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Várható eredmények
•	 Kutatás a kéz védelmére szolgáló rezgéscsökkentő anyagokkal, valamint a rezgés szigetelés, illesztés, funkcionális és er-

gonomikus teljesítmény vizsgálati módszereivel kapcsolatban. 
•	 Védőkesztyűk prototípusainak fejlesztése és vizsgálata, melyekkel jelentős rezgéscsökkentés érhető el, emellett védenek 

a kés, fémlemez és egyéb éles tárgy használata során felmerülő kockázatokkal szemben, ezáltal hatékony védelmet biz-
tosítanak a betegségekkel és sérülésekkel szemben. 

•	 Új típusú, optimalizált és funkcionális zoknik/harisnyák/leggingsek fejlesztése és gyártása a textilgyártás során valamely 
speciális technológiai megoldás alkalmazásával. 

•	 Vizsgálati módszer kidolgozása a kifejlesztett prototípusok speciális jellemzőinek vizsgálatára, validálás, és a vizsgálati 
módszer felülvizsgálata körvizsgálatokkal. 

Célkitűzések
     A magyar résztvevők innovatív, rezgés elleni kötött védőkesztyű (egyéni védőeszköz) kialakítására alkalmas új textil 
a nyagszerkezetek, illetve funkcionális textilek kifejlesztésén dolgoznak, melyek képesek a mechanikai sérülések (késvágás, 
éles tárgyak) és munkahelyi balesetekkel szembeni védelmet biztosítani. A cél az optimális védelem kialakítása, hogy ezáltal 
a kesztyű viselője a használat során fellépő veszélyes körülmények között is képes legyen tevékenységét megfelelően végezni, 
miközben az a lehető legmagasabb szintű védelmet nyújtja számára. 
     A román partnerek olyan kötött termékek kifejlesztésére koncentrálnak, amelyek képesek megőrizni és fenntartani 
viselőjük egészségét, megelőzni a foglalkozási betegségeket és védelmet nyújtani a sport- és szabadidős tevékenységek során 
bekö vetkező balesetekkel szemben. A cél korszerű technikai megoldások kifejlesztése a termékekben (zoknik/harisnyák/leg-
gingsek) a felhasználásnak megfelelő új, multifunkciós (antibakteriális) nyersanyag kombinációk alkalmazásával. 
       A kifejlesztett textiltermékek nagy funkcionális teljesítménnyel és magas szintű kényelemmel rendelkeznek, csökkentett 
kockázatot jelentenek allergiás reakciókra érzékeny felhasználóknál, mindemellett pedig előnyös esztétikai tulajdonságokkal 
bírnak. 

     A projekt célja új típusú textiltermékek fejlesztése az egyes funkcionális jellemzők javítása érdekében különböző fel-
használási területeken, úgymint a rezgéssel szembeni védelem, az egészségmegőrzés és az életminőség javítása. A kifejlesztett 
termékeket speciális követelmények szerint optimalizálják. Ezen termékek lehetővé teszik a különféle tevékenységek sikeres 
végrehajtását, megszüntetik vagy csökkentik a kockázatokat és maximális védelmet biztosítanak.
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