VEGYIPAR ÉS KÉMIATUDOMÁNY

Kutasi Csaba

Fémezett szálasanyagok
és textíliák
A „gyógyító réz” régóta ismert, így kerültek előtérbe a rezezett
textíliák is. A rézbevonatú textilanyagok elektromágneses árnyékoló hatásukkal, a réz alaprétegű réz/ón, illetve réz/nikkel összetételű fémezett textilfelületek a mikrohullámú sugárzás káros hatásaival szemben nyújtanak védelmet. Az ezüstözött vágottszálakat/fonalakat főként antisztatizáló jelleggel (padlószőnyegek,
üléskárpitok, szűrőszövetek stb.) hasznosítják, illetve antibakteriális képességüket kihasználva egészségügyi célokra alkalmazzák.
A különféle védelmet ellátó fémezett textíliák előállítása nem
oldható meg könnyen, miután a textil nyersanyagok, így a szintetikus szálak sem vezetik az elektromos áramot, ezért a fizikai,
elektrolízises fémfelvitel érdekében felületüket először kémiai
úton vezetővé kell tenni.
szálasanyagok – kiemelten a hidrofób szintetikus szálak –
közismerten kiváló elektromos szigetelők, így a fémezéshez
mindenekelőtt vezetővé kell tenni a textil alapanyagot. A különböző fémbevonatok felvitelénél alapkritériumként fogalmazódik
meg, hogy fémréteg ne csökkentse a szálasanyag/textilfelület hajlékonyságát, rugalmasságát, könnyű alakíthatóságát a gyártás és
a rendeltetésszerű felhasználás során. Szintén fontos követelmény
a bevonat tartóssága: így a használat (alkalmazás, viselés stb.), illetve a kezelés, gondozás (tisztítás stb.) során nem következhet be
hatáscsökkenés. Ezért lényeges a 0,1–1 µm körüli, jól rögzített
fémréteg kialakítása az alkalmas szálasanyagon, textilfelületen.
A szálasanyagok közül erre azok alkalmasak, amelyeknél az alapozó fémréteg (szál-fém határfelület) tartós tapadását a szálat
felépítő láncmolekulák funkciós csoportjai és a fémionok között
létrejövő erős kémiai kapcsolat is segíti. Tapasztalatok szerint főleg a poliamid, ezen belül a poliamid 6,6 mikroszál (ún. nejlon típus, polikondenzációs műanyag) a legalkalmasabb (1. ábra).
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1. ábra. A fémezett szál felépítése

A nagy finomságú mikroszálak az 1 decitexnél finomabb
(10 000 m szál 1 g-nál kisebb tömegű), kb. 5 µm alatti szálátmérővel rendelkező szálasanyagok (a legfinomabb gyapjú 15 µm

keresztmetszeti
mikroszkópi kép
,,szigetek a tengerben” szerkezet

később eltávolítandó
kötőanyag

keresztmetszeti
mikroszkópi kép
,,napraforgó”-szerkezet

kötőanyag-„tengert”, így kialakulnak a rendkívül nagy finomságú
és egyenletességű mikroszálak. A másik, ún. „napraforgó-módszernél” (az átmeneti szál keresztmetszete a virágra hasonlít) sugárirányban foglalnak helyet a leendő mikroszál-képződmények
(pl. a 6–12 poliamid-ág a szirmok szerinti metszetben helyezkedik el). A csillagszerű kötőváz (pl. polisztirol) a későbbi oldásnál
(pl. az ilyen bikomponens fonalból képzett kelme kikészítésénél
végrehajtott szétválasztás során) távozik el [1] [2] (2. ábra).
A bevezetőben említettekre visszatérve, a műanyagok, így a
szintetikus szálak nem vezetik az elektromos áramot, ezért az
elektrolízises fémfelvitel érdekében felületüket vezetővé kell tenni. Mindenekelőtt lényeges a műanyag felszín zsírtalanítása és
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leendő mikroszálak

2. ábra. Mikroszálak előállítása bikomponens szálgyártással
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szálátmérőjű). Az egyenletesen hengeres, parányi képződmények
előállítása jelenleg már történhet közvetlen szálképzéssel (direktfonó eljárás), vagy bikomponens módszerrel (a szálat felépítő
anyag mellett ún. átmeneti kitöltést, kötést biztosító komponens
a másik összetevő). A direkt-fonó szálképzésnél nemcsak a szálképző fej furatainak kiképzése igényel egyedi technikát, hanem
a szálképző massza rendkívüli tisztasága és homogenitása is
alapkritérium az egyenletesség elérésére. Az elterjedtebb bikomponens mikroszál-előállító módszerek közös elve abban nyilvánul
meg, hogy a szálképző fej nyílásai a normál szálakhoz hasonlóak
– mintegy „durvábbak” – lehetnek (így többek között az egyenletesség jobban biztosítható), majd a későbbiekben távolítják el a
finom szálakat átmenetileg beágyazó, körülvevő, már fölöslegessé
vált másik összetevőt.
Az ún. „szigetek a tengerben” elnevezésű módszerrel előállított
szálképződmény 90%-át kitevő, leendő mikroszál polimerek (poliamid stb.) alkotják a szigeteket, ezeket pedig egy másik (később
eltávolítandó) nagymolekulájú anyagba (polivinil-acetát, polietilén stb.) ágyazzák. Az így megszilárdult bikomponens rendszerből a megfelelő textilgyártási fázisban szerves oldószerrel, lúgos
hidrolízissel, illetve más eltávolítóanyaggal kinyerik az említett
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hidrofillé tétele, majd mikroérdesítése, amelyet különböző módszerekkel (pl. plazmakezelés) érnek el. A kémiai előkészítés során lényeges a fém kristálymagok létrehozása a fém érzékenyítése és aktiválása céljából. A kémiai, redukciós fémleválasztással
(külső áramforrás helyett elektront átadó redukálószerrel) felvitt
vékony rétegek jó tapadószilárdságot biztosítanak a későbbi galvanikus fémbevonat kialakításához. A kezelőfürdő rézsót, komplexképzőt [komplex formában oldatban tartja a réz(II)iont], lúgos pH-t beállító anyagot és elektronátadó redukálószert (pl. hidrazint) tartalmaz [3] (3. ábra).
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3. ábra. Szintetikus szál kémiai fémezése

A fő fémréteget elektromos áram hatására végbemenő elektrokémiai eljárással építik fel, ennek során az elektrolitoldatból kiváló fém a vezetővé tett műanyag felületre rakódik (4. ábra).
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4. ábra. Poliamid 6,6 szálasanyag fémréteggel való bevonása
elektrolízissel

Az alkalmazandó fémeket tekintve a réz-, illetve a réz/ón,
réz/nikkel, továbbá az ezüstbevonatok terjedtek el. A réz, mint
elektromágneses árnyékoló, a réz/ón, illetve réz/nikkel (mindig a
réz az alapréteg) fémezett textilfelületek mikrohullámú berendezések szalag- és egyéb tömítéseiként kerülnek felhasználásra,
az ezüstözött vágott szálakat-fonalakat főként antisztatizáló (szűrőszövetek, padlószőnyegek, üléskárpitok stb.), illetve egészségügyi célokra alkalmazzák.
A fémbevonatok a szál/textília tömegére viszonyítva ezüsttel
történő fémezés esetén 7–20 g/m2-t, rézzel végzett fémezésnél
20–35 g/m2-t tesznek ki. A fémezett textilanyagok ellenállása 0,1–
0,01 ohm/négyzetes vizsgálófelület. A textilanyagra felvitt fémet
ezüst esetén védőbevonat nélkül, vagy nikkel védőréteggel látják
el, réz esetén a külső védőréteg nikkel, ón, illetve szerves inhibitor lehet [4].

A mikrohullámú sugárzás és hatása az emberre
A mikrohullámok egyenes vonalban terjednek, jeltovábbító tornyok és műholdak nélkül a Földön 50–60 km-es távolságra jutnak el. A 30 cm-től 1 mm-ig terjedő hullámhosszúságú, 1–300 GHz
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frekvencia-tartományú elektromágneses sugárzást nevezik mikrohullámnak.
A hullámhosszon kívül az intenzitás (teljesítménysűrűség) is
rendkívül fontos, különösen a 10–1000 W/m2-es tartomány élő
szervezetekre kifejtett hatását kell figyelembe venni. Szűkítve az
energiahatárokat, 100 W/m2 fölött kimutatható az idegsejtekre
gyakorolt befolyás, 500 W/m2-nél nagyobb energiabevitelnél káros túlmelegedések tapasztalhatók a szervezetben. Így nemcsak
az elsődleges mikrohullámú igénybevétellel kell számolni, hanem
a sugárzás elnyelődésével összefüggő hőhatással is (a nagy behatolási képesség miatt a belső szövetekre gyakorolt károsító következmény fokozottan fennáll). A fejlődési rendellenességek sokasodnak a nagy energiájú adó- és átjátszóállomások, lokátorok
környezetében, az emberi elváltozások mellett az állatoknál mozgáskoordinációs zavarok, illetve súlyosabb idegkárosodások is kimutathatók. A mikrohullámú berendezéssel (nemcsak a mikrohullámú sütő tartozik ide, hanem a mobiltelefonok, radarkészülékek, műanyaghegesztő berendezések, rádióterápiás készülékek
stb.) dolgozó, ezek környezetében tevékenykedő emberek körében jellegzetes káros következményként gyakori a fejfájás, szédülés, alvási probléma, depresszió, valamint a szürke és esetleg a
zöld hályog előfordulása is. A mobiltelefonok 800, 850, 1800, 2100
és 2600 MHz-es sávokban működnek, a készülékek átjátszótornyok segítségével tartják egymás között a kapcsolatot. A GPSrendszerek műholdak segítségével adnak információkat (1575,42,
1227,6 MHz frekvenciával). A mobiltelefonok sugárzása a fülhöz
emelve esetleg lehet kedvezőtlen, ezzel szemben az átjátszóállomások az év minden napján és órájában fokozott sugárzásnak teszik ki az emberi szervezetet. A sugárzás nem azokra káros, akik
az átjátszó alatt laknak, hanem azokra, akik az átjátszótornyokat hordozó épülettel szemben vagy mellette élnek. Minél közelebb tartózkodik valaki, annál nagyobb sugárzás éri. Így egyértelműen fontossá válik a fémezett textíliákkal kialakított elektromágneses árnyékolás a veszélyeztetett helyeken [5]. (A mikrohullámú sütő 2,45 GHz-es rádióhullámokkal forgatja és rezegteti
a melegítendő anyag dipólus molekuláit, ami hőfejlődéssel jár. A
wifi eszközök 2,4 GHz-en működnek.)
Külön meg kell említeni a sokakat érintő szívritmus-szabályzók elektromágneses interferencia elleni védelmét. Kísérletek
alapján megállapították, hogy a 2,45 GHz-es mikrohullám 20
mW/cm2 teljesítménysűrűségű impulzus esetén már képes megváltoztatni, gátolni a pészméker kimeneti jelét. Egy fémezett szövetből készített rövid ujjú ing, mellény a térerőt annyira leárnyékolhatja, hogy a ritmusszabályzó működésében nem következik
be zavar.

A fémezett textíliák által nyújtott védelem
Az elektromágneses árnyékolástechnika alkalmazása több területen kerül előtérbe, elvét tekintve egy lehatárolt környezet (pl.
épületen belüli tér, falak, mennyezet, padozat alatti rész) védése
vagy a sugárforrás árnyékolása lehet a feladat [5].
– A védelem megoldható a védeni kívánt helyiség fémezett
textíliákkal történő kitapétázásával (ablaknál fényáteresztő speciális fémezett hálóval). Így árnyékolható le egy műtőhelyiség,
intenzív ápolásra kialakított szoba, nagyfrekvenciás fizikoterápiás berendezést magába foglaló kezelőhelyiség stb. A kedvező hatás a Faraday-kalitka elvén valósul meg, a fémhálóval körülvett
térrészbe nem hatol be az elektromágneses erőtér, az árnyékolt
egységben a kedvezőtlen hatások kiküszöbölhetők.
– Másik megoldás lehet egy érzékeny berendezés köré fémeMAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA
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zett textilből kialakított burkolat, amely a külső nagyfrekvenciás
behatásoktól védi a műszert. A különböző mikrohullámú berendezések nyílászáróinál ún. nagyfrekvenciás tömítéssel (öntapadó
fémszövet-bevonatú szivacsszalagok, fémezett tömítések stb.)
biztosítják a védelmet. Hasonlóan hatékony védőburkolatot jelentenek a fémezett textillel kialakított árnyékoló bevonatok egyes
speciális kábeleken. Védőruházatként a fémezett textíliából készített felsőruházatok, a számítógépek előtt dolgozó várandós
nők elektroszmog elleni védelmét ellátó konfekcionált termékek,
illetve a legkülönbözőbb veszélyeztetett műszaki területen tevékenykedők részére gyártott védőeszközök alkalmasak. A fémezett textilfelület teljesen megőrzi az alapkelme hajlékonyságát,
rugalmasságát, esését, vízgőz- és légáteresztő képességét és egyéb
fiziológiai jellemzőit, konfekcionálása (szabása, varrása) hagyományosan megoldható. A 10–20–35 g/m2-es fémezési tömegnövekmény egy átlagos (pl. 120–150 g/m2) ruházati kelme területi
sűrűségét 8–29%-kal növeli, ennek nincs számottevő hatása a
késztermék viselési jellemzőire.
A nagyfrekvenciás árnyékoló hatást a hangnyomásszintnél ismert decibelben határozzák meg (a hullámmozgás azonossága
alapján), az igényektől függően 40–80 dB-es árnyékolás valósítható meg 50 MHz fölötti nagyfrekvenciás sugárzás esetén (5. ábra).

Egyes fémezett textíliákat egészségügyi célokra is hasznosítanak [6].
Az önsterilizáló ezüstbevonatú szálasanyagok hatásossága, antibakteriális képessége azzal magyarázható, hogy a pozitív fémionok mintegy megkötik a negatív töltésű mikroorganizmus fehérjéket. Ennek megfelelően gyógyszeres kezelés nélkül gyógyulhatnak a neurodermitiszes elváltozások (veleszületett túlérzékenységek, pl. ekcémák). Alkalmaznak ezüst nanorészecskékkel
ellátott szálakból, illetve ezüstbevonatú poliamidból kötött textíliákat alsóruházatnak, illetve szövött cikkeket ágyneműkhöz (matrac, huzat stb.) különböző kórokozók által kialakult bőrbetegségek leküzdésére (6. ábra).
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A rezezett textília hatékony száraz melegterápiás eszköz, egyúttal helyileg tartósan alkalmazható a szív megterhelése nélkül.
Ez a fém nagyon jó hővezető képességgel rendelkezik, és az infravörös sugarak visszatükrözésével kiegyenlíti a testfelület hőegyenetlenségeit. Hatására a keringésben zavart szenvedő testré-
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5. ábra. Példák a fémezett textíliák ruhaipari alkalmazására

Az antisztatizálás területén szintén fontosak a fémbevonatú
szálak, fonalak és textíliák. Különösen a hidrofób szintetikus szálakra jellemző a fokozott elektrosztatikus feltöltődés, és a kisülés szikraképződéssel jár. A tűzveszély mellett az említett dörzselektromosság több elektronikai berendezés (pl. számítógépek)
működésére rendkívül kedvezőtlenül hat. A fémezett textilanyagokkal a műanyag textilszerkezetek jó vezetővé válnak, kiküszöbölhetők a szikrázások, kellemetlen érzést okozó sercegések. Így számos területen alkalmazzák őket: ilyenek például a repülőgépülések textilanyagai, a számítógépteremben használt
padlószőnyegek, egyéb kárpitok, szőnyegek, tűz- és robbanásveszélyes helyeken alkalmazott szűrőszövetek. Az antisztatizálás
célú textíliákhoz ezüstözött vágott szálakat, fonalakat használnak, mindössze 0,1%-nyi mértékben. A szövetbe 1,5–2 cm-enként
kvadratikusan beszőtt ezüstözött fonalakkal, textil padlóburkolatban a fémezett szálak megfelelő eloszlású előfordulásával érhető el eredményes hatás. A fémezett szálasanyagok közreműködésével kialakított textilszerkezetek tisztításállósága is megfelelő, az antisztatizáló képesség a használat, gondozási műveletek
során is hatékonyan megmarad.

derékpánt

szekben fokozódik a vér-, illetve a nyirokáramlás, visszaáll a normális működés. A réz a bőrön át is katalizálja a szervezetben lévő szuperoxid-dizmutáz enzim működését (a folyamatosan keletkező szuperoxid-anionokat semlegesíti a sejtszervecskékben), így
enyhíti a reumatikus és ízületi fájdalmakat. Hasonlóan előnyösen
alkalmazhatók a textil-réz termékek görcsök (pl. különböző eredetű fejfájások) megszüntetésére, a krónikus mozgásszervi problémák (pl. meszesedés eredetű gerinc- és ízületi problémák, reumatikus elváltozások, törések, rándulások utáni állapot, izomkötöttség stb.) okozta kellemetlenségek felszámolására (7. ábra). GGG
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