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I. 
Megemlékezés 

 

425 éves a kötőgép! 
 

William Lee 1589-ben találta fel a 
kötőgépet 
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Előzmények 

A kötött kelme egy ősi vál-
tozata. I. e. 6000 körül ké-
szülhetett, a dániai Tybrind 
Vig tóból került elő. Az Észak-
Európában talált textil lele-
tek között a legrégibb. 

http://www.abc.se/~pa/publ/tybrind.htm 
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Előzmények 

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 
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Előzmények 

Nålebinding eljárással készült kelme-
töredék Dura Európoszból (készül-
hetett  az i. sz.  3. században). 
 
Dura Európosz ókori város az 
Eufrátesz partján, a mai Szíria terü-
letén feküdt. I. e. 300-ban macedó-
nok alapították, 256-ban a perzsák 
lerombolták. Helyén ma Szálhije 
város áll.  

http://www.knitty.com/ISSUEspring06/FEAThistory1
01.html 

A nålebinding technikával készült ősi termékek 
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Előzmények 

Egyiptomból, az i. sz. 5.-
6. századból előkerült, 
nålebinding technikával 
készült gyapjúzokni. 
 
Nyilvánvalóan szandál-
hoz használták, ezért vá-
lik el a nagyujj a többi 
lábujjnak kialakított hely-
től. 

http://knitty.com/ISSUEspring06/
FEAThistory101.html 

A nålebinding technikával készült ősi termékek 
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A kötés kezdetei 
A mai értelemben vett kötés technikája – ter-
mészetesen kézzel végezve – nagy valószínű-
séggel 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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Kézi kötés tűkkel 

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 tevékeny-
séget kezdetben leginkább a férfiak 
végezték, de mivel iskolákban és zár-
dákban is oktatták, így a minden-
napok részévé vált. 

Bertram mester (1330-1414): Madonna köt 
Buxtehude oltár, Hamburg, Kunsthalle  
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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 
menyasszonyát (vagy feleségét?) 
látva jutott arra a gondolatra, hogy 
megpróbálja gépesíteni ezt a munkát. 

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

A Lee-féle kötőgép egy régi 
ábrázolása 

Lee-rendszerű kötőgép az egykori 
hódmezővásárhelyi Kokron 

gyárból (XIX. sz.) 
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Lee kötőgépe 

Kötőműhely a 18. században. 
Kép a Nagy Francia Enciklopédiából 
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II. 
Kötőipari technika alkalmazásával 

készült műszaki textíliák 
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Hagyományos ruházati kötöttáruk 

… de a kötött kelmék alkalmazási területe ma már sokkal szélesebb! 
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A műszaki textíliák csoportosítása 

A mezőgaz-
daságban 
használt 
műszaki 
textíliák 

Az építőipar-
ban használt 
műszaki 
textíliák 

A ruházat-
ban nem 
főanyagként
használt 
textíliák 

Geotextíliák 

A bútoripar-
ban használt 
műszaki 
textíliák 

A gépipar-
ban használt 
műszaki 
textíliák 

A gyógyá-
szatban 
használt 
műszaki 
textíliák 

A jármű-
gyártásban 
használt 
műszaki 
textíliák 

A környezet-
védelemben 
használt 
műszaki 
textíliák 

A csomago-
lástechniká-
ban használt 
műszaki 
textíliák 

A védőru-
hákban hasz-
nált műszaki 
textíliák 

A sportszer-
gyártásban 
használt 
műszaki 
textíliák 



15 

A különféle célra használt műszaki 
textíliák súlya (értékben) 

Agrotech
; 8,5% Bautech; 

11,0% 

Clothtech; 
7,0% 

Geotech; 
3,0% 

Hometech

; 11,5% 

Indutech
; 13,5% 

Medtech
; 10,0% 

Mobiltec
h; 14,0% 

Packtech
; 15,0% 

Protech; 
1,5% 

Sporttech

; 6,0% 

2010.  évi adatok 2013.évi adatok 
(Gherzi) 

Kompozit 
erősítő 

anyagok 
4% 

Nemszőtt 
kelmék 

10% 

Kelmék, 
hálók 

műszaki 
célokra, 
kötelek, 

szőnyegek 
13% 

Ruházat, 
lakástextil 

(nem 
műszaki) 

73% 
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Nemszőtt 
kelmék 

40% 

Szövetek 
35% 

Kötött kelmék 
16% 

Egyéb 
eljárások 

9% 

A műszaki textíliák fő kelmefajtái 
(2005) 

AVR - Allgemeiner Vliesstoff-Report 
2007/3 
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  Kompoziterősítő anyagok 

 Betonerősítő anyagok 

 Hálók az építőipar, a mezőgazdaság, a csomagolástechnika 

     és a sportszergyártás számára 

 Geotextíliák 

 Szűrők 

 Funkcionális ruházatok 

 Gyógyászat (kötszerek, protézisek, implantátumok,  

     rehabilitációs termékek stb.) 

A kötött műszaki textíliák fő 
felhasználási területei 
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Alapismeretek 

Két nagy csoport: 

1) vetülékrendszerű kötött kelme 

2) láncrendszerű kötött kelme 

    (Az elnevezés a szöveteknél 

alkalmazott szakkifejezésekből került 

át a kötött kelmékre.) 

Kötött kelme: 

olyan fonalból készült, lap vagy cső alakú 

képződmény, amelyet hurkokká alakított 

fonalból létrehozott, egymásba 

kapcsolódó szemek alkotnak. 
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Alapismeretek 

a) Kanalas tű (sík- és 

körkötőgépek, raschel-gépek, 

láncrendszerű körkötőgépek, 

horgológépek) 

 

b) Horgas tű (síkhurkológépek, 

lánchurkológépek) 

 

c) Tolókás tű (síkkötőgépek, 

lánchurkoló- és raschel-gépek) 

 

d) Karabíner tű (horgológépek) 

A kötőgépeken alkalmazott tűfajták 
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A kötőgépek csoportosítása 

A kötőgépek egy része – 
a típustól függően – 

különböző tűfajtákkal 
dolgozik, ezért nincs sok 

értelme a korábbi, a 
tűfajtától függő  

„kötőgép–hurkológép” 
megkülönböztetésnek. 



21 

Vetülékrendszerű kötőgépek 

Síkkötőgép 
Shima Seiki 

Nagy átmérőjű 
körkötőgép 

Terrot 

Körkötőgépek 

Kötőgépek 

Kis átmérőjű 
körkötőgép 

(pl. harisnyakötőgép) 
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Sík tűágyas láncrendszerű kötőgépek 

Lánchurkológép 
Karl Mayer 

Raschel-gép 
Liba 

Horgológép 
Comez 

Kötőgépek 
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Rius Rius 

Kötőgépek 

Láncrendszerű körkötőgép 
Rius 
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A varrvahurkolás a láncrendszerű kelmeképzés és a varrás egyesítésének 
technikáján alapszik és eredetileg a szálbunda mechanikai megerősítésére 
szolgált. A. A 20. század ötvenes éveiben jelent meg, első változata a Maliwatt 
volt, ennek továbbfejlesztésével alakultak ki további változatai. 

Malivlies Maliwatt Kunit Multiknit 

Karl Mayer/Karl Mayer Malimo 

Szálbunda alapú varrvahurkolt kelmék 
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Malivlies 

 Párnázat gépkocsik üléseiben 

 Lángálló szálakból  

    készült bélések védőruhákban, 

 Téli meleg kabátbélés 

 Tisztítókendők 

Kunit 

 Laminálási alapkelmék 

 Párnázat gépkocsik üléseiben 

 Kompozit-erősítőanyagok 

 Tisztítókendők 

Maliwatt 

  Laminálási alapkelmék 

  Üvegszálból készült szigetelések 

  Kompozit-erősítőanyagok 

  Tisztítókendők 

… és még sok egyéb 

Szálbunda alapú varrvahurkolt kelmék 

Multiknit 

 Gázszűrők 

 Gépkocsikban használt levegőszűrők 

 Egyéni védőfelszerelésekben 

    alkalmazott levegőszűrők 

 Maszkok 

Alkalmazási területek 
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A varrvahurkolás technikáján alapuló 

újabb kelmeszerkezetek 
 

Monoaxiális 
vetülék irányban 

Biaxiális Multiaxiális 

Irányított tulajdonságú kelmék 

Monoaxiális 
lánc irányban 

Multiaxiális kelme előállításának elve 

Ezek a kelmék – szerkezetüknél fogva – 
egy,  két ill. minden irányban nagyjából 
azonos teherbírásúak. 
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Fonalakból és szálbunda alapú kelméből álló összetett 
kelmeszerkezet 

„Kompozitkelmék” 
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Leggyakoribb alkalmazásuk a kompozit-erősítés 

Irányított tulajdonságú kelmék 

Szélkerék Sporteszközök Hajótest 

Repülőgép alkatrészek Gépkocsi alkatrészek Gépkocsi karosszéria- 
elemek 
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Vastagságában rugalmasan 
összenyomható 

Raschel-gépi 

Körkötött Síkkötött 

Üreges („3D”) kötött kelmék. 

Liba 

 
Kötéstechnikán alapuló  fontos 

továbbfejlesztett kelmeszerkezetek 
 

y 

x 

Üreges kelme 
készítésének elve 

raschel-gépen 

Üreges kelme 
készítésének elve 

körkötőgépen 
Az üreges kelme vastagságát az x méret 

határozza meg 
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Az üreges kelmék fő felhasználási területei 

 Kompozit-erősítőanyag 

 Szűrők 

 Gépkocsigyártás (ülésbetétek) 

 Bútoripar (párnázott ülőbútorok) 

 Törlőruhák (mikroszálas, körkötött) 

 Ágybetétek, matracborítás 

 Ortopédiai segédeszközök 

 Cipőipar 

 Funkcionális ruházatok (párnázat, hőszigetelés stb.) 

 Geotextíliák (vízelvezetés) 
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Az üreges kelme egy érdekes alkalmazása: 
a „jegesmedve-ház” 

A „jegesmedve-ház működési elve a jegesmedve bundájának szerkezetéből vezethető le. A 
jegesmedve bőre fekete és így kiváló melegtartó. A bunda fehér szőrszálai üregesek, így 
maguk is hőszigetelők, emellett az infravörös sugarakat bevezetik a bőrbe, ahol elnyelődnek 
és hővé alakulnak. 

http://www.enbausa.de/solar-geothermie/aktuelles/artikel/eisbaer-bau-arbeitet-mit-flexiblen-solarkollektoren-3229.html 
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Liba 

Speciális két tűágyas raschel-gépen vetülékbefektetéssel 
készült textilszerkezet betonerősítés céljára. A két 
kelmeréteg távolága (a teljes kelmevastagság) a két tűágy 
távolságától függ és 15–30  mm között állítható be. 
Ugyancsak változtatható a rácssűrűség (a nyílások mérete). 

A beton erősítése történhet a beton anyagába kevert 
szálakkal vagy – a betonvasak helyettesítésére – fonalakkal, 
kelmerétegekkel. Az utóbbi esetben  különböző kelme-
típusok alkalmazhatók (szövetek, kötött vagy nemszőtt 
kelmék, betonoszlopk erősítésére fonatolt kelmék stb.).  

                  Ez az ábra egy monoaxiális kötött kelme 
használatát mutatja betonerősítés céljára. h
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Betonerősítő kelmék 
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Raschel-gépen készült, fonalbefektetés 
nélkül készített rácsos szerkezetű kötött 
kelme vékony, hajlékony műanyag lemezek 
erősítésére. Az ilyen kelmét beágyazzák a 
műanyag  (többnyire PVC-) mátrixba.   

Lánchurkolt háló, amit 
papírra ragasztanak  erő-
sítés céljából. Az ábra egy 
ily módon megerősített 
boríték belsejét mutatja. 

Erősítő kelmék 
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Geoműanyagok: 

 geotextíliák:       szőtt, kötött, tűzött, valamint nemszőtt kelmék, amelyek 
                                   hajlékonyak, vízáteresztők. Felhasználási céljuk: rétegek 
                                   szétválasztása, szűrés, vízelvezetés, a talaj megerősítése és 
                                   eróziójának akadályozása; 
 georácsok:          nyílásokkal rendelkező, hálószerű termékek, amelyeket vagy 
                                   valamilyen textilipari eljárással állítanak elő, vagy egymásra 
                                   fektetett, egymást keresztező műanyag huzalok (vastag 
                                   monofilamentek) alkotnak, amelyeket a kereszteződési 
                                   pontokon összeragasztanak vagy összeolvasztanak; 
 geomembránok:   viszonylag vékony műanyag fóliák, céljuk a vízszigetelés; 
 geohabok:             műanyag habok, céljuk a helykitöltés és a rétegek 
                                     elválasztása;  

 geokompozitok:   többféle geoműanyag egyesítésével létrehozott termék. 

 A mélyépítőipar szaknyelve  szerint a geotextíliák és a georácsok az 
 ún. geoműanyagok egy-egy csoportját alkotják: 

Geotextíliák 
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A geotextíliák legtöbbjét szintetikus szálasanyagokból állítják elő, de 
egyes alkalmazási területeken – ahol ezeknek az anyagoknak a 
természetes lebomlása nem okoz gondot – természetes 
szálasanyagok is használhatók.  

Kötött geotextíliák és georácsok 

Kötött geotextíliák 

Kötött georácsok 

   A gépen      Kész állapotban 
                   (műgyantával telítve) 

Alpeadria Textil, Remanzacco 
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Lánc- és vetülékfonal 
befektetésre alkalmas 
láncrendszerű kötőgépen készült 
rács szerkezetű kelme 

A lánc- és 
vetülékbefektetés a 

szemképző eszközökkel 
(Liba) 

Kötött geotextíliák és georácsok 
Rács szerkezetű háló előállítása raschel-célgépen 
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Kötött hálók 
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 nem kuszálódnak össze 
és így kezelésük      
könnyebb, 

 nem sértik a beléjük 
csomagolt árut. 

Ezenkívül sokféle típusban 
és igen nagy termelékeny-
séggel gyárthatók. 

Rugalmas fonal (burkolt 
elasztán) alkalmazásával 
(a bélelőfektetést végző 
fonal helyén) rugalmas 
hálók is készíthetők. 

Kötött hálók 

A  kötött hálók leggyak-
rabban raschel-gépen vagy – 
kisebb átmérőjű csövek 
esetében – láncrendszerű 
körkötőgépen készülnek. 
Legfontosabb előnyük, hogy  
nincsenek bennük csomók, 
ezért 
  

Példa 
rugalmas háló 
alkalmazására 
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Kötött hálók 
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Liba 

Kötött hálók 
Alkalmazási példák 

Mezőgazdasági hálók 

Bálaháló 

K.Mayer 

Melegház árnyékoló háló Háló ültetvény védelmére 

Bálázó gép 6 méter széles hálókötő raschel-gép 
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Liba 

Kötött hálók 
Alkalmazási példák 

Csomagolóhálók 

Fóliafonalból készült 
zsák 

Gyümölcscsomagoló 
háló 

Karácsonyfa-csomagoló 
háló 

Járműipari hálók 

Rugalmas csomagtartó 
háló 

Rakományrögzítő 
háló 
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Liba 

Kötött hálók 
Alkalmazási példák 

Merítőháló Szúnyogháló Kapuháló 

Teheremelő 
háló 

Sport védőháló Ipari védőháló 
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Kötött csövek és kábelburkolatok 

Cső burkolatok ill. bélések 

Csövek 

Síkkötőgépen alakra kötött 
csőidomok 
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 kötszerek   egészségügyi 

harisnyák 

Néhány példa a sok (elsősorban a kötöttek) közül: 

 gyógyászati 
     segédeszközök 

 

 

Gyógyászati segédeszközök 

Mesterséges ér 

Sebészeti háló 

 implantátumok  

Karrögzítő háló 

Térderősítő Pólya 

Kötszer rögzítő háló 



45 

Gyógyászati segédeszközök 
Csonkharisnya. 
Körkötött termék, amelynek anyagát ezüst bevonatú textilszálak 
(X-Static) képezik. Az ezüst 
 meggátolja a gombák és baktériumok elszaporodását, 
 emellett jó hővezető képességénél fogva elvezeti a hőt is, tehát 

hűtő hatású, valamint 
 laboratóriumi vizsgálatok szerint javítja a nedvesség (izzadság) 

elpárologtatását. 
Anyag-összetétele: 94,2% poliészter/X-Static (5%) és 5,8% elasztán 
(Lycra). 

http://www.oandp.org/AcademyTODAY/2005Oct/7.asp 

Térderősítő. 
Részben kötött, részben szövött alkatrészek 

kombinációja. 
 

Hohenstein 
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Kötőipari technikával a kötszereket általában láncrendszerű 
kötőgépeken készítik 

Horgológép: 
szalag formájú kötszerek 

készítésére 

Láncrendszerű körkötőgép: tömlő 
formájú kötszerek készítésére 

Kötszerek 
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A szorítóerőt a kelmébe bedolgozott gumi- vagy elasztánfonal 
biztosítja. 

Gyógyharisnyák esetében a szorítóerő mértékét az orvos 
méretfelvétele alapján, a hossz mentén változóan állítják be. 

Karharisnya Szorító hatású 
egybekötött 

kesztyű 

Szorító hatású (kompressziós) 
egészségügyi termékek 

Gyógyharisnya 
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Az implantátumok az emberi vagy állati testbe beültetett 
mesterséges pótlások, vagy más meghatározott gyógyászati 

funkciójú segédeszközök. 

Láncrendszerű kötőgépen készült műerek (érprotézisek) 

Az leggyakrabban alkalmazott kötött implantátumok közé 
tartoznak a mesterséges véredények (erek) 

Implantátumok 
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A mesterséges erek mellett cső alakú implantátumokat 
(sztenteket) alkalmaznak a nyelőcső, a légcső, a húgycső 
rendellenességeinek gyógyítására is. Ez a cső kötött vagy 
fonatolt szerkezetű lehet és különféle méretekben (átmérőben 
és hosszban) állítható elő.  

Egyéb cső alakú implantátumok (sztentek) 

Implantátumok 

Ezeket a termékeket vetülék- vagy láncrendszerű körkötőgépen állítják elő. 
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A sérv kezelésére és a hasfal helyreállítására, de más műtéti célokra is használnak 
szövött vagy kötött hálókat. 

A sérvműtét egyike a leggyakrabban végzett sebészeti beavatkozásoknak, amelynek 
során a hasfal szétnyílt szöveteit egymáshoz közelítve újra össze kell erősíteni. A 
hagyományos műtéti eljárásnál ez azzal jár, hogy mindkét részben feszültség 
keletkezik, ami meglassítja a regenerálódást. Ha azonban egy hálót helyeznek be a 
nyílásba, amelyet mindkét oldalhoz hozzáerősítenek, ez a feszültség keletkezését 
megszünteti és a gyógyulás sokkal gyorsabb. A háló szervesen beépül a hasfal 
szöveteibe és véglegesen ott maradhat. Hasonlóképpen beváltak a hálók a máj, sőt a 
szív rögzítésére és mellműtéteknél is.  

Ezek a kötött hálók 
lánchurkológépen 

készülnek, biológiailag 
nem lebomló, de 

testbarát szintetikus 
anyagú monofil 

fonalakból. 

Implantátumok 
Sebészeti háló 
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Mesterséges szívbillentyűk 

A mesterséges szívbillentyűket szívbillentyű-elégtelenség esetén 
alkalmazzák. Legjobban elterjedt típusuk, az ún. mechanikus 
szívbillentyű fémrészeit PTFE, polipropilén vagy poliészterfonalból 
kötött textíliával burkolják, aminek révén be tud épülni a szervezet 
környező szöveteibe, ill. gyűrű alakú részét a textil bevonat 
segítségével be tudják varrni a megfelelő helyre. 

Implantátumok 

Kötött kelme burkolat 
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Köszönöm a figyelmüket. 
 

Lázár Károly 
lazarky@enternet.hu 

www.lazarky.hu 


