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S-au proiectat şi realizat matrici textile din: 100% bumbac, 55% poliester/45% bumbac si 100%
poliester, albe şi vopsite, funcţionalizate prin: tehnologia de pulverizare cu Ag NP, pe un dispozitiv de
testare realizat la UT din Dresda, după oleofobizare cu Rukostar EEF6 sau Nuva N 2114 şi prin
impregnare (fulardare) prin aplicarea tratatmentului de oleofobizare cu NUVA N 2114 sau Rukostar
EEE 6, concomitent cu funcţionalizarea cu Ag NP. Analiza dimensiunii şi formei Ag NP s-a realizat
prin utilizarea microscopiei electronice de baleiaj SEM, de transmisie TEM şi dinamic light scatering
(DLS). Uniformitatea, dispersia şi migrarea Ag NP de pe suprafaţa materialelor textile, s-a realizat
pentru probele iniţiale, comparativ cu cele supuse testelor de rezistenţă la transpiraţie acidă/alcalină,
spălare şi purtare (frecare) şi a evidenţiat prin determinări AAS că testul de transpiraţie acidă este cel
mai agresiv conducând la scăderi ale cantităţii de Ag NP de cca. 25% faţă de proba netratată.
Cantitatea de Ag NP depusă pe materialul textil prin tehnologia de tratare prin pulverizare este mai
mare sau la acelaşi nivel faţă de cea obţinută prin tehnologia de fulardare. S-a determinat influenţa
auxiliarilor chimici asupra dimensiunii şi distribuţiei Ag NP pe suprafaţa tricoturilor, prin analize
SEM. Studiul omogenităţii populaţiilor statistice s-a realizat prin utilizarea unui software specializat.
Analiza concentraţiei Ag NP în picăturile de spray din diverese reţete de dispersie s-a realizat prin
utilizarea tehnicilor PSD şi CPC care au evidenţiat că acesta este influenţată de natura aditivilor
chimici utilizaţi şi de dimensiunile nanoparticulelor. Diseminarea rezultatelor proiectului s-a realizat
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