az elektrosz-
tatikus feltöltődést, és mindemellett még esővédő tulaj-
donsága is van. A szövet tulajdonságai jelentős részben 
Kermel és Lenzing FR tartalmának és speciális kikészí-
tésének köszönhetők. Textreme Protect Camou elnevezé-
sű változata különböző színekben készül. 

Ugyanennek a cégnek ContraTick márkájú szövete 

az emberi szervezetre nézve teljesen ártalmatlan kezelé-
sű, de elriasztja a rovarokat, így véd azok csípése ellen. 
A hatás akár 100 mosást is kibír. 

A Clevertex cég pamut és szénrészecskéket tartal-
mazó poliészterszálak keverékéből kötött és szövött 
kelméket állít elő, amelyekből a sztatikus elektromossá-
got levezető ruhadarabok készíthetők. A konfekcioná-
láshoz olyan varrócérnát is gyárt, amely szintén vezeti 
az elektromosságot. 

Az Invista cég jelentős fejlesztései közé tartoznak a 
jó láthatóság követelményeit tartósan kielégítő kötött és 
szövött kelmék. Ilyenek készülnek például nagy szilárd-
ságú, kopásálló Cordura)3 kelméből. Jelentős új fejlesz-
tés történt a Cordura NYCO FR (75% pamut/25% nagy-
szilárdságú poliamid 6.6 keverékű) kelmék terén, amely 
hő- és lángálló védőruhák gyártására szolgál. A katona-
ság számára kifejlesztett újabb Cordura típus poliamid-
szálait olvadékban oly módon színezik, hogy azok a 
ruhát elrejtik az infravörös sugarak elől, így éjjel látó 
készülékekkel nem vehetők észre. 

Az Invista jól ismert 
elasztánfonala a Lycra. A 
Lycra T400 típus egy 
bikomponens fajta, amely-
nek elemi filamentjeit kétfé-
le polimer alkotja. Ezek hő 
hatására eltérő módon zsu-
gorodnak, ennek következ-
tében a szálak csavarvonal-
ban hullámosodnak. Ez puha fogást, tartósan jó rugal-
masságot biztosít. A „közönséges” Lycra és a Lycra T400 
együttes alkalmazása egy kelmében abból a szempont-
ból előnyös, hogy a Lycra nagy rugalmas nyúlást, a 
Lycra T400 fokozottabb visszaalakuló képességet és 
kisebb zsugorodást eredményez. Így készül az ún. Lycra 
dualFX kelme, amit például – pamuttal keverve – elő-
nyösen alkalmaznak farmerszövetek készítésére. A cég 
egy fontos fejlesztése most egy Lycra T400/poliamid 6.6 
összetételű kelme is, amely kopásállóbb a hagyományos 

változatnál. 

                                                                                               
tassanak egy járművet, ami sikeresen leszáll és a Hold felszí-

nén legalább 500 métert megtesz, miközben felvételeket készít 

és azokat eljuttatja a Földre. Ez lenne az első magyar űrszonda, 

amely eléri egy idegen égitest felszínét. [4, 5] 
3 Az eredetileg a DuPont által kifejlesztett és ma az Invista által 

gyártott és forgalmazott Cordura kelmék nagyszilárdságú, 

légfúvással terjedelmesített poliamid- vagy poliészterfonalból 

készülnek. A kelme nagyon könnyű és nagyon erős, kopásálló. 

Előszeretettel használják nagyon erős fizikai megterhelésnek 

kitett katonai, sport- és szabadidő-ruházatok és felszerelések 

gyártására. 

 
Üveg-, szén- és rézszálakból 

álló „hibrid” vázszövet 

 
Szénszálas kompoziterősítő 

a Puli holdjáróhoz [4] 

 
Lycra T400 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Google_Lunar_X_Prize
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hold
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Rover_(%C5%B1rkutat%C3%A1s)&action=edit&redlink=1
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A Dr Günther Kast cég kiállításán olyan 
multiaxiális kötött kelmét mutatott be, amelyet földren-
gés elleni védelem céljára a vakolatba ágyaznak be. Az 
EQ-Grid kelme 71,1 %-ban üveg-, 28,9 %-ban egy fajta 

szintetikus szálasanyagú 
fonalat tartalmaz, az üveg-
fonalak elhelyezkedése a 
rétegekben 0, +60, 90, –60°. 
Enyhe és közepes erősségű 
földrengések esetén egyben 
tartja a falazatot. 

A kötött műszaki tex-
tíliák fejlesztése tekinteté-
ben jól ismert az Eschler 

Textil cég neve, amely az idei Techtextil kiállításon egye-

bek között bemutatta kötőgépen készült új, mintás 
kötésű, székbevonatok 
számára készült üreges 
kelméjét. A cég egyébként 
különböző célokra gyárt 
üreges, hurkos, háló 
szerkezetű, bolyhos, ru-
galmas és más kötött 
kelméket, nem utolsósor-
ban különböző gyógyásza-
ti segédanyagok és készü-
lékek számára. 

A Norafin cég specia-
litása a műszaki célokat 

szolgáló nemszőtt kelmék gyártása, amelyeket védőru-
hákban, szűrőkben, 
kompozitokban, gépszer-
kezetekben és nem utol-
sósorban gyógyászati 
célokra használnak. A 
termékeket poli(tetra-
fluoretilén)-ből (PTFE, 
teflon), poliimid-ből, me-
ta- és para-aramidból, 
poliészterből, valamint 
viszkózból és más termé-
szetes alapanyagú szá-
lakból (pl. lenből) állítják 
elő. Újdonságnak számít 
a tömegre vetítve 70–90 
% mennyiségű fémporral 
telített (porkohászati el-
ven szinterezett) nemszőtt 
kelméje, amely lehetővé 
teszi nagyon vékony falú, 
bonyolult alakú alkatré-
szek, pl. gáz- és folyadék-

szűrők, katalizátorok stb. előállítását. Gyárt a cég elekt-
romosan vezető szálak felhasználásával olyan nemszőtt 
kelméket is, amelyekből fűtött panelek állíthatók elő. 5–
30 V feszültségű árammal nagyon egyenletesen eloszló, 
100–130 °C felületi hőmérséklet érhető el, a felfűtési idő 
60–180 s. 

A Drezdai Műegyetem textíliákkal foglalkozó tan-
székén (Institut für Textilmaschinen und Textile 
Hochleistungs-werkstoff-technik) kísérletek folynak 
olyan üreges láncrendszerű kötött kelme kifejlesztésére, 
amelybe réz fűtőhuzalt fektetnek be. A cél az, hogy az 
elektromos hajtású autókban megoldják az ülések ill. az 
ajtópanelek fűtését. A fűtőszálakat ezeknek megfelelő 

alakzatban fektetik be a kelmeszerkezetbe.[6] 

A Textilforschungs-
institut Thüringen-
Vogtland (TITV) és a 
Sächsisches 
Textilforschungsinstitut 
(STFI) kutatói olyan 
üreges kötött kelme 
kifejlesztésén dolgoznak, 
amelyben a két egymás-
tól távoli kelmefelületet 
0,36 mm átmérőjű fém-
huzalok kötik össze. A cél ütés és vágás elleni védőru-
házat anyagának létrehozása ezzel a technikával.[7]  

A Kobleder cég nagyon érdekes síkkötött kelme-

szerkezetet fejlesztett ki: 
a sima egyszín-oldalas 
kelmét vetülék- és lánc-
fonal-befektetéssel egé-
szítette ki. A kelme na-
gyon jól alakítható gyű-
rődés nélkül és mindkét 
főirányban nagyjából 
egyforma szilárdságú és 
nyúlású. A kelme akár 
kompozit-erősítőanyag 
céljára is megfelelő le-
het. 

A Karl Mayer cég fejlesztéseinek egy fontos iránya a 
formára kötött termékek előállítása láncrendszerű kötő-
gépen. Erre elsősorban a két tűágyas raschel-gépek 
alkalmasak. A fejlesztést jól példázza a Nike sportszer-
gyárral közösen kifejlesztett Flyknit futócipő-felsőrész. 

Itt azonban meg kell jegyeznünk, hogy e téren a Nike, a 
Stoll síkkötőgépgyárral együttműködve síkkötőgépen is 
megoldotta az egybekötött futócipő-felsőrész előállítását. 
Mindkét megoldás jól példázza a korszerű kötőgépek 
óriási technológiai lehetőségeit. 

Az egybekötés tech-
nológiáját alkalmazza a 
Brubeck cég is védőöltöze-

tek alatt viselt alsóruháza-
ti termékeinek gyártására. 
Ezek a tűzálló és antiszta-
tikus ruhadarabok min-
tegy 50 %-ban lángálló 
modakrilszálakból készül-
nek (mellettük poliamid-, 
antisztatikus szál és 
elasztánfonal is van). Ter-
mékeinek egy másik válto-
zata ugyancsak egybekö-
téssel készül, de kétrétegű 
szerkezet, amely gondoskodik az izzadság kivezetéséről, 
ami a külső rétegen át elpárologhat.  

EQ-Grid 

 
Mintás kötésű, 

dombormintás üreges kelme 

 
Szinterezett nemszőtt kelme 

 
Egyenletes hőeloszlás 

elektromosan fűtött nemszőtt 
kelmében (Norafin) 

 
Fémszál betétes üreges 

kelme [8] 

 
Biaxiális megerősítésű 

síkkötött kelme 

 
Egybekötött alsóruházat 

védőruha alá 

     
 a) b) 

Nike Flyknit futócipő – a) raschel-gépen, b) síkkötőgépen 
egybekötéssel készült felsőrésszel 
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A Drezdai Műszaki Egyetemen egy kutatási prog-
ram keretében szalagszövőgép megfelelő átalakításával 
szövött szerkezetű, különböző alakú (T, X, LI), térbeli 
csőelágazásokat készítettek szénszál-fonalakból, ame-
lyeket műanyagba ágyazva, kompozit-erősítőként lehet 

felhasználni.  
Közismert a nemszőtt 

kelmék igen széleskörű al-
kalmazása. Rendre jelennek 
meg a részben építő- és 
szerkezeti anyagként, rész-
ben higiéniai alkalmazások-
ban ezek a termékek, ennek 
megfelelően rendkívül sokfé-
le változatuk van. 

A főleg szintetikus 
szálasanyagokból álló nemszőtt kelmék alapanyagának 
előállításában erős törekvés tapasztalható arra, hogy 
csökkentsék a környezetkárosító hatást. Példa erre a 
Fitesa cég új terméke, amely teljes egészében természe-
tes alapanyagokból előállított szálakból: „I’m greenTM” 
polietilén- és Ingeo (politejsav-) szálakból készül. Ennek 
a polietilénnek az a jellegzetessége, hogy anyaga cukor-
nád etanolból, egy természetes, megújuló anyagból ké-
szül, nem pedig petrolkémiai eljárással, a politejsavat 
pedig kukoricafehérjéből állítják elő. Az így gyártott 
nemszőtt kelmét elsősorban higiéniai és kozmetikai 
célokra ajánlják. 

Az olvadószálakkal erősített nemszőtt kelmék gyár-
tásához a Fiberpartner cég olyan bikomponens szálakat 
fejlesztett ki, amelyek magja újrahasznosított poliész-
terből, külső rétege alacsony olvadáspontú, 110 °C-on 
olvadó „szűz” poliészterből áll. 

Stopheat néven varrvahurkolással megerősített, 
bunda alapú kelmét fejlesztett ki Tri-D cég szilika szá-
lakból, amely egyaránt használható hő- és hangszigete-
lésre, éghetetlen. 1200 °C hőmérsékletig használható. 
Ha pl. egy 10 mm vastag kelme egyik oldalán 1000 °C 
hőmérséklet uralkodik, a másik oldalon csak 370 °C-ot 
mérnek. Készítik alumínium bevonattal is, amely visz-
szaveri a hősugarakat.  

A Michigani Egyetem kutatói Kevlar nanoszálakból 
álló nemszőtt kelméből lítiumion-akkumulátorokban 
használt elválasztólapokat (szeparátorokat) készítettek, 
amelynek nagyüzemi gyártását 2016-ra ígérik. Ennek a 
megoldásnak az előnye az, hogy a nanoszálakból ké-
szült membrán olyan apró nyílásokat tartalmaz, ame-
lyeken a lítium atom nem tud áthatolni. Ez biztonságo-
sabbá teszi az akkumulátor működését. Más, haszná-
latban levő elválasztólapokban a nyílások mérete né-
hány száz nanométer, a nanoszálakból készült változaté 
csupán 15–20 nm. A lítium atomok mérete 20–50 nm. 

A különlegesen finom polimerszálakból készült 
nemszőtt kelmék egy másik felhasználása a 3M cég által 
kifejlesztett gyógyszeripari szűrőkben jelenik meg. Az 
Emphaze AEX Hybrid Purifier készülékben egy újfajta 
anioncserélő nemszőtt kelme látja el a szűrő szerepét. A 
négyrétegű szűrőben mindössze 200 nm méretű nyílá-
sok vannak. 

A poliészterből, polietilénből, polipropilénből ké-
szült nemszőtt kelmék anyaguk tulajdonsága folytán 
kevéssé nedvszívók. Az Omnova cég Softwick NW10 
néven olyan kikészítési eljárást dolgozott ki, amely fo-
kozza ezeknek a kelméknek a nedvszívó képességét, 
ugyanakkor puhábbá is teszi azokat. Ezzel különösen 
alkalmassá teszi az ilyen kelméket egyszer használatos 

higiéniai termékek (pelenkák, inkontinencia-betétek 
stb.), orvosi köpenyek és hasonlók gyártására. 

Többrétegű és javított tulajdonságú kelmék, 
membránok 

A műszaki alkalmazásokban igen gyakran alkal-
mazzák a textíliákat olyan formában, hogy azokat más 
anyagokra rétegezik (laminálják) – esetleg szendvics 
szerűen, más anyagok közé ágyazzák –, vagy felületüket 
valamilyen bevonattal látják el. Ezek a technikák a leg-
különfélébb célokat szolgálhatják, amelyeknek nagy 
sokaságát mutatták be a Techtextil kiállításon. 

Különböző kelmerétegek (textilanyagok, bőrök, ha-
bok) összeragasztására a Schaetti cég SLX 1390 néven 
egykomponensű, poliolefin alapú ragasztóanyagot fej-
lesztett ki, amelynek alkalmazása egyszerűbb, mint a 
szokásos kétkomponensű ragasztóké. A por alakú ké-
szítmény nem tartalmaz oldószert, szobahőmérsékleten 
szilárd és ragasztó hatása kifejtéséhez max. 200 °C hő-
mérséklet szükséges. 

A poliuretán bevonatú textíliák tartósak, kopásál-
lók, puha fogásúak, könnyűek, lélegzőképesek. Ez az 
oka nagy népszerűségüknek. Most a Bayer Material 
Science cég Insqin néven olyan egykomponensű poliure-
tán-bevonóanyagot fejlesztett ki, amelynek felviteléhez 
nincs szükség szerves oldószerre, a készítmény vízbázi-
sú. Ugyanennek a cégnek Impranil Eco nevű terméke 
szintén poliuretán bevonóanyag, de fontos jellegzetessé-
ge, hogy 65 %-ban biológiai alapanyag felhasználásával 
készül. 

Topaz bimicro néven különleges membránt fejlesz-
tett ki a Trans-Textil cég. A termék egyesíti a mikropo-
rózus ePTFE membrán és egy ugyancsak mikroporózus 
polimer-védőbevonat tulajdonságait, aminek eredmé-
nyei a membrán igen nagymértékben páráteresztő és 
vízhatlan. A cég egy másik terméke az antisztatikus 
védőruhákhoz kifejlesztett Topaz Carbon membrán, 
amely szükségtelenné teszi, hogy a felső kelmében 
elektromosan vezető szálakat helyezzenek el. 

A Sanitized cég egyik újdonsága a Sanitized 
TH 12-13 vízbázisú bevonat, amely tartós védelmet 
nyújt a gombásodás ellen, hőálló, esőálló és ellenáll az 

ibolyántúli sugárzásnak is. Építészeti textíliák, pony-
vák, sátrak, napernyők stb. készítéséhez ajánlják. 

A Coating Applica-
tion Group cég poliamid- 
és poliészter- (köztük 
Cordura-) szöveteket lát 
el PVC- vagy poliuretán-
bevonattal, ruházati, 
sport- és szabadidő-
ruházati, valamint egyéb 
ipari célokra (sátrak, 
hőlégballonok, felfújható 
várak stb.). Újdonság-
nak számít, hogy meg-
oldották termékeik éghetetlenségét és azt, hogy a PVC 
bevonatba gombásodást gátló komponenst is alkalmaz-
nak, ami fokozza a termék tartósságát. 

A védőruhák anyagaira specializálódott Concordia 
Textiles cég újonnan kifejlesztett termékeinek célja hő- és 
lángálló, vízhatlan, de lélegző védőruha-anyagok előállítá-
sa, amelyek e tulajdonságaikat a mosások hatására sem 
veszítik el. Ilyen például a 3 rétegből álló Flamacryl 
Softshell elnevezésű termék, ennek textil rétege 55 % 
modakril, 44 % pamut és 1 % antisztatikus szál összetéte-
lű, ezt kiegészíti egy poliészter membrán, a harmadik réteg 

 
PVC bevonatú sátor 

 
Szövött LI csőelágazás 
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modakril nemszőtt kelme. A modakril szál közismert láng-
állósága és a lángálló kikészítés együtt biztosítja a termék 
megfelelő minőségét. Ugyan-ennek a cégnek Clima 
Flamacryl Flamestop AS típusú, szintén háromrétegű, 
antisztatikus tulajdonságú kelméjében a külső réteg 
modakril/pamut/poliészter keverékű kötött kelme, a belső 
réteg (nem éghető) meta-aramid, közöttük itt is egy poli-
észter membrán helyezkedik el. 

Olvadt fémmel dolgozó munká-
sok védelmét szolgálja az a védőruha, 
amit a Chapman Innovations cég 
CarbonX márkájú, alumíniummal 
bevont nemszőtt kelméjéből lehet 
előállítani. A Z-Flex elnevezésű alu-
mínium bevonattal ellátott ruhadarab 

viszonylag könnyű (kb. 400 g/m2) és 
hajlékony. Az alapkelme szénszálas, 
bolyhos kötött kelme, amit több réte-
gű alumínium-bevonat fed, ez a su-
gárzó hő 95 %-át visszaveri. Ha ol-
vadt fém fröccsen rá, az alumínium 
esetleg megolvad, de a szénszálas 
alapkelme továbbra is védelmet 
nyújt. A termék természetesen lángál-
ló és éghetetlen. 

Lézersugárzás ellen védő ruházatok anyagát fej-
lesztette ki az Európai Unió PROSYS-Laser programja 
keretében a Jutec cég, amelynek külső rétege szétszórva 
veri vissza a sugárzás nagy részét és csak kis mérték-
ben engedi át, de az ez alatt levő rétegben ez a maradék 
is szétszóródik és a keletkező hőt a legbelső réteg szige-
teli el a bőrfelülettől. 

Az Ibena cég 
PowerShell szövete tar-
tósan olaj- és víztaszító, 
ezt a tulajdonságát a 
használat közben tartó-
san megőrzi. A szövetet 
plazmakezelést követően 
fluorkarbonnal telítik. A 
plazma ionjai a szövet 

felületét úgy alakítják át, hogy azon sokkal több víz- és 
olajtaszító fluorkarbon molekula kötődhessék meg, és 
az így megnövekedett felület tartósan jobban távol tartja 
az olajat, a vizet és a szennyeződéseket, valamint egyes 
vegyszereket az így bevont szövettől. Az eljárás utókeze-
lést nem igényel és hatása 40 mosás után is megmarad. 

Az Archroma cég ezzel szemben fluormentes vízle-
pergető eljárást fejlesztett ki poliészter-, poliamid- és 
pamuttextíliák számára, amivel – a cég szerint – jobb 
eredményt érnek el, mint a többi hasonló célú fluor-
mentes kikészítéssel. A Smartrepel Hydro elnevezésű 
eljárással paraffinviasz mikrokapszulákból álló réteget 
juttatnak a kelme felületére, amit ott egy kötőanyaggal 
rögzítenek. A hatás mintegy 20 mosási ciklusig tartós.  

A Schoeller cég számos már ismert eljárása mellett 
néhány újabbat dolgozott ki a kelmék különböző tulaj-
donságainak javítására. Ilyen például a Pyroshell láng-
mentesítő kikészítés, amely poliamid- és poliészterkel-
méken, sőt rugalmas kelméken is alkalmazható, és a hő 
és láng elleni védelem mellett még jó láthatóságú szí-

nekben is készíthető. Kiváló hőszigetelő képességet 
nyújt a Corkshell eljárás, amivel parafaport tartalmazó 
anyaggal kenik be a kelmét, vagy ilyen anyaggal készí-
tenek szendvicsszerkezetet. A parafa kitűnő hőszigetelő, 
ezt használja ki ez a módszer, amely ugyanakkor jó 
lélegző képességet is biztosít. Ecorepel elnevezésű kiké-

szítési eljárása – hasonlóan az Archoma cégnél ismerte-
tett eljáráshoz – szintén paraffinréteg felvitelével oldja 
meg a kelme víztaszítóvá tételét. 

Kompozitok 

A kompozitok jelentőségét és a kompozitgyártásban 
használt textíliák szerepét ma már nem lehet túlbecsül-
ni. A világon 2011-ban 6486 millió tonna kompozitot 
gyártottak mintegy 20 milliárd dollár értékben, 2017-re 
ezt évi 7 %-os emelkedéssel értékben 30 milliárd dollár-
ra becsülik [9]. A gyártás fő szálasanyagai: üvegszálak 
(mennyiségben 98 %), szénszálak (1,5 %) és para-
aramidok (0,5 %) [10]. 

A Chemnitzi 
Műegyetem és a 
Schwegewebe Kon-
fektion Moers 
(SKM) cég közös 
fejlesztésének ered-
ménye az OLU-Preg 
kompozit, amely 
felépítésében érde-
kes: különböző irá-
nyokban fektetett, 
különálló üvegfo-
nal és polipropilén-nemszőttkelme rétegekből áll, ame-
lyeket műanyag- (poliamid- vagy polipropilén-) mátrixba 
ágyaznak. Anyaga és felépítése folytán melegen nagyon 
jól alakítható kompozitot alkot, amit előnyösen ki lehet 
használni karosszériaelemek, bukósisakok stb. készíté-
sénél. 

A Karl Mayer cég-
hez tartozó LIBA gép-

gyár igen magas szintre 
emelte a többirányú 
(multiaxiális) fonalbe-
fektetés technikáját, 
ami a kompozit-erősítő 
anyagok gyártásában 
alapvető fontosságú 
eljárás. Ennek a tech-
nikának egyik csúcs-
pontja az a módszer, 
amellyel fonalseregek egymás alá bujtatott fektetése 
érhető el. (Az így fektetett fonalsereget – kiegészítve 
esetleg még hossz- és keresztirányban fektetett rétegek-
kel is – a gépsor végén a varrvahurkolás technikájával 
erősítik össze.) Az eredmény egy nagyon hajlékony, jól 
alakítható fonalsereg-rendszer, aminek előnyös tulaj-
donságai bonyolult alakú kompozitok gyártásában jól 
kihasználhatók. A módszer szén- és üvegszálakból álló 
átlós fonalseregek fektetésére szolgál. 

Bonyolult alakú 
kompozitok textil erősítő-
anyagát hímzőgépen is elő 
lehet állítani. Több 
hímzőgépgyártó cég is (pl. 
ZSK, Tajima, Filacon) 
kifejlesztette azt a géptí-
pusát, ami erre alkalmas. 
A gépek lapos szén- vagy 
üvegszál-kábelt fektetnek 
a kívánt alakzat szerint 
egy vékony nemszőtt kelmére és cikcakk-öltésekkel 
rögzítik azokat. Az alátétkelmét utólag eltávolítják és a 
megmaradt hímzett képződményt ágyazzák be a mű-
anyagba, a kompozitgyártás technológiája szerint. 

 
Az OLU-Preg kompozit felépítése 

 
CarbonX 

köpeny 

 
A plazmakezelés hatása a 

felületre 
 

Egymás alá bujtatva fektetett 

átlós fonalseregek 

 
Kompozit gépalkatrész textil-

erősítése hímzőgépen 

előállítva 
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Járműipari alkalmazások 

A különféle szárazföldi, légi és vízi járművekben ren-
geteg textília van. Egy közönséges személyautóban min-
tegy 45 m2 textilanyag van különböző formákban és helye-
ken: az ülésekben, a szőnyegekben, a tető- és az oldalpa-
nelek belső kárpitozásában, a csomagtartóban, a bizton-
sági hevederekben, a légzsákokban, a gumiabroncsokban, 
a szűrőkben, az ékszíjakban stb., továbbá a 
kompozitokban mint erősítő anyag. Mindezek együtt min-
tegy 20 kg-ot tesznek ki, ami az autó össztömegének nagy-
jából 2 %-a. [12,13] Az EDANA (a Nemszőttkelme-gyártók 

Nemzetközi Szövetsége) kimutatása szerint  ha a fémek 
helyett minden lehetséges helyen nemszőtt kelmét hasz-
nálnának a jelenlegi szerkezeti anyagok helyett, az autó 2 
kg-mal könnyebb lehetne és – csak az európai autógyártás 
mennyiségét véve alapul – évi 800 ezer tonna széndioxid-
dal kevesebb kerülhetne a légkörbe [14]. 

Repülőgépeken, ahol az egyes részegységek tömege 
talán még nagyobb jelentőségű, még az ülések kialakítá-
sában is gondolnak erre. A Recaro cég a szék ülőrészének 
új kialakításával a korábbi konstrukcióval szemben 30 % 
tömegcsökkentést ért el. Az új ülésben a korábbi 70 mm-
rel szemben mindössze 10 mm vastag habszivacs 
párnázatot, ugyanakkor a nedvességet jobban elvezető, 
lélegzőképes kárpit bevonatot alkalmazott. 

A Sheffieldi, a Cambridge-i és a Londoni Egyetem ku-
tatói közös munkájukban kimutatták, hogy ha a repülő-
gépek gyártásában az alumíniumot mindenütt kompozit-
tal helyettesítenék, a széndioxid-kibocsátás 14–15 %-kal 
lenne csökkenthető. Ennek megvalósulására 2050-re lát-
nak lehetőséget [15]. 

A szakemberek nagy jelentőséget tulajdonítanak az 
akkumulátorokban alkalmazott, textilipari terméknek 
minősülő elválasztólapoknak (szeparátoroknak). Ez a téma 
annál is fontosabb, mert egyre terjednek az ún. hibridau-
tók, amelyekben belső égésű motor és a villanymotor 
kombinációját alkalmazzák és a villanymotorral történő 
hajtáshoz nagy kapacitású akkumulátorra van szükség. 
Ezekben fontos szerepet töltenek be a polipropilénből, 
polietilénből, poliamidból álló nemszőtt kelmékből készített 
elválasztólapok, amelyeket újabban nanoszálakból is előál-
lítanak, sőt kísérletek folynak politejsav-szálakkal is [16]. 
Sokszor egészen különleges kombinációkkal is kísérletez-
nek, mint például poly(vinilidén fluorid-trifluoro-
etilén)/szénszál nanocső kombinációjú kompozitokkal 
[17]. 

A nemszőtt kelméknek fontos szerepe van a tüzelő-
anyag-cellákban is, itt a szénszálaknak és a polivinil-
alkohol-szálaknak van fontos szerepe [18]. 

Kábelszigetelésre is használnak nemszőtt kelméket a 
járművekben, ezek szén- vagy polipropilén-szálakból ké-
szülnek [16]. 

A Heathcoat cég fontos beszállítója az autó- és a re-
pülőgépgyártó iparnak különböző textilerősítésűn 
Synchrotec márkájú hajtószíjaival és Turbotec elnevezésű, 
kötött vagy szövött kelmével erősített csöveivel; az utóbbi-
ak általában aramidból vagy poliészterből készülnek. A cég 
nagy mennyiségben szállít kompozit-erősítőanyagként 
para- és meta-aramidból készült szövött és kötött kelmé-
ket a repülőgép- és űrhajógyártáshoz. 

Építőipari alkalmazások 

Az építőipar nagyon sok textíliát alkalmaz. A ma-
gasépítés területén ide tartoznak a könnyűszerkezetes 
membránok, amelyek nagy felületeket lefedve az időjá-
rás viszontagságai ellen védenek, a konstrukciós merev 

(betonerősítő és más kompozit) szerkezetek, valamint a 
felületmegerősítő anyagok. A mélyépítésben legfonto-
sabb szerepe a geotextíliáknak van. A Techtextil kiállí-
táson valamennyi változat képviseltette magát, ezek 
közül ismertetünk néhány újabb megoldást. 

A Magic cég ZAC tetőszigetelő anyaga valójában egy 
többrétegű, vízzáró, de lélegzőképes szerkezet, amelyben 
az alsó és a felső réteg polipropilén nemszőtt kelme (a 
felső UV-stabilizált), amelyek egy vízhatlan polietilén 
filmet és két lélegzőképes (porózus), az ibolyántúli su-
gárzásnak ellenálló ragasztóréteget fognak közre. A 
hidrofil alsó réteg átengedi a belülről érkező nedvességet 
és kivezeti a külső rétegek felé. 

Vetülékbefektetéses láncrendszerű kötött kelme 
PVC és hőre lágyuló poliolefin bevonattal – ez a Milliken 
& Co. cég újszerű tetőburkoló anyaga. 

A textíliák építőipar alkalmazásában különleges 
szerepe van a textilbetonnak. Az 1990-es években kezd-

tek el német kutatók 
azzal foglalkozni, hogy a 
betonszerkezetekben a 
nehéz és korrózióra 
hajlamos acélt textil-
anyaggal helyettesítsék. 
Először műanyag-
szálakat kevertek a be-
ton anyagába, ezek a 
szálak azonban különfé-

le irányokban rendeződtek és így nem adhattak irányí-
tott szilárdsági tulajdonságokat. Ezért olyan kísérletek-
be kezdtek, amelyeknél egy előre elkészített textilszerke-
zettel igyekeztek a vasbetonnál használt, irányítottan 
elhelyezett acélrudakat helyettesíteni. Számos kísérlet 
eredményeként a megoldást nagyszilárdságú, merev 
anyagokból, pl. lúgálló üvegszálakból, szénszálakból, 
egyes esetekben bazaltszálakból képzett műszaki textí-
liák alkalmazása jelentette. Az alkalmazott textilszerke-
zet általában textiltechnikai eljárással előállított bi- 
vagy multiaxiális, esetleg üreges kelme. Az Aacheni 
Egyetem és a Gerster betongyártó cég közös fejlesztésé-
ben T-elágazású textilbeton szerkezetet is előállítottak. A 
textilbeton fő előnye a vasbetonnal szemben, hogy a 
kész szerkezet – azonos teherviselő képesség mellett – 
jóval könnyebb és nem következik be korrózió okozta 
minőségromlás. A kisebb össztömeg azt is jelenti, hogy 
kevesebb cementre van szükség a betonelem gyártásá-
hoz, ami a szakirodalom [18] szerint a légkör szénmo-
noxid-terhelését is jelentősen csökkenti. A textilbetont 
főleg a hídépítésben, épületek födémszerkezetében, 
homlokzati elemek, továbbá díszítőelemek (pl. kerti 
bútorok, utcabútorok) készítésében használják. 

Érdekesség a 
fényvezető szálak 
(üvegszálak) beépíté-
sével készített áttetsző 
beton, amelynek jel-
legzetessége a fényát-
eresztő képessége. 
Ilyen például a ma-
gyar gyártású 
Litracon is, amelyben 

mintegy 4 % mennyi-
ségben 0,002–2 mm 
átmérőjű üvegszálak 
vannak. A Lucem cég 

 
Textilbeton [11] 

   
a) b) 

Fényáteresztő beton. 
a) Litracon, b) Lucem 

   

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bels%C5%91_%C3%A9g%C3%A9s%C5%B1_motor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Villanymotor
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LED-eket is beépít a néhány centiméter vastag fényát-
eresztő betonlemezbe, amely így sötétben különböző 
színekben világít. 

Textil és elektronika 

A „viselhető elektronika” körébe azokat az emberi 
testen viselt termékeket sorolják, amelyekbe vagy ame-
lyek anyagába meghatározott funkció ellátására elekt-
ronikus eszközöket építenek be. Ezek egy része a ruha-
darab vagy eszköz viselőjének testi állapotának jellem-
zőit (pulzus, légzésszám, vérnyomás, hőmérséklet stb.) 
mérik és a mért értékeket külső megfigyelő számára 
továbbítják értékelés céljára. Más részük valamilyen 
használati eszközhöz kapcsolódik (pl. beépített telefon, 
számítógép vagy szórakoztató elektronikai eszköz) és azt 
működteti. Ismét mások a test állapotát befolyásolják 
(fűtik vagy hűtik, vagy bizonyos ingereket keltenek a 
szervezetben). Vannak olyanok, amelyek közvetlenül 
gyógyszerek beadagolására szolgálnak a bőrön át. Min-
dezek csak kiragadott példák, nagyon sokféle ilyen és 
hasonló célú intelligens termék jelenik meg, amelyeket 
az emberek saját testünkön viselnek. Néhány ilyen pél-
dát mutatunk be a következőkben a Techtextil kiállítá-
son megismertek közül. 

Mindezeknek az eszközöknek a működtetésére cse-
rélhető elemeket, tölthető akkumulátorokat használnak, 
de egyre gyakrabban alkalmazzák a napelemeket, ame-

lyeknek igen fejlett 
formáit dolgozták már 
ki. Csak egy példa: a 
Konarka cég olyan szá-
lakat fejlesztett ki, ame-
lyek önmagukban nap-
elemként működnek és 
a ráeső fényenergia 
mintegy 3 %-a elektro-
mos energiává alakul. 

Ez önmagában nem 
sok, de ha egy nagyobb 

felületű kelme ilyen anyagból készül (például egy sátor), 
ez összességében már elegendő lehet bizonyos elektro-
mos energiát igénylő eszközök működtetésére.  

Üreges kelmék felhasználásával fejlesztett ki a TITV 
Greiz textilipari kutató és fejlesztő intézet gyógyászati 
eszközöket. Ilyen például a Bomedus elnevezésű derék-
pánt, amelyben elektródákat helyeztek el és amely arra 
szolgál, hogy megfelelő elektromos impulzusokkal fizi-
koterápiás hatást gyakoroljon a szervezetre és ezzel a 
derékfájást csökkentse. Egy másik hasonló fejlesztésük 
a Tipstim kesztyű, ez szintén elektromos impulzusokkal 
a kézsérültek gyógyulását segíti elő. 

A Tokiói Egyetem 
kutatói olyan testhő-

mérséklet-ellenőrző 
készüléket fejlesztettek 
ki, amely akkor jelez, ha 
a hőmérséklet eléri a 
láznak megfelelő értéket. 
A készüléket egy nap-
elem látja el energiával 
és piezzoelektromos 

hangszórón át ad hangjelzést. Az egész rendszer egy 
hajlékony alapra szerelt egységet képez, ami a karon 
rögzíthető. 

A Sensoria fitness zokniba olyan érzékelőket építet-
tek be, amely érzékeli és rögzíti a láb mozgását: szám-
lálja a lépéseket, méri a sebességet, a megtett távolsá-

got, de adatokat szolgáltat a járás vagy futás techniká-
járól is. Az összegyűjtött adatok egy számítógépbe utó-
lag áttölthetők és elemezhetők. 

WYFeet márkanévvel fűtött frottírzoknit kínál a 
Faria da Costa cég. (Az elnevezés a Warm Your Feet, 
azaz „melegítsd a lábadat” kifejezésből ered.) A zokni 
kelméjébe fűtőszálakat helyeznek be. Melegítő hatásán 
túlmenően olyan szerkezetű, hogy szárazon is tartja a 
lábat (kivezeti az izzadságot). Elsősorban szabadban, 
hideg környezetben dolgozó emberek számára ajánlják. 

Nagyon érdekes megoldást mutatott be a Techtextil 
2015 kiállításon Kárpáti Judit Eszter iparművész, a 
Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem Fiatal Művé-
szek Stúdiójának tagja 
Chromosonic elnevezésű 
interaktív textíliájával, 

amelyet a kiállítás szer-
vezői a diákok verse-
nyében I. díjjal jutal-
maztak. Kelméjét olyan 
színezékekkel mintázta, 
amelyek elektromos jel 
okozta hőmérsékletvál-
tozás hatására változ-
tatják a színüket. Az 
elektromos jelet hang 
vagy érintés is kiválthatja. A kelmébe megfelelően el-
rendezve vezetékrendszert épített be és egy speciális 
számítástechnikai program alkalmazásával érte el az 
elektromos jelek változását. Ezt a technikát egyébként 
2013-ban már egy divatshow alkalmával itthon is be-
mutatta egy ruhakollekción. 

Textíliák a gyógyászatban és az 
egészségügyben 

Az orvostudomány is sokat köszönhet a textilipar-
nak! Gondoljunk csak a textilipari eljárásokkal készített 
implantátumokra (mesterséges erek, sztentek, sebészeti 
hálók stb.), vagy azokra a speciális anyagokra, amelyek 
a kórházi textíliákat, ruházati cikkeket teszik biztonsá-
gosabbá fertőzések tovaterjedése ellen, nem is beszélve 
a különféle műszerekben használt különleges szűrőkről. 
A gyógyászati segédeszközök terén is igen széleskörű 
alkalmazásokkal találkozunk. A viselhető elektronika 
területe is szorosan kapcsolódik az orvosi alkalmazá-
sokhoz. A világban nagyon sok kutató és fejlesztő inté-
zet, valamint gyártó foglalkozik ezekkel a témákkal.  

A Hohenstein Intézet által kifejlesztett – és a 
Techtextil 2015 egyik innovációs díját elnyert – ARTUS 

készülék koraszülött babák számára készült. A beren-
dezést az inkubátorban kell elhelyezni és azzal olyan 
körülményeket igyekeznek létrehozni a koraszülött cse-

 
A Bomedus derékpánt a 
beépített elektródákkal 

 
Láz érzékelő 

 
Napelemként működő szál 

(Konarka) 

 
ARTUS berendezés 

 
Chromosonic 
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csemő számára, mintha az anyaméhben lenne. A baba 
egy kötött kelméből készült, levegővel felfújt bölcsőben 
fekszik, amelyben az akusztikus egység révén folyama-
tosan hallja imitált módon az anyja szívverésének és 
hangját. A berendezés szabályozott módon ringatni is 
tudja a bölcsőt. 

A Techtextil 2015 kiállítás egyik innovációs díját 
nyerte el az EMPA cég azzal a készülékével, ami a mell-
kasra erősítve tartósan figyeli a szívműködést és a vér-
keringést, EKG-diagramot vesz fel. Működéséhez szük-
séges, hogy az elektródák folyamatosan nedvesen érint-
kezzenek a bőrfelülettel. Ezért az övben egy mintegy 30 
ml vizet tartalmazó tartályt alakítottak ki (ez a mennyi-
ség akár 5 napra is elegendő). Az elektródák nedvesen 
tartását egy kis, hímzéssel (!) előállított párnázat bizto-
sítja, amit egy plazmakezeléssel ellátott poliészterfonal-
ból készítettek el.  

Annak elkerülésére, hogy az izzadt láb a cipőben 
kellemetlen nyirkos érzést okozzon, a PraneM cég 

DryWalk elnevezéssel egy talpbetétet szerkesztett, amely 
az izzadságot átereszti a cipőbélés felé, a láb felőli oldala 
száraz marad. 

A VÚB cég CleverTex néven elsősorban gyerekru-
házati cikkek számára fejlesztett ki egy biopamutból, 
lyocellből és kitozánból álló antibakteriális kelmét, 
amely rendkívül kíméletes a kisgyerekek érzékeny bőré-
vel szemben és megakadályozza ekcéma keletkezését. 

A Vestagen Technical Textiles cég a kórházi sze-
mélyzet részére Vestex néven olyan szövetet fejlesztett 
ki, amelyen a szokásosnál sokkal kevésbé tapad meg 
bármiféle szennyeződés. A 100 % poliészterszövet 
antimikrobiális és vízlepergető kikészítésű, ugyanakkor 
lélegzőképes. Antibakteriális tulajdonsága folytán, és 
mivel a szennyeződés nem tapad meg rajta, csökkenti 
az a veszélyt, hogy viselője kórokozója hordhat szét a 
kórház területén. 

A Magic cég Four 
Stop terméke rendkí-
vül nedvszívó szálbun-
dát tartalmaz és felüle-
ti kialakítása is olyan, 
hogy nedves talajon 
egyáltalán nem csú-
szik. Ez a tulajdonsága 
alkalmassá teszi pél-
dául kórházi papucsok 
talpának készítésére. 
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