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COMPOZITIE SI PROCEDEU DE TRATARE, RESTAURARE CHIMICA SI DEZINFECTIE
BIOLOGICA A SUPRAFETEI HARTIEI ISTORICE CU NANOPARTICULE DE

HIDROXIAPATITA

Cerere de brevet A/00098 din 03.02.2010

Rezumatul inventiei
Invenţia se referă la o metodă de tratare, restaurare chimică şi dezinfecţie biologică a suprafeţei hârtiei
istorice degradate, prin utilizarea unor suspensii de nanoparticule în soluţie alcoolică (izopropanol) de
hidroxiapatită (netoxica, cu actiune superioara, utilizare simpla, ieftina si economica).

Problema tehnica pe care o rezolva inventia
Restaurarea chimică şi dezinfecţia biologică a suprafeţei hârtiei istorice degradate.

Noutatea inventiei:
• utilizarea de suspensii de nanoparticule de hidroxiapatită preparată în laborator şi pulverizate în

soluţie pe suprafaţa hârtiei deteriorate;
• procedeul de tratare - hârtia respectivă este lăsată să se usuce în atmosferă la temperatura camerei,

astfel încât să se realizeze legături între nanoparticulele pulverizate şi fibrele de celuloză degradate
din constituţia hârtiei, iar hârtia să capete consistenţă şi rezistenţă.

Avantaje:
In comparaţie cu metoda Wei t'O (bazata pe alcoxizi de magneziu) şi utilizată în prezent în multe depozite
de carţi şi biblioteci, suspensia de hidroxiapatită preparată de noi, are următoarele avantaje:
(1)  nanoparticulele de HA sunt mai putin agresive,
(2)  prezintă avantajul minore din punct de vedere al solventilor utilizaţi:
(3)  tratamentul este simplu si nu necesita instalatii speciale;
(4)  tratamentul cu nanoparticule al hârtiei are beneficii economice substanţiale.
(5)  tratamentul cu nanoparticule al hârtiei favorizează şi dezinfecţia acesteia, datorită capacităţii de

inactivare de către  hidroxiapatită a ciupercilor din clasele: Aspergillus şi Penicillium.

Domenii de utilizare:
Restaurarea hârtiei, a documentelor pe suport papetar in general:

• Restaurarea distrugerilor, astfel încât să dispară sau să fie acoperite porţiunile distruse precum
găurile provocate de microorganisme sau fungii porţiunile lipsă, rupturile, sau găurile datorate
îmbătrânirii hartiei;

• Dezinfectarea biologică, ce presupune distrugerea şi eliminarea bacteriilor, mucegaiurilor şi/sau
fungiilor (sau urmelor lăsate de acestea) de pe suportul papetar.

Beneficiar/Potential beneficiar : depozite de carţi şi biblioteci, arhive.
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