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L’estada s’ha realitzat a la Operació de Recerca “Reactivité dans des plasmas 
moleculaires”, sota la direcció del Dr. A.Ricard, del Centre de Physique des 
Plasmas et leurs Applications de Toulouse (CPAT), un centre de recerca del 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) i la Université Paul 
Sabatier (UPS).  
 
Antecedents del tema:  
 
Els teixits de llana presenten l’inconvenient de feltrar (encongir) degut a la 
presència d’escates i a les característiques hidrofòbiques de la seva superfície. 
Tradicionalment aquest problema s’ha resolt mitjançant tractaments químics, 
tant de tipus additiu com degradatiu, que sovint generen aigües residuals 
altament contaminades. Amb l’increment de la consciència ambiental i les 
restriccions ecològiques i econòmiques imposades sobre la indústria tèxtil, les 
empreses han hagut de buscar solucions més ecològiques.  

Els tractaments amb plasma (gas ionitzat, format per molècules, àtoms excitats, 
radicals lliures, partícules metaestables, ions i electrons) són una alternativa 
ecològica als tractaments tradicionals d’anti feltratge de la llana, i una innovació 
en el camp de les fibres sintètiques ja que incrementen la hidrofìlia i/o la 
rugositat. Malgrat les seves avantatges, l’elevat cost de la maquinària de 
plasma de baixa temperatura existent per a la indústria tèxtil ha fet que a 
Europa encara no s’hagi implementat aquesta tecnologia emergent a nivell 
industrial.  

Estudis preliminars sobre la post-descàrrega del plasma han permès avaluar 
les característiques de la post-descàrrega i comprovar l’eficàcia d’aquesta 
tècnica en la modificació de la química superficial de teixits de llana i poliamida 
6 mitjançant únicament les espècies més estables presents en els plasmes.  
 
L’estudi proposat es dirigeix a avaluar l’efecte de la post-descàrrega del plasma 
sobre l’encongiment dels teixits de llana, així com els seus efectes en la 
modificació de la morfologia superficial de llana i poliamida 6. L’interès  
d’aquest estudi radica en el fet que obre noves vies per a l’utilització de 
reactors de post-descàrrega de plasma per al tractament de productes tèxtils 
innovadors i d’alt valor afegit, mitjançant un procés potencialment més 
econòmic que els de plasma de baixa temperatura coneguts fins a l’actualitat.  
 
 



Memòria científica: 
 
Els tractaments de teixits de llana i de poliamida realitzats durant l’estada al 
CPAT s’han dut a terme en un reactor de post-descàrrega dissenyat i construit 
al per l’equip d’acollida. Les descàrregues es generen mitjançant una font de 
microones de 2,45 GHz i el reactor de post-descàrrega es troba connectat a un 
sistema de buit primari.  
 
S’han estudiat dos materials: llana (teixit de punt i fibres queratíniques) i 
poliamida 6 (en teixit de punt de microfibra i en vara). I les característiques 
produïdes pel plasma sobre les mostres s’han estudiat per diferents mètodes:  

 
- Humectabilitat: S’ha determinat la humectabilitat dels teixits de llana 

abans i després dels tractaments en post-descàrrega per l’assaig de la 
gota segons el mètode AATCC Test Method 39-1980. D’aquesta manera 
s’han establert les condicions òptimes de tractament dels teixits que 
permeten obtenir un tractament uniforme.  

- Encongiment: D’acord amb la norma Woolmark Test Method nº 31 es va 
determinar l’àrea encongida dels teixits de llana tractats en post-
descàrrega de diferents gasos i a diferents temps i potències.  

- Avaluació sensorial: Es va realitzar l’estudi sensorial de les 
característiques de tacte dels teixits sotmesos als diferents tractaments 
de post-descàrrega.  

- Topografia Superficial: Es va realitzar l’estudi de la superfície dels teixits 
tractats mitjançant post-descàrrega de plasma amb diferents gasos per 
Microscopia Electrònica de Rastreig (SEM).  

 
L’estada de recerca a l’estranger ha permès assolir els objectius establerts, i ha 
permès fins i tot depassar les expectatives previstes.  
 
Així, a resultes de l’estada: 
 

- S’ha dipositat una sol.licitud de Patent d’Invenció amb núm. 200501445. 
Inventors: Cristina Canal, Pilar Erra, André Ricard 

- S’ha presentat una comunicació científica oral: Effects of post-discharge 
plasma treatments on wool fabrics - C.Canal, R.Molina, P.Erra, A.Ricard, 
al congrés CIP 2005 - 15th International Colloquium on Plasma 
Processes - Autrans  (Grenoble, França) del 5 al 9 Juny 2005. 

- Cristina Canal ha rebut el Premi a la Millor Comunicació Oral de 
l’anterior Congrés CIP 2005.  

- L’article científic “Effects of post-discharge plasma treatments on wool 
fabrics” – C.Canal, R.Molina, P.Erra, A.Ricard. ha estat acceptat per 
publicació al European Physical Journal of Applied Physics.  

 
Està previst presentar els següents articles científics, actualment en fase de 
redacció i revisió:  
 

Application of N2-O2 plasma post-discharges for the surface modification and 
shrink-resistance of wool fabrics  
Journal of Applied Physics  



  
Surface Characterisation of Polyamide 6 Fabrics Treated by Post-Discharge 
Plasma  

 
També s’ha sol.licitat una Acció Integrada i s’està ultimant la preparació d’una 
Sol.licitud d’Ajuts per a Proyectes de Cooperació en Matèria de Recerca i 
Desenvolupament Tecnològic (ITT) per tal de poder continuar amb la profitosa 
col.laboració iniciada amb aquest treball.  
 
 
 
 
 
 
Cristina Canal Barnils 
 


