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REZUMAT. Lucrarea prezintă rezultatele obţinute in cadrul unor experimente de laborator de vopsire/finisare 
cu nanocompozite ceramice a materialelor textile din 50%bumbac/50% poliester.Pentru tratare s-au utilizat 3 
tipuri de nanomeri :I.28E Nanomer, I.31 PS Nanomer si Na-MMT Nanomer. Evaluarea UPF al materialelor 
textile crude si vopsite s-a realizat prin utilizarea standardului Australian/ New Zealand Standard AS/NZS 
4399:1996. Sun Protective clothing – Evaluation and classification, care defineste trei nivele de protectie 
solara: buna (UPF= 15-24 ),foarte buna (UPF=25-39) si excelenta (UPF=40-50 sau 50+). 
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ABSTRACT. The paper presents the results obtained in the laboratory experiments of dying / finishing with 
ceramic nanocomposites of 50% cotton / 50% polyester textile materials. Three types of nanomaterials were 
used for treatment: I.28E Nanomer, I.31 PS Nanomer and Na-MMT Nanomer. The UPF evaluation of raw and 
dyed textiles was made using Australian / New Zealand Standard AS / NZS 4399: 1996. Sun Protection 
Clothing - Assessment and classification, which defines three levels of sun protection: good (UPF = 15-24), 
very good (UPF = 25-39) and excellent (UPF = 40-50 or 50+). 
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1. INTRODUCERE 

Creșterea incidenței cancerelor cutanate în 
ultimele decenii este strâns legată de activitățile din 
ce în ce mai populare în aer liber și de expunerea 
recreativă. Supraexpunerea la lumina soarelui este 
larg acceptată ca fiind cauza principală pentru efecte 
nocive asupra pielii, ochiului și sistemului imunitar.  

 

 
 

Radiaţiile ionizante pot fi periculoase pentru om. 
La fel cum soarele poate arde pielea, aşa şi radiaţiile 
ionizante pot cauza daune corpului. Cum se întâmplă 
acest lucru? În drumul lor, radiaţiile ionizante, care 
eliberează o cantitate suficientă de energie, pentru a 
putea îndepărta unul sau mai mulţi electroni din 
atomii ţesuturilor iradiate, dereglând în consecinţă 
activitatea lor chimică normală în ţesuturile vii. La un 
anumit grad de dereglare a acestor procese chimice, 
celulele vii nu se mai pot regenera pe cale naturală şi 
rămân permanent dereglate sau mor (în cazul dis-
trugerii ADN-ului).Gradul de severitate al efectelor 

radiaţiei depinde de: durata expunerii, intensitatea 
radiaţiilor, tipul radiaţiilor [1]. Expunerea la o 
doză foarte mare de radiaţii poate conduce în 
scurt timp la arsuri ale pielii, stări de vomă şi 
hemoragii interne; organismul nu poate genera celule 
noi într-un timp foarte scurt. Expunerea îndelungată 
la doze mai mici de radiaţii poate cauza apariţia cu 
întârziere a cancerului şi posibil a unor boli ereditare, 
lucru constatat în special la supravieţuitorii bombar-
damentelor de la Hiroshima şi Nagasaki. 

Radiatiile UV sunt o parte din spectrul luminii 
solare care ajung pe pamint. Soarele emite 3 tipuri 
de radiatii UVA,UVB, si UVC care descresc in 
lungimea de unda de la A la C dar cresc in 
intensitate, acesta insemnind ca cu cit lungimea de 
unda este mai mica cu atit creste mai mult efectul lor 
distrugator (fig.1). 

Radiatiile UVA nu cauzeaza simptome 
vizibile imediat la nivelul pielii,insa patrund 
adinc in straturile acesteia si creaza radicali 
liberi care pot dauna celulelor pe termen lung. 

Razele UVB penetreaza doar epiderma.Ele 
unt responsabile de aparitia bronzului, dar si de 
aparitia arsurilor solare si a cancerului de piele 

Razele UVC nu sunt considerate un risc 
pentru bolile de piele, ele fiind absorbite de 
atmosfera. 
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Fig. 1. Tipuri de radiatii solare. 

 

In ultimii ani au fost dezvoltate numeroase 
cercetari pentru a realiza textile de protecție 
împotriva efectelor distructive ale razelor UV : 
tratamentul cu absorbanți UV capabili să trans-
forme energia electrică de excitație în energie 
termică, acționând ca agenți de captare de 
radicali și de inactivare a oxigenului singlet [1]. 
Principalii absorbanți UV sunt derivații de o-
hidroxi benzofenone, o-hidroxifenil triazine, o-
hidroxifenil hidrazine și combinații de UV absor-
banți, antioxidanți și pigmenți anorganici (dioxid 
de titan, oxid de zinc și materiale ceramice); 
vopsirea cu diferite tipuri de coloranți: unii colo-
ranți sau pigmenți absoarb UV crescând gradul 
de UPF al textilelor [2]. Principala problemă în 
acest caz este că numai culorile mai inchise 
(negru, bleumarin, roșu închis) absorb UV mult 
mai puternic decât culorile pastelate dechise sau, 
în general, cele pentru vară, cind culorile 
pastelate sunt preferate [2]. 

Sun Protection Factor sau Factorul de Protecţie 
Solară reprezintă o modalitate de a exprima 
capacitatea unui produs de a bloca efectul radiaţiilor 
ultraviolete de tip B – UVB asupra epidermei umane 
[3].Un produs cu un factor de protecţie – SPF – 20, 
protejeaza împotriva efectelor radiaţiilor UVB pentru 
o perioadă de timp de 20 de ori mai mare decât fara 
protecţie 

Efectul produs timp de un minut de radiaţiile UVB 
asupra pielii neprotejate, vor fi similare cu cele 
produse în timp de 20 de minute asupra pielii 
protejate de un produs cu un factor de protecţie 
solară –SPF – 20. Categoriile de protectie UV sunt 
prezentate in tabelul 1. 

Nivelul de UPF poate avea valori foare scazute, 
desemeni dacă culorile inchise sunt aplicate pe textile 
cu structuri neadecvate; proprietatile materialului 

textil: protecția UV este puternic influentata de 
caracteristicile fizico-chimice ale fibrelor/firelor, 
prezența absorbanților UV, structura, grosimea, 
porozitatea, elasticitatea, conținutul de umiditate, 
culoarea și tipul de finisaj.In general fibrele naturale 
au un grad mai sczut de absorbtie al UV in 
comparatie cu fibrele sintetice cum ar fi poliesterul 
[3].  

 
Tabelul 1 

 

2. MATERIALE SI METODE 

Următoarele compozite nanoceramice au fost 
utilizate pentru experimentări: 

- montmorilonit, Na-MMT: capacitatea de 
schimb de cationi (CEC) / Concentrația modifi-
catorului: 97 meq / 100g; distanța d: 12,61 Å; 

- Nanomer I.28E, un nanoclay de suprafață 
modificat care conține 25-30% trimetilstearil amo-
niu, Sigma-Aldrich, USA; 

- Nanomer I.31PS, un montmorilonit a cărui 
suprafață este modificată cu 15-35% octadecilamină 
și 0,5-5% aminopropiltrietoxisilan, Sigma Aldrich, 
USA. 

Includerea cationilor organici mari cum ar fi 
bromura de octadecil trimetilamoniu modifică pro-
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prietățile montmorilonitei de la hidrofil până la 
hidrofob / lipofil. 

Tricoturile din 100% bumbac, au fost vopsite si 
tratate simultan cu nanomeri conform urmatorului 
proces tehnologic: 4% colorant reactiv Red S-3B, 
30 g/L sare, 1 g/L nanoceramica, 2 g/L carbonat de 
sodiu, 1.5 g/L hidroxid de sodiu fulgi, temperatura = 
60oC, durata 60 minute, spalare la 40ºC – 10 min., 
90ºC – 10 min; sapunire: 2 g/L Kemapol SR 40 Liq., 
temperatura = 90ºC , durata = 15 min; spalare la  
60-70ºC – 10 min; 50-60ºC – 10 min.; neutralizare: 
1 mL/L acid acetic 60%; temperatura = 40ºC; durata 
= 15 min.;clatire la 20ºC; uscare la 60ºC, timp de  
60 minute. 

In tabelul 2 sunt prezentati parametrii procesului 
tehnologic de vopsire si tratare simultana cu 
nanomeri a materialelor textile. 

 
Tabelul 2. 

 

3. REZULTATE 

3.1. Evaluarea diferenţelor de culoare 

Efectul tratarii tricoturilor cu nanomeri simultan 
cu vopsirea cu colorantul reactiv Red S3B s-a 
analizat prin determinarea coordonatelor tricro-
matice ale materialelor comparativ cu materialul 
vopsit in absenta nanomerilor. S-a calculat deviatia 
standard a probelor conform ecuatiei: 

 
(1) 

unde: xi este valoarea probei, x  ̄  este media probei,  
N este numarul de probe. Coordonate tricromatice 
ale tricotului tratat cu Na-MMt si martor 1.2 sunt 
prezentate in tabelul3. 

Tricotul din bumbac (varianta 1.2 ) tratat cu 
1,0 g/L Na-MMT prezinta diferente de luminozitate 
si culoare relativ mari fata de proba maror netratata 
cu nanomer , culoarea fiind deplasata spre rosu si 
albastru. Aceasta indica vopsirea tricotului cu o 
cantitatea mai mica de colorant , probabil datorita 

imobilizarii acestuia de catre montmorilonit (Na-
MMT) - figura 2. 

 
Tabelul 3 

 
 

 
 

Fig.2 Valori R/T proba Na-MMT si martor 
 

Coordonate tricromatice ale tricotului tratat cu 
1g/l nanoargila I. 28E si martor 1.2 sunt prezentate 
in tabelul 4 iar valorile R/T in figura 3. 

 
Tabelul 4
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Fig. 3 Valori V/S proba I.28E si martor 
 

In cazul tratarii tricotului cu 1g/L I 28E se 
observa o scadere a valorii medii K/S cu 22.04% 
fata de proba martor. Aceasta presupune ca 
nanomerul aflat pe material formeaza fie legaturi 
ionice cu colorantul fie il adsoarbe fizic.  

Coordonate tricromatice ale tricotului tratat cu 
1g/l nanoargila I.31 PS si martor 1.2 sunt prezentate 
in tab.5 ar valorile R/T in fig.4. 

 
Tabelul 5

 

 
 

Fig.4 Valori K/S proba I.38 si martor 1.2 
 

Scaderea cu 42.55% a valorii medii K/S fata de 
martor demonstreaza o diminuare accentuata a 
cantitatii de colorant aflata pe proba. 

Tratarea tricotului cu: 1g//L- I.31PS induce 
modificari mari ale diferentelor de culoare si lumi-
nozitate, cu deplasari remarcabile ale culorii spre 
albastru si mai putin spre rosu. Rezistentele colo-

rantului ajung la 46% mai mici fata de cele ale 
probei martor. 

3.2. Evaluarea factorului de protecţie 
solară 

Determinarea factorului de protectie solara s-a 
realizat pe Spectrofotometrul UV-VIS Cary Varian 
si utilizarea standardului Australian/ New Zealand 
Standard AS/NZS 4399:1996. Sun Protective 
clothing – Evaluation and classification.  

In tabelul 6 sunt prezentate valorile UPF obtinute 
pentru tricoturile din 100%bumbac, martor , tratate 
cu Na-MMT, I.28E si I.31.PS care se situeaza la 
urmatorle nivele: 
 

Tabelul 6 

 Proba 1 Proba 
1.2 

Proba 
1.3 

Proba 
1.4 

Mean UPF 165.667 45.964 153.360 161.737 

Mean UVA 
Transmission 

0.937 1.521 0.286 0.041 

Mean UVB 
Transmission 

2.182 3.527 1.088 0.787 

Calculated 
UPF 

26.100 36.634 107.409 70.835 

UPF Rating 25 35 50+ 50+ 

Grosime, mm 1,344 0,949 bbc bbc 

Masa, g/m2 313 194 rex rex 

Structura rex glat 301 293 

Compozitie 
fibroasa 

bbc bbc 1,367 1,263 

 
“Bun” (UPF= 25) pentru tricotul martor din 

100% bumbac vopsit cu: 4% colorant reactiv Red S-
3B ; 

“Bun” (UPF =35) pentru varianta de tricot 100% 
bumbac vopsit cu: 4% colorant reactiv Red S-3B si 
1g/l nanoceramica Na-MMT; 

“Excelent” (UPF=50+) pentru varianta de tricot 
100% bumbac vopsit cu: 4% colorant reactiv Red S-
3B si 1g/l nanoceramica I.28 E; 

“Excelent” (UPF=50+) pentru varianta de tricot 
100% bumbac vopsit cu: 4% colorant reactiv Red S-
3B si 1g/l nanoceramica I.31.PS. 

4. CONCLUZII 

 Materiale textile (tricoturi) din 100% bumbac au 
fost vopsite si tratate cu 3 tipuri de nano-
nceramici ( Na-MMt, I.28E si I.31.PS); 

 S-a studiat influenta tratamentului cu nano-
ceramici asupra coordonatelor tricromatice ale 
tricoturilor prin compararea tricotului netratat cu 
cele tratate; 
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 Tratare cu nanoceramici a tricoturilor din 100% 
bumbac vopsite conduce la diferente de culoare 
semnificative fata de proba martor; 

 Tricoturile din 100%bumbac tratate cu nano-
ceramicile I.28E si I.32.PS au inregistrat valori ale 
UPF la nivel “excelent” comparativ cu cele tratate 
cu Na-MMT ( nivel “bun”) si martor (nivel “bun”). 
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