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Середовище існування людини завжди перебувало під впливом 
електромагнітних полів. Ці поля спричинені природою є постійним фоновим 
випромінюванням. Розрізняють природні та штучні джерела 
електромагнітних полів (ЕМП). Ступінь біологічного впливу 
електромагнітних полів на організм людини залежить від частоти коливань, 
напруженості та інтенсивності поля, режиму його генерації (імпульсне, 
безперервне), тривалості впливу. Чим коротше довжина хвилі, тим більшою 
енергією вона володіє. 

У наш час ЕМП антропогенного походження значно перевищують 
природний фон і є тим несприятливим чинником, вплив якого на людину з 
року в рік зростає. По суті, джерелами ЕМП можуть бути будь-які елементи 
електричного кола, через які проходить високочастотний струм [1, 2]. 

Основними джерелами, що генерують ЕМП антропогенного 
походження, є: телевізійні та радіотрансляційні станції; установки для 
радіолокації та радіонавігації; високовольтні лінії електропередач; 
промислові установки високочастотного нагрівання; пристрої, що 
забезпечують мобільний телефонний зв’язок; антени і трансформатори. 

Електромагнітні випромінювання за частотою поділяються на наступні: 
низькочастотні випромінювання (НЧ): 0,003 Гц - 30 кГц; радіохвилі 
високочастотного (ВЧ) діапазону: 30 кГц - 300 МГц; радіохвилі 
ультрависокочастотного діапазону (УВЧ): 30-300 МГц; надвисокочастотні 
СВЧ: 300 МГц-300 ГГц. Такий широкий діапазон хвиль вимагає ґрунтовного 
аналізу і вивчення їх впливу на людину та можливого подальшого захисту від 
шкідливого випромінювання. В зв’язку з цим найбільша увага приділяється 
розробці засобів захисту від ЕМП, в тому числі індивідуального захисного 
одягу. Важливу роль мають відіграти захисні чохли та інше обладнання для 
екранування самих джерел ЕМВ. 

З розвитком нанотехнологій в синтетичні текстильні матеріали почали 
вводити різні типи наночастинок для одержання функціоналізованих волокон з 
особливими властивостями. В основному це неорганічні, металеві або оксиди 
металів. Використання наночастинок для функціоналізації текстильних 
матеріалів забезпечує появу нових властивостей, таких як: захист від ЕМВ, 
антибактеріальна активність, вогнезахисна властивість, супергідрофобність та 
інші [3, 4]. 

Суть розробленого методу полягає у хімічному відновленні іонів металів 
до металів у структурі текстильного матеріалу та на його поверхні. В якості  
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речовини-відновника застосовують багатоатомні спирти, вуглеводи, аскорбінова 
кислота тощо. Розроблена дослідна установка для одержання наночастинок 
металів методом їх розпилення за допомогою електричної дуги в рідинному 
середовищі. Концентрація наночастинок у водному розчині становить 
10÷100мг/л. При концентрації наночастинок металів менше 10мг/л слабо 
виражена бактерицидна активність матеріалу. При концентрації більше 100мг/л 
знижується стабільність розчину, і з нього випадає осад наночастинок металів. 
Для проведення досліджень з модифікації матеріалів та одержання пакетів, що 
можуть поглинати ЕМВ використані різні текстильні матеріали: тканина 
поліетилентерефталатна зі струмопровідною ниткою, бязь відбілена, клейовий 
матеріал «Sharnet». 

Для перевірки ефективності запропонованих рішень проведено ряд 
досліджень модифікації текстильних матеріалів наночастинками міді. 

Модифікацію текстильного матеріалу проводили безпосередньо в 
реакційному середовищі. Спосіб одержання нанодисперсного порошка міді 
описаний в патенті [5]. 

Оптична мікроскопія показала, що просочення текстильних матеріалів 
у розчині солей металів з подальшим відновленням іонів металів забезпечує 
утворення наночастинок металів у структурі текстильного матеріалу та на 
його поверхні. Для дослідження були обрані зразки немодифікованих та 
наномодифікованих волокнистих матеріалів. 

Висновки. Запропоновано і досліджено спосіб модифікації 
наночастинок металів методом просочення в розчині солі з подальшим 
відновленням іонів металів у структурі та на поверхні текстильного. Ця 
методика може бути використана для отримання металів наночастинок з 
розчинних солей металів першої групи та деякі солі другої групи металів. 
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