
  كاربردهاي نانو تكنولوژي در صنعت نساجي

 مريم عظيم زاده: گردآوري و ترجمه

  

در صنعت نساجي، فناوري نانو بيشتر به منظور توليد مواد جديد، بهبود خواص مواد موجود و ارتقا كيفيت 
آينده البته در . محصوالت، به كار گرفته مي شود و در تقليل قيمت محصوالت نقش چنداني نخواهد داشت

نزديك نوآوري توليد محصوالت جديد تحول كليدي است كه توسط فناوري نانو در صنعت نساجي ايجاد خواهد 
  .شد

تحوالتي كه در صنعت نساجي ايجاد خواهد شد به خواص الياف، پايداري و مقاومت آن ها در برابر شستشو و 
  . مي بردعمر مفيد الياف را باالنانو تكنولوژي . خشك شدن خواهد انجاميد

روش پوشش دهي نانو ذرات روي . اين امر به دليل باال بودن نسبت سطح فعال نانو ذرات به حجم آن هاست
اين روش ها شامل، اسپري كردن چاپ و آب . سطح الياف، يكي از روش هاي معمول در صنعت نساجي است

  .كشي روي سطح است

  : ت است ازخواص اليافي كه از فناوري نانو بهره مي برند، عبار

دافع آب، مقاوم به گرد و غبار، ضد چروك، ضد باكتري، ضد سايش و مقاوم در برابر اشعه هاي مضر چون 
  .فرابنفش، ضد حريق، داراي رنگ هاي درخشان تر

 

  روغن/لك/لباس هاي دافع آب

كربن ها ساخته تكس، نخستين بار به توليد الياف ضد آب با استفاده از پرز هاي خاصي كه از هيدرو-شركت نانو
  .بودند 1000/1اندازه اين الياف نسبت به الياف معمولي نخي . شده بود، دست زد

فواصل ميان پرز ها روي سطح الياف كوچكتر از قطرات معمول آب هستند ولي از مولكول هاي آب بزرگترند، به 
اده از اثر آبي است كه باعث ، همان استفاين عمل. همين دليل آب روي سطح پرز باقي مي ماند و نفوذ نمي كند
  .باقي ماندن ذرات روي سطح برگ گل و عدم نفوذ آن مي شود



 لباس هاي ضد چروك

  

در گذشته كارخانجات نساجي از پليمرهايي مانند فنيل فرمالوئيد، مالمين فرمالوئيد، و پلي اوراتان ها در توليد 
. اد بهداشتي نبوده و قابليت تنفس نداشتالياف و منسوجات ضد آب و ضد چروك استفاده مي كردند كه زي

  .استفاده از نانو ذرات عالوه بر داشتن ويژگي ضد چروك بودن، مي تواند روشي كامالً قابل تنفس باشد

  پوشاك ضد باكتري

استفاده از نانو ذرات نقره در الياف سبب ضد باكتري شدن پايداري مي شود كه بر روي انعطاف پذيري تنفس 
اكسيد هاي مس و روي و همچنين دي اكسيد . ابليت رنگ پذيري الياف تاتيري نمي گذارندپذيري و يا ق

  .تيتانيوم هم در ايجاد اين خواص مي توانند مؤثر باشند

 

  پوشاك محافظ در برابر اشعه ماوراي بنفش

اليه حفاظت از اين اشعه دليل افزايش تهديد ناشي از سرطان پوست، پير شدن زود هنگام پوست و تخريب 
  .اوزون روز به روز اهميت بيشتري مي يابد

كه با استفاده از نانو كامپوزيت ها و نيز ذرات اكسيد روي نانو بلوري در فناوري نانو اين امكان را فراهم مي كند 
  .برابر اشعه فرابنفش و سايش، اليافي مقاوم توليد كنيم

 

  ميكروبيلباس هاي ضد گلوله و مقاوم در برابر حمالت شيميايي و 

اين نخ ها تقريباً در دماي . در اين پارچه ها براي توليد تارهاي لباس از نانو لوله هاي كربني استفاده مي كنند
بسيار باال و شرايط غير معمول شيميايي، استحكام و انعطاف پذيري خود را حفظ مي كنند و در مقابل گلوله، 

حاوي مجراهايي مملو از نوعي سيال هستند كه به سرباز اجازه در واقع اين مواد . تركش و انفجار مقاوم هستند
برخورد مي كند يك شوك به مايع وارد هنگامي كه گلوله به آن ها . مي دهند به سادگي به اطراف حركت كند

اين نوع . مي شود كه باعث تغيير خصوصيات آن شده و برخورد گلوله يك ضرب ديدگي جزئي ايجاد مي كند



شيميايي و بيولوژي را  وله همچنين مي توانند مجهز به سيستم حسگر بوده و تهديد هايلباس هاي ضد گل
  .شده و از سرباز محافظت خواهد شد در صورت بروز خطر، منافذ لباس بسته. تشخيص دهند

 

  محافظ در برابر اشعه راديواكتيو لباس هاي

فناوري نانو به منظور تهيه لباس هاي  با ايجاد روكش هاي خاص مي توان پارچه ضد تشعشعي با استفاده از
كه بين دو اليه اين ماده . اين ماده سبك، غير رسمي و بدون سرب است. مقاوم در برابر تشعشع توليد نمود

همچنين در مقابل تشعشعات . پارچه تعبير مي شود در برابر پرتو هاي تابشي راديواكتيو مقاومت نشان مي دهد
  .لباس فضانوردان استفاده مي شودكيهاني هم مقاوم بوده و در 

 

  لباس هاي استتار در جنگ

طراحي كرد و با به كار بردن نانو اليه هايي كه با  Nano Camoموسسه فناوري نيوجرسي پوششي به نام 
يونيفروم هاي سربازان تانك ها و . الكتريسيته كنترل مي شوند، يك ارتش را به صورت مجازي نامرئي مي كنند

يك ماده هوشمند پوشانده مي شوند كه مي تواند محيط اطراف را تشخيص داده و هر زمان چادر ها به وسيله 
  .و در نتيجه يافتن ارتش آفتاب پرست را مشكل كند. دآن را تقليد كن
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