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Spôsob úpravy ovčej vlny a výrobkov s jej obsahom

Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka sa týka sorpčného materiálu na obmedzenie vplyvu
škodlivých látok.

Doterajší stav techniky
Spaľovacie motory sú významným zdrojom emisií, ktoré zahrňujú oxid uhličitý, vodu,
oxid uhoľnatý, oxidy dusíka, amoniak, nespálené uhľovodíky vrátane polycyklických
aromatických uhľovodíkov a aldehydov, oxid siričitý, ozón a pevné častice (sadze). Okrem vody
všetky uvedené produkty majú na ľudské zdravie priamy alebo sprostredkovane nepriaznivý
účinok. Za účelom postupného znižovania emisií spaľovacích motorov Európska únia
legislatívne reguluje ich úroveň sprísňovaním emisných štandardov známych ako Euro 1-6
(https://www.dieselnet.com/standards/eu/ld.php). Súčasné zníženie emisií sa dosiahlo úpravou
paliva a konštrukcie motorov používaním katalyzátorov podporujúcich dokonalejšie spaľovanie
paliva a keramických filtrov na zachytávanie pevných uhlíkových častíc. Kategória emisií
označovaných ako nespálené uhľovodíky CH nie je kvôli premenlivosti zloženia zastúpenia
zložiek bližšie špecifikovaná a pri emisných testoch je sumárne meraná celá skupina („en
bloc“). Akékoľvek ďalšie zníženie niektorej škodlivej zložky emisií by malo vzhľadom na
stúpajúci počet motorových vozidiel veľký význam.
Pri používaní laserových tlačiarní a kopírovacích strojov sa vyvíja ozón, ktorý operátor
deleguje čuchom už pri nízkych koncentráciách (0.02-0.05 ppm). Ozón produkujú aj UV
žiariče a prvky s elektrickým výbojom, ktoré sú súčasťou rôznych zariadení. Vznikajúci ozón
vyvoláva lokálne podráždenie o č í, slizníc a pri vysokej koncentrácii môže spôsobiť opuch pľúc.
Pri dlhodobej expozícii môže spôsobiť poškodenie chromozómových štruktúr človeka. Preto je
všeobecne odporúčané priestory s výskytom ozónu odsávať a vyhýbať sa práci so zariadeniami
produkujúcimi
ozón
v uzavretých
priestoroch
(http://www.ozoneapplications.com/info/ozone_msds.htm). Avšak napr. odsávanie od lokálnej
laserovej tlačiame/kopírky na každom pracovnom mieste v inštitúciách, podnikateľských
subjektoch či v domácich podmienkach je problematické a aj energeticky náročné. Preto
je problém emisie ozónu obvykle ignorovaný.
Pri spájaní kovových materiálov zváraním a pájkovaním sa uvoľňujú malé pevné častice
a plyny
ktoré
vytvárajú
dymový
oblak
http://www.ccohs.ca/oshanswers/safetv haz/welding/fumes.html). Expozícia pracovníkov týmto
dymom je vážne pracovné riziko (http://www.sentryair.com/solder-fumes.htm). Podobné účinky
má aj rezanie kovov plazmou. Zdravotné riziko zahrňuje krátkodobé (nechutenstvo, bronchitída,
kašeľ, kŕče, nevoľnosť, vracanie, krátenie dychu, zápal pľúc atď.) aj dlhodobé nepriaznivé
účinky (chronická astma, hluchota, choroby srdca, obličiek, otrava olovom, rakovina, opuch
alebo ťibróza pľúc atď.). Na ochranu pracovníkov sa odporúčajú ventilačné systémy, respirátory
a hygienický monitoring. Nevýhodou doterajšieho stavuje, že odsávacie jednotky sú pre malé
spoločnosti s nízkou frekvenciou zvárania/ pájkovania/ rezania finančne náročné (rádovo tisícky
eur) a pri práci na stavbách či v teréne nepoužiteľné. Respirátory dostupné na trhu ochranných
pomôcok sú určené iba na ochranu proti pevným časticiam a kvapalným aerosólom. Na aktívnu
ochranu dýchacích ciest proti nebezpečným parám a plynom sa musí použiť polomaska alebo
celotvárová maska s vymeniteľnými uhlíkovými filtrami. Nevýhodou masiek s uhlíkovými
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filtrami je jednak obmedzený priestor pod zváracím štítom a teda diskomfort pracovníka, jednak
značná cena filtrov.
Bolo zistené, že keratín tvoriaci podstatnú časť ovčej vlny môže absorbovať toxické
látky ako ťažké kovy, formaldehyd a iné nebezpečné prchavé organické zlúčeniny. Ale slabé
mechanické vlastnosti keratínu regenerovaného z vlny účinkom mokrých chemických procesov
obmedzujú jeho ďalšie spracovanie a aplikáciu. Preto sa skúmalo miešanie regenerovaného
keratínu s vhodnými syntetickými polymérmi (Aluigi, A., Vineis, C., Tónin, C., Tonetti, C.,
Varesano, A., Mazzuchetti, G.: Wool keratin-based nanofibres for active filtration of air and
water. Journal o f Biobased Materials and Bioenergy. 2009, 3, 311-319; Zoccola, M.,
Montarsolo, A., Aluigi, A., Varesano, A., Vineis, C., Tónin, C.: Electrospinning of polyamide
6/modified-keratin blends. E-Polymers. 2007, Article 105). Avšak príprava takéhoto materiálu
je nákladná a vyžaduje použitie nebezpečných chemikálií.

Podstata vynálezu
Výhodou tohto vynálezu je modifikácia vlastností vlny aplikáciou jednostupňového,
ekonomicky priaznivého, environmentálne priateľského, bezodpadového spôsobu bez použitia
mokrého chemického procesu. Takto modifikovaná vlna rozširuje škálu sorpčných materiálov
o sorbent na báze prírodného obnoviteľného zdroja, ktorý je v súčasnosti často nežiaducim
odpadom.
Modifikovaná ovčia vlna sa vyznačuje ťyzikálno-chemickými zmenami, spočívajúcimi s
výhodou v narušení sulfidových mostíkov keratínu, vzniku oxidovaných sírnych foriem
a zlepšení štruktúrnych podmienok pre interakciu s okolitým prostredím.
Podstatou tohto vynálezu je spôsob úpravy ovčej vlny a výrobkov s jej obsahom zahŕňa
ožiarenie ovčej vlny alebo výrobkov s jej obsahom urýchleným elektrónovým zväzkom
v rozsahu dávok do 400 kGy, š výhodou 40 kGy.

Príklady uskutočnenia vynálezu
Nasledovné príklady uskutočnenia slúžia
modifikovanej vlny a neobmedzujú rozsah použitia.

na

ilustráciu

sorpčných

vlastností

Príklad 1
Pri meraní emisií výfukových plynov motorového vozidla so zážihovým motorom bola
za štandardný filter zaradená plastová hadička s náplňou 0,7 g vlny ožiarenej dávkou 40 kGy.
V skupine emisných plynov HC (nespálené uhľovodíky) bola nameraná hodnota o 20 % nižšia
oproti údaju zm erania bez zaradenej ožiarenej vlny. Rovnaké meranie s neožiarenou vlnou
neukázalo žiadny rozdiel.
Príklad 2
Po vytlačení 50 stránok textu formátu A4 laserovou tlačiarňou HP Laseijet 1012 operátor
čuchom jasne detegoval prítomnosť ozónu v okolí tlačiarne, čo zodpovedá koncentrácii vyššej
ako čuchový detekčný limit (0.02-0.05 ppm). Po vyvetraní miestnosti, priložení 30 cm dlhého
a 4 cm širokého sieťového obalu naplneného 3 g vlny ožiarenej dávkou 40 kGy na vetrací otvor
tlačiarne a vytlačení 50 strán toho istého textu, operátor čuchom nedetegoval žiadny ozón.
Príklad 3
Pri tigovom zváraní nerezovej ocele zvárač s respirátorom zhotoveným z netkanej textílie
ako obalu a naplneným 3 g vlny ožiarenej dávkou 25 kGy konštatoval dobrý dýchací komfort
ohľadom vnímania zváracieho dymu, zatiaľ čo rovnaký respirátor s 3 g neožiarenej vlny, ako aj
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štandardný respirátor na ochranu pred tuhými časticami a kvapalným aerosólom hodnotil ako
neúčinný.

Príklad 4
Pri pájkovaní striebrom operátor s respirátorom zhotoveným z netkanej textílie ako obalu
a naplneným s náplňou 3 g vlny ožiarenej dávkou 40 kGy konštatoval dobrý dýchací komfort
ohľadom vnímania pájkovacieho dymu, zatiaľ čo rovnaký respirátor s 3 g neožiarenej vlny, ako
aj štandardný respirátor na ochranu pred tuhými časticami a kvapalným aerosólom hodnotil ako
neúčinný.
Priemyselná využiteľnosť
Predmet tohto riešenia je využiteľný v automobilovom, strojárenskom, stavebnom
priemysle, reprodukčných technikách, prostrediach s výskytom škodlivých emisií, na zhotovenie
vhodných filtrov eliminujúcich škodliviny v uzatvorených aj otvorených priestoroch.
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Spôsob úpravy ovčej vlny a výrobkov s jej obsahom vyznačujúci sa tým, že zahŕňa
ožiarenie ovčej vlny alebo výrobkov s jej obsahom urýchleným elektrónovým zväzkom
v rozsahu dávok do 400 kGy, s výhodou 40 kGy.
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