Placi textile de impact pentru nanoparticole
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ABSTRACT
Lucrarea prezinta materiale textile, cu destinatie placi de impact, cu arhitecturi de suprafata diferite,
tratate cu ingrediente active, in scopul functionalizarii, care pot avea influenţe asupra procesului de
îmbătrânire a nano-Ag şi nano-CeO 2.
INTRODUCTION
Apariţia MNM (Metalic Monodispers Nanoparticle) este din ce în ce mai frecventă, petrecându-se
inclusiv la nivelul aplicaţiilor care afectează viaţa zilnică a consumatorilor şi a publicului în general.
Cele două tipuri des întâlnite de MNM, adesea utilizate şi relevante pentru absorbţia prin inhalare
sunt nano-Ag şi nano-CeO2. Sunt relativ ieftine şi produse în cantităţi mult mai mari decât
nanomaterialele exotice, cum sunt fullerenes şi quantum dots. Există din ce în ce mai multe studii de
specialitate privind aceste materiale (Demokritou et al. 2013, Molina et al. 2014).Inhalarea este cea
mai relevantă cale pentru absorbţia MNM. În cursul expunerii, MNM ajung pe medii chimice
specifice. În general, în formă aerosolizată, MNM nu penetrează barierele organismului în formă
pură. Cu toate acestea, efectele generale ale aerosolizării asupra evolutiei MNM şi absorbţia
potenţială nu sunt cunoscute pentru moment.
Experimental work
Caracterizare materii prime
Pentru definirea placilor textile de impact au fost proiectate : variante de tesuturi si tricoturi din :
100% bumbac, bumbac/poliester si 100% poliester, cu legatura: pinza si diagonal (testuri), patent si
pique (tricoturi). Proiectarea structurilor tesute s-a realizat prin calcularea : diametrului firelor de
urzeala si batatura, cotelor de participare in amestec, desimii geometrica, desimii geometrice critice
si desimii tehnologice critice, fazelor de structura, contractiei sistemelor de fire la tesere, latimii
tesaturii finite, numarului de fire in urzeala (fond si margine), masei tesaturii. Pe baza acestor
elemente s-au determinat : gradul de acoperire al : firelor de urzeala ( eu = d u Pu ), al firelor de
batatura ( eb = d b Pb ) si al tesaturii : et = eu + eb − eu ⋅ eb

Pentru testurile cu legatura pinza acest
parametru se situeaza in limitele : 0,54-0,65 iar pentru legatura diagonal : 0, 54-0,79. Gradul de
compactitate se situeaza in limitele : 54,73-70,05 pentru tesaturile pinza si 73,93-76,32 pentru
legaturile diagonal.
Pentru proiectarea structurilor tricotate s-au luat in considerare legaturile patent si pique pentru
care s-au calculat: coeficientul superficial de acoperire, δ s care reprezintă raportul dintre suprafaţa
ocupată de fir (S f ) şi suprafaţa ocupată de ochiul de tricot, S o . Pentru legatura patent acest
parametru s-a situat in limitele 13,6-15,2 iar pentru legtura pique : 30-35. Coeficientul liniar
de acoperire, δ l care pentru legatura patent s-a situat in limitele 0,97-1,23 iar pentru legatura pique:
1,55-5,69.
In scopul definirii materialelor textile tesute destinate palacilor de impact s-au determinat
caracteristicile fizico-mecanice, fizico-chimice, de structura si microbiologice ale variantelor de
tesaturi si tricoturi, netratate .
Caracterizare dispersie de nano-Ag si nano-CeO 2

Analizele UV-VIS s-au realizat pe echipamentul de laborator : Spectrofotometru UV-VIS-NIR Lambda
950, Perkin Elmer . In figura 1 este prezentat diagrama UV-VIS a dispersiei de nano-Ag la citirea de
800-1400nm iar in figura 2 la citirea de 200-800 nm.

Fig. ..... Spectru de absorbtie NIR -citire 800-1400 nm
800 nm

Fig.......Spectru de absorbtie UV-VIS nano-Ag- citire 200 -

Spectrul de absorbtie NIR evidentiaza un maxim de absorbtie la lungimea de unda de 970 nm specific
nano-Ag si de 450 nm specific nan0-CeO 2 .Spectrul de absorbtie UV-Vis evidentiaza un maxim de
absorbtie la lungimea de unda 470 nm pentru nano-Ag si 2700 nm pentru nan-CeO 2 , cea ce
confirma puritatea dispersiilor.
Spectrul IR pentru dispersia de nano-Ag evidentiaza prezenta grupelor functionale specifice : alchina,
alcan, aldehida, cumulena, alchena etc. la numarul de unda specific. Analize FT-IR nano-CeO 2
evidentiaza grupele functionale specifice dispersiei de nano-CeO 2 : izotiocianati,alchina,amida,nitro
etc.(figura 3 si tabel 1) .
Tabel 1
-

Numar de unda (cm
1
)
3291.7
2378.2
2121.2

Fig.3 spectru FT-IR

1638.4
1462.5

Grupare
functionala
caracteristica
-OH(alcool)
O=C=O
N=C=S(izotiocianati),
C≡C(alchina)
C=O(amida)
N=O(nitro)

Analize SEM si TEM ala nano-Ag si nano CeO 2
Imaginile de microscopie electronică prin transmisie au fost obţinute folosind un microscop
electronic Titan Themis 200 care realizeaza analize la temperaturi joase -crio- în modurile (HR)TEM,
STEM, EFTEM, SAED, CBED și tomografie 3D în modurile TEM și STEM.
In figura 4 este prezentata imaginea SEM si in figura 5 imaginea TEM în câmp luminos obţinută pe
proba de nano-Ag

Fig.4 -Imagini SEM

Fig.5- Imagine TEM-nano-Ag

Fig.6-Diagrama de dispersie nano-Ag Fig.7-.Imagine HR-TEM-Nano-Ag

care relevă faptul că proba este compusă din particule de formă sferică și poliedrale, cu o dimensiune
medie de particulă de 50,55 nm ± 1,97 nm. In figura 6 este prezentata Diagrama de distributie a
dimensiunii nanoparticolelor de Ag din care se observa ca acestea sunt sunt foarte bine dispersate. In
figura 7 se prezinta imagina HR-TEM obţinuta pe proba de Ag.
Imaginea de microscopie electronică prin transmisie de înaltă rezoluţie obţinută pe proba Ag
evidentiaza planele cristaline cu distanţa interplanară 2.3 Å corespunzătoare familiilor de plane
cristaline (1 1 1) specifice nanoparticulelor de argint. Imaginile TEM în câmp luminos obţinute pe
proba CeO 2 relevă faptul că, proba este compusă din particule de formă poliedrală, cu o dimensiune

medie de particulă de 11,86 nm ± 0,49 nm.Succesiunea regulată a planelor cristaline indică faptul că,
nanocristalitele sunt uniforme din punct de vedere cristalin, fără a prezenta fază amorfă.
Functionalizare materiale textile
Probele tesute si tricotate din bumbac 100%, amestec bumbac/poliester si 100% Pes au fost tratate
prin impregnare pe fulardul de laborator, uscare si condensare pe aparatul de uscat-condensattermofixat, cu retetele de lucru : 50g/l RUCOSTAR EEE6+20 ml dispersie 5% nao-Ag sau 10% nanCeO 2 in etilen glicol , respectiv apa si 0,5ml acid acetic 60% pentru produsele din 100% Bbc si
pes/bbc si 50g/l NUVA N 2114 liq cu acelasi procent de nanoparticole dar cu 1 ml/l acid acetic 60%, in
cazul variantelor din 100% Pes.
3.5.2 Caracterizarea materialelor textile tratate/functionalizate
S-au
evidentiat
urmatoarele
aspecte
comparativ
cu
probele
nefunctionalizate
(hidrofobizate/oleofobizate);
- gradul de oleofobizare atinge un nivel bun si foarte bun (note 6 si 6-7) atit pentru tratamentul cu
nano -Ag cit si pentru cel cu nano- CeO 2 la toate variantele de tesaturi la acelasi nivel cu variantele
nefunctionalizate cu nanoparticole;
-gradul de hidrofobizare determinat prin marimea unghiului de contact are valori foarte bune pentru
toate variantele de testuri tartate cu nano-Ag si nano-CeO 2 si se situeaza la acelasi nivel cu probele
initiale;
-gradul de alb pentru tesaturile tratate cu nano-Ag se constata o scadere accentuata a gradului de alb
pentru care s-au obtinut valori de -10,73 ( martor 124,96) si -10,74 (martor 44,89) la variantele 100%
Bbc si respectiv la Pes/Bbc si -25,41 la 100% Pes (73,39-martor) ;
Pentru tesaturile tratate cu nano-CeO 2 gradul de alb nu s-a modificat la varianta 100% bbc (124,96 –
martor si 117,26 tratat) si 100% pes ( 973,39 –martor si 68,63 –tratat); la varianta pes/bbc se
constata o imbunatatire a gradului de alb de la martor (44,89 ) al varianta tratata (70,05);
Comparativ cu probele tratate pentru hidrofobizare /oleofobizare variantele de tricoturi
tratate/functionalizate cu nano-Ag si CeO 2 evidentiaza urmatoarele aspecte :
-gradul de oleofobizare se mentine la un nivel bun (nota 5-100% bbc) si foarte bun (nota 6 ) atit
pentru
tratamentul cu nano -Ag cit si pentru cel cu nano- CeO 2 la variantele de tricoturi pes/bbc si 100%pes.
-gradul de hidrofobizare determinat prin marimea unghiului de contact are valori foarte bune pentru
toate variantele de tricoturi tratate cu nano-Ag si nano-CeO 2 ; pentru tricoturile tratate cu nano-Ag
se constata o scadere accentuata a gradului de alb pentru care s-au obtinut valori de -9,05 ( martor139,7) si -10,27 (martor- 138,02) la variantele din 100% bbc si -19,43 la 100% pes. (marto-123);
pentru tricoturile tratate cu nano-CeO 2 gradul de alb a inregistrat o usoara scadere la toate
variantele de tricoturi dupa tratament : 100%pes(123,0 –martor si 112,03 tratat) si pes/bbc (138,02 –
martor si 126,10 –tratat), 100% bbc (139,7 –martor si 123,67-tratat );modificarea culorii inregistreaza
o evolutie similara cu gradul de alb. Pentru tricoturile tratate cu nano-Ag valoarea obtinuta
evidentiaza o modificare substantiala a culorii (nota 1-la 100% bbc). Pentru tricoturile tratate cu
nano-Ag cea mai buna valoare este inregistrata pentru 100% pes. (2-3) urmata de pes/bbc ; pentru
tricoturile tratate cu nano-CeO 2 cea mai buna valore este inregistrata pentru 100% pes si pes/bbc (4)
urmata de 100% bbc (nota 3); rezistenta culorii la lumina apreciata pe scara de gri inregistreaza valori
bune si foarte bune (4, 4-5) pentru toate variantele de tricoturi tratate cu nano-Ag si valori bune (4)
pentru toate variantele tratate cu nano-CeO 2 .
Analize DSC-testuri si tricoturi tratate/functionalizate cu nano –Ag si nano-CeO 2
S-au efectuat in conditii specifice (masa si regim de temperatura ) pentru fiecare varianta de tesatura
si tricot prin determinarea : termogramei DSC, termogramei DSC prelucrate si a termogramelor
suprapuse proba netratata (N-verde), tratata(T-albastru) si tratata/functionalizata (T/F-nano-Ag sau
nano -CeO 2 -rosu)-(exp. Figura 8)

Fig.8-Termograma probe suprapuse

Fig.9 – Spectrul FT-IR

Analiza DSC a evidentiat modificarea comportamentului termic al probelor tratate cu nanoparticole.
Analize de spectrometrie în infraroşu cu transformată Fourier (FTIR )prin detreminarea spectrelor – care au evidentiat grupele
functionale specifice in corelare cu numarul de unda (cm-1) ( figura 9).
Analizele prin microscopie electronica de baleiaj SEM (figura 10)
evidentiaza ca tesaturie si tricoturile tratate cu nano-Ag si nano -CeO 2
prezenta nanoparticolelor pe suprafata in aglomerari cu diverse
Fig.10 -Imagini SEM

dimensiuni : 56-106nm ,60-177nm si 95-99,1nm .

Caracterizarea eficientei antifungice a materalelor textile tratate /functionalizate cu nano-Ag si
nano-CeO2 a evidentiat o slaba influenta asupra acestei caracteristici a tratamentului cu nano-Ag
recunoscut prin actiunea antibacteriana , datorita influentei produsului de oleofobizare.
Concluzii
Caracterizarea prin analize complexe : grad de hidrofobizare si oleofobizare, modificarea culorii, grad
de alb, DCS, FT-IR, SEM, microbiologice a materialele textile tratate/functionalizate cu nano-Ag si
nano-CeO 2 a evidentiat prin rezultatele obtinute justetea alegerii : compozitiei (100% bumbac,
polieste/bumbac,100% poliester), legaturilor (pinza, diagonal, patent, pique) a gradelor de
compactitate si acoperire etc. care au permis elaborarea specificatiilor pentru materialele textile
destinate placilor de impact.
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