
vészi szemléletének, de a kémiai tudománynak is. Egyik első be-
mutatójára 1989-ben Budapesten, a Fáklya klubban került sor.
Ennek megnyitására e sorok íróját kérte fel. Rá emlékezve ebből
a beszédből idézek néhány részletet.

Vajon mi késztette a természettudományok művelőjét más „va-
dászmezőkre”, a művészetek világába vivő, vakmerő kalandra?

Talán a tudományos tevékenységet bénító körülmények? Scho-
penhauer írja, hogy a tetterőt gúzsba kötő viszonyok felszaba-
dítják a képzeletet: minél kényszerítőbb a tétlenség, annál sza-
badabban szárnyal a képzelet! Ám Vízi Béla esetében erről nem
lehet szó: sikeres kutató és oktató: tudományos fokozatok birto-
kosa. Külföldi meghívások sora, aktív részvétele a tudományos
közéletben jelzi, hogy a külvilág elismerésének sincs híján!

Talán egyszerűen a kikapcsolódás vágya és igénye adta kezé-
be a megformálásra kész anyagot? Tán csak testet-lelket felfris-
sítő, az elfáradt agysejteket regeneráló hasznos időtöltést kere-
sett? Nos, aki valaha is hallotta őt művészetről beszélni, olvasta
idevágó írásait, ismeri a művészet iránti rajongását és alázatát,
ezt a magyarázatot is könnyen elvetheti.

Elhatározását, hogy érmeket készítsen, szorgalmas, alapos és
kitartó előtanulmányok követték, melyek kiterjedtek az anyagis-
meretre, az éremöntés és sokszorosítás technológiájára, a szerszá-
mokra és egyéb segédeszközökre is, beleértve – eredeti képzettsé-
gét tekintve nagyon is természetesen – az éremkészítés során le-
játszódó anyagi változások, kémiai folyamatok részletes feltárását. 

Vízi számára idegen a tehetségtelen dilettánsok felszínes, a
múzsákat gyakran megcsúfoló könnyelműsége, akik jóhiszemű
elvakultsággal vagy cinikus nemtörődömséggel „alkotnak” – jobb
esetben csak a maguk szórakoztatására. Ha már elhangzott a di-
lettáns kifejezés, engedtessék meg egy kurta közbeszúrás a szó s
a mögötte megbújó pejoratív jelentés kapcsán. Meggyőződésem,
hogy csakis az képes értékeset, maradandót létrehozni, akár a mű-
vészetben vagy a tudományban, akár a köznapi élet bármely terü-
letén, aki a dolgát komolyan veszi, hisz benne, szeretettel és önfel-
áldozóan műveli, aki számára maga a dolog fontos, és nem a pénz,
a siker s egyebek, melyek általa megszerezhetők. A dilettáns, ki
„per il loro diletto” (a maga gyönyörűségére) tesz, alkot, kinek sze-
mében maga a dolog a cél, tiszteletreméltóbb és tökéletesebb mű-
vek létrehozója lehet, mint a tanult szakember, a képzett mester, ki
tevékenységét pusztán megélhetési eszköznek tekinti.

Ha tehát nem az elmaradt tudományos sikerek miatti kárpót-
láskeresés, nem is a kikapcsolódás vágya, akkor mi lehetett a
művészi alkotóvágy ösztönzője? Esetleg a megkésve feltörő elhi-
vatottság, életteret követelő tehetség? Lehet, sőt bizonyára az is.
De Bernard Shaw így ír az ösztönös tehetségről: „Sohasem érez-
tem hajlamot az írásra, mint ahogy sohasem éreztem hajlamot
arra, hogy levegőt vegyek. Bármely természetadta tehetség egy
csöppet sem csodálatos, sőt még csak nem is érdekes annak az
embernek a számára, akiben megvan. A művészi alkotóképesség
csak a műkedvelő, a műbarát szemében csoda, akiből e képesség
hiányzik.”

Tovább nyomozva a művészi megnyilatkozást sarkalló okok
után, ahhoz a valószínűleg sokunkban ott lappangó közös kí-
vánsághoz értem, ami valami maradandó, lehetőség szerint kéz-

Vízi Béla művészi tevékenységét azonban megkülönbözteti
minden más pályatársáétól, hogy kémikusi és művész munkáját
összekapcsolta: alkotásai tárgyául túlnyomórészt kémiai jelensé-
geket, fogalmakat, konkrét molekulákat választott. Különösen
eredeti ötletként elvont, elméleti fogalmakat is „anyagiasított”,
szobrokká álmodva ezeket. 

Nem kizárólag a kémia területéről választott modelleket kis-
plasztikáihoz, neves személyekről, kollégáiról is kitűnő érméket
készített. Alkotásait, melyekhez szakszerű és érzékletes magya-
rázó szövegeket is írt, világszerte több tucat sikeres kiállításon,
tárlaton mutatta be, s szerzett ezzel híveket, nemcsak sajátos mű-
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Vízi Bélára emlékezve
ízi Béla, a Veszprémi Egyetem nyugalmazott docense, a ki-

váló kvantumkémikus és művészi kisplasztikák avatott al-
kotója 2020-ban hunyt el. Nem példa nélküli, hogy elismert ké-
mikus szakemberek az élet merőben más területein is maradan-
dót alkotnak. Kémikusok, s egyben kitűnő hangszeres művészek,
énekesek, filmrendezők, regény- és novellaírók, politikusok és
sportolók egész sora igazolja ezt. 
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zel fogható, tapintható, látha-
tó létrehozására irányul. Gya-
nítom, hogy valamennyiünk-
ben egész életünk folyamán
ott munkál a teremtő ösztön,
mely tevékenységre kénysze-
rít. Bennem, s azt hiszem sok
más sorstársamban is, akik –
mint jómagam – munkánkkal
pusztán elvont eredményekre
jutunk, a konkrét alkotás lehe-
tősége mindig kis irigységet
kelt mindazok iránt, akiknek
ez megadatott: az építésznek,
aki évek után is láthatja az ál-
tala megálmodott és felépített
házat, hidat vagy utat, a könyv-
kötőnek, szabónak vagy éksze-
résznek, aki gyönyörködhet
munkája eredményében, vagy
akár szintetikus vegyésztársa-

imnak, akik olykor ragyogó színekben pompázva, szépséges kris-
tályok alakjában láthatják a maguk tervezte reakció termékét. A
szellemi munka termékei, még ha betűkkel és számokkal rögzít-
hetők is, ezt a fajta örömet – a tárgyiasult munka közvetlen lát-
ványát – nem adhatják meg.

Amikor magát Vízi Bélát kérdeztem, mégsem a várt választ
adta. Arról beszélt, hogy gyermekkora óta különös örömet szer-
zett neki a szép tárgyak látványa, érintése. Élvezettel nézegetett,
vett kézbe egy érdekes színű vagy formájú kavicsot, fadarabot,
szövetet és ellenállhatatlanul vonzották az érmek. De mert az
éremgyűjtés költséges mulatság, amire nem volt módja, gondolt
egyet, és elhatározta, hogy majd ő készít magának.

Vízi plakettjeinek mintegy kétharmada portré, amelyek meg-
formálása – az igényes műfajon beül is – a legnehezebb próbaté-
telt jelenti. Feltűnően nagy számban találjuk közöttük a közel-
múlt erdélyi szellemi életének prominenseit, írót, nyelvészt, tör-
ténelemtudóst, hogy csak néhány nevet említsek a Kós Károlyén
kívül, Sütő Andrást, Balogh Edgárt, Szabó T. Attilát, Kemény Já-
nost és Mikó Imrét.

Az utóbbi időben azonban egyre több „kémia ihlette” munka
kerül ki Vízi Béla kezei közül. Írásaiból az is kiderül, hogy ezeket
egy új művészeti irányzat, a „kemizmus” első képviselőinek szán-
ja, sőt egy tudományon alapuló műveltség kultikus tárgyainak. 

A művészet tények, tárgyak, események, jelenségek, jellemek,
tettek – és még soká sorolhatnám, hogy mi minden – művészi

formába öntése, kifejezése, esztétikai élményként való feldolgo-
zása, legmélyebb értelmének megragadása és fantázia általi köz-
vetítése, másszóval absztrakció. S a tudomány? Nem absztrakció-
e szintén? Amikor egy kémiai folyamatot reakcióegyenlettel
írunk le, egy elektron tartózkodási valószínűségét háromdimen-
ziós geometriai alakzatokkal definiáljuk, atomok és atomcsopor-
tok összekapcsolódását kémiai képletként ábrázoljuk, a korpusz-
kuláris rendszerek dinamikáját matematikai formulákba öntjük,
az mind-mind absztrakció. 

Még az sem igaz, hogy a tudomány a realitások világára kor-
látozott. Az elektromágneses tér időbeli periodikus változását
például a valós mellé egy imaginárius komponenst társítva lehet
csak leírni; az Einstein-féle relativitási elmélet szerint tér és idő,
anyag és energia egymásba alakul; a kvantumelméletben alap-
vető jelentőségű Heisenberg-féle bizonytalansági elv a fizikai
mennyiségpárok egyikének egyre nagyobb pontosságú mérése
feltételéül a pár másik felének egyre fokozódó határozatlanabbá
válását mondja ki. Ne feledjük, tér és idő „ekvivalenciája” előbb
a filozófiában bukkan fel, majd a művészetben. Ha jól tudom,
legelőször Wagnernél. A Parsifal 1. felvonásában, midőn Parsifalt
az ősz Gurnemanz a Grál-templomba kíséri, halljuk Parsifaltól:

„Ich schreite kaum, Doch wähn’ ich mich schon weit” (Alig né-
hány lépés után már nagy távolságra érzem magam). S Gurne-
manz válasza: „Du siehst mein Sohn, zum Raum wird hier die
Zeit” (Lásd, fiam, itt térré válik az idő). És ha már Wagnernél va-
gyunk, nem az ő Hans Sachsa-e a művészi és köznapi tevékeny-
séget egyképpen kimagaslóan űző személyiség történelmi példá-
ja? A suszter-poéta, „aki minden cipőtalpra ráver egy ritmust”!
Mielőtt azonban túl messze ragadna az érvelés heve, ideje, hogy
mondandóm tulajdonképpeni tárgyára visszatérjek, s egyben vé-
gére is érjek.

Engedjék meg, hogy külön is felhívjam a figyelmet Vízi Béla
egyik „kemista” művére, amely a molekulák hőmozgását jelké-
pezi. Ez a Brown-féle hőmozgás a molekuláris világ alapvető jel-
legzetessége: minden részecske folytonos, véget nem érő moz-
gásban van, melynek energiája a környezettel való hőcsere révén
állandóan változik, s melynek során az egyedi részecske sorsát,
kölcsönhatását más részecskékkel, illetve a környezettel örökösen
változó térbeli helyzete és energiája szabja meg. 

A változó energiát a kémiai tudomány potenciálfelülettel rep-
rezentálja. A nagyobb energiájú részecske a hullámzó tengerre
emlékeztető felület egy magasabb pontján, az energiaszegényebb
korpuszkulum alacsonyabb szinteken, valahol egy hullámvölgy-
ben tartózkodik. A potenciálfelületet körtefából faragta ki Vízi
Béla, amelyen táncot lejtő bronz figurácskák jelképezik a mozgó
részecskéket. Az előrenyújtott lyukas tenyerű kéz az ambivalens
kémiai reaktivitást, a kölcsönhatási, egyesülési vagy átalakulási
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Hogy kinek mit mondanak még e szobrocskák – nem tudha-
tom. Sok mindenen múlik ez: alkotó é s befogadó lelki hullám-
hosszán, képzelőerején, akár a kémiai reakciókban a partnerek
konstellációján.

Bízom benne, hogy e figurák a szemlélőnek épp olyan tiszta
örömet szereznek, mint megteremtőjüknek, s ha csak néhányunk
egyre sivárabbá váló modern életébe az önfeledt gyönyörködés
pár pillanatát sikerülne belopniuk, akkor Vízi Béla barátom sem
pazarolta idejét feleslegesen és feleslegesre. 

Sohár Pál

készséget – a kémiai nyelvéről a művészetére fordítva – a létezés
örömét, a tettre készséget a társra lelés, a boldogság utáni vágyat
szimbolizálja. A kézforma, ha tetszik, szubsztrát és receptor,
avagy a nemi princípiumok jelképe, az ambivalencia az aktív és
passzív reakciópartner, a férfi és női szerep betöltésének egyide-
jű lehetőségét jelenti. Az örök körtánc pedig: tán vágyaink értel-
metlenségét, a halálba menetelést és örök újrakezdést, a hullám-
zó potenciálfelület a szerencse forgandóságát, sorsunk kiszámít-
hatatlanságát, a könnyed mozdulatok a fémbe fagyasztott ma-
dáchi – „a cél a küzdés maga” – gondolatot hordozza.
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Kutasi Csaba

A törökvörösolaj, a Szulfaril, az Optinol, az Egalol, a Colorfix, a
Tekagol, az Ipafor, a Lazappret, Urofix és a többiek hallatán so-
kakban felidéződnek a hazai textilipari üzemek korábbi dolgos
hétköznapjai. Ráadásul ezek mind magyar gyártmányú segéd-
anyagok voltak, döntő részüket az egykori Ipari Segédanyaggyár
fejlesztette ki, 1956 után az Egyesült Vegyiművek (amelybe az
Ipari Segédanyaggyár beolvadt) nagyvállalat – mint több későb-
bi újabb segédanyagok létrehozója – szállította. A textiliparral
szoros kapcsolatot ápoló vegyipari szakemberek és a felhasználó
gyárak textilvegyészei esetenként közösen fejlesztették ki a jobb-
nál jobb kemikáliákat. 

z Egyesült Vegyiművek (EVM) hazánk legnagyobb vállalatai
közé tartozott az 1980-as években. Telephelyén 1941-ben lé-

tesült a szintetikus gumi gyártásra szakosodott Magyar Vegyi-
művek Rt., amely állami támogatású beruházásként jött létre a
Magyar Ruggyantaárugyár Rt.-vel és a Péti Nitrogénművek Rt.-
vel együtt. 1956-ban a Magyar Vegyiművekhez csatolták az Ipari
Segédanyaggyárat. Így jött létre az Ipari Segédanyagok Gyára,
amelynek nevét 1957-ben Egyesült Vegyiművekre változtatták. A
nagyvállalatba beolvadt Ipari Segédanyaggyár régebben Lázár és
Dr. Offner Vegyészeti Gyár néven üzemelt Budapest IV. kerületé-
ben (Külső-Váci út 71.). Az EVM jogelődjét 80 éve alapították a
Budapesti XVII. kerületében, a Cinkotai út 26. alatt. A háború
után a gyár elsősorban oldószereket, szulfonátokat, később felü-
letaktív anyagokat is gyártott. 1992-ben a vállalat részvénytársa-
sággá (zrt.) alakult át, 1993-ban privatizálták. Ezt követően egy-
re csökkent az ipari segédanyagok előállítása, az ezredévforduló-
ra a társaság árukibocsátásának 90%-át már a háztartásvegyipa-
ri termékek tették ki. Az egykori Ipari Segédanyaggyár és a
nagyvállalat részéről kifejlesztett hazai textilipari segédanyagok
gyártása a 90-es évekig folyamatos volt. A hatékony, megbízható
minőségű segédanyagokat a fonodák, szövödék és kikészítőüze-
mek közkedvelten használták a pamut-, rost-, gyapjú- és selyem-

iparban egyaránt. 2013 decemberében – sajnálatos módon – vég-
legesen leállt a termelés az egykor nagy hírű vegyipari vállalatnál
(1. ábra). 

Textiliparunk aktív időszakát is felidézve emlékezünk a hazai,
többek között a fonásnál alkalmazott adalékokra, a szövés-elő-
készítési írezőszerekre, a több területen használatos felületaktív
anyagokra, a színezésnél, nyomásnál és végkikészítésnél alkal-
mazott kiváló segédanyagokra (2. ábra). A korábbi Ipari Segéd-
anyaggyárra utalt többek között az egyes készítmények fantá-
zianevének „Ipa” előtagja (pl. Ipafor, Ipatex, Ipamin).

Fonási segédanyagok

A kenőanyagok felvitelével – a fonás munkafolyamatainál fellé-
pő nagy igényvételektől – óvják az elemiszálakat. Általában a fo-
nás-előkészítés keverési műveletéhez kapcsolódik a kenés, ennek

A 80 éve alapított Magyar 
VegyiművekRt.–EgyesültVegyiművek
textilipari segédanyagai

A

1. ábra. A volt EVM 
(a régi fotók Uitz István gyűjteményéből származnak)
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során súrlódáscsökkentő anyagot juttatnak például permetezés-
sel a szálhalmazra, amely egyes textilalapanyagoknál puhító ha-
tást is kifejt. A minőségmegóvó felületkezelés eredményeként az
elemi szálak nem szakadnak el, rövidülésük nem következik be.
Ugyanakkor – estenként – a fokozottan csúszásra hajlamos szá-
lak feldolgozásánál csúszásgátló segédanyagra is szükség volt.

Jellegzetes segédanyagok:
• Emulgol F.13. Zsírsavészter-szulfonát, 72%-os zsírsavtarta-

lommal (amely teljesen elszappanosítható): jellegzetesen ész-
terszagú, sötétszínű, sűrűn folyó, olajszerű anyag. 

• Fonóolaj F. Szulfonált növényi olajjal emulgeált ásványolaj.
• Juliponolaj. Emulgeátorral képzett, finom eloszlású kovasav-

szuszpenzió, csaúszásgátló hatással. 
• Orsó- és gyűrűzsír. El nem szappanosítható vegyületet is tar-

talmazó zsír; sárgásfehér színű kenőcsként forgalmazták, a
fonóorsók és futók kenésére alkalmazták.

• Bőrnadrágolaj T.T.II. Döntően elszappanosítható olajok ke-
veréke, kevés el nem szappanosítható hozzátéttel, az ún. sod-
rónadrágok (gyapjúfonásnál géptartozék) kezelésére hasz-
nálták (3. ábra).

Az írezés és járulékos segédanyagai

Az írezés – mint szövés-előkészítő művelet – során ragasztó ha-
tású nagymolekulájú anyagot juttatnak a láncfonalakba. Ez egy-
részt összeragasztja a fonalat alkotó elemi szálakat, másrészt a
fonaltest felületén leragasztja az egyébként kiálló szálvégződése-
ket, mintegy védőbevonatot képezve. Erre azért van szükség,
hogy a szövés során a láncfonalakat érő fellépő koptató, húzó és
hajlító igénybevételek ne károsítsák a fonalat (egyébként bolyhos
lesz, szerkezete megbomlik, szilárdsága lecsökken). 

Jellegzetes segédanyagok:
• Artifon C.O. conc. Fehérjealapú írezőanyag, amely szervetlen

sókat is tartalmazott. 

• „C” írelőpor. Enyv és keményítőszármazékok elegye, több
szervetlen sót tartalmazva. 

• Dextrotek A. Fehérje és ligninszulfonsavas-nátrium ható-
anyagú por.

• Emol S.H. II. Elszappanosítható zsírt (30%-ban) tartalmazó
fehér paszta, amely meleg vízben enyhén lúgos emulziót kép-
zett. 

• Geol L. Oxidált növényi olaj, ásványolaj és emulgeátor össze-
tételű keverék.

• Hungamin N.U. Zsíralkohol-szulfonát és hidrált zsiradékok
szulfonátjainak keveréke. 

Az előkészítés, fehérítés segédanyagai

A pamut- és gyapjúipari előkészítő műveletek jelentősen eltér-
nek abban, hogy az egyes folyamatokat milyen készültségi fok-
ban végzik. A gyapjúra – és az egyéb állati eredetű természetes
szálasanyagokra – jellemző, hogy szálalakban, azaz laza állapot-
ban kerül sor a különböző, a szálasanyag által magával hozott
szennyezőanyagok (gyapjúzsír, izzadmányanyagok, külsőleg rá-
került növényi és ásványi szennyeződések) eltávolítására. Ezt kö-
veti a fonás, majd a kelmeképzés.

A pamutiparban (továbbá az egyéb növényi eredetű természe-
tes alapanyagú termékeknél) a fonáshoz és kelmeképzéshez ál-
talában a kísérő és egyéb szennyezőanyagokat tartalmazó nyers
szálhalmazt használják. A szövéssel, ill. kötéssel előállított pamut
és pamuttípusú nyerskelmék esztétikailag és a bennük levő ide-
genanyagok miatt továbbfeldolgozásra közvetlenül nem alkalma-
sak. Az ún. előkészítő-fehérítő műveletekkel el kell érni a tiszta
és jól nedvesedő alapanyagot.

Olajtalanító, sőt kátrányoldó segédanyagokra is szükség volt:
• Cyklotex M. Zsíralkohol- és oldószertartalmú, főként helyi

folttisztításra ajánlott segédanyag. 
• Detachit. Magas forráspontú oldószert (kb. 45%-ban) és

emulgeátort tartalmazó, tisztító hatású készítmény, gyapjú-
termékek kátrányszennyeződésének eltávolítására használ-
ták.

A mercerezés olyan nemesítő művelet, amely a pamutfonalak
és -kelmék feszített állapotban történő, általában hideg tömény
nátronlúggal végzett kezelésével biztosít előnyös tulajdonságokat.
A mercerezés hatására többek között a pamutszálak megduz-
zadnak, csavarulataik kisimulnak és így fényessé válnak, elvárt
méretállandóság érhető el. Egyúttal a színezékfelvétel és a reak-
cióképesség, valamint a szilárdság is megnő.

Mercerezési segédanyag:
• Mercerizáló nedvesítő. Fenolszármazékok és magas forrás-

pontú oldószerek keveréke. 

Optikai fehérítés

A kémiai fehérítésű (általában oxidatív úton színtelenített) tex-
tilanyagok kissé sárgás árnyalatúak. Ennek oka, hogy a fehér
fényből nagyobb mértékben kötik meg a kék tartományt, így
több sárga van a visszavert fényben. A felhasználásra kerülő
optikai fehérítők olyan, általában kékes tónusú – a szálakra szí-
nezékként felhúzó – fluoreszkáló szerves vegyületek, amelyek
egyrészt az UV-sugárzás egy részét látható tartományban verik
vissza, másrészt az enyhén kékítő hatással fokozzák a fehérsé-
get .

Optikai fehérítőszer:
• Optinol A.F. Diaminostilbén-szulfonsav származék 
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2. ábra. Az Ipari Segédanyaggyár és az Egyesült Vegyiművek 
textilipari segédanyagai technológiák szerint

3. ábra. A gyapjú előfonása során alkalmazott bőr sodrótömlők
kezelése 
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egyenlőtlen szennyezettsége, a színezőfürdő hőmérsékleti kü-
lönbsége és áramlási hiányossága egyaránt okozhatja. Megfelelő-
en hatékony kiegyenlítődés (egalizálás) esetén a színezék kedve-
zően vándorol (a migráció során a sötétebb részekről a világo-
sabbakra). Ezt a folyamatot a színezék molekulamérete, diffú-
zióképessége, affinitása és szálasanyag-szerkezete egyaránt be-
folyásolja. A színezés egyenletességét különböző segédanyagok-
kal is elő lehet segíteni.

A kiegyenlítő hatást kifejtő segédanyagok a színezés sebessé-
gének szabályozásával – azaz a gyors és egyenlőtlen színeződés
elkerülésével, ill. az optimális színezékvándorlás megvalósításá-
val – biztosítják az egyenletes színezést (5. ábra).

Jellemző kiegyenlítő szerek:
• Egalol M.H. Lauril-alkohol-szulfonátot és oldószert tartal-

mazó, színezéskiegyenlítő (egalizáló) és nedvesítőszer. 
• Hungapon D. Lauril-alkohol-szulfonátot és diszpergálószert

tartalmazó elegy. 
• Ipafor L.N. Poliglikolészter összetételű, színezékaffin retar-

dáló- és kiegyenlítőszer. 
• Tetracarnit. Piridintartalmú nedvesítő-kiegyenlítő (egalizáló)

segédanyag. 
• Törökvörösolaj (a felületaktív anyagoknál ismertetve).
Egyéb színezési segédanyagok:
• Hungazopon A. Lauril-alkohol-szulfonátot és nedvesítőszert

tartalmazó, színezéskiegyenlítő (egalizáló) és diszpergálószer. 
• Palitol A. Lignin-szulfonsavas-nátrium összetételű védőkol-

loid. 

Nedves színtartóságot növelő utánkezelés

Egyrészt a szálba bevitt színezék oldhatóságának csökkentésével
érhető el kedvező hatás. Másrészt a szálban kötődött színezék-
molekula méretének növelésével, ill. a szálban levő színezék ne-
hezebben oldódó módosulatának kialakításával biztosítható a
jobb nedves színtartóság (6. ábra). 

Színtartóság-javító utánkezelő segédanyag:
• Colorfix por. Diciándiamid alapú műgyanta kondenzátum (7.
ábra). 

Speciális elő- és utánkezelések a hengernyomásnál 

Az 1980-as évekig – a síkfilmnyomás mellett – a mintázatnak
megfelelően vésett hengerekkel végezték a kelmék kémiai mintá-
zását (hengernyomás). A hengerfelületre felhordott nyomópép fe-

Felületaktív segédanyagok és szerepük

A határfelületeken hatást kifejtő felületaktív segédanyagok ha-
tásmechanizmusának lényege az, hogy a textília-folyadék közös
hártyáján kötődve csökkentik a folyadék felületi feszültségét, így
elősegítik a nedvesedést. A határfelületen irányítottan kötődő se-
gédanyag hidrofób részével a szilárd anyag felé, hidrofil felével a
folyadékfázis felé irányul. 

A felületaktív anyagok nedvesítés mellett más folyamatoknál
is előnyösen hasznosíthatók, például a mosás során, a diszper-
gálás céljára, lágyításhoz. 

A felületaktív anyagok oldatába kerülő levegőből gázbuborékok
képződnek, amelyek kisebb sűrűségük következtében a felszín fe-
lé mozognak. A beütköző részecskék a felszínt deformálják, fo-
lyadékhártya, ill. lamella keletkezik, amely leválhat a folyadékfel-
színtől. A gömb alakú képződmény olyan cellát alakít ki, amely-
nek belsejét a levegő tölti ki. Több cella hozza létre a habot. Ez ak-
kor lesz stabil, ha a cellák falát alkotó hártya elszakadása kisebb
mértékű, mint a cellák keletkezési sebessége (4. ábra). 

A mosás folyamatában a tartós habok szennyvisszatartó sze-
repe lényeges, a fürdőbe vitt szennyeződések textíliára történő
visszaülepedését gátolják. A habzás azonban számtalan művelet-
nél (pl. színnyomással történő mintázás) zavaró, ezért habzás-
gátlókkal el kell elérni a hab összeesését. 

Felületaktív segédanyagok:
• Albapon 52. Zsíralkohol-szulfonát és alkil-aril-szulfonát ele-

gye (alkil-aril-típusú). 
• Hungál O.K. Szulfonált növényi olaj és alkil-aril-szulfonát ke-

veréke. 
• Hungapon D. Lauril-alkohol-szulfonát és diszpergálószer elegye. 
• Hungekál B.X.A. Butilnaftalin-szulfonsavas ammóniumve-

gyület vizes oldata. 
• Szulfaril 40, Z.13., Z 20. Alkil-benzol-szulfonát (Szulfaril 40),

ill. alkil-benzol-szulfonát és zsíralkohol-szulfonát keveréke
(Szulfaril Z. 13., Z. 20.). 

• Törökvörösolaj 50%-os. Szulfatált ricinusolaj nátriumsója. 
• Zsíralkohol-szulfonát. Etil- és oleil-alkohol-szulfonátok elegye. 
Kikészítőüzemi mosási segédanyagok:
• Hungepál S.V. Lauril-alkohol-szulfonát és alkil-akril-szul-

fonát keverékékének vizes oldata.
• Ipatex extra folyékony. Hatóanyaga lauril-alkohol-szulfonát,

ennek vizes oldata a segédanyag. 
• Magyarán extra. Többféle zsírsavból előállított káliszappan.

A színezésnél kiegyenlítő (egalizáló) hatást 
kifejtő segédanyagok

A színezési folyamat elején sötétebb-világosabb felületek egyaránt
előfordulhatnak. Ezt a fonalsodrat váltakozása, az alapanyag

124 MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA

VEGYIPAR- ÉS KÉMIATÖRTÉNET

5. ábra. Az egalizálószerek hatásmechanizmusa jelképesen 
(a) szálaffin, b) színezékaffin segédanyag)
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leslegét a forgó mintázószerszámhoz préselt acélkés választotta
le, így csak vésetekben maradt nyomópéppel került kapcsolatba
a haladó szövetpálya. Ezért a homogenizáló szereken kívül a nyo-
mópépek fontos komponensét képezték a különböző – a nyo-
móhengert óvó-kenő hatású hozzátétek. 

Különösen a színes alapú szövetek ún. marónyomásánál (a
minta helyén az alapszínt reduktív úton elszíntelenítő hatás el-
érésére) a kelmére felvitt és a gőztérben oxidatív hatást kifejtő se-
gédanyag a mintázatlan részekre kismértékben felkerült reduká-
lószert „semlegesítette”.

Nyomási segédanyagok:
• Diszpersó por. Benzil-szulfonsavas nátrium összetételű disz-

pergáló segédanyag. 
• Geol L. Oxidált növényi olaj, ásványolaj és emulgeátor össze-

tételű, barnás színű, átlátszó folyadék (kb. 30% el nem szap-
panosítható zsírtartalommal). 

• Imprimol. Olyan ásványi (gáz)olaj, amely szulfonált növényi
olajjal emulgeálhatóvá tett termék. 

• Tekagol, Rudison por. Hatóanyaguk metanitro-benzol-szul-
fonsavas nátrium.

Hagyományos és a tartós hatást kifejtő 
végkikészítő segédanyagok

A végkikészítő műveletek appretálás gyűjtőnévvel terjedtek el.
Főként a kész méteráru fogását javítják, tetszetősségét fokozzák,
esetleg egyes tulajdonságait megváltoztatják. Idetartozik a ke-
ményítés, a lágyítás, a kelme töltése, nehezítése, amely általában
nem mosásálló hatás. 

A cellulózalapú kelmék használati tulajdonságait tartósan javító
nemesítőkikészítések fő segédanyagai a különböző műgyanta-
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előkondenzátumok és a keresztkötést kialakító, ún. reaktív mű-
gyanták. A szálba bevitt kis molekulaméretű monomerekből, elő-
kondenzátumokból a szálasanyag rendezetlen térrészeiben ala-
kul ki a nagymolekulás szerkezetű és vízben oldhatatlan, tartós
háromdimenziós gyanta. A belső szerkezetben felhalmozott mű-
anyag tehát egyrészt jelenlétével biztosít kedvező tulajdonságvál-
tozásokat, másrészt valamilyen mechanikai kikészítőművelet (pl.
tartós selyemfény-kalanderezés, sajtolt minták stb.) hatását teszi
mosásállóvá (a szálat felépítő láncmolekulák közötti erős kötések
rögzítő hatása akadályozza a káros elmozdulásokat, kedvezőtlen
alakváltozásokat).

Appretáló segédanyagok:
• Emol S.H. Elszappanosítható (30%-ban) zsírt tartalmazó,

gyengén lúgos, fehér színű paszta.
• Glicerol. Glicerinalapú (25%), szervetlen sókat tartalmazó,

sárgásfehér színű, sűrűn folyó segédanyag. 
• Hungamin N.U. (az írezőanyagoknál ismertetve).
• Ipamin S.G. Poliglikol-észter összetételű világosbarna paszta.
• Lazappret F.K.N. Neutrális olajjal (pl. glicerinnek nagy szé-

natomszámú karbonsavakkal alkotott észtere) túlzsírozott
zsíralkohol-szulfonát.

Műgyanta:
• Urofix paszta. Monometilol- és dimetilol-karbamid összeté-

telű műgyanta-kondenzátum. 

A folyadéktaszító kikészítés segédanyagai

Adott rendeltetésű textíliák vízzel (és egyéb vízbázisú folyadék-
kal) szembeni ellenálló képességét kétféle módon lehet kialakí-
tani. Az egyes hidrofobizáló eljárásokkal vízlepergető, ill. vízhat-
lan (a víz áthatolásával szemben ellenálló) hatás érhető el. Előb-
binél az egyébként nedvesedést okozó vízcsepp a textilfelület
energiájának csökkentésével legördül. 

Vízlepergető segédanyag:
• Emol I.M. Szerves alumíniumsót és emulgeátort tartalmazó

paraffinemulzió. 
Víztaszító segédanyag:
• Pregnol F. El nem szappanosítható viaszokkeverékéből épült fel.

* * *
A felsorolt vegyi készítmények nagy részét, pontosabban az ilyen
hatóanyagú segédanyagokat – kizárólag import beszerzésből –
jelenleg is használja a textilipar (kivéve a már nem időszerű tech-
nológiákat, pl. hagyományos szálonfejlesztett azosznezékek, hen-
gernyomás). Igaz, a segédanyagok neve értelemszerűen megvál-
tozott, azonban összetételük azonos vagy közelítően ugyanaz. A
bevezetőben elmondottak szerint a textilipar adott szakterületé-
vel szoros kapcsolatot ápoló hazai segédanyaggyártók a felhasz-
náló gyárak szakembereivel szinte közösen fejlesztették ki ezeket
a termékeket. Az egyes textilipari visszacsatolások alapján a segéd-
anyagok esetenkénti korrekciójára, továbbfejlesztésére is sor ke-
rült. Többek között ilyen előnyökkel is járt, hogy a segédanyag-
gyártó karnyújtásnyira volt, nem beszélve a gyors kiszolgálásról
és a költségkímélő árakról.  ���
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6. ábra. Műgyantaalapú kationos utánkezelő szer

7. ábra. A colorfixes utánkezelés hatása a textília 
mosással szembeni színtartóságára
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