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Y›ld›z Tak›m›

Böyle Çal›ﬂ›r...
Rüzgar, ya¤mur ya da kar› geçirmeyen bir giysi düﬂünün. Ayn› giysinin
vücudumuzun rahatça nefes almas›na izin vermesi mümkün olabilir mi? Biraz
da suyun fiziksel özellikleri yard›m›yla bu pekala mümkün.

Klasik naylon ya¤murluk kullanm›ﬂ olanlar bilir ki, özellikle nemli havalarda ek bir
güç harcamasak bile k›sa sürede vücudumuz s›r›ls›klam olur. Böyle havalarda ya¤murlukla dolaﬂmak, bir süre sonra eziyet
verici bir deneyime dönüﬂür. Neyse ki,
yüksek teknolojili malzemelerin yard›m›yla, hem ya¤murdan korunmak hem de
vücudumuzun rahatça soluk almas›n›
sa¤lamak mümkün.

Su buhar› (ter)
Rüzgâr/ya¤mur

Hidrofobik d›ﬂ
malzeme

Goro-tex

den boncuk ﬂeklinde tanecikler ﬂeklinde
yuvarlanarak ak›yorlar. Ayr›ca kumaﬂ›n dikildi¤i k›s›mlar suyun geçiﬂini engellemek
üzere yal›t›m malzemesiyle kaplan›yor.
Peki polyester gibi bir malzeme varken
neden Gore-tex katman›na gereksinim
duyuyoruz? Bir malzemenin su geçirmez
olarak kabul edilmesi için standart olarak
kabul edilen zorlu ve uzun süreli koﬂullarda suyu geçirmemesi gerekiyor. Hidrofobik malzemeler, suyu santimetrekare baﬂ›na 0,5 kg bas›nca kadar tutabilirken,
Gore-tex malzeme 4,5-5 kg’a kadar tutabiliyor. 0,5 kg/cm2 normal ﬂartlarda s›n›rl› durumlar için su geçirmezlik sa¤l›yor.

“Gore-tex” malzeme, s›cakl›k ve mekanik tabaka
‹ç malzeme
iﬂlemler uygulanarak geniﬂletilmiﬂ, kimyasal ad› politetrafloroetilen olan malzemenin, koruyucu kaplamayla kaplan›p, naylon ya da polyester gibi bir kumaﬂla ›s›l bir
iﬂlemle yap›ﬂt›r›lmas›yla oluﬂuyor. GorePolyester malzeme, hidrofobik özelli¤ini
tex’in baﬂar›s› bir aç›dan bu birleﬂmenin
kaybetti¤inde su, kumaﬂ üzerinde birikbaﬂar›s›ndan da kaynaklan›yor. Oluﬂan
meye ve gözenekleri kapatmaya baﬂl›yor.
malzeme, hem dayan›kl› hem de soluk
Kumaﬂ suya tamamen doydu¤u anda
alabilecek hassasl›kta. Gore-tex katman,
malzemenin soluk alabilirli¤i s›f›ra düﬂümilyonlarca küçük mikro gözenekten
yor. Sonuçta aniden düﬂen ortam ›s›s› sooluﬂuyor (yaklaﬂ›k santimetrekarede 1,4
Hidrofobik malzeme üzerinde
birikmiﬂ su tanecikleri
nucu, vücüdumuz ve Gore-tex malzeme
milyar adet). Saç telinin milyonda biri kaaras›nda kalan havada bulunan nem yodar olan bu gözenekler, su buhar›n›n ge¤unlaﬂ›yor. Dolay›s›yla, k›yafeti giyen insan, su Gore-tex
çebilece¤i kadar büyük, su taneceklerinin geçemeyecekatman›ndan geçmese bile kendini ›slak ve so¤ukta his¤i kadar da küçük. Su taneleri, bir dizi su molekülünün
sediyor.
birleﬂmesi sonucu oluﬂuyor. Mikro gözeneklerse su tanelerinin yaklaﬂ›k 20.000’de biri büyüklükte. Gaz halinde
Gore-tex malzemenin keﬂfi, sonralar› benzer özelli¤e sabulunan su taneleriyse havada serbestçe dolaﬂt›klar› için
hip birçok malzemenin de yolunu açm›ﬂ oldu. Bu malzekolayca d›ﬂar› ç›kabiliyorlar.
meler günümüzde ço¤unlukla do¤a sporlar› gibi zor koﬂullarda çaba harcamay› gerektiren durumlarda k›yafet
Gore-tex malzemenin d›ﬂ k›sm›n› oluﬂturan polyesterin
olarak kullan›l›yor. Bununla birlikte Gore-tex’in, ameliyatsuyu itici (hidrofobik) özelli¤i bulunuyor. Gore-tex tabanlarda implante malzemesi, kablo yal›t›m malzemesi gibi
l› kumaﬂ›n tam verimli çal›ﬂmas›, bir bak›ma da polyester
farkl› kullan›m alanlar› da bulunmakta.
kumaﬂ›n sa¤l›kl› çal›ﬂmas›na ba¤l›. Hidrofobik malzeme
üzerine düﬂen su damlalar›, emilmeden kumaﬂ üzerinKorkut Demirbaﬂ
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