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REZUMAT. În lucrare prezentăm cercetări privind realizarea ecranelor electromagnetice pe bază de substraturi 
textile ţesute, care au fost acoperite prin pulverizare/sputtering de tip magnetron cu straturi fine, metalice. 
Ţesăturile acoperite cu straturi subţiri de cupru pe ambele feţe au prezentat valori ale atenuării 
electromagnetice cuprinse între 3 şi 8,5 dB., iar ţesăturile cu fire conductive inserate și tratate pe ambele feţe 
cu strat subţire de cupru au prezentat valori ale atenuării electromagnetice cuprinse între 20 şi 33 dB.  

Cuvinte cheie: textile; plasma, sputtering; pelicule subţiri de Cu; ecrane electromagnetice 

ABSTRACT. In this paper we present results regarding the realization of electromagnetic shields based on 
woven textile substrates, which were covered with fine metallic layers by magnetron sputtering. The fabrics 
coated with thin copper layers on both sides showed electromagnetic attenuation values ranging between 3 
and 8,5 dB while the diuble-sided copper layer woven fabrics with inserted conductive yarns showed 
electromagnetic shielding values between 20 and 33 dB.  
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1. INTRODUCERE 

Sănătatea omului și a vieţuitoarelor sunt afectate de 
radiația neionizantă a undelor electromagnetice şi de 
radiaţiile generate de telefonia mobilă de tip GSM sau 
de rețelele de internet de tip WiFi [1]. Undele 
electromagnetice produc o încălzire a țesuturilor care 
dăunează pe termen lung atât direct sănătății omului cât 
și mediului în care trăim [2]. Mai mult, funcționarea 
dispozitivelor electronice poate interfera cu undele 
electromagnetice care rezultă din diverse surse (de 
exemplu, linii electrice, telecomunicații, radiodifu-
ziune) și necesită astfel soluții adecvate. 

Sursele de generare a undelor electromagnetice sunt 
atât naturale, cât și artificiale. De exemplu, soarele este 
o sursă naturală, in timp ce diversele dispozitive 
electrice și electronice sunt surse artificiale de radiații 
electromagnetice [3]. Toate dispozitivele și sistemele 
electronice care lucrează cu frecvențe și puteri variate 
produc unde electromagnetice (EM) de nivel diferit. 
Utilizarea dispozitivelor și sistemelor electronice cum 
sunt rețelele de comunicații electronice, emiţătoarele 
radio și TV, sateliţii, aparatele electronice pentru birou, 
dispozitivele medicale, telefoane mobile, stații, 
computere etc, nu numai că ne facilitează viața, însă, 
de asemenea, produc probleme de interferență 
electromagnetică (EMI). EMI este o energie 

electromagnetică care afectează negativ performanța 
dispozitivelor electrice și electronice prin crearea unor 
răspunsuri nedorite sau oprirea completă a acestora. 
Efectele periculoase ale undelor electromagnetice 
asupra sănătăţii umane pot fi, de asemenea, considerate 
probleme de interferenţă deoarece corpul uman este de 
fapt un sistem electronic cu un sistem nervos sensibil 
[3-4].  

Ecranarea undelor electromagnetice aparține 
domeniului electronicii de compatibilitate electro-
magnetică (EMC). Scopul principal al EMC este 
asigurarea funcționării corespunzătoare a dispozitivelor 
electronice și integrarea lor cu alte componente 
electronice. Astfel, pentru a se evita interferența între 
diferitele dispozitive electronice care funcționează la 
frecvențe diferite, trebuie respectat un set riguros de 
măsuri, în special în faza de proiectare a dispozitivelor 
electronice.  

La acest moment sunt încă incomplet evaluate 
efectele expunerii plantelor, animalelor, persoanelor, la 
câmpurile electromagnetice generate de releele de 
telefonie mobilă amplasate pe acoperişurile clădirilor, 
de liniile de înaltă tensiune, de aparatele electrice (mai 
ales, plăcile de inducţie folosite în bucătărie), de 
dispozitivele medicale, radare, televizoare, computere, 
reţele informatice (Wi-Fi, CPL), radiofonice etc. În 
numărul din aprilie/2018 al revistei Environment 
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Science and Pollution Research (ESPR) a fost publicat 
un studiu, rezultat dintr-un experiment cu 13 şoareci de 
laborator, expuşi 6 săptămâni la unde cu o frecvenţă de 
900 MHz, din care reiese că undele electromag-
netice emise de antenele de telefonie influenţează 
echilibrul energetic al organismului, somnul, reglarea 
termică a corpului şi diminuează pofta de mâncare. 

Alte cercetări au demonstrat că expunerea la 
câmpuri de radiofrecvenţă (RF) în jur de 1 MHz 
poate provoca diferite forme de cancer sau pierderi 
de memorie. Unii medici susţin, în literatura de 
specialitate, că folosirea telefonului mobil de tinerii 
cu vârstă sub 20 de ani conduce la o creștere de cinci 
ori a şanselor ca aceștia să dezvolte tumori la creier . 
Franz Adlkofer, biolog german de la centrul de 
cercetări transeuropene, împreună cu echipa sa de 
cercetători au ajuns la concluzia că telefoanele 
mobile distrug “bucăţi” de ADN sau pot determina 
apariţia unor boli degenerative ale sistemului nervos, 
precum Parkinson sau Alzheimer.  

 

   
 

Figura 1. Interferenţa undelor electromagnetice cu organismul 
uman sursa: Identifying the environmental causes of disease: 

www.acmedsci.ac.uk/p99puid115.html 
 

Efectele biologice potenţiale ale undelor electro-
magnetice asupra mediului şi asupra organismului 
uman sunt preocupări importante pentru cercetătorii 
actuali, care le încadrează în două categorii: 

- efecte termice, care sunt indirecte, şi care pot să 
inducă vibraţii moleculare, ceea ce are drept urmare 
o creştere locală a temperaturii; 

- efecte non-termice, rezultate din interacţiunea 
directă între unde şi moleculele biologice. 

Utilizarea de ecrane electromagnetice se foloseşte 
din ce în ce mai mult în mediul ambiant deoarece 
acesta este plin de semnale electromagnetice. 

În lucrare prezentăm cercetări privind realizarea 
ecranelor electromagnetice pe bază de substraturi 
textile țesute.  

2. ECRANE ELECTROMAGNETICE 

Expunerea corpului uman la radiaţia electro-
magnetică neionizantă a fost studiată de oamenii de 
ştiinţă (fizicieni, medici) la nivel teoretic, fiind 
finalizate şi o parte din studiile pe subiecţi umani 
aferente teoriilor elaborate. O parte din studii sunt 

încă în derulare, rezultatele acetora fiind 
condiţionate de observaţia pe termen lung. 

La nivel teoretic, s-au stabilit legături cauzale 
între expunerea la radiaţii şi procese intra şi 
intercelulare la nivelul ţesuturilor umane, care pot 
modifica morfologia şi fiziologia normală a acestora 
şi implicit a organelor aferente [1-5].  

Efectele câmpurilor de frecvenţe radio asupra 
ţesuturilor umane pot fi atât de natură termică, cât şi 
netermică. Prin urmare, oamenii încep să acorde 
atenție problemei interferențelor electromagnetice 
(EMI) și cum să se protejeze de undele electro-
magnetice, prevenind astfel îmbolnăvirea și 
menținând sănătatea [5]. Efectele negative ale undelor 
electromagnetice asupra corpului uman constituie o 
prioritate pentru specialişti și cercetători. În vederea 
reducerii propagării radiațiilor electromagnetice care 
afectează oamenii şi echipamentele sunt utilizate o 
serie de materiale conductive, materiale textile din 
fire si fibre metalice, folii metalice, materiale 
acoperite cu vopseluri şi lacuri conductive. Acest 
proces este denumit "ecranare electromagnetică". 
Suprafețele textile cu conductivitate electrică sunt 
unele dintre materialele de protecție care sunt utilizate 
pentru a preveni efectele nocive ale undelor electro-
magnetice. Durata de viață şi eficienţa dispozitivelor 
electronice pot fi mărite prin ecranarea eficientă a 
interferențelor electromagnetice. Ecranele electro-
magnetice sunt utilizate la diminuarea poluării 
electromagnetice. Eficiența de ecranare se poate 
defini ca reducerea intensității câmpului electric și/sau 
magnetic provocat de un material de ecranare. 
Eficiența ecranelor (S) se măsoară de obicei în 
decibeli (dB) și se exprimă prin următoarea relație: 
 

ST = 10 log10 (
	 	

	 	
) 

 

(1) 

Eficiența de ecranare totală a unui material (ST, 
dB) se exprimă prin următoarea relație: 

 

ST = R+A+B                                (2)  
 

unde: R – pierderi prin reflexie; 
A – pierderi prin absorbţie; 
B – factor de corecţie 

Pentru acest studiu au fost proiectate şi realizate 
structuri textile țesute din fire 100% BBC Nm20/1;Nm 
10/1 şi din fire filamentare din 100% PES 167 dtex 
/48x2 și fire metalice tip Bekinox BK Nm50/2, fir 
metalic cu conținut de argint STATEX 117 dtex. 
Ţesăturile proiectate şi realizate în cadrul proiectului cu 
acronim TexEMFiRe au fost acoperite cu straturi 
metalice de Cu utilizând metoda de depunere a 
straturilor subţiri prin pulverizare magnetron în 
radiofrecvență, utilizând ţinte comerciale din Cu cu 
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diametrul de 5,08 cm şi grosime de aproximativ 6 mm, 
argonul drept gaz de lucru și o putere RF de 100 W. 
Grosimea straturilor metalice a fost de 1200 nm pentru 
fiecare probă de ţesătură. 

Documentele de referinţă pentru determinarea 
ecranării electromagnetice sunt următoarele:  

ASTM ES7-83 “Test method for measuring the 
electromagnetic shielding effectiveness of planar 
materials”; 

ASTM D4935-89 “Standard test method for 
measuring the electromagnetic SE of planar materials”; 

IEEE Std 299-2006 „Standard method for 
measuring the effectiveness of electromagnetic 
shielding enclosures”. 

3. MOD DE LUCRU SI REZULTATE 

În vederea măsurării probele sunt decupate sub 
formă de şaibă, cu diametrul exterior de 100 mm şi 
diametrul interior de 30 mm şi montate în interiorul 
celulei de măsurare prezentate în Figura 2 cu 
ajutorul unui strat de vopsea conductivă pe baza de 
argint aplicat pe marginea epruvetelor.  

Ecranarea electromagnetică (SEdB) este redată în 
diferenţa dintre nivelul semnalului măsurat fără 
probă şi nivelul de semnal măsurat cu proba montată 
în interiorul celulei de măsură.  

Echipamentele utilizate sunt prezentate în tabelul 1. 
Măsuratorile au fost efectuate în domeniul de 

frecvenţă cuprins între 0,1 MHz şi 1 GHz., la o 
temperatură de lucru de 20,3oC și în condiții de 
umiditate redusă, 31%. 

Valorile obţinute pentru eficacitatea ecranării 
electromagnetice (SEdB) a probelor testate sunt 
prezentate in în figura nr. 3. 

 

 
 

Figura 2. Ansamblul de măsură şi forma probelor de măsurat. 
 

Tabelul 1 

Nr. 
crt. 

Echipament Caracteristici 

1 

Osciloscop 
Tektronix 
model MDO 
3102 

 Număr canale analogice: 2; 
 Lărgime de bandă analogică: 1 GHz; 
 Timp de creștere: 400 ps; 
 Rata de eșantionare: 5 GS/s; 
 Analizor de spectru încorporat: 

9 kHz – 3 GHz. 

2 

Celula 
coaxiala 
model TEM 
2000 

 Domeniul de frecvență: 0.01–
1000 MHz; 

 Impedanța de undă: 50 Ω; 
 Dinamica de măsură: 80 dB; 
 Diametrul conductorului extern: 

100 mm; 
 Diametrul conductorului intern: 

30 mm. 

3 
Amplificator 
de putere 
Model SMX5 

 Domeniu de frecvență: 10 kHz – 
1 GHz; 

 Putere de ieșire: 50 W. 

4 
Generator de 
semnal tip 
E8257D 

 Domeniu de frecvență: 250 kHz – 
40 GHz; 

 Nivel maxim semnal ieșire: 12 dBm. 
 

 

 
 

Figura 3. Eficacitatea ecranării electromagnetice (SEdB). 
 

4. CONCLUZII 

Utilizarea de ecrane electromagnetice se foloseşte 
din ce în ce mai mult în mediul ambiant deoarece 
acesta este plin de semnale electromagnetice. 

Creşterea exigenţelor în domeniul compatibilităţii 
electromagnetice pentru dispozitive electronice 

specifice reţelelor de telecomunicaţii în diverse 
medii electromagnetice a determinat creşterea 
numărului de aplicaţii care utilizează materiale 
absorbante electromagnetic atât în domeniul kHz cât 
şi GHz. Materialele de ecranare convenţionale s-au 
dovedit mai puţin eficiente odată cu creşterea 
domeniului de frecvenţă.  
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Pentru realizarea ecranelor electromagnetice 
flexibile s-au utilizat structuri textile țesute din fire 
de 100% BBC Nm 20/1; Nm 10/1 şi din fire 
filamentare din 100% PES 167 dtex /48x2 și fire 
metalice cu conținut de inox Bekinox BK Nm 50/2, 
fir metalic cu conținut de argint STATEX 117 dtex. 
Structurile textile țesute au fost acoperite cu straturi 
metalice subţiri pe instalaţii cu plasmă de 
pulverizare magnetron. 

Rezultatele corespunzătoare măsurătorile de 
atenuare electromagnetică obținute pe o celulă TEM, 
se situează între 20-33 dB, pentru variantele de 
țesături cu fire conductive de argint (TXM94/95) și 
respectiv de inox (TXM90/91) acoperite în plasmă 
cu straturi de cupru. S-a identificat o corelație relativ 
bună între conductivitatea lineară a materialelor 
textile și atenuarea EM. Pentru țesăturile ce nu 
conțin în structura lor fire conductive, valoarea 
atenuării EM s-a situat la un nivel mai scăzut cuprins 
între 3 şi 8,5 dB. 
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