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ABSTRACT 

 

Behavior of silver treated textiles during usage 

 

The antibacterial, antiviral and anti-fungicidal properties of silver have been widely used by folk, natural and 

general medicine, and also by the industry. 

In the 21
st
 century we have rediscovered the beneficial effects of silver and more and more new products are 

appearing on the market that have been made of silver coated fibers. In healthcare there are more and more silver 

coated consumer products, for example bed linen, underwear and socks. These have a lot of advantageous 

properties, for example, silver prevents the spread of fungi and bacteria that are responsible for the unpleasant 

smell produced as feet are sweating. It has got good electrical and thermal conductivity, which reduces static 

charges, and it also provides an ideal environment for the joints and creates general comfort. 

The present study summarizes the advantages and the possible disadvantages of silver textiles, without 

attempting to be comprehensive. 
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1.Történelmi áttekintés 

 

Az ezüstnek a baktérium-, vírus- és gombaölő tulajdonságát a népi gyógyászat, természetgyógyászat 

az orvostudomány és az ipar egyaránt felhasználja. Az ezüstöt régóta, már az antibiotikumok 

felfedezése és elterjedése előtt is alkalmazták antibakteriális ágensként fertőző betegségek kezelésére. 

A föníciaiak i.e. 200-300-ban ezüst edényekben tárolták az ivóvizet, bort. Hippokratész, a modern 

orvostudomány atyja ezüst porral gyógyított és Pliniusz, híres római orvos is beszámolt 

enciklopédiájában jótékony tulajdonságairól (i.e. 79). Használatát az ókori egyiptomi írások is említik. 

A 19. század óta, számos tanulmányt készítettek és az orvosi kutatás számos területén alkalmazták  

az ezüstöt. Németországban (1884), Carl Siegmund Credé bevezetett egy szem profilaxist, hogy 

megakadályozza a szemfertőzést, ezüst nitrát oldatot használva újszülötteknél. Az 1920-as években, az 

amerikai élelmiszer és gyógyszerellenőrző hatóság (FDA) elfogadta a kolloid-ezüstöt, mint hatékony 

sebkezelési módszert, és a 20. század első felében ezt használták égési sebek fertőzésének 

megelőzésére.  

                                                           
 A kutatás a Talentum – Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a Nyugat-magyarországi 

Egyetem c. TÁMOP 4.2.2.B-10/1-2010-0018 számú projekt keretében, az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

 This research was supported by the European Union and co-financed by the European Social Fund in frame of 

the project „Talentum - Development of the complex condition framework for nursing talented students at the 

University of West Hungary”, project ID: TÁMOP 4.2.2.B-10/1-2010-0018. 
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A XXI. században újra rátaláltunk előnyös tulajdonságaira és egyre több ezüstöt tartalmazó új termék, 

gyógyszer, kozmetikum, elektronikai termék valamint a textíliák széles skálája jelenik meg a piacon. 

Az egészségügyben ezüstözött ágyneműket használnak, a mindennapi életben ezüstözött alsóneműket, 

zoknikat ismerünk. Ezeknek a termékeknek számos előnyös tulajdonságuk van; az ezüst gátolja a 

gombák és baktériumok szaporodását, jó elektromos- és hővezető, így gátolja a sztatikus feltöltődést, 

ideális környezetet biztosít az ízületeknek, és javítja a komfortérzetet ( http://www.rezangyal.hu/).  

 

 

2. Korunk ezüsttel kezelt termékei 

 

Fejlődő társadalmunkban egyre komolyabb problémákat jelent az antibiotikumokra rezisztens 

baktérium törzsek fejlődése ezt követően pedig magától adódik a feladat: új baktériumölő anyagok 

kifejlesztése. A természethez és a gyökerekhez visszatérve, de az új, modern technológia adta 

lehetőségekkel korszerű antibakteriális felületek állíthatók elő.  

Az ezüst antibakteriális tulajdonságát annak köszönheti, hogy kötődik a bakteriális sejtfalhoz és 

membránhoz, a baktérium fehérje tiol csoportjával való interakciójának köszönhetően inaktiválja azt 

és elveszi biokémiai kompetenciáját, amely nélkül a sejt elpusztul. 

A nanotechnológia az utóbbi években az egyik leggyorsabban fejlődő tudományág, összeköti az 

anyagtudomány, biológia, kémia, fizika, a technika, farmakológia és az orvostudomány kutatási 

területeit (Islam, N. & K. Miyazaki, 2009). 

Az ezüst ionok felhasználása után a nanoezüst új felhasználási területeket, lehetőségeket nyitott meg. 

Az ezüst nanorészecskék hatásos, széles spektrumú antibakteriális ágensek, amelyek aktívak 

különböző baktériumfajok ellen, mind a Gram-pozitív mind a Gram-negatív tartományban. Jó 

antibakteriális tulajdonságot mutatnak a nagy felület-térfogat arányuknak köszönhetően (Kornphimol 

Kultong, Sujittra Srisung, stb. 2010). 

 Kutatócsoportok bizonyították, hogy a nanorészecskék és az ionok aktivitásának összehasonlításakor 

az ionok alulmaradtak (Sadeghi, B., F.S. Garmaroudi, M. Hashemi, stb. 2012).  Aktivitásuk függ a 

méretüktől, formájuktól, (1. ábra) a koncentrációjuktól (Pal, S., Tak, Y.K., Song, J.M., 2007). 

Nanoezüsttel kezelt kötszerek, orvosi eszközök, katéterek, implantátumok, textíliák (törölköző, 

ágynemű, ruházat) ismertek a piacon. Az egészségügyben felhasznált ezüstözött sebészeti cérna 

antibakteriális hatása a seb gyógyulását segítheti, a fertőződés veszélyét csökkentheti. A kínálat 

kozmetikumokkal, műszaki cikkekkel (egér, billentyűzet), lakberendezési textíliákkal, WC ülőkékkel 

bővült. 

 

 
1. ábra  Különböző alakú Ag nanorészecskék UV-VIS spektrumai: a) gömb alakú naoezüst b) rúd és 

háromszög alakú nanorészecskék ( ábra  forrása: Pal, S., Tak, Y.K., Song, J.M., Appl. Does the 

Antibacterial Activity of Silver Nanoparticles Depend on the Shape of the Nanoparticle? A Study of 

the Gram-Negative Bacterium Escherichia coli Environ.Microbiol. 73, 1712-1720, 2007) 

 

3. Ezüstözött kelmék területén végzett kutatások eredményei 

 

 A textilipar területén az intelligens és a multifunkciós kelmék a legígéretesebb kutatási terület, amely 

a magas technológiájú termékek iránti növekvő keresletet igyekszik kielégíteni. Az új antimikrobiális 
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textilek fejlesztése egyre nagyobb támogatást kap, annak köszönhetően, hogy egyre nagyobb a kereslet 

a magasabb higiénia iránt és növekszik az igény az olyan termékek iránt, amelyek képesek 

megakadályozni a fertőző betegségek terjedését. Eddig sok kereskedelmi forgalomban kapható 

antibakteriális textil molekulárisan aktív ágensekre épült, mint az antibiotikumok, fertőtlenítőszerek, 

stb. A legfontosabb korszerű szervetlen nanoantimikrobiális ágensek a textíliák kezelésére az Ag, Cu, 

ZnO. 

Az ezüsttel kezelt kelmék bizonyítottan már kis koncentrációban is antibakteriális hatásúak (amint a 2. 

ábra mutatja) (Kis-Csitári Judit, 2010), ami az egészségügyi és a vendéglátóiparban használt 

textíliáknál kimondottan előnyös, míg az ilyen kelméből készült öltözködési cikk (zokni, alsónemű, 

pulóver) viselete frissebb érzést kelt, mindennapi életben mosása egyszerűbb, kevesebb vizet és 

mosószert kell felhasználni. 

 

 
2. ábra . Antimikrobiális teszt eredmények. a) Tiszta, fehér textília, b-h) AgNPs borított fehér textiliák.  

Az ezüst kolloid oldat készítéséhez használt ezüst-nitrát oldat koncentrációi a következık voltak: b) 

0,001, c) 0,005,  d) 0,01, e) 0,05, f) 0,1, g) 0,5 és h) 1 mol/dm
3
 (ábra forrása: Kis-Csitári Judit: 

Antibakteriális textíliák előállítása ezüst nanorészecskék felhasználásával MAGYAR 

TEXTILTECHNIKA LXIII. ÉVF. 2010/1/ 2-5. old.) 
 

Az antimikrobiális ágenseket általában arra használjuk, hogy elkerüljünk néhány nem kívánt hatást a 

textilek esetében: az anyagok állagának romlását, rongálódását, elszíneződését, foltosodását, a 

kellemetlen szagok megjelenését, és a lehetséges egészségügyi kockázatok növekedését. A polimerek 

és különösen a természetes alapanyagokból készült kelmék, nem ellenállóak a mikroorganizmusokkal 

és metabolitjaikkal szemben, valamint legtöbbször ezeken képesek a mikroorganizmusok 

felhalmozódni és szaporodni. Amikor a textilek az emberi testtel kapcsoltba kerülnek, ideális 

környezetet nyújtanak a mikrobák szaporodására, mert képesek visszatartani az oxigént, nedvességet, 

a meleget, valamint megfelelő hőmérséklettel és nedvességtartalommal rendelkeznek, megfelelő 

tápanyagot biztosítanak a testváladékoknak köszönhetően.  

Kutatási célterület jelent dezinfekciós és antibakteriális utókezeléseket, technikákat fejleszteni ki 

minden kelmére, összetételtől függetlenül mind a kórházi környezetben (orvosi ruházat, 

védőfelszerelések, sebkötözők), mind pedig a háztartásban és a mindennapi ruházkodásban (L. C. 

Giannossa, D. Longano, stb. 2013). 

 A kutatók rámutattak az ezüst néhány hátrányos tulajdonságára is. A baktériumölő hatású 

készítmények hozzájárulnak az antibiotikum-rezisztenciához, ám a nanoezüst nem csak a 

baktériumokra, hanem sok egyéb sejttípusra is mérgező. Vizsgálatok már igazolták, hogy a nanoezüst 

gátolja a hímivarsejtek növekedését, a magzatokba jutó nanoezüst pedig megzavarja az ivarsejtek 

kialakulását (Jennifer F. Nyland, 2010). Ehhez a vizsgálathoz kapcsolódóan, más kutatócsoportok 

jelezték, hogy az ezüst nanorészecskék toxikus hatást gyakorolnak a vízi organizmusokra, azáltal, 

hogy csökkentik az algák fotoszintetizáló hozamát és rendellenességeket okoznak a zebrahal 

embriókban (Lee KJ,Nallathamby PD, Browning LM, Osgood 2007, és  Navarro E, Piccapitra F, 

Wagner B stb. 2008).  

Az antibakteriális ruházatok esetében az emberi test leggyakrabban bőrkontaktus által érintkezik az 

ezüst nanorészecskékkel. Annak ellenére, hogy az emberi bőr számos semi-permeabilis és 

impermeabilis rétegből áll, hatékony védőréteget képezve ezzel, tanulmányok igazolják, hogy az ezüst 

áthatolhat a bőrön (Laresse FF, D’Agostin F, Crosera M. stb. 2009). 
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 A témában megjelent cikkeket tanulmányozva felvetődik a kérdés, hogy a textíliákra felvitt ezüst 

mennyire mosásálló, használat során mennyire kopásálló,  vagyis a kelme hogyan viselkedik használat 

során, hiszen az ezüst tartósságáról a kereskedelmi forgalomba került termékeken részletes információ 

nem található. Egy tanulmány szerint, az ezüst nanorészecskék kioldódnak a vizes környezetben a 

textiliákból, mosás során (Benn TM, Westernhoff P, 2008).  

Ismert számunkra az a tanulmány is amiben különböző zoknigyártó termékét hasonlítják össze. (1. 

táblázat)  A tanulmány szerint minden termékből mosódott ki ezüst (I. Geranio, M. Heuberger, B. 

Nowack, 2009) A kutatás kereskedelmi forgalomban kapható antibakteriális, ezüst bevonatú zokni (X-

STATIC), egy kereskedelmi forgalomban kapható nanozokni (AgKilBact), míg a többi kelme a 

gyártótól közvetlenül beszerzett, valamint egy kutatási projektből származó minta (PLASMA-NP).  

 

 

 
 

1. táblázat Az ezüst kimosódása µg/g textíliára a különböző kereskedelemben kapható zoknikból 1-

2 mosási ciklus és fehérítés után ( ábra forrása: I. Geranio, M. Heuberger, B. Nowack: The 

Behavior of Silver Nanotextiles during Washing Environ Sci. Technol. 2009.43:8113-8118.) 

 

 A tanulmány Ag-NP vízbe történő kiázását vizsgálja  különböző márkájú nanoezüsttel kezelt zokniból 

(Benn TM, Westernhoff P. 2008). A zoknikat tiszta csapvízbe mártották rázva 1 vagy 24 órára. 

Legalább 3 egymást követő mosást végeztek és a mosóvízben található ezüstöt méret szerint 

frakcionálták. A mosóoldatot ezután ionszelektív elektród mérésekkel is megvizsgálták ionos Ag
+
-t 

keresve, valamint TEM/EDX analízist végeztek részecske alapú ezüst után kutatva. Az eredmények 

azt mutatják, hogy víz hatására ionos és részecske alapú ezüst is felszabadulhat a textilekből. 

A kutatások során a terméken levő ezüst mennyisége ismeretlen, csupán a termékekről a vízbe 

mosódott ezüst mennyisége képezi a vizsgálat tárgyát. Kis-Csitári Judit (2010) tanulmányában az 

ezüstözéshez használt oldat koncentrációját adja meg, míg nem a termékekre felvitt ezüst mennyiségét 

tanulmányozza. 

A kimosódás fokától függően a textíliákra felvitt ezüst mennyisége akár az antibakteriális hatás 

elveszítését is eredményezheti (B. Tomšič, B. Simončič, D. Cvijn, stb. 2008). Következtetésképpen, a 

kereskedelmi forgalomban kapható termékek élettartama során fellépő ezüst részecske kibocsátás, és 

annak üteme akár veszélyt is jelenthet az ökológiai rendszerre. 

 

 
3. ábra Ezüsttel bevont PA filamens 36X nagyításban (saját fotó) 
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Textíliák kezelése ezüsttel nagyon sok módon történhet, számtalan szabadalmat tart nyílván a 

szakirodalom. Lényegében 3 egyértelműen elkülöníthető módszert alkalmaznak az ezüstözött kelmék 

gyártása során: 

-a szálképzésnél a még folyékony masszába adagolják az ezüst részecskéket 

-a szálak, filamensek felületén bevonatot képeznek (4 ábra) 

-ezüst nano-részecskéket visznek fel a textíliák felületére. 

 

Az ezüst nanorészecskékkel kezelt szálakból készített ruhák előállítása egyre elterjedtebb mind a 

tudományos mind az ipari területeken. Az 4. Ábrán látható a Szegedi Tudományegyetemen kiállított 

nanoezüsttel kezelt ruha. A szegedi SZEFO (Szegedi Fonalfeldolgozó Zrt.) terméke, leírásuk szerint a 

kötött kelme lapokra kétféle módszerrel viszik fel a nanoezüst részecskéket. Az egyik módszer szerint 

a nanoezüst részecskék előállítása közvetlenül a textilek felületén történik, a lágyító mosás során, az 

ezüstöt só oldatként adják a technológiai folyamatba. A második módszer egy új eljárás, amelynek 

keretében gőz állapotban juttatják a kelme lapokra a nanoezüst részecskéket.   

 

 
4. ábra A szegedi SZEFO nanoezüst technológiával kezelt felsőruházata ( saját fotó, készült: 

2013.03.26.-án a SZTE -en) 

A nanorészecskék és nano-szerkezetek széles skáláját rögzítik fonalon, melyek új tulajdonságokat 

biztosítanak az elkészített ruhaneműknek. Ezek a textilek egyre nagyobb figyelmet kapnak, ellentétben 

a hagyományos szövetekkel, mivel a textília szálainak felületét szennyeződés elleni vagy öntisztuló 

bevonattal módosítják (Kis-Csitári Judit, 2010). 
 

Számtalan eljárást alkalmaznak a szálak felszínének nanorészecskékkel történő módosítására, a 

teljesség igénye nélkül néhány:  

 RF-plazmával és vákuum-UV-val funkcionalizált textilek előállítása, amikor a poliamin-

polisztirol textileket állítanak elő, melyekbe ezüstöt ágyaznak be. A szövetek felszínének 

aktiválásához az RF-plazma és vákuum-UV szükséges,  

 A nanorészecskéket egy polimer mátrixba keverik bele mielőtt a kívánt funkciós csoportot 

kémiailag rákötnék a szálakra, egy vékony polimer film réteget ágyaznak be a textil szövetébe, 

ezt nevezik layer-by-layer beágyazási eljárásnak, 

 Szonokémia módszerrel nanoméretű anyagokat  állítanak elő és ultrahanggal sugározzák be az 

adott oldatot, az eljárás alkalmas ezüsttel kezelt antibakteriális tulajdonságokkal rendelkező 

nylon, poliészter és pamutszövetek előállítására.  

 

 

Pásztázó elektronmikroszkóp alatt megfigyelhetőek a  kelme morfológiai jellemzői  az 5. ábrán  Ag-

NP bevonatot látunk, 5.a ábrán pamut alapanyagon és 5.c ábrán gyapjú kelmén, a nagyított képek  5.b 
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és d egyenletesebb Ag-NP borítást mutatnak a kelme felszínén. A pamut kelme felületén 

megfigyelhető, hogy az  Ag-NP 30-50 nm méret tartományban mozog, míg a gyapjún 45-60 nm. 

A részecske méretbeli eltérés annak tulajdonítható, hogy a különböző nyersanyagtartalomnak 

köszönhetően (pamutnál cellulóz és a gyapjúnál fehérje) különböző az elektrosztatikus kölcsönhatás a 

kelme és az Ag-NP között (V.V. Shinde, P.R.Jadhav, J.H. Kim, P.S. Patil, 2013).
 

 

 
 

5. ábra Pásztázó elektronmikroszkóppal készült képek a) Ag-NP-bevonatú pamut 5.000x nagyítás b) 

Ag-NP-bevonatú pamut 10.000x nagyítás c) Ag-NP-bevonatú gyapjú szövet 5.000x nagyítás d) Ag-NP-

bevonatú gyapjú szövet 10.000x nagyítás
 
( ábra forrása:

 
V.V. Shinde, P.R.Jadhav, J.H. Kim, P.S. 

Patil: One-step synthesis and characterization of anisotropic silver nanoparticles: application for 

enhanced antibacterial activity of natural fabric J Mater Sci DOI 10.1007/s10853-013-7651-8  

Published online: 14 August 2013.) 
 

A 6. ábrán mesterséges verítékkel kezelt gyermek takaróból kioldódott ezüstmennyiség változása 

látható az idő függvényében. Megállapíthatjuk, hogy a kioldódott ezüst mennyisége elérte a 

maximumot kevesebb, mint 5 perc alatt, és ezután változatlan maradt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra A kioldott ezüst mennyisége 5 perc alatt elérte a maximumot
 
(a kép forrása: Marina Quadros, 

Raymond Pierson IV, Nicolle Tulve, Robert Willis, Kim Rogers, Treye Thomas, and Linsey Chen 

Marr: Release of silver from nanotechnology-based consumer products for children, Environ. Sci. 

Technol., Just Accepted Manuscript , DOI: 10.1021/es4015844, Publication Date (Web): 03 Jul 2013 

letöltés: http://pubs.acs.org on July 11, 2013 
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Amennyiben a takarót hosszabb ideig kezeljük verítékkel majd mossuk nem jelenti azt, hogy több 

ezüst fog kioldódni. A háromszor egymás után mesterséges verítékkel kezelt takaró mintákról tiszta 

vizes öblítés és szárítás után minden alkalommal kevesebb ezüst oldódott ki. Minden egymást követő 

ciklus során az ezüst kioldódása a mintákból 4±1, 0,39±0,02 és 0,14±0,01 mg/kg (Marina Quadros, 

Raymond Pierson IV, Nicolle Tulve, stb. 2013).  Ezzel szemben Benn és Westerhoff kutatása szerint 

(Benn, T. M.; Westerhoff, P. 2008) a tiszta vízben, négy 24 órás ciklusban mosott zoknikból a legtöbb 

esetben az ezüsttartalmuk szinte teljes egésze kioldódott a negyedik mosásra. A textilekről leválló 

ezüst részecskéket is megfigyelték a mosóvízben. Kutatásuk nem arra irányult, hogy reprodukálják a 

termék használata során fellépő ezüst veszteséget, hanem hogy megbecsüljék, mennyi ezüst oldódhat 

ki mosás során. 

Az ezüsttel kezelt folyamatos bevonatok esetén a textíliák ellenállása mérhető. Használat, mosás, 

kopás során a bevonat megszakadhat, így a termék vezetőképességét elveszítheti. 

Az ezüsttel bevont fonalakból (3. ábra) készült kelmék ellenállását mértük, használat előtt és után. 

0,1 mikron vastagságú ezüst réteggel bevont 44/12 dtex PA fonalból készült, kötött kelméket 

vizsgáltunk, valamint használat és a mosás utáni változásait regisztráltuk.  

A vizsgált kelme összetétele: 77% pamut, 10% PA, 3% Lycra, 10% ezüstözött PA, a kelme tömege 

180 g/m
2
. 

A mintadarabokat két csoportra osztottuk. Az első csoportot mindennapi használat után vizsgáltuk. A 

kísérletben a zoknikat természetes viszonyok között napi használatban, bőrcipőben, viselték a 

kísérletben résztvevő férfi tesztelők. Ezek a mintadarabok koptak és természetes emberi verítékkel 

érintkeztek. A kontroll csoportot használat nélkül vizsgáltuk. A viselt és a viselés nélküli 

mintadarabok mosása azonos körülmények között történt. A mosást Launderometerben végeztük, ISO 

105-C01:1989E szabvány szerint. A fürdő aránya: 1:50-hez, a mosást 5 g/l háztartási mosóporral, 

40ºC, 30 percen át, az öblítés csapvízben, szárítás szobahőmérsékleten történt. Ellenállásukat 15 cm 

szakaszon Ohm-mérővel mértük. A mérés adatai az 2. táblázatban láthatók.  

 
Kelme (15 cm hosszú) mosások száma 

 

Használat után 

Ellenállás (Ω) 

Használat nélkül 

-kontroll csoport- 

Ellenállás (Ω) 

nanoezüsttel kelezelt kelme 0 ∞ ∞ 

ezüstözött fonalból készült kelme 0 16,5 16,5 

ezüstözött fonalból készült kelme 1 80 70 

ezüstözött fonalból készült kelme 5 350 300 

ezüstözött fonalból készült kelme 10 ∞ ∞ 

2. táblázat Mosás után mért ellenállás különböző kelméken 

 

Megállapíthatjuk, hogy a nanoezüsttel kezelt kelme ellenállása nem mérhető, míg az ezüstözött 

fonalak esetében az ellenállás mosás után változik, míg több mosás után, az 5-10 mosási ciklus között 

a zoknikon levő ezüstbevonat megszakadozott, az ellenállást Ohm-mérő műszerünkkel mérni nem 

tudtuk. 

Kutatásunk során az X-Strata 920-as mérőműszer segítségével röntgenfluoreszcens mérést végeztünk. 

A mérés során a mérési felület pontszerű, 0,1-0,3 mm. Detektálva a mintából kijövő röntgensugárzást 

a vonalak energiája alapján meghatározhatók a mintát alkotó elemek, míg az egyes vonalak 

intenzitásából a koncentrációra következtethetünk.  

Bármely amplitúdó értékhez meghatározható a karakterisztikus röntgen sugárzás energiája, (így 

azonosítva az elemeket), míg a csúcs nagyságából, a csúcs alatti területből a koncentrációra 

következtethetünk.  

Mérésünket a ezüstözött fonalból készült 77% pamut, 10% PA, 3% Lycra, 10% ezüstözött PA kelmén 

végeztük. A műszerrel próbamérést végeztünk és bizonyítottuk, hogy az ezüst kimutatható a kelmén, 

pontos kalibrációval és ismert etalonokkal a mérést pontosítani lehet. 

A 7-es ábrán látható diagram x tengelyén (keV) az energia, a detektorba érkező röntgen fotonok 

energiája, míg az y tengelyen (cps) az intenzitás, vagyis a rötgenfotonok száma másodpercenként 

olvasható.  

    



8 

 

 
 

7.ábra X-Strata 920-as mérőműszerrel kapott eredmény a vizsgált kereskedelmi forgalomban kapható 

ezüstözött PA fonalból kötött zokni XPS képe, a 20-26 keV tartományban kirajzolódik az ezüst 

spektruma ( ATESTOR Anyagvizsgálat-Méréstechnika Kft. ) 

 

A képen egyértelműen a 20-26-os tartományban regisztrálható az ezüst, kifejezett csúccsal.  

A további kutatások során a minőségi és mennyiségi összefüggéseket, valamint a mosási ciklusok 

számának és a spektrumon mutatkozó csúcs alatti területből levont következtetésekkel az ezüst 

mennyiségének változását szeretnénk tanulmányozni. 

 

 

4. Összefoglalás 

 

Az ezüstözött termékek széles spektruma kapott helyet mindennapi életünkben, az élet minden 

területén.  Jótékony hatásukat kutatások igazolják, hiszen a termékek kedvező hatásaik mellett 

könnyebben kezelhetőek és kevésbé szennyeződnek, ritkábban kell mosni őket. Az ezüstözött textíliák 

előállítását világszerte nagyszámú szabadalommal védik. A kereskedelmi forgalomban elérhetőek, a 

lakosság előszeretettel használja ezeket a termékeket. Tanulmányok igazolják, hogy a 

termékeken/termékekben található ezüst mennyisége nem mérhető, a kutatók a róluk kimosódott ezüst 

mennyiségét mérik és az ezüst hatását vizsgálják úgy a textíliákon, mint a mosóvízben.  

Az ATESTOR Anyagvizsgálat-Méréstechnika Kft. által forgalmazott X-Strata 920 műszerrel 

roncsolásmentesen vizsgálható a kelme és kis mennyiségben is kimutatható az ezüst. Számításokkal, a 

kirajzolódó képen található csúcsok alatti területből a kelmén található ezüst mennyiségére 

vonatkoztathatóan is kaphatunk adatokat.  
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