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Textile supuse tratamentelor antimicrobiene 

Daniela Farima, Gianina Broasca 

 
Introducere 
 
      Sintagma de tratament antimicrobian se referă la o gamă largă de tehnologii care pot oferi 
diferite grade de protecţie pentru produsele textile împotriva microorganismelor.Produsele  
antimicrobiene sunt foarte diferite din punct de vedere al naturii lor chimice,al modului  de 
acţiune,al impactului  asupra oamenilor şi a mediului,al durabilităţii pe diverse suporturi ,al 
costurilor şi al modului în care acestea interacţionează cu microorganismele. 
       Existenţa microorganismelor pe/in textile pot aduce prejudicii la nivel funcţional,igienic si 
estetic. 
 
Proprietăţile tratamentelor antimicrobiene 

         Fibrele sintetice pot fi tratate încă din timpul producţiei pentru a le face antimicrobiene.În 
aceasta metoda substanţa antimicrobiană este adaugată într-un  polimer înainte de filare. 
         Fibrele vegetale,firele si tesăturile pot fi tratate în timpul finisajului.Finisajul antimicrobian 
poate fi aplicat prin impregnare,sprayere sau presare. 
Există unele cerinţe necesare pentru  a obţine beneficii maxime de tratamente antimicrobiene: 
- durabilitate la spălare, curăţare chimica şi fierbere; 
- compatibilitate cu procesele chimice ; 
- uşor de aplicat;  
- sa nu deterioreze proprietăţile tesăturii; 
- rezistenţa la transpiraţii; 
- menţinerea tendinţei de introducere a îmbrăcămintei inteligentă şi eficientă funcţional; 
- lipsa de toxicitate pentru mediu fără diminuarea performanţei; 
 -asigurarea unei valori suplimentare a unei ramuri în textile prin adăugarea de noi funcţionalităţi 
unei haine; 
-fixarea pe ţesătură pentru un timp îndelungat. 
Principalele avantaje pentru utilizator: 
-protejarea materialului textil de mirosul corporal neplăcut; 
-folosirea unor ingrediente naturale, lipsite de toxicitate pentru piele; 
-menţinerea aceloraşi performanţe după spălare. 
 
Factori care influenţează tratamentele antimicrobiene 
 
          Tratamentele chimice ale textilelor produc efecte antimicrobiene ce se pot traduce prin:  
-efect microbicid - fenomen ireversibil, de omorâre a microorganismului (bactericid, virulicid, 
fungicid, sporicid); 
-efect microbistatic - fenomen reversibil, de înhibare temporară a multiplicării (bacteriostatic, 
fungistatic). 
          Agenţii antimicrobieni îşi exercită acţiunea dependent de intervenţia unor factori externi: 
1.concentraţia microorganismelor - la aceeaşi intensitate a agentului antimicrobian, timpul de 
omorâre creşte proporţional cu concentraţia de microorganisme asupra căreia se acţionează; 
2.gradul de rezistenţă al microorganismelor - diferitele specii prezintă grade diferite de 
susceptibilitate la acţiunea agenţilor antibacterieni, chiar în cadrul aceleiaşi specii existând uneori 
diferenţe individuale de sensibilitate. De la cele mai rezistente la cele mai puţin rezistente putem 
enumera, în ordine: sporii bacterieni, microbacteriile, virusurile fără înveliş extern, bacteriile Gram 
negative, fungii, bacteriile Gram pozitive, virusurile cu înveliş extern. 
3.intensitatea agentului antibacterian - cu cât intensitatea agentului antibacterian  este mai 
mare,cu atat timpul de actiune este mai mic . 
4.influenţa mediului - substanţele organice, turbiditatea mediului, duritatea apei, pH-ul mediului 
etc. pot influenţa în sens pozitiv sau negativ acţiunea unui agent antibacterian. 
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 Modul de acţiune al antimicrobienilor   
 
        Un material textil cu proprietăti antimicrobiene poate actiona in doua moduri distincte :  
- Prin contact: agentul antimicrobian plasat pe fibră nu se dispersează si, pentru obtinerea acţiunii 
antimicrobiene, microorganismele trebuie să se afle în contact cu fibra (tratata). 
- Prin difuzie: agentul antimicrobian plasat pe suprafaţa fibrei se dispersează mai repede sau mai 
incet in mediul extern umed, pentru a intra în contact cu microorganismele �i pt a le opri 
cresterea / dezvoltarea. 
 
 Modul de prezentare al agentului activ- în tratamentele antimicrobiene poate fi sub formă de: 
1.Microcapsule: agentul activ formează un miez înconjurat de o bariera inertă la difuzie(fig.1); 
2.Microsfere: agentul activ este dispersat sau dizolvat într-un polimer inert(fig.2); 
3.Molecule ciclice: agentul activ este prins în interiorul unor molecule ciclice (de ex, 
ciclodextrinele)(fig.3). 

 
              Fig.1                                           Fig.2                                        Fig.3 

             Cele mai folosite metode pentru  pregătirea microcapsulelor / microsferelor sunt: 
1.evaporarea solventului; 
2.polimerizarea prin precipitare; 
3.suspendare reticulara; 
4.coacervarea-încapsularea lichidelor. 
 

1.Pregătirea microsferelor prin evaporarea solventului este prezentată schematic in figura 4. 

 
Fig.4 Pregătirea microsferelor prin evaporarea solventului 

 
            Fazele acestei metode sunt: 
-formarea unei solutii / dispersii a agentului antimicrobian în faza polimerului organic; 
-emulsificarea fazei polimerului într-o fază apoasă ce contine un stabilizator corespunzator, formând astfel o 
emulsie ; 
-indepartarea solventului organic din faza dispersă prin extragere sau evaporare,ducand la precipitarea 
polimerului si la formarea de microsfere. 



 3

            Parametrii importanţi ai procesului sunt: gradul de agitare , tipul polimerului si concentraţia acestuia, 
proporţia dintre volumele fazelor continuă si dispersă, tipul emulsificatorului / stabilizatorului �i concentraţia 
acestuia, temperatura. 
 
2.Pregătirea microsferelor prin polimerizare prin precipitare este prezentată schematic în 
figura 5. 

 
Fig. 5 Pregătirea microsferelor prin polimerizare prin precipitare 

 
         Etapele acestei metode sunt: - microsuspensii monodisperse, de marimea unui micron sau 
mai mici; 
 - precipitarea polimerului începe într-o soluţie omogenă de monomer unde polimerul sintetizat 
este insolubil; 
 -mărimea microsferelor rezultate depinde de condiţiile de polimerizare, inclusiv de compoziţia 
monomer / comonomer, de cantitatea de iniţiator si de concentraţia totală a monomerului. 
 
3.Pregătirea microsferei prin suspendare reticulară este prezentată schematic în figura 6. 
 

 
Fig.6 Pregătirea microsferei prin suspendare reticulară 

 
Parametrii procesului: 

- tipul si concentraţia substanţei care va genera formarea de legături covalente; 
- masa moleculară �i hidrofilia polimerului; 
- concentraţia soluţiei de polimer; 
- tipul si concentraţia agentului; 
- proporţia volumică dintre faza continuă si faza dispersă. 
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Aplicaţii: 
- sisteme de transport a agentului; 
- încapsularea enzimelor pentru detergenţii lichizi; 
- sisteme de raspuns la stimuli; 
- tehnologia absorbanţilor. 
 
4.Pregatirea microcapsulei pentru coacervare este prezentată schematic în figura 7. 
 

 
 

Fig.7 Pregatirea microcapsulei pentru coacervare 
Materiale: 

-poly(vinylalcohol);gelatina;polyvinylmetilen,guma arabica,chitosan,uleiul de 
cânepa,uleiul de măsline,uleiul de dovleac,uleiul de cătină. 
Aplicaţii:  

-- încapsularea enzimelor pentru detergenţii lichizi; 
- încapsularea parfumurilor, coloranţilor, aromelor. 

 
Concluzii 
 

Materialele textile folosite în domeniile de sănătate publică şi igienă sunt un segment 
important al industriei textile, aproximativ 70% din produse fiind realizate din materiale netesute. 

Cele mai bune şi mai comune medii de dezvoltare şi distribuire a microorganismele care 
afectează igiena şi creează mirosuri neplăcute sunt cele care sunt combinate cu factori precum 
caldura,umiditatea,praful,solul si petele de grasime 

Datorită unei largi răspândiri, se va avea în vedere  marea varietate a microbilor şi 
creşterea rezistenţei lor la acţiunea medicamentelor, în paralel cu încercările progresului 
nano(micro)tehnologiei de modificare a fibrelor, bazate pe mecanismul biochimic al bolii, dar şi pe 
designul molecular de a crea textile de înaltă performanţă. 
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