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Resumo
Dentre as técnicas de modificação de superfícies aplicadas na indústria para melhorar adesão, o tratamento por plasma é amplamente utilizado.
Diversos
estudos têm sido realizados, sobretudo na última década, analisando artigos têxteis de diferentes fibras quanto ao desempenho e aplicações.
Hoje, os
denominados Têxteis Técnicos têm emergido consideravelmente. O número de trabalhos científicos e de aplicação industrial destes materiais
está em crescente evolução (ARAÚJO., R. FANGUEIRO., H. HONG, 2001; BARTELS, V.T., 2011).
Os tecidos técnicos são definidos como materiais têxteis produzidos principalmente pela sua importância técnica, desempenho e propriedades
funcionais, em vez de sua estética ou características decorativas. (RAKSHIT, MANISHA; GANGOPADHYAY, 2007). O setor dos têxteis técnicos
é geralmente segmentado em diversas áreas em função das aplicações concretas: (DAVIDRAGIB, 2010):
Indutech: filtros e isolantes para aviação.
Clothtech: componentes funcionais para calçado e vestuário;
Geotech: geotêxteis e engenharia civil;
Medtech: higiene e medicina;
Sporttech: componentes para desporto e lazer
Este projeto irá validar a aplicação da tecnologia de plasma em substratos têxteis para modificação das propriedades de superfície,
proporcionando novas funcionalidades.

Introdução/Justificativa
(incluindo os benefícios esperados no processo ensino-aprendizagem e o retorno para os cursos e para os professores da UFABC em geral)

Com o uso de plasmas gerados de descargas elétricas operando em pressão atmosférica, pode-se modificar as propriedades superficiais dos
substratos têxteis, aumentando a sua hidrofilicidade e capacidade de tingir, reduzir a temperatura no processo de tingimento, possibilitar a
obtenção de
cores mais intensas, mais sólidas e com diferentes tonalidades (SOUTO, A. P.; OLIVEIRA, F. R.; CARNEIRO, N., 2011).
Inicialmente a matéria prima para a aplicação da descarga plasmática, foi a Poliamida 6.6, polímero que apresenta ampla versatilidade de
aplicações
(têxteis técnicos, têxteis medicinais, tecidos para alta performance). Neste escopo, a principal motivação deste trabalho reside no tratamento em
substratos têxteis a plasma de Poliamida 6.6 e Polipropileno, com o objetivo de proporcionar uma maior funcionalidade nas propriedades de
superfície
(absorção, adesão, proteção contra radiação ultravioleta); aumento do rendimento na estamparia, redução da concentração de corante e
consumo
de água durante o processo de fabricação. A modificação das propriedades de superfícies cria possibilidades ilimitadas para o desenvolvimento
de novos
produtos para indústria têxtil, em especial na área de têxteis técnicos e medicinais. A empresa ainda precisa avançar para garantir a qualidade
dos tecidos após a aplicação do plasma. Para este desenvolvimento, torna-se essencial o presente projeto, pois a parceria com o SENAI CETIQT
por meio do Edital de
Inovação, fornecerá a expertise necessária para o sucesso da inovação.

Objetivos
Nosso objetivo principal é validar em escala industrial o processo de modificação das propriedades de superfície em substratos têxteis através da
tecnologia de plasma, com o intuito de proporcionar melhorias nas propriedades funcionais para aplicação em têxteis técnicos e medicinais,
aperfeiçoar o
processo de beneficiamento do tecido mediante a redução do consumo de corantes, água e energia, aumento da eficiência nos processos de
estamparia
e sublimação. Inicialmente o projeto iniciar-se-á com tecidos de malha em poliamida 6.6 e Polipropileno afim de atender a seguinte demanda;
- Aplicação da estamparia por sublimação em tecidos de malha em poliamida 6.6 e polipropileno. Há uma grande dificuldade em sublimação tem
tecidos de malha em poliamida 6.6 e Polipropileno por causa da baixa solidez a lavagem. Atualmente o processo de sublimação é aplicado em
grande escala em tecidos.
- Desenvolver esse processo na poliamida 6.6 e Polipropileno, além de ser inovador, atenderia uma grande demanda do mercado.
- Reduzir o consumo de água e corante ácido nos processos de
beneficiamento, proporcionando uma maior economia e racionalização no
processo produtivo.

Metodologia

As amostras de tecido de Poliamida 6.6 e Polipropileno serão tratadas por plasma a pressão atmosférica, com uma potência de
aproximadamente 220 W (valor eficaz).
Os primeiros resultados obtidos em tecidos de malha em poliamida 6.6 em um equipamento desenvolvido no Centro de Ciências e Tecnologia de
Plasmas
e Materiais (PLASMAT) do ITA com tecnologia inteiramente nacional, mostram um aumento da força colorística de 152,35% para o corante
vermelho (E-TLVERMELHO) e 160,11% para o corante azul (BEZAKTIV- S2G- AZUL) após tratamento à plasma. O processo de plasma é
contínuo e poderá ser aplicado após a etapa de tecelagem, independente do volume de produção, sendo etapa intermediária que antecede a
etapa de estamparia ou tinturaria.
As instalações e tecnologia de aplicação do plasma da empresa permitem o desenvolvimento em escala do produto. Como o processo inovador
não exigirá uma mudança de tecnologia, pode ser adaptado aos sistemas tradicionais de tecelagem sob várias condições de processamento em
função do tear. O
sistema de plasma foi inteiramente desenvolvido em parceria com o Centro de Ciências e Tecnologia de Plasmas e Materiais (PLASMAT) do ITA
em
conjunto com a Universidade Federal do ABC com tecnologia inteiramente nacional.
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