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REZUMAT.  Scopul lucrării este de a prezenta unele rezultate bazate pe studii complexe de cercetare inter-
disciplinare din România pentru fabricarea produselor textile inovatoare pe bază de fibre naturale și sintetice , 
prin funcţionalizariea cu plasmă. Tehnologia cu plasmă a fost utilizată în scopul obţinerii textilelor  cu proprietăţi 
de hidrofobizare / oleofobizare și antibacteriene care reprezintă în prezent un domeniu activ de investigaţie 
interdisciplinară. Au fost proiectate, realizate și investigate materiale textile ţesute din 100% bumbac ,100% PES, 
100% lina  şi 100% în diferenţiate prin structura , desimea firelor de urzeală și bătătură, proprietăţile fizico-
mecanice si confort. Pentru functionalizarea suprafeţelor materialelor textile a fost utilizată instalaţia cu jet de 
plasmă „CD400 Roll-to-roll". Ţesăturile din 100% Bbc şi 100% PES au fost tratate cu plasmă de tipul 1,1,1,3,3,3- 
hexaflouropropan, timp de 7 min la o presiune de 20 mTorr, flux gaz 200 sccm,T = 21.5 oC. După funcţionalizare 
ţesăturile au fost tratate cu agent de hidrofobizare NUVA TTC pentru obţinerea de textile medicale cu 
caracteristici hidrofobe. Ţesturile din 100% Bbc , 100% lână  şi 100% in au fost tratate în mediu de plasmă de 
oxigen timp de 10 min la presiunea de : 20 mTorr, fluxul de gaz 200 sccm, T = 21.5 grade C, pentru curăţarea şi 
activarea suprafeţelor. După tratarea in mediu de plasma ţesăturile au fost tratate cu agenţi antimicrobieni 
pentru îmbunătăţirea proprietăţilor antimicrobiene: ioni de Ag-TiO- – Sanitized 27-22 Silvera şi ulei esenţial de 
busuioc. După funcţionalizarea în plasmă şi hidrofobizarea cu NUVA TTC a ţesăturilor cu destinaţie articole 
medicale s-a constatat o îmbunătăţire a caracteristicilor fizico-mecanice. Agentul antibacterial cu cea mai mare 
rată de reducere microbiană este Ag-TiO2. 

Cuvinte-cheie: plasmă, hidrofob, antibacterian, ioni de Ag-TiO, ulei esential de busuioc. 

ABSTRACT. The aim of the paper is to present some results based on complex inter-disciplinary research studies in 
Romania for manufacturing innovative textile products made of natural and synthetic fibres, but also for performing 
a functionalization process for textile materials using plasma nanotechnology. The plasma technology was used in 
order to obtain medical textiles with hydrophilic/hydrophobic/oleophobic and antibacterial improved characteristics 
which nowadays represent an active field of scientific interdisciplinary investigation. Woven textile materials made of 
100% cotton,100% PES,100% wool and 100 % flax which were distinguished by their structure, length density of the 
weft and warp yarns, physical and mechanical characteristics and comfort. Low pressure plasma installation “CD 
400 Roll-to-roll” was used for the functionalization of textile surfaces.Fabrics made of 100% cotton and 100% PES 
were 1,1,1,3,3,3- Hexaflouropropane plasma treated for 7 minutes at a pressure of 20 mTorr, gas flow 200 sccm, 
T = 21.5°C. After the functionalization process, fabrics were treated with NUVA TTC hydrophobization agent in order 
to produce medical textiles with hydrophobic characteristics. Fabrics made of 100% cotton, 100% wool and 100% 
flax were subject to oxygen plasma treatment for 10 minutes at a pressure of: 20 mTorr, gas flow-200 sccm,  
T-21.5°C for surface cleaning and activation. After plasma treatment, fabrics have been treated with antimicrobial 
agents Ag-TiO2 treatment – Sanitized 27-22 Silvera and basil oil in order to enhance their antimicrobial properties. 
Following plasma functionalization and hydrophobization with NUVA TTC, all phisico-mechanical caracteristics of 
textile fabrics for medical articles were improved. The antibacterial agent having the highest decrease rate is Ag-TiO2 
for all textile fabrics treated in plasma environment. 

Keywords: plasma, hydrophobic, antibacterial, Ag-TiO2 ions,basil oil. 

1. INTRODUCERE 

Atomii si moleculele sunt elemente de baza ale 
constructiei tuturor elementelor. Modul in care formele 
din natura sunt construite cu aceste elemente de baza 
sunt de o importanta vitala pentru proprietatile lor si 
pentru modul in care ele intereactioneaza. Nanoteh-
nologia se refera la manipularea sau autoasamblarea 
atomilor individuali, a moleculelor, ori a atomilor 
din molecule intr-o structura care sa creeze materiale 
si dispozitive cu proprieteti noi sau diferite de cele 
initiale. Nanotehnologia dezvolta noi cai de pre-
lucrare a materiei.  

Incepind cu anii `90 nanotehnologia s-a conturat 
ca un domeniu de realizare a celor mai fascinante 
visuri si sperante. Impacul potential al beneficiilor 
nananotehnologiilor in societate a fost comparat cu 
cel al materialelor siliconice si plastice. Istoria nano-
tehnologiei a inceput in anul 1959 când Richard 
Feynman (fizician la Institutul de Tehnologie din 
California ), in faimosul discurs “There is Plenty of 
Room at the Bottom” a propus introducerea acestui 
termen care a sugerat specialistilor faptul ca fron-
tierele cunoasterii si ale tehnologiei ar putea fi 
regasite atit in fizica cit si in domenii de marime 
nano. 
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Datorita potentialului sau nelimitat in aplicatiile 
orientate spre consum, industria textila este unul dintre 
cei mai mari beneficiari ai realizarilor din domeniul 
nanotehnologiilor, in conditiile in care, in tarile 
dezvoltate aceasta industrie se confrunta cu provocarile 
competivtive la nivel mondial care conduc la 
dezvoltarea de textile avansate , textile functionale si 
cu valoare adaugata mare. Preocuparile din ce in ce 
mai mari fata de impactul ecologic asupra mediului si 
efectele asupra sanatatii umane au determinat dez-
voltarea de noi tehnologii, mai prietenoase cu mediul. 

Plasma este cea de a patra stare a materiei. Este 
un gaz cu o anumita cantitate de particole ionizate si 
particole reactive: ioni, electroni, fotoni, radicali si  
particole excitate metastabile. Dintre numeroase tipuri 
de plasma numai plasma de neechilibru sau plasma 
rece este utilizata pentru modificarea proprietatilor 
fizice si chimice ale materialelor textile. Particolele 
chimice reactive produse la temperatura scazuta a 
gazului reprezinta o proprietate unica a plasmei reci, 
producând o degradare minima a substratului textil 
in timpul tratamentelor. 

2. CERCETARE EXPERIMENTALĂ 

Tehnologia cu plasmă a fost utilizată în scopul 
obținerii textilelor  cu proprietati de hidrofobizare / 
oleofobizare și antibacteriene care reprezintă în prezent 
un domeniu activ de investigație interdisciplinară. Au 
fost proiectate, realizate și investigate materiale textile 
țesute din 100% bumbac (V1) ,100% PES (V2), 100% 
lina (V3) si 100% in (V4),  diferențiate prin structura, 
desimea firelor de urzeală și bătătură, proprietățile 
fizico-mecanice si confort. Pentru functionalizarea 
suprafetelor materialelor textile a fost utilizata insta-
lația cu jet de plasmă „CD400 Roll-to-roll“ (fig. 1). 

 
 

 
 
 
 

Fig. 1. Instalația cu jet  
de plasmă. 

 
 
 
 

Suprafetele textile din 100% Bbc si 100% PES au 
fost funcționalizate pentru obţinerea de textile medi-
cale hidrofobe-oleofobe. Cercetarile au fost orientate 
pentru realizarea unor suporturi textile cu caracte-
ristici adecvate echipamentelor de lucru destinate 
sectorului medical, in mod deosebit al blocurilor 
operatorii care implica riscuri ridicate de conta-
minare cu lichide si substante grase, incarcare elec-
trostatica si o mare diversitate de particole solide. 

Toate aceste elemente constituie bariere ale desfasu-
rarii in bune conditii ale actului medical cu implicatii 
asupra vietii si sanatatii pacientilor. Caracterul 
hidrofob al tesaturilor confera acestora capacitatea 
de respingere a apei si poate fi realizat prin tratare 
acestora cu substante care prezinta diferite structuri 
chimice dar cu o trasatura comuna ,tensiune super-
ficiala mai mica decit apa. Caracterul oleofob al 
suporturilor textile confera acestora capacitatea de 
respingere a substantelor lichide uleioase (hidro-
carburi, uleiuri minerale, acizi grasi superiori etc.). 

Tesaturile din 100% Bbc (V1.1) si 100% PES 
(V2.1) au fost tratate cu plasma de tipul 1,1,1,3,3,3- 
Hexaflouropropaan, timp de 7 min la o presiune de 
20 mTorr, flux gaz 200 sccm,T-21.5 grade C. Dupa 
functionalizare tesaturile din 100% Bbc si 100% 
PES au fost tratate cu agent de hidrofobizare NUVA 
TTC pentru obţinerea de textile medicale cu ca-
racteristici hidrofobe. 

Suprafetele textile din 100% BBC (V1), 100% 
lâna (V3) si 100% in (V4) au fost funcționalizate 
pentru îmbunatatirea proprietatilor antimicrobiene. 
Microorganismele de tipul ciupercilor si al bacte-
riilor pot provoca degradari ale fibrelor. Conditiile 
favorizante de aparitie a microorganismelor sunt 
determinate in principal de umiditatea crescuta a 
aerului si de temperatura, la care se asociaza lipsa de 
lumina si aer.Acest gen de degradare biochimica este 
specific fiecarei categorii de fibre. Fibrele celulozice 
incep sa se degradeze sub actiunea microorganisme-
lor , care se dezvolta la umiditati ale aerului de peste 
80% si temperaturi de 20-250C.Mecanismul degra-
darii celulozei este cel al hidrolizei enzimatice cu 
diminuarea gradului de polimerizare, pina la glucoza  
si apoi fermentarea acesteia, pina la substante cum ar 
fi: acidul lactic, acidul butiric, acidul acetic etc. Pre-
zenta pe tesaturile de bumbac a unor medii de cultura 
(cum ar fi amidonul) accelereaza procesul degradarii 
biochimice. Fibrele sintetice sunt rezistente la actiu-
nea bacteriilor si ciupercilor. Caracterul antimicrobial 
este definit de agentii care distrug sau inhiba dez-
voltarea microorganismelor.  

Tesăturile au fost tratate in mediu de plasma de 
oxigen timp de 10 min. la presiunea de : 20 mTorr, 
fluxul de gaz-200 sccm,T-21.5 grade C, pentru 
curăţarea şi activarea suprafeţelor.Dupa tratarea in 
mediu de plasma tesaturile au fost tratate cu agenti 
antimicrobieni pentru imbunatatirea proprietatilor 
antimicrobiene: 

● Tratarea cu ioni de Ag-TiO2 – Sanitized 27-
22 Silvera. Caracteristicile dimensionale ale particu-
lelor din suspensia de Ag-TiO2 – Sanitized 27-22 
Silver, distribuţia dimensiunilor şi potenţialului Zeta 
au fost realizate cu echipamentul Zetasizer, tip 
NanoZS, Malvern , si au evidentiat ca majoritatea 
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nanoparticulelor (92%) au dimensiuni cuprinse in 
intervalul 90-190nm, iar diametrul mediu este de 
274nm si un nivel de stabilitate ridicat. Soluţia de 
Ag-TiO2, în concentraţie de 1% (1 ml dispersie la 
100 ml apa) a fost agitată şi ultrasonată 10 min. 
Procesul de aplicare a soluţiei a cuprins: 

1) impregnarea cu soluţia de argint realizată prin 
procesul de fulardare :concentraţia de lucru: 0,6 g/L 
soluţie de argint, temperatura: 25 - 30 °C, pH-ul 
soluţiei: 6; 

2) uscare: tesatura 100 % BBC  - V1-2-3 min la 130 
grade C, 100 % PES   - V2.2 - 3 min la 130 grade C. 

● Tratare cu ulei esential de busuioc: prepara-
rea solutiei de ulei esential s-a realizat prin agitarea 
magnetica la temperatura camerei  in următoarea re-
teta:  10 mL ulei esential si 40mL alcool etilic de 96%. 
Din solutia stoc obtinuta s-au prelevat 10 mL care s-au 
adus cu apa distilata la flacon cotat de 500 mL. 

Tratarea tesaturilor cu solutia de ulei esential de 
busuioc a cuprin urmatoarele etape: 

– impregnarea tesaturilor cu solutiile de ulei 
esential s-a realizat prin fulardare la temperatura 
camerei, pe fulardul de laborator cu 2 valturi oscilante 
vertical/orizontal model BVHP 500/100 (ROACHES, 
Anglia), in urmatoarele conditii: 2 treceri, presiune 

de stoarcere 2 bari,  grad de preluare diferentiat 
pentru fiecare suport textil.   

– uscarea suporturilor textile s-a realizat pe 
aparatul de  uscare /condensare /termofixare /vapori-
zare, model TFO/S 500 mm (ROACHES, Anglia), 
timp de 3 minute la temperatura de 100oC.  

Observatie: tesaturile din 100% bumbac au necesi-
tat doua treceri a cate 3 minute la temperatura de 
100oC.  

– condensarea s-a realizat pe aparatul de uscare/ 
condensare/termofixare/vaporizare, model TFO/S 
500 mm (ROACHES, Anglia), timp de 2 minute la 
temperatura de 150oC. 

3. REZULTATE 

3.1 Textile medicale hidrofobe-oleofobe 

Tesaturile din V1.1 si V1.2 au fost analizate din 
punct de vedere al caracteristicilor fizico- mecanice 
si de confort inainte si dupa tratarea in mediu de 
plasma si agent de hidrofobizare NUVA TTC. 
Rezultatele sunt prezentate in tabelul nr. 1 pentru 
caracteristicile modificate prin tratament. 

 
Tabelul 1 

Nr. 
crt 

Caracteristica/UM 100%Bbc 
(V1.1) martor 

100% Bbc 
(V1.1) tratata 

100% PES 
(V2.1) martor 

100%PES 
(V2.1) tratata 

1 Masă , g/m2 189 194 133 139 

2 Rezistenţa la abraziune, nr 14 813 22000 21 379 25799 

3 Piling, note 2-3 (7000c) 4-7 (7000 c) 2-3 (7000 c) 4-5 (7000 c) 

4 Permeabilitate la aer, l/m2/s; 100Pa 555,9 497,3 149,9 140,5 
 

După funcţionalizarea în plasma şi hidrofobizarea 
cu NUVA TTC a ţesăturilor V1.1 si V2.1 cu desti-
naţie articole medicale s-au constatat următoarele:  

– masa pe unitatea de suprafaţă a ţesăturilor 
creşte cu cca.2,5 % la V1.1 si cca.5,0% la V2.1, 
datorită produsului de hidrofobizare NUVA TTC 
depus pe suprafaţă;  

–   rezistenţa la abraziune la V1.1 creste cu cca. 
32,00% iar la V2.1 cu cca.11 %; 

–  efectul pilling şi scămoşarea sunt semnificativ 
imbunatatite atat la V1.1 cat si la V 2.1 ( de la 2-3 la 
4- 5 ) ; 

Caracterul hidrofob al ţesăturilor funcţionalizate 
în plasmă a fost evaluat conform standardului ASTM 
D7490-2008, bazat pe determinarea unghiului de 
contact dintre o picatura de lichid si suprafata  
materialului textil, cu echipamentul  VCA Optima XE, 
AST Products Inc. Rezultatele obtinute evidentiaza 
cresterea caracterului hidrofob, permeabilitatea la aer 
scade cu cca.11,% la V1.1 si cu cca.6,0% la V 2.1. 

Pentru determinarea rezistentei la spalare a 
tratamentului hodrofob au fost analizate tesaturile 
tratate cu agent NUVA TTC comparativ cu tesaturile 
functionalizate si tratate in plasma si agent NUVA 

TTC, supuse unui număr de şase cicluri de spălare la 
40 grade C şi uscate la 85 grade C Rezultatele  
pentru V1.1 si V2.1 sunt prezentate in tabelele 2 si 3. 

Dupa 6 cicluri de spalare si uscare se constata o 
scadere a valorii unghiului de contact cu cca.8 % la 
ambele variante de tesaturi, mentinandu-se caracte-
rul puternic hidrofob. 

3.2. Textile cu proprietati antibacteriene 

Testele antimicrobiane s-au efectuat pe tulpini de 
fungi Candida albicans şi Trichophiton interdigitale 
conform ISO 20743/200 7 pentru teasturile din 100% 
Bbc (V1.1).si tulpina test Staphylococcus aureus DSM 
346 conform AATCC Test Method 147/1993 pentru 
tesaturile din 100% Bbc. (V1.3),100% lina (V3) si 
100%V4) in si sunt evidentiate prin rata de reducere 
microbiana, respectiv metoda striurilor se este redata in 
tabelul.nr. 4. 

Cea mai mare rata de reducere microbiana s-a 
inregistrat in cazul tratarii cu plasma si ioni de 
Ag+TiO2 (99,5% ). 
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Tabelul 2 

100 % Bbc- V 1 

 Proba tratata NUVA TTC Proba tratata in PLASMA + NUVA TTC 

V1.1(unghi de 
contact/grad) 

Imagine V1.2(unghi 
decontact/grad) 

Imagine 

Probă martor 135.0o 140.8o 

 3 cicluri   
 

131.9o 

 

134.3o 

 6 cicluri  
 
 

85.9o 93.5o 

 
Tabelul. 3 

100 % PES – V 2 

 Proba tratata NUVA TTC Proba tratata in PLASMA + NUVA TCC 

V2.1 (unghi de 
contact/grad) 

Imagini V2.2 (unghi de 
contact/grad) 

Imagini 

Probă martor 137.95o 138.56 

 3 cicluri  
 

131.1o 136.1o 

6 cicluri 
 

125.8o 

 

126.2o 

 
Tabelul 4 

Proba Rezultat/R Imagine Proba Rezultat/R Imagine 

V1.2 (Martor) T0 = 1.1×104 UFC/mL 
T24 =1.1×104 UFC/mL 
R = 0% 

 
V1.3 
(100% bbc) 

 
Insuficient 

 

V1.2 +Ag-TiO2 T0=1.1×104 UFC/mL 
T24=2.4×102 UFC/mL 
R = 99.5% 

 
V3 
(100%lina ) 

 
Slab  

 

 

- 
 
- 

 
- 

 
V3  
(100% in) 

 
Mediu 
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4. CONCLUZII 

Tehnologia cu plasmă a fost utilizată în scopul 
obținerii textilelor  cu proprietati de hidrofobizare / 
oleofobizare și antibacteriene care reprezintă în 
prezent un domeniu activ de investigație interdisci-
plinară. Au fost proiectate, realizate și investigate 
materiale textile țesute din 100% bumbac, 100% 
PES, 100% lina si 100% in diferențiate prin structu-
ra, desimea firelor de urzeală și bătătură, proprietățile 
fizico-mecanice si confort. Pentru functionalizarea 
suprafetelor materialelor textile a fost utilizata in-
stalația cu jet de plasmă „CD400 Roll-to-roll“. 
Testurile din 100% Bbc si 100% PES au fost tratate 
cu plasma de tipul 1,1,1,3,3,3- Hexaflouropropaan, 
timp de 7 min la o presiune de 20 mTorr, flux gaz 
200 sccm, T = 21.5 oC. Dupa functionalizare tesa-
turile au fost tratate cu agent de hidrofobizare 
NUVA TTC pentru obţinerea de textile medicale cu 
caracteristici hidrofobe. 

Testurile din 100% Bbc , 100% lina  si 100% in 
au fost tratate in mediu de plasma de oxigen timp de 
10 min. la presiunea de : 20 mTorr, fluxul de gaz-
200 sccm, T = 21.5 oC, pentru curăţarea şi activarea 
suprafeţelor. Dupa tratarea in mediu de plasma 
tesaturile au fost tratate cu agenti antimicrobieni 
pentru imbunatatirea proprietatilor antimicrobiene : 
ioni de Ag-TiO2 – Sanitized 27-22 Silvera si ulei 
esential de busuioc. 

După funcţionalizarea în plasma şi hidrofobizarea 
cu NUVA TTC a ţesăturilor cu destinaţie articole 
medicale s-a constatat o imbunatatire a caracte-
risticilor fizico-mecanice.Agentul antibacterial cu cea 
mai mare rata de reducere microbiana este Ag-Ti. 
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